


CZĘSC PIERWSZĄ. 

Badania oryginalne. 

Cmentarzysko mogił ciałopalnych 
w Jasudowie pod Sopoćkiniami 

(w pow. Augustowskim gub. Suwalskiej). 

(La nécropole à incinération à Jasudovo près Sopockinie gouv. Souvalki). 

Zbadał i opisał 

S. KRUKOWSKI. 

(30 planów i rysunków w tekście.) 

Na południe od klasztoru prawosławnego, leżącego pod miasteczkiem 
Sopoćkiniami, na gruncie folwarku Jasudowa znajdowała się grupa mo-
gił, na które zwrócił uwagę redakcyi „Swiatowita" ś. p. Piotr Górski ze 
Świacka. Wydelegowany przez redakcyę, dokonałem rozkopania we 
wrześniu 1908 roku. Rozkład mogił wskazuje załączona mapka. Nasypy 
te kształtu stożkowatego, o spłaszczonym wierzchu, znajdowały się w ni-
zinie, okrążonej wzgórzami falistemi; w nizinie tej, na wschód od cmen-
tarzyska, pod miasteczkiem, wypływa ze źródeł strumień jeden; drugi, 
na pn.-zachodzie, bierze początek w torfowiskach błotnistych, leżących 
obok ogrodzenia klasztornego. Mogiły leżały na równej powierzchni pola 
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ornego, dlatego okręgi podstaw niektórych z nich były uszkodzone płu-
giem. Grunt, na którym znajdowały się kopce, składa się z cienkiej war-
stwy żółtej gliny z piaskiem, pomieszanej z kamieniami lub bez nich, 
i gruboziarnistego żwiru poniżej; obydwie warstwy pochodzenia lodowco-
wego. Na poblizkich polach leży dużo kamieni narzutowych różnej wiel-
kości. Na pd -wschód od cmentarzyska jedno ze wzgórz, wznoszących 
się nad Sopoćkiniami, o nazwie miejscowej „Wieża", jest obwarowane na 
wierzchołku okopami niewiadomego pochodzenia. Do mogił, zwanych przez 

tamtejszych włościan „kopcami", jak i do tego wzgórza, przywiązane jest 
podanie o potyczce w czasach wojen szwedzkich. 

Na mapie mogiły oznaczono numerami kolejnymi rozkopywania. 
Mogiły I, III, IV, V, VIII, IX. X, XI, XII i XV zbadano, przekopując 
je do calca dwoma rowami 1,5 m szerokimi: jednym z pn. na pd., dru-
gim z z. na w. Średnice podstaw nasypów mierzono bezpośrednio na 
calcu, a wysokości od calca do wierzchołka. Budowa i zawartość każde-
go z nich są następujące: 



CMENTARZYSKO MOGIŁ CIAŁOPALNYCH. 3 

MOGIŁA Г. 
Wysokość . 1,08 m 
Średnica podstawy z pn. na pd. 5,60 m 

y, „ z z. na w. 5,57 m 

Spłaszczony wierzchołek kop-
ca, o średnicy = 3,5 m, pokryty 
warstwą drobnych kamieni; dlatego 
grubość darni, pokrywającej ten 
bruk, nie przewyższała kilku cm. 
W środku nasypu, na calcu, le-
żały dwa granitowe kamienie. 

л 
Rys. 2. 

Przekrój pionowy mogiły I. 
W części pn.-wschodniej nasypu, 1. Północ. 2. Południe. 3. Warstwa ka-
Ш cm nad calcem, warstwa czy- m i e n L k " Г о Л с и ! " ' K a m i e n i e 

stego węgla 5 cm gruba (rys. 2"). 
Calec równy. Kości lub innych przedmiotów nie znaleziono. 

Rysunki 3 i 4 wskazują budowę i sposób rozkopania tej mogiły. 
Na wierzchołku ślad dawnego rozkopywania *). Pozostałe części 

wierzchołka wskazywały, że był spłaszczony. Na calcu czworościan 
z narzutowych kamieni nieobrabianych różnej wielkości, wewnątrz wy-
pełniony ziemią; ściany nieco pochylone do środka, dlatego trochę szersze 
u podstawy, niż przy krawędziach górnych; na wierzchu tak zbudowa-
nego wzniesienia resztki ogniska, grubego po środku 14 cm, cieńszego ku 
brzegom; w warstwie ogniska znaleziono: popiół, kawałki zwęglonego drze-
wa dębowego, palone kości i kilka osmolonych i przepalonych małych ka-
mieni. Wymiary tej budowli są następujące: 

MOGIŁA II. 

Wysokość 2,30 m 
Średnica podstawy z pn. na pd. 14,64 m 

„ „ z z. na w. 10,16 m 

Wysokość ogólna 1,45 m 
Długość ściany pn. 3,46 m 

pd. 3,39 m 
z. 2,86 m 
w. 2,96 m 

') Mieszkańcy Sopoćkiń opowiadali, że znaleziono tu naczynie. 
Przyp. autora. 
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Na wierzchu czworościanu, na jednym poziomie z ogniskiem, dno 

(„Ns 18319) naczynia z czarnej gliny. W kącie pn.-zachodnim tego wznie 

Rys. 3. 
Rzut poziomy mogiły li. 

1. Uszkodzenie podstawy pługiem. 2, 3, 4, 5, ł>, 7 i 8 
wycinki niezbadane. 9. Ślad ogniska na calcu. 10. Czwo-
reścienne wzniesienie z kamieni. 11. Miejsce znalezie-
nia kości. 12. Ognisko na wierzchu wzniesienia. 13. 
Miejsce znalezienia saksty branżowej M» 18337. 14. 
Resztki ciałopalenia. 15. Naczynie Л» 18301. 16. Na-
czynie № 18304. 17. Naczynie № 18306. 18. Część na-

czynia № 18300. 

Rys. 4. 
Przekrój pionowy 

mog. II. 

1. Ślad dawnego roz-
kopywania. 2. War-
stwa popiołu i węgla. 
3 i 4 ściany wzniesie-
nia kamiennego. 5. 
Warstwa ogniska na 
wierzchu wzniesienia-
«.Resztki ci ałopalenia • 
7. Strona północna. 
8. Strona południona. 
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sienią. 40 cm niżej poziomu warstwy ogniskowej—kości (JV5 18 377) szyi, 
kończyn górnych i części klatki piersiowej. 

