


CZĘŚĆ PIERWSZR. 

Badania oryginalne. 

Cmentarz grzebalny w Koziminaeh1) 

(powiat Płoński). 

(Le Cimet ier a inhumat ion à K o z i m i n y , distr. P łońsk, gouv. Płock) . 

napisał 

Stefan Krukowski. 

W czerwcu roku 1911 z polecenia redakcji „Światowita" za łaskar 

wym pozwoleniem pana Stefana Podleskiego, właściciela Kozimin, bada-

łem znajdujący się tam cmentarz, pochodzący z czasów protohistorycz-

nych na ziemi naszej. Ze względów niezależnych od nas, jak też i od 

właściciela wypadło porzucić pierwotny zamiar rozkopania całego stano-

wiska i ograniczyć się do rozmiarów poniżej wskazanych. 

W odległości około kilom, na zachód od zabudowań folwarku 

Koziminy po stronie południowej drogi, biegnącej w tym samym kierunku, 

znajdowało się w polu uprawnym, wzniesienie w kształcie krótkiej elipsy, 

nie przewyższające wysokością ^ — 1 metra. Powierzchnia wzgórka bę-

') Badania poprzednio tam wykonane przez dr. Leona Rutkowskiego zo-
stały opublikowane w t. VII .Światowita" na str. 11 i na następnych, (przyp. 
autora). 
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dącego cmentarzyskiem, nosiła liczne ślady pługa. Cmentarzysko ulegało 
kilkakrotnie naruszeniu przed poszukiwaniami, prowadzonemi tam poprze-
dnio przez dr. Leona Rutkowskiego, użytkowano je jako zwykłe nagro 
madzenie kamieni zabieranych z roli, wreszcie w chwili zasiewów, usu-
nięto z powierzchni cmentarza wszystkie, niezabrane _ jeszcze poprzednio 
kamienie i zaorano ją, zrywając gdzieniegdzie okrywę ciemną z niżej le-
żących głazów. 

Ponieważ stanowisko nie posiadało wyraźnego układu w budowie 
oddzielnych mogił, przeto rozkopywałem, posiłkując się jedynie sposobem 
czworościennych stycznych zagłębień, dowolnie wielkich, których górne 
krawędzie służyły jako linje kierownicze przy rozpatrywaniu wnętrza ta-
kich wycinków i przy wytykaniu kształtu i rozmiarów sąsiednich zagłę-
bień. Każde wgłębienie zostało całkowicie podzielone do calca za pomocą 
równoległych płatków poziomych lub pionowych, zależnie od potrzeby chwili. 
To wszystko pozwoliło mi odtworzyć w sposób poniższy zawartość rozko-
panej połaci cmentarza. 

Tak więc postępując, starałem się poznać nietylko zawartość i układ 
samych mogił, lecz nadto kierowałem uwagę ku spostrzeganiu właściwo-
ści budowy całego cmentarza, o ile to było możliwe w ograniczonych wa-
runkach pracy. Chodziło mi tu zwłaszcza o przedstawienie postaci, jakie 
przyjmują inne wybitne wytwory ludzkie, poza grobami spotykane na te-
go typu miejscach grzebalnych, mianowicie—pewne umyślne nagromadze-
nia głazów. 

Załączone rysunki ilustrują otrzymane wyniki. 
Pierwszy, przedstawia rzut poziomy rozkopanej części cmentarza 

w skali T / u o , dwa następne — pionowe przekroje nagromadzeń kamieni 
w skali xl2s- Zbadana przestrzeń zajmowała około T/3 całego wzniesienia 
cmentarnego. Leżała ona w jego części południowej, przyczym krawędź 
figury, wyobrażonej na rys. 1-ym, najwięcej wysunięta na północ, znaj-
dowała się w pobliżu środka osi zachodnio-wschodniej, dzielącej wzgórek 
na połowę, zaś węgieł najbardziej południowo-wschodni rysunku jest od-
dalony prawie o 3 metry od również południowo - wschodniej części okrę-
gu podstawy wzniesienia. W południowym krańcu cmentarza kilka za-
głębień i małych nasypów ziemnych były jedynemi spostrzeżonemi prze-
zemnie śladami dawnego kopania. 

