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kamienne w pow, Lidzkim, gub, Wileńskiej 
(Les tumuli en pierre en district du Lida). 

N A P I S A Ł 

WANDALIN SZUKIEWICZ. 
2-ma tablicami (I i II) i 3-ma rysunkami w tekście]. 

Dla uzupełnienia opisu kurhanów kamiennych z całemi szkieletami, 
umieszczonego w tomie I-ym „Światowita", pozwalam sobie podać w ni-
niejszym artykule nieco wiadomości o dwóch innych cmentarzyskach te-
goż typu, znajdujących się w obrębie gminy Zabłockiej (powiat Lidzki), 
a stanowiących niejako przejście do mogiłnowszych—epoki jużhistorycz-
nej. Oba leżą w pobliżu miasteczka Zabłocia, do niedawna dziedzictwa 
hr. Augusta Potockiego, obecnie zaś własności hr. Ignatjewa. 

Jak to już sama nazwa miasteczka wskazuje, miejscowość ta leży 
za rozległemi błotami rzek: Przewoży i Pielasy, i przedstawia się jako 
obszerna równina, kończąca się gdzieś aż u stóp wzgórzy przy brzegach 
rzeki Kotry i wpadającej do niej Niewiaży. Równinę tę, ubogą bardzo 
w większe zbiorniki wód, w północnej jej części przerzyna w kierunku 
WPd-ZPn niewielka rzeczka Dworczanka, wpadająca do jeziora Piela-
sy, jednego z trzech największych jezior w powiecie Lidzkim. Nieobfite 
i niewartkie wody tej rzeczki wyżłobiły tu jednakże w ciągu wieków dość 
szeroką kotlinę, o brzegach wznoszących się nieraz na kilka sążni nad 
jej dnem, a powyginanych, mianowicie z prawej strony, w pagórkowate 
występy. 

Na jednym z takich pagórków, utworzonych z napływowych 
warstw żwiru i gliny, położonym w stronie Pn-Z od Zabłocia w odległości 
l'/î wiorsty, znajduje się jedno z cmentarzysk, o których mowa. Miej-
scowość ta u ludu nosi nazwę „Karnaczycha", prawdopodobnie od pora-
stających ją nizkich, przysadkowatych sosen, które Białorusini określa-
ją wyrazem „karnata". Przestrzeń, obecnie przez cmentarzyskozajmowa-
nosi cokolwiek więcej nad ^ morga lit. ( = j hektara) i zawiera 36 grobów. 
Dawniej cmentarzysko to było prawdopodobnie obszerniejsze, co można 
nawet poznać po pagórkowatych nierównościach na powierzchni otacza-
jącej roli i po wystających na niej kamieniach. Obserwując skupienia 
mogił, daje się zauważyć pewna symetrya w ich wzajemnem względem 
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siebie położeniu, a mianowicie szeregują się one w regularne mniej wię-
cej rzędy od WPn. ku ZPd., co szczególnie uwidocznia się w stronę Pn. 
cmentarzyska (p. planik rys. 30). Powierzchowność mogił Karnaczy-
chy przedstawiają się dwojako: bywają mogiły półkul i.ste i owalne; z tych 
ostatnie są liczniejsze. 

Budowa tych nasypów kamiennych jest nam znana z opisu cmen-
tarzyska w Wężowszczyźnie („Swiatowit", 1.1). Tu tylko dodam, że 
przygłowne kamienie, jakkolwiek każda prawie mogiła jest w nie opatrzo-
na, nie odznaczają się rozmiarami, ale są zawsze kształtne bądź z natury, 
bądź też przez umyślne ociosanie. Przy jednym grobie, pokrywającym 

zwłoki młodej kobiety (nr. 4), stały u głowy dwa kamienie o wierzchoł-
kach śpiczastych; w innym znów (nr. 33) na kamieniu przygłownym 
był wykuty krzyż dwuramienny. 

Z wewnętrznej budowy groby Karnaczychy są całkiem podobne do 
grobów w Wężowszczyźnie, ograniczam się przeto na podaniu ogól-
nej ich charakterystyki. I tu jamy kopano w wydłużony czworobok, 
do głębokości od 0,8 do 1,4 m, trupy zaś kładziono na dnie jamy bez po-
desłania, obstawiając je z boków i z wierzchu deskami, z których wierz-
chnia zwykle jest mniej lub więcej zwęglona. Położenie trupów takie 
jak i w Wężowszczyźnie. Jeden tylko nieboszczyk był złożony głową 
na Pn. Z. (nr. 30), grób jego wszakże w niczem się nie różnił od wszyst-
kich innych. W każdym grobie znajdował się zwykle jeden szkielet. 
Raz tylko znalazłem trupa kobiety z dzieckiem obok, a w drugim grobie, 

Bys. 30. Grapy kurhanów kamiennych w oko-
licach Zabłocia. 