Niżej, o 30 cm nad calcem, w ziemi, wypełniającej czworościan, 

kilkanaście opalonych kostek. Przy podstawie boku wschodniego, zewnątrz 

wzniesienia, leżała ornamentowana saksta ! ) bronzowa (№ 18337) (rys. 5). 

Przy rogu pn.-zachodnim, na calcu, warstwa węgli i popiołu, w środ-

ku gruba 15 cm; w je j części zachodniej znaleziono zwęglony kawałek 

drzewa dębowego, długi 40 cm, gruby 10 cm. 

Nad zachodnim bokiem czworościanu, w nasypie, 4 skorupy glinia-

ne (JM? 18320) z ornamentem falistym. Resztki ciałopalenia, leżały na 40 cm 

pod powierzchnią nasypu. Były to mocno przepalone kości i przed-

mioty metalowe: 5 nożyków żelaznych jednego typu (JN5 JM? 18330, 18331. 

18332, 18333 i 18334); saksta duża gładka, uszkodzona (№ 18335); saksta mała 

gładka (Ла 18336) (rys. 6) i kilka ułamków ozdób (18330)—wszystko bronzowe; 

paciorek szklany (Л» 18338) i dwa żużlowate kawałki bronzu i szkła 

(JM° 18340. Większość tych szczątków leżała warstwą wprost w nasypie, 

Rys. 5. 
Zapinka № 18337 z grobu II. 

(wielk. naturalna). 

Rys. 6. 
Zapinka № 18336 

z grobu II. 

(nieco zmniejszona) 

' ) Zapinkę, nazywaną dotychczas fibulą — sprzążką, prościej i właści-
wiej jest oznaczyć nazwą „saksta", używaną w tem samem znaczeniu przez 
Łotyszów, którzy do niedawna nosili te zapinki przy odzieży, zamiast guzików. 
(Patrz: _Матер1алы по археологш Россш, издав. Имп. Археол. KoMucciefl. № 4. 
Древности СЪверо-Зап. Края. Petersburg, 1890 г. Str. 54.) Przyp. autora. 
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a mniejsza część w całych naczyniach glinianych stojących, nieco pogrą-
żonych w resztkach, leżących na ziemi. Skorupy z potłuczonego garnka, 
ozdobionego liniami falistemi i prostemi poziomemi 18303), leżały bez-
ładnie w warstwie kości; tak samo leżały i skorupy z naczynia, ozdobionego 
podobnie (JM» 18306). Przy naczyniu Л» 18305, ornamentowanem prążkami pro-
stemi poziomemi, kołnierz obłamany; nie znaleziono z niego ani kawałka 

wewnątrz lub zewnątrz brzuśca. 
Garnek, ozdobiony szeregami 
ukośnym wyciskanych kropek 
(Л» 18301), (patrz rys. 28) stał 
na warstwie kości palonych; je-
go połamany wierzch był wtło-
czony dodolnej nieuszkodzonej 
części. Na naczyniu M 18304 
(patrz rys. 25), formy cylin-
drycznej, zdobionem prążkami 
prostemi poziomemi, widoczny 
jest ślad niedbale malowanego 
ornamentu falistego; w tem sa-
mem naczyniu, na dnie, wśród 
kości przepalonych leżał nóż 
żelazny (JN5 18329). Żadne z ca-
łych naczyń nie było napełnione 
kośćmi: zwykle znajdowały się 
one tylko w części dolnej, 
w górnej zaś była ziemia taka, 
jak w nasypie. Przedmioty me-
talowe były pomieszane z kość-
mi, leżącemi bezpośrednio na 
ziemi nasypu. W pobliżu garnka 
.N» 18301, między przepalonymi 
szczątkami—kilka skorupek. 

Na południe od resztek ciałopalenia, 1 m nad calcem, znajdowała 
się luźno część naczynia (№ 18300), ornamentowanego liniami prostemi. 
W nasypie nie dostrzeżono śladów dosypywań późniejszych. Calec płaski. 

MOGIŁA III. 

Wysokość 2,0 m 
Średnica podstawy z pn. na pd. 8,0 m 

„ „ z z. na w. 7,5 m 

Rys. 7. 
Kzut poziomy mogiły III. 

1, 2. Uszkodzenie mogiły przez orke. 3, 11 
i 14. Resztki ciałopalenia. 4. Naczynie 
№ 18309 (rys.). 5. Naczynie № 18312. (rys.), 
łi. Naczynie 18308 (rys.). 7. Naczynie № 
18310. 8. Naczynie № 18311 (rys.). 9. Na-
czynie № 18313. 10. Ostrze żelazne od włócz-
ni' № 18345. 12. Naczynie № 18314 (rys.). 

13. Naczynie № 18315. 
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Rysunki 7 i 8. Nasyp uszkodzony pługiem od strony pn.-zachodniej 
i pn.-wschodniej. Z boku pn.-wschodniego, w ziemi, oderwanej od nasypu— 
w nieładzie skorupy gliniane (JSb 18318), o prążkach prostych poziomych, 
trzy ułamki ozdób bronzowych, kawałek nieznanego przedmiotu żelaznego 
(M5 1&366) i nieco kości przepalonych. Resztki ciałopaleń: od pn. 40 cm 

Rys. 8. 
Przekrój pionowy mogiły III. 

1. Północ. 2. Południe. 3 i 4. Resztki ciałopale-
nia. 5. Ślad ogniska na calcu. 

pod wierzchem nasypu obalone i zgniecione naczynia gliniane jNs 18314 
i № 18315, zdobione prążkami prostemi poziomemi z niewielką ilością kości 
wewnątrz; na jednym poziomie z naczyniami kości przepalone, pomiędzy 
któremi trzy bronzowe skręty (Л»Ла 18362, 18363 rys. 9 i 18364 rys. 10) 
i żelazna gładka saksta (№ 18365); od strony pd., 42 cm pod wierzchem na-

Rys. 9. Rys- Ю-
№ 18363 z grobu III. № 18364 z grobu III. 

sypu, trochę wyżej i niżej, naczynia całe: .N« 18308 zdobione prążkami pro-
stemi i falistym — poziomemi, pęknięte wzdłuż wysokości (patrz rys. 26); 
JMS 18309 — (patrz rys. 30) zdobione prążkami prostemi poziomemi; 
•Né 18311—zdobione kreskami ukośnemi i prążkami prostemi poziomemi (patrz 
rys. 27); naczynia zgniecione: Л5 18313—zdobione prążkami prostemi pozio-
memi, podobne z kształtu do naczynia .NJ 18315; .Ms 18312—zdobione kwa-
dracikami, wyciskanymi stempelkiem (patrz rys. 29), niecałe; JM» 18310— 
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zdobione prążkami prostemi poziomenii. małe, niecałe; skorupy (N° 18317) ró-
żne, zdobione prążkami prostemi poziomemi, nie należące do wymienionych 
naczyń. Wszystkie naczynia i skorupy znajdowały się w warstwie resztek 
ciałopalnych, grubej 20 cm i cieńszej; resztki te były pomieszane z dużą 

V 

I 

Rys. 11. 
№ 18353 7. grobu III. 

