


J A N I N A K R A J E W S K A . 

ZABYTKI Z CMENTARZYSKA 
POPIELNICOWEGO W NIETUL1SKU D., 

W POW. OPATOWSKIM. 
(Trouvai l les du cimetière à incinération 

de Nietulisko Duże, distr. d' Opatów) . 

Urny z Nietuliska Dużego z przystawkami, będące podczas zabo-
ru rosyjskiego własnością Archeologicznego Gabinetu Cesarskiego Uniw. 
Warsz., a które przeszły w r. 1920 na własność Zakładu Archeologji 
Przedhistorycznej Uniw. Warsz., zostały wykopane przez Sobieszczań-
skiego w 1851 roku. Opis cmentarzyska oraz rysunki niektórych urn, 
przystawek i dodatków zostały umieszczone przez odkrywcę w „Bibljo-
tece Warszawskiej" w 1851 r. 

. Cmentarzysko z grobami ciałopalnemi zostało odkryte na wzgórzu 
piaszczystem prawdopodobnie na wydmie (wys. 33 sążnie). Cmentarzy-
sko posiadało 29 sążni dł., a 11 szerokości. Urny znajdowały się na 
trzy, cztery, a najwyżej na pięć stóp pod powierzchnią ziemi. Stały sze-
regami, grupami po dwie, trzy, razem lub pojedynczo, zaś obok nich, jak 
opisuje Sobieszczański, znajdowały się małe urny; były to prawdopo-
dobnie przystawki. Urny miały być przykryte miskowatemi pokrywkami 
z uszkiem. Sobieszczański nie wspomina o innym typie pokryw w opisie 
wykopaliska, na rysunku jednak znajdują się również pokrywy bez uszek. 
Cztery pokrywy tego typu są zapisane do inwentarza Zakł. Arch. i po-
chodzą prawdopodobnie z Nietuliska. Pokryw było prawdopodobnie 
więcej, ale zgniecionych przez ciężar ziemi zapewne nie wydobywano. 

Urny były wypełnione całe lub do połowy popiołem i kośćmi spa-
lonemi. Wśród nich znaleziono „pierścionki prostego wyrobu, szpilki 
do włosów, krzemień obrobiony". Dodatki te zostały zagubione. W „Bi-
bljotece Warszawskiej" umieścił Sobieszczański rysunek tylko jednej 
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szpili, pierścionka i krzemienia zaszczerbionego. Szpila posiada główkę 

rozpłaszczoną i zwiniętą w kółko. Poniżej główki ornament z kilku 

linij rytych. Pierścionek wydaje się być zrobiony z okrągłego drutu, 

rozwarty, o końcach zwężających się. O typie krzemienia z rysunku So-

bieszczańskiego trudno jest sądzić. Przy czyszczeniu kości w urnie fig. 19, 

inw. Nr. 8, Sob. Nr. 5 znalazłam jeden pierścionek bronzowy z taśmo-

watego drutu, którego końce ponad siebie zachodzą, w urnie fig. 11, 

inw. 30 Sob. 7, kawałek wąskiego okrągłego lekko wygiętego drutu, 

prawdopodobnie także z pierścionka, oraz stopiony paciorek szklany 

w popielnicy fig. 4, inw. 14, Sob. 2. 

1 2 
Fig. 1 — 2. 

Urny z řJietul iska Dużego. " / , w. n. 

(Urnes de Nictu l isko Duże, '/я Br. п.). 

Z rysunkami urn, umieszczonemi w „Bibl. Warsz.", zidentyfikowa-

łam 12 urn, dwie pokrywy, dwie przystawki, jedną z pokrywką. Pozatem 

jest 11 urn i 5 przystawek, których rysunków Sobieszczański nie podał, 

a które prawdopodobnie pochodzą z tego samego -cmentarzyska. W ka-

talogu Cesarsk. Warsz. Uniw., ułożonego przez Wierzbowskiego zapi-

sane są 23 urny, jako pochodzące z Nietuliska. Możliwe, że skatalogo-

wano tylko urny, jako naczynia większych rozmiarów, przystawek nie 

wciągając do inwentarza. W takim razie wszystkie urny zainwentaryzo-

wane w liczbie 23, które mogą odpowiadać 12 urnom zidentyfikowanym 

i 11 niezidentyfikowanym, pochodziłyby z jednego cmentarzyska. Na 

ich wspólne pochodzenie wskazuje również jednolitość typów naczyń 

i ich wykonania. 
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Wśród urn, pochodzących z Nietuliska Dużego, znajdują się trzy 

typy naczyń: naczynia brzuchate, „jajowate" i naczynia, zbliżone kształ-

tem do beczułkowatych. 

Do naczyń brzuchatych należą popielnice bezuche i uchate (t. j. 

amfory i dzbany). 

Popielnice bezuche są dwojakiego typu: z załamanym brzuścem 

i z brzuścem zaokrąglonym. 

Wśród popielnic z załamanym brzuścem jest pięć popielnic du-

żych rozmiarów bez ornamentu: fig. 1, inw. 13; fig. 2, inw. 6; fig. 3, 

inw. 14, Sob. 2; fig. 4, brak num. inw.; fig. 5, inw. 2, — o krawędzi równo 

ściętej, z szyją stożkowatą, rozszerzającą się u nasady, z brzuścem 

załamanym na s/3 lub 3/4 wysokości dolnej części naczynia. 

Szyja popielnicy Nr. 1, oddziela się od brzuśca linją rytą. Naj-

większa wydętość przypada na 2/3 dolnej części naczynia. Ściany dolnej 

części naczynia zaokrąglając się przechodzą w lekko zaznaczone dno. 

Popielnica barwy brunatnej, miejscami czarna od wypalenia, krawędź 

nieco uszkodzona, szyja z jednej strony pęknięta, na brzuścu znajduje się 

odprysk. Wymiary popielnicy Nr. 1: średn. otworu: 21,3 — 21 l ; średn. 

nasady szyi: 26,7—26,6; średn. brzuśca: 30,1—29,5; średn. dna: 

7,8—7,5; wys. naczynia: 25—23,3; wys. szyi: 14—12,9; wys. od dna do 

załamania brzuśca: 7,5. 

3 4 

Fig. 3 — 4. 

Uruy z Nietul iska Dużego. J/s w. n. 
(Urnes de Nietul isko Duże, 1/ ( l gr. п.). 

1 Wszystk ie wymia ry naczyń podano w cm. 
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Popielnice fig. 2, 4, 5,2 są asymetryczne z szyją wyraźnie oddzie-

lającą się od wydętego brzuśca. 

Popielnica Nr. 2 posiada niski brzusiec w stosunku do dolnej 

części naczynia. Ścianki dolnej części naczynia przechodzą pochyło w dno 

lekko zaznaczające się. Wymiary popielnicy: średn. otworu: 24—23,7; 

średn. nasady szyi: 29,9—28,9; średn. brzuśca: 33,4—33; średn. dna: 

12—11,3; wys. naczynia: 23,5; wys. szyi: 12—11,7; wys. od dna do 

załamania brzuśca: 8,5—7,5. 

Popielnica Nr. 3 posiada niski brzusiec; ściany dolnej części naczy-

nia lekko zaokrąglając się przechodzą w płaskie dno. Popielnica barwy 

brunatnej, część szyi uszkodzona- i rekonstruowana. Naczynie gładzone 

zewnątrz i wewnątrz. Wymiary popielnicy: średn. otworu: 22; średn. 

nasady szyi: 31—28,6; średn. brzuśca: 33—32; średn. dna: 15—14,8; 

wys. naczynia,: 27,6—26,8; wys. szyi: 16—15.3—15; wys. od dna do za-

łamania brzuśca: 10. 

W popielnicy Nr. 4 części krawędzi tylko zachowała się. Najwięk-

sza wydętość brzuśca przypada na 3/4 wysokości dolnej części naczynia. 

Ściany dolnej części naczynia lekko wklęśnięte, dno odbite. Naczynie 

barwy brunatnej, miejscami czerwonawej. Wymiary popielnicy: średn. 

otworu: 22,5—22,2; średn. nasady szyi: 31,3—29,8; średn. brzuśca: 

34,8—34,2—33,3; wys. naczynia: 30,5; wys. szyi: 16; wys. od dna do 

największej wydętości brzuśćca: 11. 