Pokład grzebalny składał się z szarawej piaszczysto-gliniastej ziemi, 
jak gleba otaczająca, oraz licznych kamieni polnych. Widok ich powierzch-
ni po odsłonięciu sprawiał wrażenie zburzonego nieciągłego i nierównego 
bruku (rys. № 1). Pod nim w kilku tylko miejscach znajdowały się od-
dzielnie leżące kamienie; poza niemi podobne skupienie pionowe, jedyne 
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rozmiarów, stosunkowo, większych, znalazłem w grupie głazów, oznaczo-
nych literami А, С, В i D na rys. 1-ym, a wyobrażonych w przekrojach 
na rys. 2-im i 3-im. Na rys. 1-ym przedstawione są wszystkie kamienie, 
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Rys. 1. Rzut poziomy rozkopanej 
części cmentarza. 

prócz tych, nad któremi wprost le-
żały inne—wierzchnie; rysunek ten 
daje pojęcie o ich wielkości i roz-
kładzie; głębokości, w jakich one 
spoczywały, były różne. Z zacho-
dniej strony punktu A bezpośre-
dnio pod kamieniami na calcu sza-
ra gliniasto-piaszczysta ziemia prze-
chodziła, na obszarze 2 metrów 
w ciemną próchnicową grubą śre-
dnio na 13 cm. Północna część rozkopanego placu posiadała wtrącony między 
warstwę grzebalną i calec pokład szarego mokrego piasku grubości najwię-
kszej w punkcie № 1—85 с т . , malejącej we wschodniej i zachodniej ścianie 
do 20 cm, a niknącej już przy C. W tym samym miejscu № 1 calec osiągnął 

Koziminy. Rys. 2. 

największą głębokość—108 cm\ powodowała to nietylko większa tu, miąż-
szość warstw wierzchnich lecz i nieznaczne wklęśnięcie calca. Pozatem 
calec znajdowałem płyciej: na pd.-z. od № 1—78 cm, na w. 65 cm, dalej 
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w tą samą stronę— 50 cm, jeszcze dalej—znów 62 cm i t. p., zależnie od 
drobnych falistych nierówności wierzchu calca i wgłębień lub wypukłości 
powierzchni zewnętrznej; to samo często wskazuje położenie odkopanych 

kości i wyrobów. Górne części calca 
składały się z brunatnej gliny z nieznacz-

C 
nym i niestałym dodatkiem piasku i żwi-

! ru, rzadziej kamieni lub kawałków kredy. 
W pokładzie grzebalnym pod ka-

mieniami, albo bez tej osłony, znalezio-
ne zostały poniższe przedmioty i mogi-
ły. Następujący podział zawartości cmen-
tarza przyjąłem ze względu na brak wy-

Koziminy. Rys. 3. raźnych cech, wszystkich skupień rę-
kodzieł i szczątków kostnych. 

Skupienie a. 

W punkcie Nb 1 na głębokości 103 cm od powierzchni w mokrym 
piasku — szczątki żelaznego okucia od naczynia drewnianego; były to ułam-
ki obrączek ( 2 2 1 0 1 ) l e ż ą c e prawie spółśrodkowo na sobie, zamienione cał-
kowicie w spójną rdzę, zachowującą pierwotny kształt obrączki, każde kół-
ko miało na przełomie kształt nizkiego równoramiennego trójkąta, którego 
podstawa szeroka na £ cm obejmowała wprost naczynie. 

W punkcie № 2 pod kamieniem na głębokości 30 cm leżały cienkie 
skorupy czarnego, dobrze wypalonego garnka (22102) bez uch, robionego 
na kole; brzusiec, ozdobiony równoległymi, prostymi rowkami, sporządzo-
nymi również za pomocą koła. Wyrób typowy, właściwy polskiej cera-
mice ludowej. 

W miejscach № № 3 i 4 na poziomie skorup № 2 dwa ułamki róż-
nych naczyń glinianych; pierwszy kawałek — zewnątrz czarny, gęsto po-
żłobiony cienkiemi, prostemi linjami, drugi szary fragment typowego koł-
nierza. Pod głazami, otaczającemi od pn. przedmioty № № 2, 2 i 4, spo-
strzeżono kilka mniejszych kamieni, tkwiących nad calcem. Ani w bezpo-
średnim sąsiedztwie wymienionych rzeczy, ani w całej północno-zachodniej 
postaci wykopu nie znalezione kości, lub ich śladów. Z tego powodu przy-
puszczam, że mamy tu do czynienia ze zniszczoną mogiłą. 

