


Kopiec w Lubiejewie. 
( p o w i a t P ł o c k i ) . 

(Tumulus à Lubiejewo, distr. Płock). 

zbadał i opisał 

Stefan Krukowski. 

Na gruntach wsi Lubiejewo, w pobliżu łąk tamtejszych znajdowały 
się dwa kopce, z których wyższy o nieco spłaszczonym wierzchołku i nie-
równych stokach ze sterczącemi gdzieniegdzie ̂ z pod murawy kamieniami 
rozkopałem w czerwcu 1911 roku. Drugi, leżący o 20 m dalej na wschód,— 
płaski, kształtu nieregularnego, nieco wyciągnięty z z. na w. pozostawi-
łem nietknięty. Obydwa początkowo były prawie nienaruszone. Leżały 
w polu zesianym żytem. 

Pierwszy z nich, gdy rozpoczynałem kopanie, był trochę uszkodzony 
przez orkę od zachodniej i południowo-zachodniej strony przy podstawie. 
Zbadany został za pomocą dwuch wzajemnie prostopadłych przekopów 2 m. 
szerokich, prowadzonych z pn. na pd. i ze w. na z. Pracowało czterech 
robotników — po dwuch do każdego przekopu naprzeciw siebie. Po na-
znaczeniu linji kierowniczych zdarto murawę na miejscu przygotowanych 
przekopów i zagłębiono się w nasyp do calca wycinkami pionowemi ró-
żnej długości, zależnie od potrzeby, zbliżając się tak ku środkowi. Otrzy-
mywano tym sposobem w przekopach przekroje boczne i poprzeczne, wska-
zujące budowę wewnętrzną kopca. Takie badanie dało poniżej opisane wy-
niki, unaocznione przez 3 załączone rysunki, 

Na calcu, na pokładzie "jasno-żółtego piasku z cienkiemi falisto-powy-
ginanemi warstewkami brunatno-zabarwionemi, leżała warstwa archeolo-
giczna, złożona z popiołu, węgla i przepalonych ułamków polepy glinia-
nęj. Znaleziono w niej kilka drobnych ułamków bardzo zniszczonych ko-
ści zwierzęcych, kilka obrobionych krzemieni i skorupy naczyń. Bezpo-
średnio na tej warstwie spoczywała główna masa nasypu, złożona z drob-
nych głazów narzutowych i ziemi roślinnej, pokrywającej też przeważną 
część powierzchni kopca w sposób nierównomierny, tworząc słabe podło-



22 S. KRUKOWSKI. 

że dla murawy, z pod której gdzieniegdzie wystawały kamienie. Ten sam 
rodzaj ziemi wypełniał wszystkie przestrzenie między głazami, co wywo- , 
ływało wrażenie, że nasyp powstał wskutek umyślnego przesypywania ka-
mieni ziemią. 

W części wschodniej kopca bliżej środka podstawy, gdzie znajdowa-
ło się bardzo mało kamieni, ziemia roślinna miała zabarwienie ciemno-
szare, a wyżej — odcień brunatny. 

Głazy nasypu, częste na miejscu „kamienie polne", posiadały wiel-
kość bardzo rozmaitą — począwszy od równych pięści do takich, które 

Rys. 10. Plan kopca w rzucie poziomym. Linja pd_ j p d .z_ Największą gru-
ciągła odznacza okręg podstawy kopca, 
linja przerywana, oznacza nierozkopano bość osiągnęła na środku i w 
wycinki nasypu, Hnja złożona z kre- c z ę ś c i l ż ą c e j ku zachodowi, 
sek i z kropek—okręg warstwy arche-

równomiernie. Natomiast jej spód w swej części zachodniej i na pół-
nocnej stronie środka miał duże nierówności. Wskutek tego calec był też 
odpowiednio nierówny, ogólna zaś jego powierzchnia była równie wzniesiona 
choć w mniejszym stopniu, niż górna powierzchnia warstwy poprzedniej. 
Pośrodku podstawy calec posiadał wgłębienie zapełnione dużemi kamie-
niami; po wydobyciu ich w zagłębieniu tym zbierała się powoli woda. 

Warstwa archeologiczna składała się głównie z węgla i z przepalo-
nej polepy. Węgiel był bardzo rozdrobniony — posiadał skupienie mo-
krej, piaszczystej gleby; zrzadka tylko znajdowano kawałki twarde. Pole-

z trudem mógł poruszyć jeden 
człowiek. Przeważały jednak 
okazy 15-centymetrowej śred-
nicy, mniej więcej. Najwię-
ksze z nich leżały u spodu 
nasypu, zwłaszcza w pobliżu 
okręgu, drobne głównie na 
wierzchu. Wogóle nie dopa-
trzyłem się jakiegokolwiek sy-
stemu w ich układzie. Dolne 
często były zagłębione w war-
stwie węglowej, a nieraz i w 
calcu. 

D 

Warstwa archeologiczna 
zajmowała prawie całą pod-
stawę nasypu prócz wązkie-
go paska napn.-w., w., w.-pd., 

ologicznej. Powierzchnia jej nieco stoż-
kowata wznosiła się prawie 
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pa spoczywała w węglu jako gruz, oddzielnemi ułamkami lub warstwami 
różnej grubości. W miejscach jej największej miąższości najwięcej tez 
było węgla nad nią i pod nią. 

Po za teini warunkami znaleziono kilka kawałków polepy w dolnej 
części nasypu w ziemi roślinnej między kamieniami w blizkim sąsiedz-
twie z warstwą węglową. Ułamki polepy były zazwyczaj płaskie, wię-
kszość ich na jednej stronie miała pół-cylindryczne odciski zapewne pro-
stych i gładkich gałęzi drzew, rzadziej negatywy rozłupanego drewna; od-
wrotna nosi często rowkowate ślady, powstałe przez obmazywanie palca-

Rys. 11. Przekrój pionowy z z. na w. (wzdłuż A — B). Linja przerywana 
oznacza poziom pola. 

Rys. 12. Przekrój pionowy z pn. na pd. (wzdłuż С — D). Linja przerywana 
oznacza poziom pola. 

mi miękkiej polepy. Przełam ujawniał rurkowate próżnie, pozostałe po 
spalonych źdźbłach trawy, mieszanej ze świeżą gliną. W masie węgla 
znaleziono też kilkanaście nierównomiernie rozrzuconych małych skorup 
z rozmaitych naczyń glinianych, ręcznie robionych z domieszką tłuczone-
go kamienia, szerokootworowych z prostą krawędzią, u niektórych oka-
zów lekko zachyloną do środka, jak u garnków jajowatych. Stopień ich 
wypalenia rozmaity; kilka z nich posiada wstęgo wate ślady gładzenia twar-
dym przedmiotem o gładkiej nieco wypukłej powierzchni. Prócz skorup 
wydobyto z tej samej warstwy kilka krzemieni obrabianych i 3 małe 
ułamki spróchniałych kości zwierzęcych, między niemi pokruszony ząb 
przeżuwającego. Jeden z krzemieni był to mały wiórek, pozostałe zbliżo-
ne rozmiarami i wyglądem do drobnych, podłużnych wyrobów, podobnych 
do rdzeni z dwuch stron uderzanych, należących do inwentarza neolitycz-
nych stacji z wydm piaszczystych Królestwa Polskiego, Ułamki polepy, 
skorupy naczyń, i pozostałe szczątki, zainwentaryzowane są pod numerem 
22133 Muzeum przedhistorycznego Erazma Majewskiego, 

w Styczniu 1612 roku Sulin Donskoj. 