W popielnicy Nr. 5, krawędź szyi jest uszkodzona, szyja stożkowata 

rozszerzająca się ku dołowi, brzusiec niski, ściany dolnej części naczynia 

przechodzą pochyło ku płaskiemu dnu. Ściany popielnicy grube, naczynie 

gładzone wewnątrz i zewnątrz, barwy brunatnej. Wymiary popielnicy: 

średn. otworu: 27—26,5; średn. nasady szyi: 32—31,4; średn. załama-

nia brzuśca: 34,2—33,8; średn. dna: 10,8—10,2; wys. naczynia: 24,2; 

wys. od dna do załamania brzuśca 13—12. 

Popielnic bezuchych z brzuścem zaokrąglonym znaleziono cztery: 

fig. 6, inw. 8, Sob. 4; fig. 7, inw. 15, Sob. 1; fig. 8, inw. 10; fig. 9, inw. 

181, Sob. 6. 

Popielnica Nr. 6 posiada krawędź prostą, równo ściętą, szyję stoż-

kowatą, wyraźnie oddzielającą się od wydętego brzuśca. Brzusiec nie-

współmiernie mały w porównaniu do dolnej części naczynia, ściany dol-

nej części naczynia pochyło idą ku płaskiemu dnu. Popielnica barwy 

2 N-ry popielnic odpowiadają następstwu figur w niniejszem opracowaniu, 
różnią się więc od numeracji Sobieszczańskiego i od η-rów inwentarza Z. A. P. 
U. W. 
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brunatnej gładzona wewnątrz; zewnątrz naczynie posiada gładzoną szy-

ję i takiż brzusiec. Dolna część naczynia, tuż pod załamaniem brzuśca, 

jest chropowata, znać na niej odciski palców; prawdopodobnie chropo-

watość umyślnie zrobiona dla łatwiejszego ujmowania naczynia. Kra-

wędź naczynia uszkodzona. Wymiary naczynia: średn. otworu: 

23,9—23,5—23,3; średn. nasady szyi: 28,3—28; średn. brzuśca: 

30,9—30,8; średn. dna: 9,5 wys. naczynia: 30,8—30,5; wys. szyi: 

14—13,6; wys. dolnej części naczynia: 14. 

5 Fig. 5 — 6. 6 

U r n y z N i e t u l i s k a Dużego . '/» w- n · 

(U rnes de N i e t u l i s k o Duże , "/« sr . п.) . 

Popielnica Nr. 7 jest dużych rozmiarów. Część szyi zniesiona. 

Szyja rekonstruowana, lecz nieprawidłowo. Według typu naczyń, do któ-

rego popielnica ta należy, musiała ona posiadać wyższą, niż rekonstruo-

wana, stożkowatą szyję, oddzielającą się od brzuśca zapomocą lekkiego 

wgłębienia. Brzusiec zaokrąglony i szeroki uwypukla się tuż pod nasadą 

szyi. Ściany dolnej części naczynia, silnie zwężając się, przechodzą w wy-

raźnie zaznaczono dno. Popielnica gładzona z obydwu stron, zewnętrz-

nej i wewnętrznej, barwy brunatnej, miejscami czarnej od wypalenia. 

Wymiary popielnicy: średn. nasady szyi: 37,2; średn. brzuśca 39; 

średn. dna: 11,7; wys. od dna do nasady szyi: 22—21. 

Popielnica Nr. 8 posiada prostą i równo ściętą krawędź i cylin-

dryczną szyję, wyraźnie oddzielającą się od brzuśca. Brzusiec lekko 

wydęty, ściany dolnej części naczynia łagodnie opadają ku płaskiemu 

dnu. Naczynie barwy czerwonawej, gładzone zewnątrz i wewnątrz. Szy-

ja z jednej strony była uszkodzona i rekonstruowana. Wymiary popiel-
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nicy: średn. otworu: 14,6; średn. nasady szyi: 15,9; średn. brzuśca: 

17,7; średn. dna: 7—6,7; wys. naczynia: 17,4; wys. szyi: 7,5—6,5; 

wys. od dna do załamania brzuśca: 7. 

Naczynie Nr. 9 posiada krawędź prostą, równo ściętą, z której 

tylko dwa małe fragmenty zachowały się. Szyja stożkowata, słabo roz-

szerzająca się u nasady, wyraźnie oddziela się od wydętego brzuśca, 

którego największa wydętość przypada na 4/5 wysokości dolnej części 

naczynia. Ściany dolnej części naczynia, lekko zaokrąglając się, przecho-

dzą w płaskie dno. Naczynie barwy brunatnej, miejscami czerwona-

wej, gładzone z obydwu stron, część szyi i brzuśca rekonstruowana. 

Wymiary popielnicy: średn. otworu (w przybliżeniu) 22,1; średn. na-

sady szyi: 24,7—24,2; średn. brzuśca: 27,4—26,9; średn. dna: 10,2; 

wys. naczynia: 27,5; wys. szyi: 13—12; wys. od dna do wydętości 

brzuśca: 12. 

Do naczyń brunatnych, uchatych należą amfory z uszkami syme-

trycznie umieszczonemi po obydwu stronach naczynia: fig. 10, inw. 9, 

Sob. 17; fig. 11, inw. 30, Sob. 7; fig. 12, inw. 20, Sob. 12; fig. 13, inw. 29; 

fig. 14, inw. 31, Sob. 9; fig. 15, bez nr.; pokrywki: fig. 13, inw. 39, Sob. 

12; fig. 12, inw. 26, Sob. 16. Amfory te niewielkich rozmiarów służyły 

jako popielnice. Posiadają one prostą, równo ściętą krawędź i szyję 

stożkowatą, rozszerzającą się u nasady. 

Amfora Nr. 13 posiada szyję wyraźnie oddzielającą się od brzyśca. 

U nasady szyi znajdują się dwa przekłute poziomo uszka. Brzusiec 

łagodnie załamuje się na 2/3 wysokości dolnej części naczynia. Ściany 

dolnej części naczynia zaokrąglając się przechodzą w płaskie dno. Na-

czynie barwy brunatnej, gładzone zewnątrz; wewnątrz gładzona tylko 

szyja, dno i ściany brzuśca są chropowate. Jedno uszko, krawędź szyi 

oraz dolna część naczynia były 

uszkodzone i rekonstruowane. 

Wymiary amfory: średn. otworu: 

11,3; średn. nasady szyi: 12,7,-

średn. brzuśca: 14,3; średn. dna: 

4,6 — 4,2; wys. naczynia: 12,5; 

wys. szyi: 6,8 — 6,5. 

Amfora Nr. 13 posiada przy-

krywkę w postaci miseczki o kra-

wędzi lekko wygiętej, szerokiej, 

pochyło ściętej ; boki miseczki nie-

co uwypuklając się przechodzą ku 

Fig. 7. 

Urna z Nietu l iska Dużego. ' /« w. n. 
U m e de Nietul isko Duże, ' / . кг. п.). 
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Fig. 8 - 9 . 

Urny z Nietu l iska Dużego. '/, ' w. n. 
(Urnes de Nietul isko Duże, ' /s gr. п.). 

lekko zaznaczonemu dnu. Przykrywka barwy brunatnej, gładzona we-

wnątrz i zewnątrz. Część przykrywki uszkodzona i rekonstruowana. 

Wymiary miseczki: średn. otworu: 12,3; średn. dna: 3,2 — 3; wys. mi-

seczki: 4. 

Amfora Nr. 10, posiada szyję wyraźnie oddzieloną od wydętego 

brzuśca zapomocą linji rytej. Na s?yi znajdują się dwa małe, prze-

kłute poziomo uszka, idące od połowy szyi do nasady. Największa wy-

dętość brzuśca przypada nieco powyżej wysokości dolnej części na-

czynia. Ściany dolnej części brzuśca idą pochyło ku płaskiemu dnu. 

Brzusiec w stosunku do wielkości naczynia jest niski. Naczynia gła-

dzone z obydwu stron: wewnętrznej i zewnętrznej, barwy brunatnej. 

Naczynie rekonstruowane z fragmentów, brak było części szyi i brzuśca. 

Wymiary amfory: średn. otworu: 9; średn. nasady szyi: 10,2—10; 

średn. brzuśca: 10,4; średn. dna: 5,3; wys. naczynia: 10,7—10,5; wys. 

szyi: 6,4—6,3—6,2. 