') Cyfry te oznaczają numery inwentarzowe, pod któremi przedmioty są 
zapisane w Muzeum E. Majewskiego. 
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Skupienie b. — Mogiła I. 

№ 5 — 68 cm głębokości nóg, pozbawione grubych zakończeń, po-
siadały konsystencję ziemi. Л? 6 — na tej samej głębokości, nikłe ślady 
kości porowatej. № 7 — szczątek przedmiotu żelaznego. № 8 — 73 cm 
pod powierzchnią — czaszka zupełnie spróchniała, zgnieciona z pokruszo-
nymi zębami, zwrócona ciemieniem na południowy wschód, twarzą na po-
łudnie. № 9 — na głębokości 65 cm pod kamieniami — okucie kubełka 
(22103) w stanie takim, jak podobne resztki ze skupienia a\ różnicę w po-
równaniu z tamtymi szczątkami stanowi przekrój obręczy — ma ona dwie 
powierzchnie, podobne na przełomie do odcinka koła, obydwie są tej sa-
mej wielkości: największa szerokość — 0,6 cm. Między ułamkami obrą-
czek znajdowały się dwa zniekształcone przez rdzę utwierdzenia pałączka. 
Wszystkie wymienione tu przedmioty leżały na calcu gliniastym. 

Skupienie c. — Mogiła II. 

№ 18 — na calcu, 75 cm głęboko — czaszka spróchniała w kawał-
kach (22104), podzielona wzdłuż szwów ^kostnych; brak kości skroniowych 
i większej części kości twarzowych, ślady szczęk, nieliczne starte zęby. 
Wierzch czaszki zwrócony na z.-pn., twarz na pd.-z. W okolicy prawej 
skroni — srebrna gładka zausznica esowata (22105), pokryta cienką ma-
tową, szaro-zieloną patyną. № 1Ü — 67 cm głęboko na calcu — dwa szcząt-
ki kości goleniowych, rozstawione na 25 i 35 cm jedna od drugiej, spę-
kane wzdłuż, łuszczące się na cienkie drzazgi; zewnątrz przy prawej dłu-
giej kości znaleziono przyległe do siebie dwa pierścienie, obejmujące je-
dną grudkę ziemi. Jeden z nich srebrny (22106), uwity z drutu w kształ-
cie dwóch sznureczków, zagiętych i spojonych na zaostrzonych końcach; 
(patrz np. tablicę IV w t. VII „Światowita"); drugi pierścionek (22107) — 
zielony, gładki o przekroju w postaci odcinka koła, pokryty emalją spęka-
ną, częściowo odpadłą, w barwach żółtej i czarnej naprzemian ułożonych, 
jako półksiężycowate pasemka. 

Skupienie d. — Mogiła III. 

№ 11 — szczątki długiej kości; № 21 — środkowa część zniszczonej, 
długiej kości. № 14 — ślady kości; № 15 — resztki czaszki, zniszczonej 
przez korzenie roślin i zgniecionej. Część ciemieniowa zwrócona na pd.-w., 
twarz na pd.-z., wewnątrz złamków czaszki znajdowała się maleńka sko-
rupka gliniana; narówni z tymi ułamkami od strony pn. - z. — kamień. 
Wyliczone znaleziska leżały na jednym poziomie — 45 cm pod powierzch 
nią; 18 cm nad calcem. № 20—skorupa z dna naczynia. M 12—spróch-
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niała część długiej kości na głębokości 25 cm. Oddalenie, w jakim ją zna-
leziono wobec pozostałych kości grobu III, jest szczegółem niejasnym, po-
mimo, że ułożona była równolegle do pozostałych kości i do ogólnego kie-
runku czaszki. Zdała od właściwej mogiły w miejscu N° 13 na głębokości 
45 cm — krzemyk (22108) łupany ze śladami dwustronnego uderzania na 
ostrym brzegu. 

Skupienie e. — Mogiła IV. 

№ 10 — w głębokości 53 cm na calcu — czaszka zniszczona przez ko-
rzenie, twarzą zwrócona na południe, resztki ciemienia na pd.-w.; zupełny 
brak kości twarzowych, ślady zębów; № 27 — kości długie nóg bez głó-
wek, uległe całkowitemu rozkładowi. 