Rys. 31. Plan cmentarzyska 
Karnaczycha. 
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pokrywającym też zwłoki kobiety, odkryłem pod samym wierzchem śla-
dy pogrzebania według całkiem innego obrządku, a mianowicie szczątki 
ciałopalenia. Szczegóły, tyczące się tego ciekawego grobu, są następu-
jące: Kurlian (nr. 5) miał kształt owalu o średnicy 3 x 2 m; w Z stronie 
stał szeroki, płaski kamień. Po zdjęciu wierzchnich, kamieni, ułożonych 
w środku we cztery rzędy, w stronie Z grobu ukazały się zebrane w jed-
nem miejscu niedopalone kawałki kości ludzkich, pomieszane z niewiel-
ką ilością węgli i popiołu, oraz następujące przedmioty: dwa noże żel. ty-
pu znanego z kurhanów ciałopalnych litewskich, stopiony w większej 
części łęk od bronz. fibuli-sprzączki (p. „Kurhany ciałopalne w Pomusiu," 
tabl. Il-ga fig. 1 i tabl. Ш-cia fig. 7), tudzież połowa osełka z szarego, 
drobnoziarnistego piaskowca z otworkiem w końcu. Cały szkielet leżał 
w głębokości 1,2 wj. 

Biorąc pod uwagę, że po drugiej stronie (Pn) błot Przewóskich pa-
nował prawie wyłącznie kult ciałopalenia, fakt istnienia w jednej mogile 
pogrzebań, dopełnionych według dwóch różnych obrządków, jedyny na 
wiele rozkopanych grobów, rzuca niejakie światło na ówczesne stosunki, 
t. j . wskazuje, że oba obrządki istniały obok siebie jednocześnie i że po-
między ludami, zamieszkałemi po obu stronach wspomnianych błot, nie 
było takiej łączności, jakiejby po takblizkiem sąsiedztwie spodziewać się 
należało *). 

Zabytki, znalezione w grobach Karnaczychy, dają się ugrupować 
w sposób następujący: 

1) Zabytki ceramiczne. 4) Ozdoby rąk. 
2) Ubiory głowy. 5) Pasy i ich akcesorya. 
3) Ozdoby szyi. 6) Broń. 
Zabytki ceramiczne zazwyczaj przedstawiają się wkształcie skorup, 

niedających się skleić ani nawet zebrać. W dwóch tylko grobach: 10-ym 
i 16-ym, znaleziono garnki względnie całe, które, ile można wnosić 
z ich położenia w grobie i stanu zachowania, dostały się tu całkiem przy-
padkowo i już były rozbite przed zagrzebaniem. Grób 16-ty w przecię-
ciu pionowem, oraz garnek zdobny ornamentem z trzech rzędów krótkich 
kresek, ułożonych względem siebie pod kątem, przedstawiam na rys. 32. 
Garnek ź grobu 10-go miał ornament z poziomych linij falistych. 

Ubiory głowy są—ma się rozumieć—przynależytością wyłącznie ko-
biecych pogrzebań i składają się z bronzowych, a czasem srebrnych wy-
złacanych, różnej formy i wielkości blaszek z wytłaczanym rysunkiem 
(tabl. II, rys. 1, 4, 5, trójkącik pod rys. 6-m i rys. 7, oraz tabl. I, rys. 5); 

*) Można to. przypuścić, że groby po drugiej stronie błot Przewóskich 
nie są synchronic tyczne z grobami Karnaczychy. Przyp. Red. 
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znajdywano je zawsze na kości czołowej tuż nad oczodołami, otoczone 
podwójnym rzędem drobniutkich paciorków. Naszywano je na czepcu 
tak jak i duże kabłąkowate zausznice, których przyczepiano czasem po 
dwie z obu stron głowy. Typ tych zausznic po większej części jednaki 
z wężowskiemi (p. „Światowit", 1.1, tabl. III, fig. 22), jakkolwiek poja-
wiają się już i inne postaci, np. fig. 9 na tabl. Π. Niekiedy miejsce meta-
lowych zausznic zajmowały duże paciorki szklane. 