Amfora Nr. 12 bardzo niesymetryczna. Posiada krawędź prostą, 

równo ściętą, szyję cylindryczną nieco rozszerzającą się u podstawy, 

brzusiec ostro załamany, niski w stosunku do dolnej części naczynia, 

dno płaskie. Naczyńko posiada dwa ucha przekłute poziomo umieszczo-

ne niesymetrycznie, nieco poniżej połowy wysokości szyi, jednego brak. 

Amfarka gładzona zewnątrz, barwy brunatnej, posiada przykrywkę 

miseczkowatą, o krawędzi nierównej; ścianki przykrywki nieco zaokrą-

glone przechodzą w śpiczaste dno. Przykrywka gładzona, barwy żół-

tej. Wymiary amforki: średn. otworu: 5,2; średn. nasady szyi: 
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5.8—5,4; średn. dna: 2,9; wys. naczynia: 6,2—5,4; wys. szyi: 

3.9—3,7—3,4—3,3. Wymiary przykrywki: średn. otworu: 5,8; wys. 3,7. 

Amforka Nr. 11 posiada szyję wyraźnie oddzielającą się od brzuśca. 

Brzusiec nieforemny, z jednej strony ostro, z drugiej — łagodnie za-

łamany. Największa wydętość brzuśca przypada mniej więcej na 2/3 

wysokości dolnej części naczynia. Ściany dolnej części naczynia przecho-

dzą pochyło ku płaskiemu dnu. Naczynie gładzone zewnątrz i wewnątrz, 

barwy żółtej. Krawędź nieco uszkodzona. Wymiary amfory: średn. 

otworu: 12,8; średn. nasady szyi: 16,6—16; średn. brzuśca: 18,5—18,1; 

średn. dna: 7,5; wys. naczynia: 17,9—17; wys. szyi: 10,4—10,3. 

10 11 12 13 

Fig. JO — 13. 

Urny i przystawki z Nietuliska Dużego. w. n. 
(Urnes et vases accessoires de Nietulisko Duże. ·/ , gr. п.). 

Amfora Nr. 14 posiada dwa małe, poziomo przekłute uszka, zacze-

pione poniżej połowy szyi. Szyja wyraźnie oddziela się od brzuśca, który 

załamuje się na 3/4 wysokości dolnej części naczynia. Ściany dolnej 

części naczynia pochylają się łagodnie ku płaskiemu dnu. Naczynie gła-

dzone wewnątrz i zewnątrz. Zewnętrzna część naczynia na brzuścu 

i dolnej części szyi jest barwy czarnej, górna część barwy szarej. Szyja 

przy otworze w trzech miejscach uszkodzona i rekonstruowana. Uszko-

dzenie na brzuścu było tylko powierzchowne. Wymiary amfory: średn. 

otworu: 13,4 — 13; średn. nasady szyi: 15,9 — 15,7; średn. brzuśca: 

17,5 — 17,4; średn. dna: 7 — 6,9; wys. naczynia: 16,9 — 16,5; wys. 

szyi: 9; wys. dolnej części naczynia: 7,8. 

Do popielnic brzuchatych uchatych należą dzbany: fig. 16, inw. 38; 

fig. 17, inw. 24, Sob. 11; fig. 18, num. inw. 7; fig. 19, inw. 8, Sob. 5; 

fig. 20, inw. 12. 

Dzban Nr. 16 posiada krawędź lekko wygiętą i równo ścięta. Szyja 

łagodnie wygięta, u nasady posiadająca lekkie wgłębienie, przechodzi 
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w brzusiec wyraźnie oddzielony od szyi. Na szyi znajdują się ślady po 
uchu, które przyczepione było górną częścią do krawędzi, dolną do po-
łowy szyi. Największa wydętość brzuśca przypada na 2/3 wysokości 

dolnej części naczynia. Na największej wydętości brzuśca znajdują się 

cztery guzki, utworzone przez wyciągnięcie gliny z powierzchni naczy-

nia. Ściany dolnej części naczynia przechodzą łagodnie w lekko uwy-

datniające się dno. Naczynie gładzone wewnątrz i zewnątrz, barwy bru-

natnej, miejscami czarnej, prawdopodobnie od nierównomiernego wy-

palenia. Krawędź naczynia lekko uszkodzona. Wymiary naczynia: 

średn. otworu: 12,2; średn. nasady szyi: 13,4—13,3; średn. brzuśca: 

15,9—15,8; średn. dna: 7—6,6; wys. naczynia: 11,1—10,8; wys. szyi: 

4,8—4,7—4,6. 

Fig. 14 — 17. 

Urny i przystawki z Nietuliska Dużego. 1Д w- n · 
(Urnes et vases accessoires de Nietulisko Duże, 1Д gr. п.). 

Dzban Nr. 17, posiada krawędź zniesioną, niską cylindryczną szyję, 

małą w stosunku do całego naczynia. Górna część szyi niezdobiona, 

dolna — ornamentowana czterema linjami ryteini, idącemi dokoła szyi. 

Jedna z nich oddziela szyję od brzuśca. Górna część brzuśca zdobiona 

pasmami linij rytych, ułożonych bądź to pionowo, bądź łukowato; po 

dwa pasma znajdują się między guzkami a odpryskiem, ułożone syme-

trycznie, przyczem pasma linij łukowatych tworzą jakby falę przerwaną 

przez otwór naczynia. Ornament cały tworzy harmonijną kompozycję. 

Naczynia barwy żółtej, gładzone zewnątrz; wewnątrz gładzona jest tyl-

ko szyja. Wymiary dzbana: średn. otworu: 5,3—5,1; średn. nasady szyi: 

6—5,7; średn. brzuśca: 12,1—12; średn. dna: 4,9—4,1; wys. naczynia: 

8,7; wys. szyi: 1,7; wys. od dna do wydętości brzuśca: 4,2. 

Dzban Nr. 18 posiada krawędź lekko wygiętą, równo ściętą, szyja 

cylindryczna lekko wygięta oddziela się wyraźnie od załamanego brzuśca. 
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Na górnej części szyi tuż pod krawędzią przyczepione jest małe ucho. 

Brzusiec niski w stosunku do wielkości dolnej części naczynia, której 

ściany przechodzą łagodnie ku lekko zaznaczonemu płaskiemu dnu. Na-

czynia gładzone zewnątrz i wewnątrz, barwy żółtawo - brunatnej. Wy-

miary dzbana: średn. otworu: 25,7 — 24,9; średn. nasady szyi: 25,9 — 

25,2; średn. brzuśca: 27,6 — 27,5; średn. dna: 7,2 — 7; wys. naczy-

nia: 21,5—21—20,7—20,4; wys. szyi: 11,9—11,3—11—10,8. 

Dzban Nr. 19 posiada wysoką, lekko wygiętą szyję, rozszerzającą 

się u nasady. Szyja gładzona wyraźnie odcina się od brzuśca. Popielnica 

posiada ślad po uchu, zaczepionem jednym końcem pod krawędzią, dru-

gim pośrodku szyi. U nasady szyi znajduje się pasek z kresek ukośnych, 

idący dokoła naczynia. Górna część brzuśca zdobiona linjami ukośne-

mi, ułożonemi w grupy po 7 — 8 Iinij w każdej. Linje jednej grupy skła-

dają się z kresek poziomych, linje następnej — z prostopadłych. Gru-

py linij są tak ułożone, że grupy z poziomemi i prostopadłemi kreskami 

następują kolejno po sobie. Grup linij jest dwanaście. Część ornamentu 

zanika z powodu uszkodzenia naczynia. Ornament wykonany jest ra-

dełkiem. Dolna część brzuśca posiada ściany pochyłe, przechodzące 

w wyraźnie znaczone dno. Naczynie gładzone zewnątrz i wewnątrz, czer-

nione. Wymiary dzbana: średn. dna: 11,5; wys. naczynia: 27—25,5—24; 

wys. szyi: 14; wys. od dna do załamania brzuśca: 10,5. 

Popielnica Nr. 20 posiada szyję zrekonstruowaną, prawdopodobnie 

stożkowatą, posiadającą u nasady dwie ryte, równoległe, idące dokoła 

szyi linje. Największa wydętość brzuśca przypada tuż u nasady 

szyi. Załamanie brzuśca dość wyraźnie zaznaczone. Na brzuścu 

znajduje się ornament w postaci ukośnych rytych linij ułożonych 

grupami. Grup jest sześć. Ściany brzuśca idą pochyło ku wyraź-

nie zaznaczonemu dnu. Naczynie gładzone w górnej części i na brzuś-

cu. Dolna część naczynia posiada chropowatość, prawdopodobnie umyśl-

nie zostawioną dla łatwiejszego ujęcia naczynia. Brzusiec barwy częścio-

wo czarnej, częściowo żółtawej, prawdopodobnie osiągniętej przez nie-

równomierne wypalenie naczynia. 