Rys. 12. 
№ 18346 z grobu III. 

ilością ziemi nasypu. Garnki J\LNs 18308 i 18311 w znacznej części, a garnek 
18309 (rys. 26, 27 i 30) prawie całe zapełnione kośćmi przepalonemi, za-

nieczyszczonemi ziemią. Naczynia 18308 i 18309 znaleziono w pozycyi 
stojącej, ,\i 18311—przechylone. Część górna naczynia № 18313 była wtłoczo-

Rys. 13. 
jN» 18348. 

Rys. 14. 
№ 18349. 

na w dolną. Skorupy naczynia Л? 18312 leżały w nieładzie obok siebie; po 
sklejeniu naczynie to przedstawia się jak w rysunku 29." Skorupy (Л? 18317 
oddzielne, znalezione w resztkach ciałopalenia i luźno w różnych czę-
ściach nasypu, stanowią małe tylko części naczyń zniszczonych, podob-
nych, jak przypuszczać można z tych szczątków, do naczyń innych z te-
goż cmentarza. 
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W warstwie przepalonych kości leżały bezładnie przedmioty bronzo-
we: dwie małe uszkodzone saksty—ornamentowana Л? 18353 (rys. 11) i gładka 

18354, złączone z sobą jak dwa ogniwa łańcuszka; trzy bransolety zdo-
bione, c a ł e — 1 8 3 4 6 , 18348 i 18349 (rys. 12, 13, 14); części trzech branso-
let zdob ionych—M 18347, 18351 (rys. 19) i 18361; dwie uszkodzone bran-
solety gładkie — JS«JN» 18350 i 18352 (rys. 20); dwa pierścienie jednakowe, 
z d o b i o n e — 1 8 3 5 7 (rys. 21) i 18358); pierścień z cienkiego drutu zwi-
niętego 71/2 razy (JN° 18355) i części dwóch ozdób innych — 18356 
(rys. 22) i 18360; przedmioty żela-
zne: dwa całe nożyki (ЛгЛ» 18343 
i 18344) i grot od dzidy (JMj 18345), 
leżące zewnątrz warstwy resztek 
ciałopalnych, ale na jednym z nią 
poziomie. W dolnej części na-
czynia Л1» 18308 razem z kośćmi 
znaleziono nożyk żelazny (JSS 18342) 
i kawałek (Л? 18359) ozdoby bron-
zowej z trzech drutów, skręconych 
nakształt sznurka. W pd.-zachodniej 
części nasypu, w pobliżu szcząt-
ków ciałopalnych, ułamek naczynia 
glinianego (Л? 18316) z ornamentem 
wyciskanym; skorupa ta pochodzi 
z czasów starożytniejszych, niż mo-
giła, w której się znajdowała. Na 
równym calcu ślad ogniska, 6 cm 
gruby. 

MOGIŁA IV. 
Wysokość 1,5 m 
Średnica podstawy z pn. na pd. 6,5 m 

„ „ z z. na w. 7,0 m 
Rysunek 15. Wierzchołek spłaszczony. Na calcu gładkim gruba 

10 cm warstwa ogniska, w której, prócz węgli, trochę pokruszonych od 
ognia kostek i kilka drobnych skorupek glinianych bez ornamentu (pozo-
stawione na miejscu znalezienia). Na ognisku czworokąt z nieobrabia-
nych kamieni różnej wielkości; wymiary jego: 

W y s o k o ś ć . . . . 0,48 m 
Długość « pn. na pd. 1,77 m 
Szerokość z z. na w. 1,10 m 

Rys. 15. 
Rzut poziomy mogiły IV. 

1. Ślad ogniska na calcu. 2. Czworokąt 
z kamieni. 3, 4, 5 i 6. Wycinki niozbà-
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Wnętrze starannie ułożonego czworokąta napełnione innymi kamie-
niami. Górna powierzchnia czworokąta była nierównością najwyższą po 
środku. Nad południową częścią tak ułożonych kamieni nieliczne resztki 
ciałopaleń, pomieszane z ziemią nasypu, leżały na głębokości 35 do 75 cm 
pod wierzchołkiem kopca. 

W górnej części tych szczątków znaleziono przewrócone i zgniecio-
ne naczynie 18321), ozdobione prążkami prostemi poziomemi, trzy no-
żyki żelazne (Λ»Λΐ 1836Ö, 18370 i 18371), część łańcuszka bronzowego 
z trzech ogniwek (.\s 18308) i bronzowe ornamentowane wisiorki formy 
trapezoidałnej (№ 18367) rys. 23; część tych wisiorków i kilkanaście kostek 
przepalonych znaleziono rozrzucone w ziemi nasypu, na głębokości 40 cm 
poniżej tamtych przedmiotów. 

MOGIŁA V. 

Wysokość 1,6 m 
Średnica podstawy z pn. na pd. 6,5 m 

„ „ z z. na w. 6,8 m 

Podstawa nasypu uszkodzona pługiem od strony południowej. Na 
głębokości 30 cm pod środkiem wierzchołka nasypu część pognieciona 
naczynia glinianego (Λ» 18322), ozdobionego liniami prostemi i falistemi 
poziomemi. Przy skorupach, ani w innej części kurhanu, kości lub innych 
przedmiotów nie znaleziono. Na równym calcu ogniska nie było. 

MOGIŁA VI. 