Paciorki, jakiemi lubiły się obwieszać ówczesne niewiasty, nie od-
znaczają się ani pięknością, ani 
bogactwem. Są zazwyczaj małe, 
okrągłe, (rzadko w kształcie siecz-
ki), ze szkła błękitnego i zielona- да .. , 
wego, lub jakiejś białej masy. j||gf Ц М л 
Sznury ich zawieszano wTprost na м д м ^ " 
szyi, a czasem przyczepiano koń- вЕяЬ^ m 
carni do czepca przy zausznicach. ^ Щ Л ^ Ш ^ Я ^ ^ ^ ^ ^ Ж 
Niekiedy nanizywano wrraz z nie-
mi muszelki (tabl. II, fig. 8) lub 
brząkadełka. 

Bys. 82. Przekrój pionowy 16-go grobu na cmentarzysku Karnaczycha. 

Te ostatnie na naszych cmentarzyskach pojawiają się w dwóch 
kształtach, uwidocznionych na tabl. II pod n-rami 9 i 11). Są one akce-
soryami ubioru wyłącznie niewieściego; raz tylko znalazłem takie brzą-
kadełko przy szkielecie męskim, umieszczone z prawej strony głowy (kol-
czyk?). W dwóch grobach znalazłem na piersi szkieletu kobiecego, mię-
dzy paciorkami i brząkadłami, krzyżyki (tabl. II, fig. 10). 

Pasy z ich ρ rzy η a leży to ś ci a m i napotykałem w niektórych tylko gro-
bach. Pasy skórzane zwykle były nabijane mniej lub więcej bogatemi bron-
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zami (tabl.II, rys. 29 i nad nim umieszczony bez numeru) i zakończone na-
der zgrabnemi bronzowemi sprzączkami kształtu liry (tabl. II, rys. 24). Nie-
kiedy pas przedzielały kółka, od których zwieszały się wązkie rzemyczki do 
zawieszania noża. Czasami miejsce sprzączki (u szerszych pasów w rodzaju 
trzosa) zastopowała klamra, wyrobiona z bronzu lub srebra lichej próby 
(tabl. I, rys. 2). Do bardzo rzadkich ozdób pasów niewieścich należy zaliczyć 
łańcuszki z bronzowych kółek (jedno w drugiem), oraz niewiadomego prze-
znaczenia klucze lane z bronzu (tabl. I, iys. 6, oraz t. II, r. 18). Na 120 gro-
bów, rozkopanych przezemnie i prof. Woltera na cmentarzyskach Za-
błockich, w jednym tylko znalazłem łańcuszek, a w trzech klucze, leżące 
po dwa u lewego boku. Żadnych śladów przetarcia na tych kluczach 
nieznać, z pewnością więc nie służyły do otwierania zamków, lecz były 
noszone jako ozdoba, lub może jako oznaka dostojeństwa. Przy męskich 
szkieletach zawsze prawie znajdował się u lewego boku nóż szydło waty 
z prostym tylcem, trzonkiem drewnianym lub kościanym, w pochwie 
ze skóry lub drzewa (tabl. II, rys. 25). Noże przy kobiecych szkieletach 
są mniejsze i mają pochwy, zdobne nieraz w wyszycie. Niekiedy do pa-
sa przyczepiano osełek z drobnoziarnistego piaskowca (tabl. Π, rys. 2). 
U lewego też boku znajdowały się czasami woreczki ze skóry lab płótna, 
ściągane zapomocą sznurka, u końców którego wisiały duże paciorki 
(tabl. II, rys. 12), a czasem pierścień. Do takiego woreczka wkładano 
zwykle krzesiwo z krzemieniem i kawałkiem siarki, a w późniejszych cza-
sach—monetki. Na opisywanem cmentarzysku tylko przy jednym szkie-
lecie znalazłem połowę monetki srebrnej, mającej z jednej strony wyo-
brażenie włóczni z krzyżem, a z drugiej część jakiegoś napisu. 