Do popielnic z Nietuliska należy również naczynie jajowate, bar-

dzo nieforemne fig. 21, inw. 4, Sob. 33; górna część naczynia zniesiona. 

W stanie obecnym przypomina ono naczynie beczułkowate; na rysunku 

Sobieszczańskiego górna część naczynia jest rekonstruowana i naczynie 

całe posiada kształt jajowaty. Naczynie ma brzusiec łagodnie zao-

wrąglony, ściany tegoż łagodnie przechodzą w wyraźnie zaznaczone 

dno. Na największej wypukłości brzuśca znajduje się ornament, two-
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rżący pięć grup ornamentacyjnych, szósta przez uszkodzenie naczynia 

niewidoczna — istniała prawdopodobnie, jak wymaga symetrja orna-

mentu. Ornament jest wykonany bardzo prymitywnie. Składa się czę-

ściowo z wałeczków glinianych, zdobionych ornamentem paznokciowym, 

częściowo ornament paznokciowy jest wykonany wprost na powierzchni 

naczynia. Naczynie wykonane z gruboziarnistej gliny, posiada chropo-

watą powierzchnię. Górna część naczynia rekonstruowana, lecz nie we-

dług wzoru, umieszczonego na rysunku Sobieszczańskiego, gdzie popielni-

ca ta jest wyższa, ma zwężoną szyjkę, wygiętą u krawędzi. Wymiary 

naczynia: średn. otworu (w przybliżeniu): 21; średn. brzuśca: 26—25,7; 

średn. dna: 11—10,8; wys. naczynia (w przybliżeniu): 29. 

18 19 
Fig. 18 — 19. 

ŁJrny z Nietu l iska Dużego. • / , w. n. 
(Urnes de Nietu l isko Duże, 1 / s pr. п.). 

Na cmentarzysku w Nietulisku znajdują się dwa naczynia, zbliżo-

ne kształtem do beczułkowatych fig. 22, inw. 51 i fig. 23, inw. 5, Sob. 8. 

Popielnica Nr. 22 posiada krawędź równo ściętą, która, lekko wy-

ginając się, przechodzi w zaokrąglony brzusiec. Największa wydętość 

brzuśca przypada na 2/3 wysokości naczynia. Ściany dolnej części na-

czynia silnie zwężają się, przechodząc w wąskie, płaskie dno. Naczynie 

barwy żółto-czerwonej, w górnej części nieco brunatne, gładzone z oby-

dwu stron. Część krawędzi rekonstruowana. Wymiary naczynia: średn. 

otworu: 10,1; średn. brzuśca: 15,2 — 14,9; średn. dna: 7,1; wys. naczy-

nia: 14,8— 14,2. 

Popielnica Nr. 23 asymetryczna, posiada krawędź prostą, równo 

ściętą. Szyja prawie cylindryczna oddziela się od brzuśca lekkiem uwy-

pukleniem, tworzącem rodzaj zgrubienia w kształcie pręgi. Brzusiec 
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w górnej części zaokrąglony, w dolnej silnie zwęża się, przechodząc 
w wyraźnie zaznaczające się małe dno, wypukłe wewnątrz naczynia. 
Naczynie barwy żółtej, jedynie górna część szyi jest miejscami czarna, 
lecz nierównomiernie. Naczynie wewnątrz i zewnątrz gładzone, ma 
uszkodzoną krawędź. Wymiary naczynia: średn. otworu: 17,5—16,8; 
średn. załamania brzuśca: 18; średn. dna: 8—7,7; wys. naczynia: 17,8— 
17,6; wys. szyi: 7 — 6. 

Obok urn znajdowały się przystawki w liczbie pięciu: fig. 24. inw. 
22, Sob. 13; fig. 25, inw. 27; fig. 26, inw. 18; fig. 27, inw. 23; fig. 28, 
inw. 40. 

Przystawka Nr. 24 jest w kształcie podobna ,do popielnic z zaokrą-
glonym brzuścem. Naczyńko posiada krawędź prostą, równo ściętą, 
szyja stożkowata lekko rozszerzona u nasady, oddziela się wyraźnie od 

załamującego się brzuśca. Brzusiec za-
łamuje się mniej więcej na -/.. wyso-
kości dolnej części naczynia; ściany 

"dolnej części naczynia zaokrąglając się 
przechodzą w płaskie dno. Naczyńko 
barwy brunatnej, gładzone wewnątrz 
i zewnątrz, dolna część naczynia uszko-
dzona. Wymiary przystawki: średn. 

Pig 20. otworu: 6,5; średn. nasady szyi: 7,2 — 
u r n a z N ie tu i i ska Dużego. 7,1 : średn. brzuśca: 7,6; średn. dna : 

V , w. n. 
<urne de NtetuUsko Duże. 3 , 4 : 3,3; wys. naczynia: 7,4 — 7,3; 

wys. szyi: 3,7—3,6—3,5. 
Przystawka w postaci czerpaka Nr. 25. Ścianki naczyńka zaokrą-

glając się przechodzą ku dnu wygiętemu ku wnętrzu naczyńka. U kra-
wędzi było przyczepione uszko, prawdopodobnie wystające ponad kra-
wędź, obecnie go niema. Naczyńko barwy czarnej gładzone z obydwu 
stron. Wymiary przystawki: średn. otworu: 7,4 — 7,3; średn. dna: 3 — 
2,5; wys. naczynia: 2. 

Przystawka Nr. 26 w kształcie czerpaka o krawędzi nieco odchyla-
jącej się nazewnątrz; krawędź częściowo zaokrąglona, częściowo ścięta 
równa; szyja krótka i wklęsła przechodzi w lekko wydęty brzusiec. Ściany 
dolnej części naczyńka idą, lekko zaokrąglając się, ku płaskiemu dnu. 
Czerpak posiada jedno ucho taśmowate wyciągnięte z całości u krawędzi, 
zaczepione drugim końcem na górnej części brzuśca. Ucho wystaje nie-
co nad krawędź. Naczyńko barwy brunatnej; miejscami wypalenie po-
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zostawiło czarne plamy. Naczyńko gładzone zewnątrz i wewnątrz. Kra-
wędź częściowo była uszkodzona, obecnie rekonstruowana. Wymiary 
przystawki: średn. otworu: 10,8; średn. nasady szyi: 10,5 — 10,4; 
średn. brzuśca: 10,9 — 10,8; średn. dna: 5,8 — 5,4; wys. naczynia: 
8,5 — 8; wys. szyi: 1,7. 

Przystawka Nr. 27 o krawędzi lekko wygiętej. Górna część naczy-
nia posiada szyję cylindryczną silnie wgiętą, wyraźnie oddzielającą się 
od dolnej części naczyńka. Ściany dolnej części, lekko zaokrąglając się 
przechodzą w płaskie dno. Naczyńko posiadało ucho przyczepione górną 
częścią u krawędzi, dolną u podstawy szyi. Gładzone jest z obydwu 
stron, barwy brunatnej, miejscami czerwonawej. Wymiary przystawki: 
średn. otworu: 6,6 — 6,3; średn. dna: 2; wys. 4,5 — 3,9 — 3,7. 

21 22 23 
Fig. 21 — 23. 

Urny z Nie tu l i ska Dużego. ' / , w. n. 
(Urnes de N i e t u l i s k o Duże, er. п.). 

Przystawka Nr. 28 w postaci czerpaka, o krawędzi zaokrąglonej, 
rozwarta lejkowato; ściany czerpaka idą pochyło ku płaskiemu dnu. Dno 
naczyńka wewnątrz zaokrąglone. Czerpak posiada jedno ucho taśmo-
wate, idące od krawędzi do połowy wysokości brzuśca. Ucho wystaje 
nieco nad krawędzią. Naczyńko barwy brunatnej, gładzone zewnątrz 
i wewnątrz. Wymiary przystawki: średn. otworu: 11,2 — 11; średn. 
dna: 4,1; wys. naczynia: 4,9 — 4,3. 

Do inwentarza z cmentarzyska w Nietulisku zapisano cztery misy, 
służące jako przykrywy: fig. 29, inw. 45; fig. 30, inw. 11 ; fig. 31, inw. 36; 
nr. 32, inw. 37. 