Wysokość 1,50 m 
•ednica podstawy z pn. na pd. 5,48 m 

„ „ z z. na w. 5,80 m 

Kopiec ten rozkopano przekopa-
mi z pn. na pd. i z z. na w., a pozo-
stałe wycinki zdjęto częściami. Ry-
sunek 16-ty. Na calcu warstwa ogni-
ska, grubości 8 cm, o średnicy 3,5 m. 
W niej popiół, kawałki zwęglo-

nego drzewa i skorupa gliniana (Λ» 18325) o rowkach prostych poziomych. 
Na ognisku nasypana kupa kamieni różnej wielkości, wysoka 80 c. Na 
20 cm pod z.-południową częścią wierzchołka nasypu resztki ciałopaleń— 
kości przepalone z nieznaczną domieszką ziemi; między kośćmi stały na-
czynia gliniane pogniecione: .NtJMS 18323, 18324 i trzecie bardzo zniszczone 

Przekrój poziomy mogiły VI. 

1. Północ. 2. Południe. 3. Ślad ogniska 
na calcu. 4. Stos kamieni. 5. Resztki 

ciałopalenia. 
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przez korzenie roślin; naczynie to było podobne do dwóch poprzednich 
(szczątków tego garnka nie zabrano); wszystkie naczynia jednakowo zdo-
bione prążkami prostemi poziomemi; wewnątrz tych naczyń prócz ziemi 
było trochę przepalonych kości. Wszystkie kości zanieczyszczone popio-
łem i miałem węglowym, od którego ziemia naokoło przybrała barwę cie-
mną. Na poziomie tych resztek ciałopalenia, w odległości 1 / i m na pn.-
wschód od nich, ornamentowana saksta bronzowa (JVs 18372), leżąca od-
dzielnie. Calec płaski. 

Rzut poziomy mogiły VII. 

1. Krąg z kamieni. 2. Ogniska na calcu. 3. Przed-
miot bronzowy № 18373. 4. Ułamki głowy ludzkiej. 

MOGIŁA VII. 

Wysokość 1,5 m 
Średnica podstawy z pn. na pd. 6,4 m 

„ „ z z. na w. . 7,0 m 

Kopiec ten rozkopano jak VI-ty. Wierzchołek szeroki i płaski. Ry-
sunek 17. Na równym calcu warstwa ogniska 5 cm gruba, ku brzegom 
cieńsza. Na ognisku i bezpośrednio na calcu nieforemny krąg_z kamieni; 
wymiary jego: 

Wysokość z zachodu . . . . 1,00 m 
η z północy . . . . 0,85 m 
η ze wschodu 0,50 m 
η z pd. i pd.-wschodu. 0,25 m 
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przez korzenie roślin; naczynie to było podobne do dwóch poprzednich 
(szczątków tego garnka nie zabrano); wszystkie naczynia jednakowo zdo-
bione prążkami prostemi poziomemi; wewnątrz tych naczyń prócz ziemi 
było trochę przepalonych kości. Wszystkie kości zanieczyszczone popio-
łem i miałem węglowym, od którego ziemia naokoło przybrała barwę cie-
mną. Na poziomie tych resztek ciałopalenia, w odległości 1/8 m na pn.-
wschód od nich, ornamentowana saksta bronzowa (JVś 18372), leżąca od-
dzielnie. Calec płaski. 

miot bronzowy № 18373. 4. Ułamki głowy ludzkiej. 

MOGIŁA VII. 

Wysokość 1,5 m 
Średnica podstawy z pn. na pd. 0,4 m 

„ „ z z. na w. . 7,0 m 

Kopiec ten rozkopano jak VI-ty. Wierzchołek szeroki i płaski. Ry-
sunek 17. Na równym calcu warstwa ogniska 5 cm gruba, ku brzegom 
cieńsza. Na ognisku i bezpośrednio na calcu nieforemny krąg_z kamieni; 
wymiary jego: 

Wysokość z zachodu . . . . 1,00 m 
» z północy . . . . 0,85 m 
n ze wschodu 0,50 m 
n z pd. i pd.-wschodu. 0,25 m 

Rzut poziomy mogiły VII. 
1. Krą« z kamieni. 2. Ugniska na calcu. 3. Przed-
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W miejscach najniższych krąg ułożony jest z pojedynczych kamieni. 
Największy z kamieni, użytych na budowę kręgu, zawierał 0,7 m długości, 
0,6 m szerokości i 0,4 m grubości; najmniejszy miał średnicy 0,1 m. We-
wnątrz kręgu na calcu, poza obrębem ogniska, znajdowały się małe ka-
wałki węgla i część dna naczynia glinianego (skorupy tej nie zabrano); 
kawałek dna był płaski, nie wklęsły. Calec zewnątrz obrębu ogniska po-
kryty był na 3 cni grubą warstwą ciemniejszej ziemi. Na calcu zewnątrz 
kręgu leżała podługowata ornamentowana blaszka bronzowa (Л° 18373), 
zgięta we dwoje. Na kilka cm pod okręgiem podstawy kurhanu leżały 
części czaszki ludzkiej: ułamek żuchwy z 4 zębami, część kości ciemie-
niowej, skroniowa i kilka drobnych połamanych kawałków; pochodzenie 
tych kości niewiadome (nie zabrano ich). Nad zachodnią częścią kręgu, 
na 30 cm pod wierzchem nasypu, kawałek glinianego kafla z czasów pó-
źniejszych. Innvch Drzedmiotów nie znaleziono. 

MOGIŁA VIII. 

Wysokość 1,6 m 
Średnica podstawy z pn. na pd. 5,6 m 

„ „ z z. na. w. . 6,1 m 

Przekrój pionowy na rys. 18. 
Wierzchołek spłaszczony. Ze wscho-
du, od podstawy do środka wie-
rzchołka, widoczny ślad dawnego 
rozkopywania, sięgającego 0,5 m 

wgłąb nasypu. Na 10 cm pod zachodnią, nieporuszaną częścią wierzchołka— 
skorupka gliniana (№ 18326), ornamentowana liniami poziomemi prostemi 
i falistemi. W części pn.-wschodniej, na 65 cm nad calcem, pochyła war-
stwa węglowa, gruba 8 cm. Kości ani innych przedmiotów nie znalezio-
no. Na calcu śladu ogniska nie było. 

3 / 
s % 

Rys. 18. 
Przekrój pionowy mogiły VIII. 

1. Ślad dawnego rozkopywania. 2. War-
stwa węgla. 3. Północ. 4. Południe. 

