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KoRZENióWKA MAŁA, WoJ. PoDLASKiE. BADANiA W LATACh 2009–2010
(PL. 121)

1 W 1981 r., w trakcie badań powierzchniowych AZP, cmenta-
rzysko otrzymało dwa numery stanowisk. Jako stan. 1 określono
zwarte skupisko grobów w obudowach kamiennych, zaś jako stan.
2 – widoczne tutaj kurhany. oba typy obiektów tworzą jednak tę
samą nekropolę.
2 Pierwszą wzmiankę o cmentarzysku podał N. AWENARIUS w pra-
cy: Drogičin’ Nadbužskìj i ego drevnosti, (w:) Drevnosti sĕvero-

zapadnago kraâ, Materìaly po arheologìi Rossìi 4, Sanktpeterburg’
1890, 21. Por. też M. MIśKIEWICZ, Mazowsze wschodnie we wczes-
nym średniowieczu, Warszawa 1981, 141 – tam starsza literatura.
3 L. RAUhUT, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie
kamiennej na Mazowszu i Podlasiu, „Materiały Starożytne i Wcze-
snośredniowieczne” I, 1971, 633.
4 Analizę antropologiczną wykonała mgr Beata Balukiewicz.

latach 2009–2010 przeprowadzone zostały
badania wykopaliskowe na cmentarzysku wczesnośred-
niowiecznym w Korzeniówce Małej, st. 2 (AZP 51-83/14),
gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki1. W pracach terenowych,
kierowanych przez autora, wzięli udział studenci Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badania zostały
sfinansowane ze środków IA UW.

Stanowisko położone jest na niemal płaskim tere-
nie opadającym nieznacznie w kierunku południowym,
około 600 m na zachód od strugi Szysi, dopływu Bugu.
Zachowany fragment cmentarzyska znajduje się na skraju
lasu graniczącym z polami ornymi. Znaczna część nekro-
poli została zniszczona w wyniku eksploatacji kamieni pro-
wadzonej szczególnie intensywnie w latach pięćdziesiątych
XX w. Widoczne na powierzchni konstrukcje grobowe zaj-
mują obecnie powierzchnię około 35 arów. Przez okolicz-
nych mieszkańców stanowisko zwane jest „Cmentarzys-
kiem Jaćwingów”.

Cechą charakterystyczną cmentarzyska jest obec-
ność dwóch odmiennych typów grobów: kurhanów oraz
grobów płaskich w obudowach kamiennych. W latach
1887–1888 co najmniej 6 grobów płaskich rozkopał tutaj
Nikolaj Awenarius. on też wprowadził informacje o stano-
wisku do piśmiennictwa archeologicznego, w którym funk-
cjonuje ono przede wszystkim jako cmentarzysko z groba-
mi w obudowach kamiennych2. Na obecność kurhanów
zwrócił uwagę dopiero Lechosław Rauhut3. Dotychczas
jednak obiekty te nie były badane wykopaliskowo.

Podstawowym celem prac przeprowadzonych w la-
tach 2009–2010 było określenie relacji chronologicznej
między płaskimi grobami w obudowach kamiennych a kur-
hanami. Tych ostatnich na stanowisku znajduje się co naj-
mniej 8; niektóre z nich zniszczone są wkopami współ-
czesnymi. Zajmują one północną i północno-zachodnią

część nekropoli. W dniach 14–24 lipca 2009 r. badaniami
objęto dwa kurhany oraz przestrzeń w ich najbliższym oto-
czeniu, o łącznej powierzchni 70 m2. Wyeksplorowano
północno-zachodnią i południowo-wschodnią ćwiartkę
kurhanu nr 1 oraz w całości kurhan nr 2. Szczególnie in-
teresujący jest drugi z wymienionych obiektów, o średnicy
3,6–4,6 m i wysokości 0,65 m. Pod nasypem kamienno-
-ziemnym, u podstawy kopca, odsłonięto pochówek szkie-
letowy zorientowany czaszką ku zachodowi, z niewielkim
odchyleniem w kierunku południowym. Na podstawie za-
chowanego fragmentu czaszki wiek zmarłej osoby określo-
no jako adultus4. Pochówek złożony był w trumnie, po
której zachowało się 26 gwoździ użytych do jej zbicia.
W obrębie śladów trumny znaleziono pozostałości klep-
kowego wiaderka z żelaznymi obręczami i kabłąkiem,
nóż żelazny, szklany paciorek ze srebrną wkładką oraz
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n 2009 and 2010, the Institute of Archaeology
UW team, conducted by Michał Dzik MA, undertook
excavations on Early Medieval burial-site in Korzeniówka
Mała, the Podlaskie voivodeship. During two seasons 3 bar-
rows were investigated.