Przykrywka Nr. 29, w kształcie miski o krawędzi równo ściętej i nie-
co wygiętej; ścianki przykrywki pod krawędzią tworzą zagłębienie, uwy-

Śwlitowit t. XIII. ^ 
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24 25 27 28 26 
Fig. 24 — 28. 

Przystawki z Nietu l iska Dużego. '/« w- n · 
(Vases accessoires de Nietu l isko Duże. 1 / s gr. n.) 

datniające się tylko na zewnętrznej stronie. Przy krawędzi z jednej stro-

ny znajdują się obok siebie dwa małe guzki. Ścianki przykrywki mocno 

zaokrąglone przechodzą w płaskie dno. Dno wewnątrz przykrywki 

zaznaczone. Przykrywka barwy żółtej, miejscami czerwonawej, gładzona 

z obydwu stron. Wymiary przykrywki: średn. otworu: 15,3; średn. dna: 

6; wys. przykrywki: 8 — 8,4 — 7,5. 

Przykrywka Nr. 30, o kształcie miseczkowatym, o krawędzi prostej, 

równo ściętej. Przy krawędzi w trzech punktach są nalepione syme-

trycznie trzy guzki, w pobliżu zaś jednego z nich są również nalepione 

obok siebie trzy guzki, podobne do poprzednich. Ścianki przykrywki 

łagodnie zwężają się w górnej części, w dolnej silnie zwężają się, prze-

chodząc w wąskie, lekko zaznaczone dno. Przykrywka gładzona ze-

wnątrz i wewnątrz. Na zewnętrznej stronie górna część przykrywki jest 

obrzucona gliną, widoczne są na niej odciski palców, prawdopodobnie 

dla łatwiejszego ujmowania naczynia. Wymiary przystawki: średn. otwo-

iu : 21,5; średn. dna: 6,9 — 6,6; wys. nacz.: 13,5 — 13,4 — 12,5. 

Przykrywka Nr. 31, w kształcie miski o krawędzi równo ściętej, nie-

co pochyłej; ściany przykrywki lekko zaokrąglając się, przechodzą w wy-

raźnie zaznaczone dno. Wewnątrz przykrywki dno uwypuklone. Przy 

krawędzi dwa małe symetrycznie umieszczone guzki. Przykrywka barwy 

żółtej, wewnątrz brunatnej, gładzona z obydwu stron. Dno zewnątrz 

wykonane niestarannie. Wymiary przykrywki: średn. otworu: 19,6—19,3; 

średn. dna: 6,8; wys. przykr.: 8 — 7,5. 

Przykrywka Nr. 32, w kształcie miski o krawędzi równo ściętej, nie-

co wygiętej nazewnątrz; ściany przykrywki zaokrąglając się, przechodzą 

w płaskie dno. Dno wewnątrz niezaznaczone. Przykrywka barwy żół-

tej, wewnątrz brunatnej, gładzona z obydwu stron. Część naczynia przy 

krawędzi rekonstruowana. Wymiary przykrywki: średn. otworu: 20,5 — 

19,5; średn. dna: 7,8 — 7,7; wys. przykr.: 8,5 — 7,2. 

Wedle typu grobów, obrządku ciałopalnego oraz charakteru zna-

lezisk określić możemy kulturę, epokę i fazę tej kultury, do jakiej cmen-

tarzysko w Nietulisku należy. 
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29 30 31 
Fig. 29 — 31. 

Misy z Nietu l iska Dużego. ' / , w. n. 
(Ecuelles de Nietu l isko Duże, gr. п.). 

Występowanie wyłączne ozdób bronzowych bez narzędzi w gro-

bach popielnicowych, jak to ma miejsce w Nietulisku, charakteryzuje wo-

góle kulturę łużycką. 

Przypomnieć muszę, że groby w Nietulisku mają charakter grobów 

płaskich. Groby tego typu w kulturze łużyckiej rozpowszechnione są na 

terytorjum pn-zachodniej Wielkopolski i w grupie morawsko-czeskiej. 

W okręgu wielkopolsko - brandenburskim zjawiają się według J. Ko-

strzewskiego ( 10— I I 1 ) dopiero w IV okr. epoki bronzu. Na obszar Pol-

ski środkowej przybyć one mogły w tym samym okresie. Cmentarzysko 

więc nasze nie może pochodzić z wcześniejszego okresu, niż IV-y okr. br. 

Grobom płaskim na obszarze kultury łużyckiej towarzyszy charaktery-

styczny obrządek ciałopalny, a mianowicie: urny z przykrywkami i przy-

stawkami zakopywane są szeregami lub grupami mniej więcej na metr pod 

ziemią, przyczem do urn składano kości nieoczyszczone wraz z popiołem. 

Podkreślić należy, że podobny obrządek ciałopalny istniał w Nietulisku, 

skąd wnosić możemy, że obrządek pogrzebowy w Nietulisku jest typowym 

rytuałem, związanym z grobami płaskiemi kultury łużyckiej od IV-go 

okr. bronzu. 

Na zasadzie zaś typów popielnic i bronzów, znalezionych w gro-

bach, określić możemy także fazę tej kultury. 

Z bronzów posiadamy tylko jedną szpilę z główką rozpłasźczoną 

(rysunek Sobieszczańskiego) i zwiniętą w kółko, oraz pierścionek z roz-

płaszczonego drutu z końcami zachodzącemi ponad siebie; obydwa okazy 

mogą należeć typologicznie do IV-go okr. bronzu. 

W Nietulisku znajdują się trzy zasadnicze typy naczyń, jak już 

mówiłam w opisie cmentarzyska: popielnice brzuchate, naczynie jajowate 

î naczynia zbliżone kształtem do beczułkowatych, typy znamienne dla kul-

tury łużyckiej. 

1 N-ry w nawiasach odpowiadają n-rom pozycyj w zestawionej na końcu 
literaturze. 
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Cechą charakterystyczną popielnic brzuchatych z Nietuliska są szy-
je stożkowate lub cylindryczne, czasem lekko wygięte u krawędzi, a także 
płaskie dna, szczegóły właściwe dla ceramiki kultury łużyckiej z III-go 
i IV-go okresu bronzu. Na szczególną uwagę zasługuje brak ornamentu 
u większości popielnic z Nietuliska. Ta przewaga ceramiki gładkiej wy-
bitnie uwydatnia się w zawartości naszego cmentarzyska. 

Ceramika gładka rozwinęła się u nas w IV-ym okresie bronzu z ce-
ramiki żłobkowanej, która to na terenie kultury łużyckiej z III-go okr. br. 
tworzy dwie grupy: jedną w Czechach i na Morawach (4 — 7, 20 — 22) , 
drugą w środkowej Polsce, zajmującą terytorjum między Wisłą, War tą 
i Pilicą. Prawdopodobnie grupa czesko-morawska ceramiki żłobkowanej 
wpłynęła na wytworzenie się grupy środkowopolskiej ceramiki żłobkowa-
nej, przyczem wpływy szły zdaje się przez terytorja Wielkopolski połu-
dniowo-wschodniej. Grupa środkowo-pol&ka ceramiki żłobkowanej — re-
prezentowana przez takie stanowiska, jak np. Smolice, Nagórki, Sierpów 
(pow. łęczycki), Bąków Dolny (pow. łowicki), Ośnica (pow. płocki) — 
posiada naczynia (8 — 14), które mogą odpowiadać prototypom naczyń, 
znalezionych w Nietulisku. Na cmentarzyskach grupy ceramiki żłobkowa-
nej, jak np. w Smolicach, Nagórkach i w Sierpowie, znajdujemy popielnice 
baniaste z brzuścem załamanym lub zaokrąglonym, zdobione ornamentem 
żłobkowanym na brzuścu, a obok nich w mniejszej ilości naczynia typolo-
gicznie podobne, lecz gładkie. Zawartość znalezisk świadczy, że naczynia 
baniaste gładkie zaczęły powstawać na terenie ceramiki żłobkowanej 
z końcem III okr. bronzu, ale typ popielnicy baniastej gładkiej osiągnął 
swój pełny rozwój dopiero w IV-ym okresie bronzu, пр. na terenach Nie-
tuliska, tworząc odrębną grupę ceramiki gładkiej, którą, dla odróżnienia 
od grupy ceramiki gładkiej czesko-morawskiej, nazywać będziemy grupą 
ceramiki gładkiej z załamanym brzuścem. 