MOGIŁA IX. 

Wysokość 1,5 m 
Średnica podstawy z pn. na pd. 6,4 m 

„ „ z z. na w. . 6.1 m 

Kształt jak mogiły VI. W nasypie brak śladów węgla, kości i in-
nych przedmiotów. Na 30 cm pod pd.-wschodnią częścią wierzchołka po-
ziomo leżał kamień płytowaty, 36 cm długi, odłupany od głazu narzuto-
wego. Calec równy. 
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MOGIŁA X. 

Wysokość 1,7 m 
Średnica podstawy z pn. na pd. 6,9 m 

„ „ z z. na w. . 7,3 m 
Z kształtu podobny do kurhanu III. Na 20 cm pod środkiem wierz-

chołka kości palone, zmieszane z ziemią, w zgniecionem naczyniu (JNs 18327) 

Rys. 19. Rys. 20. 
№ 18351 z grobu III. № 18352 z grobu III. 

i koło niego. Kości mało. Naczynia ozdobione prążkami prostemi pozio-
memi o brzegu mocno odwiniętym. Po środku nasypu, w połowie jego 
wysokości, kamień o średnicy 50 cm. Na pn.-zachód od kamienia, 75 cm 

nad calcem, kilka ułamków przepalonych kości i ułamek belemnitu, pęknięte-
go do połowy (№ 18374). Na wschodniej części calca warstwa 2 cm gru-
ba ziemi, nieco ciemniejszej, niż w innych częściach nasypu. Śladów wę-
gla albo innych przedmiotów, prócz wskazanych, nie znaleziono. Calec 
płaski. 
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MOGIŁA X I 1 ) . 

Wysokość 1,50 m 
Średnica podstawy z pn. na pd. 0,40 m 

„ „ z z. na w . . 0,72 m 

Część pozostała wskazywała kształt jak poprzednich kopców. W zie-
mi z wierzchołka, przerzuconej poprzednio, znaleziono .jeszcze kości prze-
palone i nożyk żelazny (№ 18375). W nasypie brak węgla. Calec równy. 

Kys. 22. Rys. 23. 
№ 18356 z grobu III. № 18367 z grobu IV. 

MOGIŁA XII. 

Wysokość 1,42 m 
Średnica podstawy z pn. na pd. 6,20 m 

„ „ z z. na w. 5,50 m 

Przy rozkopywaniu do calca znaleziono: pod południową częścią 
wierzchołka, w połowie wysokości nasypu, kamień narzutowy o średnicy 
0,5 m: na pn. od niego na calcu leżał drugi mniejszy; na stronie wscho-
dniej płaskiego calca warstwa 5 cm gruba ogniska małego. Kości przepalo-
nych i innych przedmiotów nie znaleziono. 

' ) Wierzchnią część mogiły XI rozkopał, zresztą nie całkowicie, p. B. R. 
student uniwersytetu krakowskiego. Znalazł on (w niewiadomem miejscu wierz-
chołka) kości przepalone bez skorup naczyń glinianych i nożyk żelazny, typu 
jak inne noże z tegoż cmentarza. Wierzchnie części kurhanów XII i XIII, tak 
samo nie całkowicie, rozkopał J. H., wysłany przez Tow. Krajoznawcze w okolice 
kanału Augustowskiego, w celu zbierania okazów flory tamtejszej. W kurhanie 
XII nie znalazł nic, w XIII, według słów jego, było: „10 urn, kilka z nich 
w szczątkach; leżały na głębokości pół łokcia: na wschodnim końcu kurhanu... 



CMENTARZYSKO MOGIŁ CIAŁOPALNYCH. 15 

MOGIŁA XIII. 
Wysokość 1 .80/ ; / 
Średnica podstawy z pn. na pd. 12,50 m 

„ „ z z. na w. (5,10 m 

Rozkopana rowami o szerokości 2 m: jednym z z. na w., trzema 
z pd. na. pn. W części pd.-zachodniej, na (Ю cm nad calcem, kilka po-
łamanych kostek przepalonych, połowa żuchwy i część kła. 

Na calcu leżało bezładnie 
5 oddzielnych kamieni; średnica 
największego=0,5 m, najmniej- w i r a E ^ f ^ ^ s s 
szego = 0,3 m, W części pn.- ^ ^ g 
wschodniej na calcu warstwa ^ ^ Ç ^ S s S ^ Ж^Ж 
4 cm gruba ogniska o średni- gШг щ Щ—= 
су - - 0.8 т . W nasypie nie ^ J j t j j ś g ^ 
zauważono śladów dosypywań ^ — : — — — f f 
późniejszych. Calec równy. ^ l l l f IIIЩ 

Kamień, znaleziony pod JfJim 

wierzchołkiem nasypu, był długi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ш Ё Г 

MOGIŁA XIV. 
Rys. 24. 

Z tego, rozoranego po- № 18327 z grobu VI. 
przednio, grobu pozostał tylko 
wyraźny ślad na świeżo uprawionem polu. Na powierzchni znaleziono 
trzy ułamki (J\» 18328) naczyń, ozdobionych prążkami prostem i poziomemi. 

kawałki spore zwęglonego drzewa; kamień jeden, dość duży, leżał prawie na 
środku". Również były znalezione: „nożyk, spinka i siekierka, wszystkie te 
przedmioty wyrobione z żelaza". Wierzchołek kopca XIII p. J. H. rozkopał 
wzdłuż krzywym rowem, na 30 cm wgłąb i 1 m wszerz. Kamień, o którym 
mowa wyżej, leżał w poprzek długości nasypu od wschodniej strony grupy re-
sztek ciałopaleń leżącej po środku wierzchołka. Resztki ciałopaleń bowiem były 
złożone w trzech grupach", w zachodniej, środkow ej i wschodniej części wierzchu 
kurhanu. Siekierka wązka, 11 cm długa, nożyk bardzo dobrze zachowany, bez rdzy, 
podobny do nożyków, wspomnianych przy opisie innych kurhanów. Zapinka 
(saksta), bez kolca, zrobiona z pręta skręconego na podobieństwo sznurka, końce 
spiralnie zawinięte. Naczynia całe: dwa małe, robione ręcznie, z ozdobą falistą, 
trzecie większe—z koła, zdobione prążkami prostemi poziomemi. Naczynia stłu-
czone niecałe, robione na kole, zdobione prążkami falistemi prostemi. Połowa 
garnka, toczonego na kole z kołnierzem prostym, zdobiona prążkami prostemi 
oraz kreskami falistemi poziomemi i ukośnemi. Wiadomości tych udzielił p. J. H. 
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MOGIŁA XV. 