Bransolety rzadko się napotyka w grobach Karnaczychy i nie od-
znaczają się one ani oryginalnością, ani pięknością; zwykle są zrobione 
z mniej lub więcej grubego bronzowego pręta, którego końce rozklepano 
w kształt wężowej główki; ornamentacyi niema żadnej. Bywają też wi-
te w powróz z dwóch lub czterech drutów; znalazłem je w 5-ciu grobach: 
w dwóch z pomiędzy nich były cztery, t. j. po jednej na każdej ręce, 
a w trzech—po jednej na prawej ręce. Pierścienie trafiały się b. często— 
można powiedzieć, że w każdym prawie grobie. Najwięcej ich było (po 3, 
4, 5, a nawet 7) w grobach kobiecych, chociaż i mężczyźni nie pogar-
dzali tą ozdobą. Noszono je tak na prawej, jak i na lewej ręce. Pierście-
nie bywają z bronzu i ze srebra, najczęściej plecione z drutów w kształcie 
węzłów (p. „Światowit", t. I, tabl. III, rys. 8 i 10), lub z cienkiej blaszki 
i wązkie, nakształt obrączki, a częściej rozszerzone soczewkowato w środ-
ku i zagięte spiralnie w l 1 / , skręta (tabl. Π, rys. 14, 20 i 16). Do najrzad-
szych należą pierścionki z oczkiem—jak widoczny na tabl. II pod № 17. 
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W każdym prawie grobie męskim znajdowałem obok noża—topory, 
leżące zwykle przy prawem kolanie, czasem na prawym obojczyka, а nie-
kiedy groty od włóczni przy nodze z tej samej strony. Obie bronie są te-
go typu, co znalezione w Wężowszczyźnie (p. „Światówit", 1.1, tabl. III, 
rys. 9 i 14), jedna tylko włócznia (w grobie 16-ym) różniła się znacznie 
od innych szerokością klingi (tabl. I, rys. 3). 

Drugie cmentarzysko leży na Pd-W od Karnaczychy w odległości 
1 '/2 wiorsty, na polach wsi Opanowca, i zajmuje obecnie obszar nie więk-
szy nad 1 mórg lit. ( = 2/3 hektara); na tym obszarze było widocznych oko-
ło stu grobów. Z powierzchownego wyglądu nie różnią się one prawie 
od grobów Karnaczychy, chyba tylko tem, że jest tu więcej kamieni, 
odznaczających się niepospolitemi rozmiarami. Wewnątrz i tu szkielety 
zawsze były przykryte deskami, bez śladów jakichkolwiek metalowych 
spojeń, ale w niektórych już tylko grobach wierzchnia deska była zwęglo-
na; widocznie zwyczaj ten z czasem został zaniechany. Zresztą żadnych 
różnic w sposobie grzebania nie zauważyłem. 

Wiek mogił opanowieckich określają z całą ścisłością znalezione tu 
następujące monety: denar Kiejstuta, grosz praski Wacława III-go i grosz 
miśnijski Wilhelma z drugiej połowy X V w. 

Z przedmiotów, znalezionych w grobach opanowieckiego cmenta-
rzyska, zasługują na uwagę następujące: blaszki czołowe (tabl. II, rys. 3 
i 6); bransolety ze srebrnej blachy na 1 mm grubej, ozdobionej perełko-
wą ornamentacyą (tabl. I nr. 4); kolczyki z cienkiego drutu bronzowego 
z zawieszonemi paciorkami (tabl. II, rys. 15 i 23); pierścienie z blaszki 
bronzowej, rozszerzonej w środku, a zwężającej się prawie na ostro ku 
końcom, zdobne w ornament z kółek spółśrodkowych (tabl. II, rys. 19); 
pierścienie w kształcie sygnetów (tabl. II, rys. 13 i 21), z których jeden, 
srebrny, ma na tarczy wyryty rysunek, wyobrażający ptaka z rozwinię-
temi skrzydłami; wreszcie igła bronzowa (tabl. П, rys. 20). 

Na cmentarzysku Karnaczychy rozkopano grobów 26, z tych 11 
męskich, 12 żeńskich i 3 dziecięce. Zmierzono szkieletów 11 (7 męsk., 
4 żeńsk.), reszta znajdowała się w stanie, nie nadającym się do pomiarów. 
Największy szkielet męski miał wysokości 1,73 WJ, najmniejszy 1,55 »i, 
średnio wypada 1,66 m. Z żeńskich szkieletów największy miał wysokości 
1,67 m, najniższy 1,46 »», średnio 1,55 m. Na cmentarzysku opanowiec-
kiem rozkopano 14 grobów męskich i 6 żeńskich; pomiary uskutecznio-
no tu na 9-ciu szkieletach, z czego otrzymano cyfry następujące: dla 
szkieletów męskich: najmiejszą 1,65 m, największą 1,7 w, średnio 1,64 ш; 
dla kobiecych szkieletów wypadły cyfry te same, jak w grobach karna-
czyskich. 



Ś w i a t o w i t , t . I V . TABLICA I I . 



Światowit, t. IV. TABLICA П . 
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