Skupienie / . — Mogiła V. 
№ 16 — w głębokości 48 cm na calcu — czaszka twarzą zwrócona 

na pn„ ciemieniem — na w. Brak żuchwy; lewa kość skroniowa i przy-
legła część kości policzkowej wyłamane i wgniecione do wnętrza; twarz 
bardzo zniszczona; a cała czaszka (22109) o słabych ściankach w stanie 
rozłożonym. № 24—na głębokości 53 cm szczątki goleni na calcu. № 25— 
ślady kości — 55 cm pod powierzchnią na calcu. 

Skupienie g. — Mogiła VI. 
№ 17 — szczątki czaszki, zwróconej ciemieniem na w., twarzą na 

pd., 52 cm pod powierzchnią nad calcem; № 23 — ślady kości długich— 
60 cm głęboko na calcu gliniastym. W pobliżu JN° 23 w punkcie № 26 
na głębokości 48 cm, 10 cm nad calcem — mały gładki ułamek naczynia 
glinianego. 

W miejscu 22, leżącym dalej na pd.-z. od tej mogiły, 42 cm głę-
boko pod kamieniem — żelazna, płaska z nitem obsada (22110) nożyka. 
Resztki kostne z tego grobu miały spójność nawpół sypkiego próchna 
drzewnego. 

Wszystkie wymienione kości tułowi i nóg spoczywały w kierunkach, 
odpowiadających każdorazowo wykazanemu położeniu czaszek. Ilustruje 
to na planie układ numerowanych punktów, oznaczających te kości. 

Ogólną cechą zniszczenia szkieletów jest nieobecność kości rąk, krę-
gosłupa, piersi i stóp — w dwuch tylko mogiłach (II i III), spostrzegłem 
resztki kości porowatych (№№ 6 i 14), z których pierwsza, była pozo-
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stałością miednicy. Nadto znajdujemy brak główkowatych zakończeń przy 
długich kościach nóg, zwykle niekompletnych, i znaczne pokruszeniem roz-
kład czaszek. Szczątki kostne, wyjąwszy szczątki czaszek z grobów Ił i V, 
a nadto próbki ułamków z innych kośćców, zostały na miejscu. 

Wszystkie kawałki naczyń glinianych, nie wliczając tu skorup Л» j\à 2, 

3 i 4 ze skupienia a, były robione na kole garncarskim, z gliny z do-
mieszkami kamienistemi, dobrze wypalone, na powierzchni zewnętrznej 
szaro-ceglaste, średniej grubości; z rozmiarów ich wygięć i wklęśnięć mo-
żna wnioskować, że stanowiły części garnków w kształcie współczesnych 
dzieżek, pojemności około dwuch litrów i mniejszych trochę. 

Cmentarzyska t. zw. rzędowe, jak powyższe, znane są w licznych 
miejscowościach powiatów Płońskiego, Płockiego i Sierpeckicgo; wiadomo 
mi również, że takie same stanowiska odkryte zostały dawniej w po-
wiecie Błońskim i Pułtuskim, prócz tego znaleziono podobne w guberni i 
Siedleckiej, Grodzieńskiej i dalej na wschód. 

Dokładna znajomość tych zabytków protohistorji ojczystej nie istnie-
je dotąd. Prócz ogólników niepewnych zresztą, co widać z porównania 
dokonanych publikacji z niniejszym opisem — nie wiadomo prawie nic 
ani o ich budowie ogólnej, ani o budowie wszystkich grobów, prócz tych, 
które posiadały zewnętrzne oznaki w postaci sterczących nad powierzch-
nią kamieni, tworzących jak gdyby węgły czworoboku. Takie przeważnie 
mogiły, wybierane z całego cmentarza, były przedmiotem licznych spra-
wozdań, nie mogących dać, wskutek tego, pełnego pojęcia o rzeczy roz-
patrywanej. Ten sposób badania cmentarzy „rzędowych" nietylko pomija 
milczeniem konstrukcję znacznej większości grobów i całości miejsca grze-
balnego, lecz i zmniejsza ogromnie archeologiczną i antropologiczną war-
tość tak otrzymanych wyników. Te względy nakazują porzucić całkowicie 
dotychczasowy niedokładny system rozkopywania. 

MIASTKÓW w listopadzie 1912 r. 