Wysokość 1,5 m 

Średnica podstawy z pn. na pd. 6,7 m 

„ „ z z. na w. . 8,5 III 

Ж - ' 

Rys. 25. Rys. 26. Rys. 27. 

№ 18304. № 18308. Л& 18311. 

Rys. 28. Rys. 29. Rys. 30. 
№ 18301. № 18312. № 18309. 

Wydłużona z z. na w. Środek rozkopany poprzednio W części 

pn., na 0,2 m nad calcem, warstwa zwęglonego drzewa, pochyła ku pn. 

') Przez oficerów podczas manewrów wojskowych we wrześniu i paź-

dzierniku 1908 r. Przyp autora. 
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Od pd. tej warstwy, w ziemi nasypu nieruszanej, mała skorupka gliniana 

(nie zabrana), ozdobiona liniami poziomemi prostemi. W części pd. nasy-

pu, na 0,3 m pod wierzchołkiem, resztki ciałopalenia — kawałki małe 

kości przepalonych; wśród kości tych, znalezionych w nieruszanej ziemi, 

3 drobne skorupki gliniane z prążkami prostemi poziomemi (skorupki nie 

zabre). Wieranzch nasypu nierówny. Calec płaski. 

Opisane groby zdają się być tylko resztkami dużego cmentarzyska. 

W roku 1008 widoczne były ślady rozoranych kopców od stron zachodniej 

i wschodniej mogił zbadanych. Gdy w czasie budowy kościoła, leżą-

cego na zachód od cmentarzyska, rozrzucano jeden z grobów, znalezio-

no w nim żelazny zdobiony grot od dzidy (JSg 18376, ofiarowany dla Mu-

zeum archeologicznego E. Majewskiego przez p. S. Górskiego ze Świacka 

Małego). Mieszkańcy okoliczni opowiadali, że liczba mogił pod So-

poćkiniami przewyższała sto. Mówili też, że kurhany na tem cmentarzy-

sku poprzednio kilkakrotnie rozkopywano: po raz pierwszy w roku 1862 

przez hr. Wołłowicza, b. właściciela Świacka Wielkiego, a następnie przez 

różne osoby—pojedyncze mogiły (пр. II i VIII w ostatnich kilku latach) 

W grobach (prócz VII i X) na calcu pod nasypami nie było 

warstw próchnicy. Podstawy mogił nie były otoczone zagłębieniami 

rowkowatemi, bo przylegające do nasypów II, III, V, VII, IX, X, XI, XIII 

i XV, w niektórych miejscach okręgów ich podstaw, małe skrawki nieu-

prawnej ziemi były płaskie. Ziemia grobów VIII, XV, II, XIV i VI — 

glina szaro-żółta z piaskiem i dużą ilością małych kamieni i żwiru. Zie-

mia grobów XIII, XII, X, I, IX, V, XI, III, IV i VII — glina szaro-

żółta bez domieszek. Kamienie, złożone pojedyńczo lub grupami w nasy-

pach, były to narzutowe głazy różnej wielkości, licznie rozrzucone na po-

wierzchni pól okolicznych. Kształty charakterystyczne dla większości mo-

gił posiadała mogiła III. 

Biorąc pod uwagę opisane szczegóły, można sposób budowy 

grobów tych, z małemi różnicami, przedstawić jak następuje: Na miej-

scu równem, oczyszczońem z wierzchniej warstwy roślinnej, z ziemi, bra-

nej zapewne z pobliża, sypano kopiec kształtu ściętego stożka; resztki 

ciałopalenia składano całkowicie wprost na wierzchołku nasypu, albo czę-

ściowo w naczyniu i na nasypie bezpośrednio; naczynia, służące do tego 

celu, były podobne do garnków domowego użytku; naczynia te, w części 

tylko napełnione resztkami kości, stawiano bez określonego porządku obok 

i wśród popiołów, leżących na ziemi. Szczątki ciałopaleń składano w je-

śwutowit t. ix. • ... . 2 
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dnej grupie z kilku cialopaleń, albo kilkoma grupami, na płaskim wierzchu 
nasypu. 

Czworościan z kamieni pod nasypem grobu II był wzniesieniem, 
na którem dopełniano obrządków ciałopalenia, czego dowodem gruby po-
kład węgli i kości przepalonych na wierzchu czworościanu, popiół i węgle, 
leżące na calcu przy pn.-zachodnim kącie czworościanu, zdaje się, pocho-
dzą z popieliska na jego wierzchołku, bo warstwa tych węgli, będąc du-

Panu Mereckiemu, właścicielowi folwarku Jasudów, składam podzię-
kowanie za pozwolenie rozkopania kopców. 

Wszystkie zabytki znajdują się w Muzeum archeologicznem Erazma 
Majewskiego. Numery okazów, w tekście przytoczone, są numerami po-
rządkowymi katalogu inwentarzowego 4egoż Muzeum. 

źa i dość gruba, nie sięgała pod wzniesienie. 

/ 



SKOROWIDZ 
przedmiotów znalezionych w mogiłach. 

(Wymiary podano w cm.) 
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Inne przed-
mioty z tejże 

mogiły. 

II Część brzuśca, 
szyi i kołnie-
rza naczynia 

18300 
ryte linie 

proste po-
ziome 

3 saksty bron-
zowe №№ 

18335, 18336 

Naczynie 
sklejone 18301 

ryte linie 
proste po-
ziome, wy-

ciskane 
kropki 

21,5 22 9,4 18,5 

i 18337. 

4ułamki ozdób 
bronzowych 

№ 18339. 

Część naczy-
nia w ułam-

kach 
18302 

ryte linie 
proste i fa-
liste pozio-

me 

6 nożyków 
Żelaznych 
N«№ 18329, 

18330,18331, 

Część naczy-
nia w ułam-

kach 
18303 

ryte linie 
proste i fa-
liste pozio-

me 

18332, 18334 
i 18335. 