Pośredniem stanowiskiem, położonem na drodze wpływów, idących 
od grupy środk.-polskiej ceramiki żłobkowanej do grupy ceramiki gład-
kiej z załamanym brzuścem, jest Wola Załężna (24) . Zawartość tego 
cmentarzyska świadczy, że musi ono należeć do późniejszej fazy kultury, 
niż grupa ceramiki żłobkowanej, a mianowicie do IV-go okr. br., potwier-
dzając przypuszczenie, że w tym czasie ceramika żłobkowana zatracała 
ornament, ekspansując silnie na pd.-wschód, gdzie w IV-ym okr. bronzu, 
jak już mówiłam wyżej, wytworzyła niewielką grupę ceramiki gładkiej 
z załamanym brzuścem, reprezentowaną dotąd jedynie przez stanowiska 
w pow. opatowskim i sandomierskim. 
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Pozatem zwrócić muszę uwagę na naczynie z Nietuliska Nr. 5, 
którego typ mógł powstać przez zmieszanie się typu naczynia podwójnie 
stożkowatego z brzuchatem. Podobny typ naczynia, lecz żłobkowanego 
na brzuścu, pochodzącego z Wielkopolski, publikuje Blume 1 i Ko-
strzewski2 . Prawdopodobnie ten typ naczynia przywędrował z Wiel-
kopolski. Trudno bowiem przypuścić, by mógł powstać samorodnie 
w Nietulisku, gdyż na terenie ceramiki żłobkowanej mamy przeważnie 
naczynia baniaste, brak zaś naczyń podwójnie stożkowatych. Sądzić więc 
stąd możemy, że ten typ naczynia, nie posiadając prototypów na terenach 
bliskich Nietuliska, musiał powstać w ośrodku, gdzie posiadał pierwo-
wzory. Mamy więc tu do czynienia z przejęciem gotowego typu na-
czynia. 

Do naczyń brzuchatych należą również amfory, z których okazy 
Nr. 10, 12, 13, posiadają analogję w amforach z Ludwikowa (pow. san-
domierski) i Woli Załężnej (pow. opoczyński), a także w amforach z gru-
py środk.-polskiej ceramiki żłobkowanej z cmentarzysk ze Smolić, Nagó-
rek i Sierpowa. Amfora znów z uszkami, osadzonemi na przejściu szyi 
w brzusiec, ma analogję w amforach z Ludwikowa, Woli Załężnej, a rów-
nież z Iwanowic - Wysyłka, cmentarzyska, należącego chronologicznie 
do III-go okr. br., leżącego na pd.-zachód od Nietuliska, a związanego 
kulturalnie z grupą czesko-morawską, gdzie amfory tego typu również 
się pojawiają. 

Powstaje teraz pytanie, skąd szły wpływy, które mogły oddziałać 
na wytworzenie się typu amfor z Nietuliska. Wpływy czesko-morawskie, 
s ięgające do Iwanowic (pow. miechowski), prawdopodobnie nie poszły 
dalej, gdyż posiadamy mało związków typologicznych między Iwanowi-
cami, a Nietuliskiem i Ludwikowem. Natomiast mogły iść przez pd.-
wschodnią Wielkopolskę do grupy ceramiki żłobkowanej, gdzie znajduje-
my więcej okazów amfor, podobnych z kształtów do amfor z Nietuliska, 
a różniących się od nich jedynie dość dużem uchem. Przypuścić również 
moglibyśmy, że ten typ amfory przekształcił się na terenie ceramiki żłob-
kowanej grupy środk.-polskiej z typu amfory brandenbursko-wielkopol-
skiej z niską szyją, szerokim brzuścem, zdobionym guzkami i żłobkami 
półkolistemi. Typ ten znajdujemy na stanowisku z Sierpowa, obok am-
fory gładkiej i żłobkowanej, analogicznej do amfory z Nietuliska. Brak 
jednak na terenie ceramiki żłobkowanej typu pośredniego, któryby na-
prowadzał na drogę przekształceń formę amfory wielkopolsko-branden-

1 Thrakische Keramik in der Provinz Posen. „Mannus" 1912. B. IV. H. 1—2. 
* Wielkopolska w czasach przedhistorycznych. Poznań 1923. Str. 57. 
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burskiej na amforę ze stożkowatą szyją. Przyczem na terenie ceramiki 
żłobkowanej znajdujemy tylko jedną typową amforę z grupy wielko-
polsko-brandenburskiej, co potwierdza przypuszczenie, że wykształcenie 
amfory z stożkowatą szyją nie odbyło się na terenie ceramiki 
żłobkowanej. 

Szukać więc musimy w innym ośrodku kulturowym źródła, skąd 
czerpała swe wzory grupa środkowo-polska ceramiki żłobkowanej. 
Ośrodkiem tym może być grupa czesko-morawska, gdzie amfory z s toż-
kowatą szyją, z brzuścem gładzonym lub pokrytym żłobkowanym orna-
mentem znajdują się już w postaci wykształconej. To też z grupy 
czesko-morawskiej idą prawdopodobnie wpływy do grupy środkowo-
polskiej ceramiki żłobkowanej przez pd.-wsch. Wielkopolskę. W grupie 
ceramiki żłobkowanej amfory te posiadają jeszcze szerokie ucha taśmo-
wate, gładki lub zdobiony żłobkami brzusiec, na terenie zaś Nietuliska 
ornament zatraca się zupełnie, a uszka przekształcają się z taśmowatych. 
na małe wyciągnięte z gliny i przekłute poziomo. 

Na terenie Nietuliska prócz amfory z uszkami, osadzonemi u na-
sady szyi, znajduje się nadto amfora z uszkami, osadzonemi pośrodku 
szyi (fig. 14). Typ amfory z tak osadzonemi uszkami znajdujemy wyłącz-
nie w Nietulisku, a więc jest on typem lokalnym amfory, ograniczonym 
wyłącznie do Nietuliska. 

Z amfor na uwagę zasługuje również amfora Nr. 12 ze względu na 
małe rozmiary. Amfora ta mogła być urną dziecięcą lub przystawką* 
wykonaną na wzór dużych amfor. 

Do naczyń brzuchatych bardzo charakterystycznych należą dzbany 
z Nietuliska. Niektóre z nich, jak dzbany Nr. 18—20, zasługują na uwagę 
ze względu na nieduże w stosunku do całego naczynia uszka, uczepione 
na górnej części szyi popod krawędzią. Podobne uszko, tylko zaczepione 
u krawędzi, ma mały dzban Nr. 16. Analogiczny dzban z uszkiem, zacze-
pionem w górnej części szyi, znaleziono na cmentarzysku w Ludwiko-
wie (18) , związanem typologicznie, jak już mówiłam, z cmentarzyskiem 
z Nietuliska. 

Najbliższą do nich analogję znajdujemy w grupie ceramiki żłobko-
wanej w dzbanach ze Smolić i Nagórek. Podobieństwo polega na zacze-
pieniu ucha na górnej części szyi, na wydętym brzuścu i na szerokiej cy-
lindrycznej szyi, a różnica na tem, że dzbany ze Smolić i Nagórek mają: 
ucho zaczepione u krawędzi, a dzbany z Nietuliska Nr. 18—20, nieco pod 
krawędzią; pozatem różnica uwidocznia się również w ornamencie. Dzba-
ny ze Smolić i Nagórek mają brzusiec bądź ozdobiony guzkami otoczo-
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nemi półkolistemi żłobkami, bądź też cały zdobiony ukośnemi żłobkami, 
które prawdopodobnie powstały przez rozdwojenie żłobków półkolistych 
i wyprostowanie ich, przyczem żłobki układane były w jednym kierunku 
lub grupami w przeciwnych kierunkach. Dalszą ewolucję tego ornamentu 
widać na dzbanach z Nietuliska Nr. 19 i 20, gdzie żłobki, ułożone w gru-
py, zostały zastąpione linjaini rytemi, lub ornamentem radełkowym. Bliski 
związek typologiczny dzbanów Nr. 18—20 z dzbanami ze Smolić i Na-
górek świadczy, że prototypami dzbanów z Nietuliska były dzbany z gru-
py środkowopolskiej ceramiki żłobkowanej. Grupa ta zaś mogła czerpać 
te wzory z kręgu czesko-morawskiego, gdzie znajdujemy podobne typy 
dzbanów. 

