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sobie, i w ten sposób, padając ciągle na kamieniami usianą ziemię, do-
stał się aż na drugi koniec Łanu. Każdy ze żniwiarzy próbował sierpem 
mocy glinianego naczynia, mimo to jednemu tylko z nich udało się zro-
bić niewielką szczerbę. W końcu jedna z mniej zabobonnych żniwia-
rek wzięła go na zabawkę dla dzieci. Ponieważ współczesne nasze wy-
roby gliniane nie osiągają nigdy takiej mocy, przypuszczam przeto, nie 
wiem czy słusznie, że nastąpiło tu do pewnego stopnia skamienienie 
z powodu wsiąkania rozpuszczonego węglanu wapnia. Zawartość naczy-
nia wyrzucono zaraz przy znalezieniu, nie mogłem jej przeto obejrzeć 
i przekonać się, czy oprócz ziemi nie było tam jakich pozostałości. Roz-
miary w centymetrach: wysokość 7,3; obwód w miejscu na]szerszeni oko-
ło 25; otwór w przecięciu około 5; obwód przy otworze około 20,5. 

Fig. 5 wyobraża ciężarek gliniany, stożkowaty, przedziurawiony, 
zrobiony z czerwonej gliny. 

Wreszcie fig. 6 przedstawia okrzesek krzemienny, który prawdopo-
dobnie służył jako nożyk; długość 7, szerokość 1,8 cm. 

Grot żelazny Nr. 7, jako przypadkowo tylko odfotografowauy 
z przedmiotami z innej epoki, zostawiam bez opisu. 

Opisane powyżej przedmioty są tylko częścią zebranych przeze mnie 
okazów z epoki krzemiennej. 

W ostatnich czasach, zainteresowany powyższemi narzędziami, po-
święciłem parę tygodni na badanie świeżo odkrytych stacyj. Rezultat 
przeszedł moje oczekiwania. Znalazłem siedliska ludzkie z resztkami 
przepalonej gliny ze ścian, żarna, a nawet zabytki przemysłu bronzowe-
go (tygle). O tem wszystkiem, po uporządkowaniu notatek, nadeszlę 
sprawozdanie do następnego tomu „Ś wiato wita". Marceli Wilczewski. 

Ł 
Odpowiedź na korespondencyę 5-ą w t. IV „Światowita" 

str. 154. 
W sprawie wzmiankowanego w rzeczonej korespondéncyi posążka 

otrzymaliśmy listy, które poniżej zamieszczamy: 
1) Od d-ra Tadeusza Estreichera z Krakowa: 

, Szanowny Panie! 
„W sprawie reprodukowanego w Światowicie, t. IV, str. 152/153, 

„i wspomnianego na str. 154, posążka scytyjskiego, pozwalam sobie zwró-
ćcie uwagę, że napis, o którego odczytanie p. Potemkowski prosi, jest jak 
„naj wyraźniejszy: 

I trójkąt: οοκ αγαθό 
II trójkąt: ν πολο*ο[φανιή , 

„razem: ou* αγαθόν πολοκοφανιή, co jest znanym cytatem z Iliady, 
„brzmiącym w dalszym ciągu: εις *οίρανος 'έστω (akcentów nie jestem 
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r pewien, nie będąc filologiem), co znaczy: Nie jest dobre wielowładztwo — 
.jeden władca niechaj będzie. 

„Proszę przyjąć wyrazy (i t. d.'. D-r Tad. Estreicher". 
2) Od Członka Cesarskiej Komisyi Archeologicznej, р. А. Я ρ i cyn a 

z Petersburga (podajemy w przekładzie): 
„Szanowny Panie! 

„Z wielkiem zainteresowaniem śledzę Jego cenne wydawnictwo 
„i korzystam już z niego do swoich prac. Z całej duszy życzę mu najzu-
„pełniejszego rozkwitu i powodzenia. 

„ W tomie ostatnim (IV), na str. 152 i 154, jest tam wyobrażony po-
„sążek, co do którego uważam za właściwe uprzedzić Pana, że jest on 
„jawnym falsyfikatem. Posążki takie wyrabiają się w wielkich ilościach 
„w Kerczu, sprzedają się w hotelach krymskich i dziś nie zwodzą już 
„ prawie nikogo". 

5. 
Popielnice i inne wykopaliska. 

„Dziennik Warszawski" z r. 1826 (t. IV, str. 161 — 163) zawiera 
artykuł p. n. „Opisanie rzeki Narwi ód jej źródła do ujścia", skreślony 
przez Niemca Wucke'go, a przełożony z rBeiti-äge zur Kunde Preussens" 
przez Wojciecha Kaźmirskiego, Lublinianina, gdzie czytamy co nastę-
puje: „Nad kanałem Bydgoskim, r. 1799, przy stawianiu dziewiątej ślu-
zy, na 10 stóp pod pokładem torfu... znalazłem kilka odłamków szkiele-
tów ogromnych, nieznanych zwierząt, z których jeden egzemplarz udzie-
liłem zmarłemu przyjacielowi mojemu, kapitanowi Textorowi. Nadto 
budując przy 10-ej śluzie kanału dom dla dozorcy śluz, gdzie masę torfu 
głęboko na 9 stóp wykopano, znalazłem szczątki pni drzewnych, ziół 
wodnych, dzidę kruszcową i kamienny herdysz". 

Nadmienia dalej autor, że w dolinie, gdzie niegdyś płynęła woda 
z jeziora Gopła ku Bydgoszczy do Wisły, wykopano kotwicę, „co dowo-
dzić może głębokości niegdyś wody i żeglugi po niej". „Nie godzi się 
także przemilczeć, ženatých nizinach, również jak na wzgórzach wzdłuż 
Noteci przy Nakle, Czarnikowie i t. d., znachodziłem wiele urn, co dowo-
dzi, że ta kraina już dawno była zamieszkana". W tem miejscu redaktor 
zrobił ciekawy przypisek o kopcach i urnach w Krzczonowie, o 3 mile od 
Lublina; najniesłuszniej tylko nazywa odkryte urny aryańskiemi: „O 3 
mile od Lublina, we wsi rządowej Krzczonowie, widziałem w ogrodzie 
tamtejszego zarządu leśnego, naprzeciw kościoła (który był niegdyś 
aryańskim), 3 kopce obok siebie: jeden w kształcie koła, drugi w kształ-
cie kwadratu, a trzeci w kształcie krzyża, wewnątrz zaś tych kopców 
mnóstwo znajduje się urn" (str. 162 - 3 ) . 

H. Ł. 