Naczynie 18304 
ryte linie 

proste i ma-
lowane fali-
ste poziome 

21.2 19 16,3 16 
Ułamek ozdo-

by szklanej 
№ 18337 i 3 

skorupki. 
Naczynie po-
pękane bez 

kołnierza 
18305 

ryte linie 
proste po-

ziome 
18,2 (?) 17,9 8,4 

Ułamek ozdo-
by szklanej 
№ 18337 i 3 

skorupki. 

Część brzuśca, 
szyi i kołnie-
rza naczynia 

18306 
ryte linie 
proste po-

ziome 
Część brzuśca, 
szyi i kołnie- . 

rza jednego na-
czynia skoru-

py innych 

18307 
ryte linie 
proste po-

ziome 

Część dolna 
małego naczy-
nia ze śladem 

ucha 
18319 5 

4 skorupy 18320 
ryte linie 
faliste po-

ziome 
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Śr
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Inne przed-
mioty z tejże 

mogiły 

III Naczynie skle-
jone 18308 

ryte linie 
poziome pro-
ste i faliste 

18,9 19,7 9 17,2 
2 saksty bron-

zowe №№ 
17353 i 18354; 
1 saksta że-

lazna № 18365; 
pierścienie 
3 bronzowe 

całe i uszko-
dzone №№ 
18355, 18357 

i 18358; 9 ca-
łych i uszko-
dzonych bran-
solet bronzo-

wych №№ 
18346, 18347, 
18348, 18349, 
18350, 18351, 
18352, 18360 
i 18367; 6 u-
szkodzonych 
bronzowych 

ozdób niewia-
domego użyt-
ku №№ 18356, 
18359, 18362, 
18363, 18364, 
i 18366; 3 no-
żyki żelazne 
M 18342, 

18343 i 18344; 
ostrze żelazne 

od dzidy № 
18345. 

III 

Naczynie po-
pękane 18309 

ryte linie 
proste po-

ziome 
17,5 16,3 8,6 13 

2 saksty bron-
zowe №№ 

17353 i 18354; 
1 saksta że-

lazna № 18365; 
pierścienie 
3 bronzowe 

całe i uszko-
dzone №№ 
18355, 18357 

i 18358; 9 ca-
łych i uszko-
dzonych bran-
solet bronzo-

wych №№ 
18346, 18347, 
18348, 18349, 
18350, 18351, 
18352, 18360 
i 18367; 6 u-
szkodzonych 
bronzowych 

ozdób niewia-
domego użyt-
ku №№ 18356, 
18359, 18362, 
18363, 18364, 
i 18366; 3 no-
żyki żelazne 
M 18342, 

18343 i 18344; 
ostrze żelazne 

od dzidy № 
18345. 

III 

Naczynie skle-
jone bez koł-
nierza i dna 

18310 
ryte linio 
proste po-

ziome 
11 15,5 6,5 

2 saksty bron-
zowe №№ 

17353 i 18354; 
1 saksta że-

lazna № 18365; 
pierścienie 
3 bronzowe 

całe i uszko-
dzone №№ 
18355, 18357 

i 18358; 9 ca-
łych i uszko-
dzonych bran-
solet bronzo-

wych №№ 
18346, 18347, 
18348, 18349, 
18350, 18351, 
18352, 18360 
i 18367; 6 u-
szkodzonych 
bronzowych 

ozdób niewia-
domego użyt-
ku №№ 18356, 
18359, 18362, 
18363, 18364, 
i 18366; 3 no-
żyki żelazne 
M 18342, 

18343 i 18344; 
ostrze żelazne 

od dzidy № 
18345. 

III 

Naczynie 18311 
ryte kreski 

ukośne 
i proste linie 

poziome 
16,7 17,5 8 17,6 

2 saksty bron-
zowe №№ 

17353 i 18354; 
1 saksta że-

lazna № 18365; 
pierścienie 
3 bronzowe 

całe i uszko-
dzone №№ 
18355, 18357 

i 18358; 9 ca-
łych i uszko-
dzonych bran-
solet bronzo-

wych №№ 
18346, 18347, 
18348, 18349, 
18350, 18351, 
18352, 18360 
i 18367; 6 u-
szkodzonych 
bronzowych 

ozdób niewia-
domego użyt-
ku №№ 18356, 
18359, 18362, 
18363, 18364, 
i 18366; 3 no-
żyki żelazne 
M 18342, 

18343 i 18344; 
ostrze żelazne 

od dzidy № 
18345. 

III 

Brzusiec, część 
szyi i krawę-
dzi naczynia 

18312 

wyciskane 
kwadraciki, 
ryte linie 
proste po-

ziome 

17 

2 saksty bron-
zowe №№ 

17353 i 18354; 
1 saksta że-

lazna № 18365; 
pierścienie 
3 bronzowe 

całe i uszko-
dzone №№ 
18355, 18357 

i 18358; 9 ca-
łych i uszko-
dzonych bran-
solet bronzo-

wych №№ 
18346, 18347, 
18348, 18349, 
18350, 18351, 
18352, 18360 
i 18367; 6 u-
szkodzonych 
bronzowych 

ozdób niewia-
domego użyt-
ku №№ 18356, 
18359, 18362, 
18363, 18364, 
i 18366; 3 no-
żyki żelazne 
M 18342, 

18343 i 18344; 
ostrze żelazne 

od dzidy № 
18345. 

Naczynie skle-
jone 18313 

ryte linio 
proste po-

ziome 
16,4 14,5 7,5 12,8 

2 saksty bron-
zowe №№ 

17353 i 18354; 
1 saksta że-

lazna № 18365; 
pierścienie 
3 bronzowe 

całe i uszko-
dzone №№ 
18355, 18357 

i 18358; 9 ca-
łych i uszko-
dzonych bran-
solet bronzo-

wych №№ 
18346, 18347, 
18348, 18349, 
18350, 18351, 
18352, 18360 
i 18367; 6 u-
szkodzonych 
bronzowych 

ozdób niewia-
domego użyt-
ku №№ 18356, 
18359, 18362, 
18363, 18364, 
i 18366; 3 no-
żyki żelazne 
M 18342, 

18343 i 18344; 
ostrze żelazne 

od dzidy № 
18345. 