Charakterystycznym jest również dzban Nr. 17, ze względu na łuko-
wato wygięte ucho, zaczepione u krawędzi i wystające ponad nią. Po-
dobnego typu dzbana z małą, wąską, niską szyjką i szerokim, ostro za-
łamanym brzuścem nie znajdujemy na terenie kultury łużyckiej. Najbar-
dziej podobny do niego jest dzban z Wielkopolski z IV-go okr. br., po-
siadający ostro załamany, zdobiony guzkami brzusiec i wysoką, wąską, 
cylindryczną szyjkę z uszkiem, osadzonem na górnej części szyi. Różni 
się więc od niego wysokością szyjki, uchem i ornamentem. Czy ten typ 
dzbana posiadał wpływ na dzban z Nietuliska Nr. 17, niewiadomo, taktem 
jest, że w IV-ym okr. bronzu kultura łużycka wielkopolsko-brandenburska 
nie traci kontaktu z grupą ceramiki żłobkowanej, mogła więc wpłynąć na 
wytworzenie się niektórych typów naczyń. Niestety ogniw pośrednich 
znaleźć dotąd nie możemy. 

Ornamentyka guzowa dzbanów Nr. 16 i 17 jest zato typowa dla 
kultury łużyckiej z IV okr. br. Dzban Nr. 16 posiada ornament w postaci 
małych guzków, wyciągniętych z gliny na załamaniu brzuśca, dzban 
Nr. 17 w postaci guzków, nalepionych na załamaniu brzuśca, otoczonych 
półkolistemi linjami rytemi. Guzki są prawdopodobnie przeżytkiem gu-
zów piersiowatych, wytłoczonych od wewnątrz i były używane od IV okr. 
br., linje ryte znów mają być przeżytkiem żłobków, które te guzy półko-
liste otaczały. 

Ornament pasmowy na dzbanie Nr. 17 odbiega od zwykłego sposo-
bu zdobienia naczyń w kulturze łużyckiej. W tym wypadku zdobienie nie 
ogranicza się do pewnych określonych sposobów w umieszczaniu wzoru, 
który bywał wkomponowywany w zdobione ściany naczynia. Na na-
szem naczyniu garncarz operował odrazu całą płaszczyzną, którą była 
górna część brzuśca, co uwydatnia się przy patrzeniu z góry na naczynie, 
a pozatem nie użył w ornamencie wyłącznie linij prostych, ale w połączę-
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niu z półkolistemi. Ornament ten jest inowacją w zdobieniu naczyń łu-

życkich, a dostosowany do oryginalnego kształtu dzbana skłaaa się na 

rodzaj, którego znajomość narazie ogranicza się jedynie do Nietuliska. 

Inowacją w kulturze łużyckiej jest także ornament radelkowy, któ-

rym zdobiony jest dzban Nr. 4. 

Radełko, jak dowodzi J. Kostrzewski1 , weszło w użycie w najstar-

szej fazie okresu halsztackiego w kulturze łużyckiej. Znane było na te-

renach Polski i Wschodnich Prus. Radełko, zastępujące stempelek, po-

wstać musiało już w neolicie i było w użyciu też w epoce bronzu, jak 

o tem świadczy dzban z Nietuliska, rozpowszechnić się jednak mogło 

dopiero w okr. halsztackim. Zaznaczyć nadto muszę, że kółko zębate, 

użyte do dzbana z Nietuliska musiało być ukośne, gdyż ornament' ra-

dełkowy na tym dzbanie naśladuje odciski sznura. 

Dalszym typem naczyń, znalezionych w Nietulisku, jest naczynie 

jajowate Nr. 21 i naczynia Nr. 22—23, zbliżone kształtem do naczyń be-

czułkowatych. Na terenie Polski znajdujemy analogiczne naczynie jajowa-

te w Bąkowie Dolnym, ze stanowiska, pochodzącego z grupy ceramiki 

żłobkowanej. Naczynia jajowate, chropowate zjawiają się w Ill-im okr. 

bronzu na Śląsku, w Czechach i na Morawach, posiadają jednak bądź 

guzki u krawędzi, bądź ucha. W zach. Wielkopolsce naczynia tego typu 

zjawiają się dopiero w IV-ym okr. br. Ponieważ w grupie ceramiki żłob-

kowanej na cmentarzysku z Bąkowa Dolnego znajdujemy typ naczynia 

podobny do naczyń beczułkowatych z odchyloną krawędzią, chropowa-

tych, obrzuconych gliną, na której widocznie są odciski palców, sądzić 

możemy, że i w tym wypadku grupa ceramiki żłobkowanej znajdowała 

się pod wpływem ceramiki śląskiej i czesko-morawskiej, skąd poprzez 

grupę ceramiki żłobkowanej ten typ naczynia mógł przedostać się do 

grupy ceramiki z załamanym brzuścem. Naczynie jajowate z Nietuliska 

jest smuklejsze od naczyń z Bąkowa Dolnego, lecz również chropowate, 

wykonane z gruboziarnistej gliny, zdobione ornamentem paznokciowym, 

wykonanym częściowo na nalepionych na powierzchni wałeczkach, częś-

ciowo na powierzchni naczynia bardzo niedbale. Wałeczki mogły po-

wstać przez zastąpienie pręg, zdobionych dołkami, nalepionych na na-

czyniach beczułkowatych przy przejściu brzuśca w szyję. 

Naczynie Nr. 22 odbiega nieco od typu naczyń beczułkowatych 

przez zwężoną szyję, wypukły brzusiec i wąskie dno, toteż naczynie 

to ma pewną odrębność lokalną. 

1 Gefässe mit Rädchenverzierung aus Polen. „Mannus". 1921. В. 13; 

H. 1 — 2. 
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Naczynie Nr. 23 posiada analogję w naczyniach z Wielkopolski 

! Ludwikowa (3, 18). Najbardziej zbliżone do niego jest naczynie z Wiel-

kopolski przez lekkie zaznaczenie szyi. Naczynie Nr. 23 posiada jednak 

charakterystyczną pręgę, której, jak sądzić mogę z opisu i rysunku, na-

czynie wielkopolskie nie posiada, a co mu nadaje charakterystyczny wy-

gląd. Prawdopodobnie pręga ta jest przeżytkiem wałka, zdobiącego na-

czynia beczułkowate. W każdym razie naczynie to zaliczyć możemy do 

typów lokalnych, wytworzonych w Nietulisku. 

Obok popielnic posiadamy w Nietulisku przystawki różnych typów, 

z których przystawka Nr. 24 naśladuje naczynia brzuchate, przystawka 

Nr. 25 jest typem czerpaka i posiada analogję w przystawkach z grupy 

wielkopolsko-brandenburskiej. 

Przystawka Nr. 26, w kształcie czerpaka, posiada kształt analo-

giczny do czerpaków z Ludwikowa, a także z cmentarzysk grupy cerami-

ki żłobkowanej, jak Ośnica, Bąków Dolny, Smolice i Nagórki. Ten typ 

przystawki mógł czerpać wzór z dzbanów, których typ wyżej omówiłam. 

Przystawka Nr. 27 posiada analogję w przystawkach z Nagórek 

i Sierpowa, które różnią się jedynie od przystawki z Nietuliska wyższą 

częścią dolną. 

Przystawka Nr. 28 ma kształt czerpaka lejkowatego. Analogiczne 

znajdujemy w Ośnicy, Bąkowie Dolnym i Sierpowie, czyli na terenie ce-

ramiki żłobkowanej, pozatem na Śląsku, Morawach i w Czechach. Jest 

to typ przystawki śląskiej i czesko-morawskiej, który dotarł do grupy 

wielkopolsko-brandenburskiej, wytwarzając czerpak o małem uchu, a tak-

że przez terytorja pd.-wschodniej Wielkopolski do grupy ceramiki żłob-

kowanej, a stąd do Nietuliska. 

Urny z Nietuliska, jak opisuje Sobieszczański (23), były przykryte 

misami z uszkami lub bez uszek. Ponieważ ani jedna misa z uszkiem nie 

zachowała się, zająć się jedynie możemy miskami gładkiemi. Jest ich 

cztery większych rozmiarów i dwie mniejszych, Nr. 29—32. Gładkie 

miski niezdobione z wywiniętą krawędzią znajdują się w Ludwikowie, 

jeszcze raz potwierdzając bliskość typów ceramiki z Nietuliska i Ludwi-

kowa. 