In the barrow no. 1 there was found a cover made
of three layers of cobblestone. Beneath the cover in the cen-
tre of the barrow, a cremation burial was revealed. At the
foothill of the barrow no. 2 there was found inhumation
burial in almost complete decomposition. It was surround-

ed by 26 coffin nails. By the skeleton there were found iron
parts of wooden stave bucket and also: iron knife, glass
bead and jewelry made of silver: finger ring and two temple
rings including one with filigree bead with granulation. In
the barrow no. 3, with stone wreath, the cremation burial
was found. The bones were uncovered on the mound, sur-
rounded by 8 iron nails. The barrow no. 1 cannot be dated
later than the second half of the 12th c. Two other objects
are dated approximately to the 11th and 12th c.

wykonane ze srebra: wity pierścionek, kabłączek skroniowy
oraz zausznicę z paciorkiem ażurowym z granulacją (Ryc.
1). Zwracają uwagę niewielkie rozmiary dwóch ostatnich
ozdób, o średnicy zewnętrznej zaledwie 1,7 cm.

W 2010 r. badania przeprowadzone zostały
w dniach 28 czerwca – 30 lipca. Wyeksplorowane zostały
pozostałe ćwiartki kurhanu nr 1 oraz kolejny obiekt – kur-
han nr 3. łącznie przebadano obszar o powierzchni 84 m2.
Podobnie jak w poprzednim sezonie, przy obu obiektach na-
trafiono na jamy przykurhanowe. W kurhanie nr 1, o śred-
nicy 5–6 m i wysokości 0,65 m, odsłonięto prostokątny
płaszcz z trzech warstw kamieni (Ryc. 2). Pośrodku kur-
hanu, u jego podstawy, natrafiono na pochówek ciałopalny
ze zsypanymi szczątkami stosu. W nasypie kurhanu znale-
ziono 5 fragmentów naczyń. W kolejnym kurhanie, o śred-
nicy 4,5–6 m i wysokości 0,45 m, nasyp ziemny z nielicz-
nymi kamieniami otoczony były wieńcem kamiennym.
Bezpośrednio pod ściółką, w stropie obiektu, odsłonięto
pochówek ciałopalny. Między palonymi kośćmi znaleziono

stopioną bryłkę miedzi, a wokół nich – 8 gwoździ że-
laznych. W nasypie kurhanu znaleziono 8 ułamków
naczyń.

Najlepsze podstawy dla ustalenia chronologii daje
wyposażenie grobowe z kurhanu nr 2. odkryty w nim
zespół zabytków pozwala datować obiekt najpóźniej na
pierwszą połowę XII w. Ze względu na skromną liczbę zna-
lezisk, trudniej ustalić czas usypania pozostałych kopców.
Na podstawie znalezionych ułamków naczyń datowane są
one wstępnie na XI–XII w. Weryfikację przyjętej chrono-
logii obiektów mogą przynieść wyniki badań radiowęglo-
wych, do których oddano próbki pobrane z przebadanych
kurhanów.
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Ryc. 2. Korzeniówka Mała, st. 2. Kurhan nr 1 w trakcie eksploracji w 2010 r. Widok od strony północno-wschodniej
(fot. M. Dzik).
Fig. 2. Korzeniówka Mała, Site 2. Barrow no. 1 during excavations in 2010. view from the north-east.

Ryc. 1. Korzeniówka Mała, st. 2. Srebrna zausznica z ażurowym paciorkiem z kurhanu nr 2 (fot. M. Dzik).
Fig. 1. Korzeniówka Mała, Site 2. Silver temple ring with ajour bead from the barrow no. 2.
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