Naczynie skle-
jone 18314 

ryte linie 
proste po-

ziome 
22,4 19,2 9,5 15 

2 saksty bron-
zowe №№ 

17353 i 18354; 
1 saksta że-

lazna № 18365; 
pierścienie 
3 bronzowe 

całe i uszko-
dzone №№ 
18355, 18357 

i 18358; 9 ca-
łych i uszko-
dzonych bran-
solet bronzo-

wych №№ 
18346, 18347, 
18348, 18349, 
18350, 18351, 
18352, 18360 
i 18367; 6 u-
szkodzonych 
bronzowych 

ozdób niewia-
domego użyt-
ku №№ 18356, 
18359, 18362, 
18363, 18364, 
i 18366; 3 no-
żyki żelazne 
M 18342, 

18343 i 18344; 
ostrze żelazne 

od dzidy № 
18345. 

Naczynie skle-
jone 18315 

ryte linie 
proste po-

ziome 
22,2 17,9 8,4 15,4 

2 saksty bron-
zowe №№ 

17353 i 18354; 
1 saksta że-

lazna № 18365; 
pierścienie 
3 bronzowe 

całe i uszko-
dzone №№ 
18355, 18357 

i 18358; 9 ca-
łych i uszko-
dzonych bran-
solet bronzo-

wych №№ 
18346, 18347, 
18348, 18349, 
18350, 18351, 
18352, 18360 
i 18367; 6 u-
szkodzonych 
bronzowych 

ozdób niewia-
domego użyt-
ku №№ 18356, 
18359, 18362, 
18363, 18364, 
i 18366; 3 no-
żyki żelazne 
M 18342, 

18343 i 18344; 
ostrze żelazne 

od dzidy № 
18345. 

Część krawę-
dzi i szyji na-

czynia 
18316 

wyciskane 
kwadraciki 

i kreski 

2 saksty bron-
zowe №№ 

17353 i 18354; 
1 saksta że-

lazna № 18365; 
pierścienie 
3 bronzowe 

całe i uszko-
dzone №№ 
18355, 18357 

i 18358; 9 ca-
łych i uszko-
dzonych bran-
solet bronzo-

wych №№ 
18346, 18347, 
18348, 18349, 
18350, 18351, 
18352, 18360 
i 18367; 6 u-
szkodzonych 
bronzowych 

ozdób niewia-
domego użyt-
ku №№ 18356, 
18359, 18362, 
18363, 18364, 
i 18366; 3 no-
żyki żelazne 
M 18342, 

18343 i 18344; 
ostrze żelazne 

od dzidy № 
18345. 

Różne skorupy 18317 
ryte linie 
proste po-

ziome 

2 saksty bron-
zowe №№ 

17353 i 18354; 
1 saksta że-

lazna № 18365; 
pierścienie 
3 bronzowe 

całe i uszko-
dzone №№ 
18355, 18357 

i 18358; 9 ca-
łych i uszko-
dzonych bran-
solet bronzo-

wych №№ 
18346, 18347, 
18348, 18349, 
18350, 18351, 
18352, 18360 
i 18367; 6 u-
szkodzonych 
bronzowych 

ozdób niewia-
domego użyt-
ku №№ 18356, 
18359, 18362, 
18363, 18364, 
i 18366; 3 no-
żyki żelazne 
M 18342, 

18343 i 18344; 
ostrze żelazne 

od dzidy № 
18345. 

Skorupy 18318 
ryte linie 
proste po-

ziome 

2 saksty bron-
zowe №№ 

17353 i 18354; 
1 saksta że-

lazna № 18365; 
pierścienie 
3 bronzowe 

całe i uszko-
dzone №№ 
18355, 18357 

i 18358; 9 ca-
łych i uszko-
dzonych bran-
solet bronzo-

wych №№ 
18346, 18347, 
18348, 18349, 
18350, 18351, 
18352, 18360 
i 18367; 6 u-
szkodzonych 
bronzowych 

ozdób niewia-
domego użyt-
ku №№ 18356, 
18359, 18362, 
18363, 18364, 
i 18366; 3 no-
żyki żelazne 
M 18342, 

18343 i 18344; 
ostrze żelazne 

od dzidy № 
18345. 

IV Naczynie skle-
jone 18321 

ryte linie 
proste po-

ziome 

8 uszkodzo-
nych bronzo-
wych wisior-
ków № 18367; 
szczątki łań-
cuszka bron-

zowego № 
18368; 3 no-
żyki żelazne 
№№ 18369, 

18370 i 18371. 

IV 
8 uszkodzo-
nych bronzo-
wych wisior-
ków № 18367; 
szczątki łań-
cuszka bron-

zowego № 
18368; 3 no-
żyki żelazne 
№№ 18369, 

18370 i 18371. 
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Inne przed-
mioty z tejże 

mogiły 

V 
Część brzuśca, 
azyi i kołnie-
rza naczynia 

18322 
ryte pozio-

me linie 
proste i fa-

liste 
12,2 

VI 

Naczynie 18323 
ryte linie 
proste po-

ziome 
21,5 16,9 9 saksta bron-

zowa № 
18372; 

VI Część naczynia 18324 
ryte linie 
proste po-

ziome 
18,4 14,6 8,2 

saksta bron-
zowa № 
18372; 

VI 

Ułamek kra-
wędzi szyi 18325 

ryte linie 
proste po-

ziome 

saksta bron-
zowa № 
18372; 

VII 
uszkodzona 

ozdoba bron-
zowa № 

18372; 

VIII Skorupka 18326 
ryte linie 

proste i fa-
liste pozio-

me 

X Naczynie skle-
jone 18327 

ryte linie 
proste po-

ziome 
16,4 16 9,2 13,1 

ułamek be-
lemnitu № 

18374; 

XI nożyk żelazny 
№ 18375. 

XIV 3 skorupki 18328 
ryte linie 
proste po-

ziome. 

Naczynia, prócz skorupy JN» 18319, z czystej czarnej gliny, lepione 
z mieszaniny gliny i tłuczonego granitu. Wszystkie powyższe garnki, za-
chowane w całości lub w ułamkach, były robione na kole garncarskiem. 
Kolor ich brudny czerwono-brunatny z niewielkiemi różnicami w odcieniach 

Przedmioty bronzowe pokryte cienką szorstką warstwą patyny kolo-
ru szaro-zielonego; niektóre bardzo przepalone (z mog. III, IY i VII), z ła-
twością się kruszą. 

Przedmioty żelazne w części zniekształcone przez rdzę; na niektć 
rych widoczna jest cienka, równa warstwa rdzy ogniowej. 