Miski z wywiniętą lekko krawędzią mają najbliższy typologiczny 

związek z misami z grupy pd.-wchodniej-wielkopolskiej (11), świadcząc, 

i e stamtąd mógł przybyć ten typ miski. Na terytorjum pd.-wschodniej 
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Wielkopolski znamy również misy z guzkami na krawędzi; być może, że-

małe guzki, uczepione przy krawędzi na misach z Nietuliska, są prze-

żytkiem guzków na naczyniach wielkopolskich. 

Zwrócić należy również uwagę na przykrywkę popielnicy Nr. 12,. 

małą, stożkowatą, bardzo oryginalną, typu lokalnego. 

Pozatem zaznaczyć muszę, że w Nietulisku występują naczynia 

trojakiej barwy: żółtoczerwonawej, brunatnej lub czarnej z przewagą 

barwy pierwszej. Owe barwy naczyń są charakterystyczne dla ceramik:, 

łużyckiej."Niektóre naczynia nie posiadają jednostajnej barwy na całej po-

wierzchni, jak np. naczynie Nr. 3, świadcząc, że w kulturze łużyckiej 

w IV-ym okr. br. nie znano jeszcze doskonałych sposobów wypalania na-

czyń. Barwę czarną posiadają tylko dwa dzbany Nr. 19 i 20. Barwę 

tę osiągnięto na nich przez natarcie sadzą mokrych ścian naczynia. 

Naczyń grafitowanych, które zjawiają się dopiero w V okr. br., nie 

posiadamy w Nietulisku, cmentarzysko więc może i z tego względu po-

chodzić z wcześniejszego okresu bronzu. 

Urny z Nietuliska wykonane są z gruboziarnistej gliny, bywały ma-

czane następnie w wodzie rozmieszanej z gliną, która zasychając tworzy-

ła rodzaj powłoki na powierzchni naczynia. Jedynie naczynie jajowate 

Nr. 21 wyróżnia się innym rodzajem gliny od pozostałych popielnic. Gli-

na, użyta na to naczynie, jest zmieszana z grubo tłuczonym piaskowcem,, 

nadając ścianom naczynia chropowatą powierzchnię. Naczynin z Nie-

tuliska mają wszystkie gładzoną powierzchnię i wewnętrzne ściany, je-

dynie niektóre z nich posiadają chropowatą zewnętrzną część brzusca. 

Popielnice Nr. 6 i Nr. 20 są charakterystyczne przez obrzucenie dol-

nej części naczynia gliną, na której znać odciski palców. Obrzucona 

częściowo gliną jest również misa Nr. 30. Obrzucanie naczynia gliną jest 

znamienne dla kultury łużyckiej, a wykonywane było prawdopodobnie dla. 

łatwiejszego ujmowania naczynia w ręce. 

* 

* * 

Z wyżej wykazanych analogij form ceramicznych, ich przekształceń: 

i wędrówek sądzić możemy, że cmentarzysko z Nietuliska stoi w naj-

bliższym związku typologicznym z cmentarzyskiem z Ludwikowa, ozna-



CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE W NIETULISKU D. 91 

Ï GRUPA SLĄ5KA. 

Я GRUPA WltlK0PQLĎK0'BRANbENfiUR5KA. 

5 GRUPA P0f1DR5K0'5AtlSI35KA. 

w GRUPA mKDWOPDLbKA CtRAfl ilüBKOWANEJzÜjokf 

v GRUPA 5Ra№Q'POLbKAC[RAn.ZLQBK0WANE]2ŇokJ 

vi GRUPA CtRAM.OtAĎKIEJ ΖΖΑΙΑΜΑΝΥΠ BRZUbCLfl 

zIFtï oKr 

Fig. 32. 

Mapa grup kultury „łużyckiej" w I I I ł IV okresie bronzu na ziemiach Polski 
(wg. J. Krajewskiej rys. Janina Rosenówna). 

(Carte d'expansion de la culture „lusacienne" de la I I I et de la IV période de l'âge-
du bronze en Pologne). 
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czając wraz z niem oddzielną, długotrwałą, grupę ceramiki gładkiej z za-
łamanym brzuścem. 

Typy naczyń, znajdowanych na terenie ceramiki gładkiej z załama-
nym brzuścem znajdują swoje prototypy w grupie ceramiki żłobkowanej, 
która rozwijała się z końcem III-go okr. br. na terytorjum między Wartą, 
Wisłą i Pilicą ( 1 0 ) . Pośredniem stanowiskiem, łączącem obydwie grupy 
jest Wola Załężna, w pow. opoczyńskim. Grupa środkowo-polska cera-
miki żłobkowanej tworzyła się od III okr. br. pod wpływami czesko-
morawskiemi, idącemi poprzez terytorja pd.-wschodniej Wielkopolski. Na 
grupę środkowo-polską ceramiki żłobkowanej, a pośrednio na grupę ce-
ramiki gładkiej z załamanym brzuścem, oddziałała również częściowo 
grupa wielkopolsko - brandenburska, której wpływy jednak stosunkowo 
słabo się zaznaczają w wytworach tych obydwu grup. 

Z rozmieszczenia kręgów łużyckich na terenie Polski i z wyrobów, 
jakiemi się one charakteryzują, sądzić możemy, że w III-im okr. br. nastą-
piła ekspansja ludu, która szła z przeludnionych obszarów czesko-moraw-
skich w dwu kierunkach: na północ na tereny pd.-wschodniej Wielko-
polski, gdzie widocznie nie znajdując żadnego oporu posuwała się dalej 
ku Mazowszu, oraz na pn.-wschód ku Wyżynie Małopolskiej, jak świad-
czy o tem cmentarzysko w Iwanowicach, gdzie trudne warunki terenowe 
przeszkodziły posuwaniu się dalej naprzód. Główna ekspansja więc tego 
kręgu kultury łużyckiej szła-po terenach pd.-wschodniej Wielkopolski, 
koło Warty skręciła ku wschodowi, wytwarzając na terenach między War-
tą, Wisłą i Pilicą grupę środkowo-polską ceramiki żłobkowanej. 

Z początkiem IV-go okr. br. rozpoczęła się nowa ekspansja tego 
ludu, która, jak wskazuje cmentarzysko w Woli Załężnej, szła poprzez 
pd. Mazowsze w kierunku pd.-wschodnim na żyzne tereny loessowe nad-
wiślańskie w Małopolsce, wytwarzając tam nowy ośrodek „łużycki", 
t. zw. grupę ceramiki gładkiej z załamanym brzuścem. 

W IV-ym okr. br. grupa ceramiki żłobkowanej nie zanikła jednak 
całkiem na Mazowszu, jak świadczą o tem cmentarzyska z ceramiką żłob-
kowaną z Biskupic (12) i Źbikowa; stąd sądzić możemy, że lud z tery-
torjum ceramiki żłobkowanej w IV okr. br. zagarnął nowe terytorja, 
opuszczając częściowo dawne. Emigracja ta sprowadziła tylko zwęże-
nie się obszaru grupy ceramiki żłobkowanej, która jednak w IV okr. br. 
utrzymała się obok nowo wykształconej zarówno na dawnym obszarze, 
jakoteż i na terytorjum bardziej na pd.-wschód wysuniętej grupy cera-
miki gładkiej z załamanym brzuścem. 
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R É S U M É . 

La céramique de la nécropole à tombes plates de Nietulisko Duże 
distr. d'Opatôw, qui forme maintenant partie des collections de l'Institut 
archéologique de l'Université de Varsovie fut découverte par So-
bieszczański encore en 1851 sur une „colline sablonneuse", sans doute 
une dune. A coté des urnes, recouvertes d'ecuelles et remplies d'os, au 
milieu desquels on a trouvé des épingles et des anneaux en bronze dont 
deux pièces seulement se sont conservées, on a rencontré aussi cinq vases 
accessoires de petites dimensions. Les urnes de Nietulisko présentent trois 
types: celui en forme d'oeuf, celui en forme de tonneau et enfin celui en 
forme d'amphore à panse aux contours nettement profilés. L'auteur 
donne une analyse bien détaillée de tous les vases et, tout en se basant 
sur l'analogie comparée, elle conclue, que la nécropole de Nietulisko Du-
że appartient à la civilisation „lusacienne" de la IV-e période du bronze. 
La céramique locale, caractéristique pour Nietulisko, s'est développée 
des types de la céramique „lusacienne" cannelée, représentée à la fin de 
la III-ème période du bronze surtout sur les terrains de la Pologne Cen-
trale. 

Z Zakladu Archeologji Przedhistorycznej Uniwersytetu Warszaw-
skiego, r. 1928. 


