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DROGI HANDLOWE GRECKIE I RZYMSKIE 

PRZEZ PORZECZA ODRY, WISŁY, DNIEPRA I NIEMNA 

DO WYBRZEŻY MORZA BALTYCKIEGO. 

Hucz czytmrn 1m posietlzeniach komisri arehrologicznej 

przez 

l f · fADOWSKIEGO, 

Wspomnienie Plinijusza w ks. XXXVI1 § 45 

o rycerzu (eques 'l(omanus) wysh:lnym za cza

sc')\v Nerona po bursztyn do wybrzeży morza 

bałtyckiego i rozrzucenie po ziemiach naszych 

znacznćj ilości monet rzymskich i bronzowych 

wyrobów przemysłu rzymskiego, pojawiające 

si~ przytćm tu i O\\'dzie monety greckie, bu

dziły już od dawna domysły, że jeszcze przed 

erą chrzcścia11ską i w pićrwszych wiekach po 

jej nastaniu, prowadziła do Bałtyku przez po

rzćcza Odry i Wisły jakaś prastara droga han

dlowa od ludów nad morzem Śródzicmnćm 

osiadłych. Na domysł, że stósunki handlowe 

między wybrzeżami bursztyno,vemi a ludami 

południo,\·ćmi musiały być bardzo dawne, 

naprowadzały tćż podania starożytnych auto

rów, że już w najdawniejszych czasach istnie

nia Grccyi pojawiły się tam ozdoby z bar

dzo wówczas drogocennego bursztynu, i że 
w Rzymie bursztyn od bardzo dawnych cza

sów był znanym. Nikt jednak nic zdołał do

tąd wsbzać dokładnie kierunku tćj drogi, ani, 

nawet w przybliżeniu, oznaczyć czasu różnych 

wypraw handlowych. 

Brak ścisłej analizy w rozważaniu poda11 

starożytnych pisarzy, zupełny niedostatek sy

stematycznego uszeregO\vania rozpierzchłych pó 

różnych zbiorach za bytkó,v starożytności i ba

dania ich pod względem czasu, do jakiego od

niesione być po,vinny, zwykłe pomijanie miejsca 

znalezienia monet przy numizmatycznem ich 

badaniu i składaniu do zbiorów, tudzież zupełne 

pominięcie względów na fizyczne ,vłasności na

szych porzeczy, sprmvily, że nietylko cała spra

wa starożytnych dróg handlowych pozostała 

w zupełnym zamęcie, ale nadto) dorywcze do

mysły, opierające się na pochwyceniu podo

bie11stwo brzmieó kilku nazw miejscowych 

wspomnianych przez starożytnych pisarŻy, 

,,,.prowadziły dotychczasowych badaczy na zu

pełne bezdroża w najwłaściwszem tego słowa 

znaczeniu. Poclnvyccnie n. p. nanvy »Oschia«, 

wspomnianćj przez jednego z autorów staro

żytnych, przyczepienie jej do zupełnie w tej 

mierze niewinnego Os ie ka, położonego na 

brzegu bagien Noteci w powiecie wyrzyskim 

i uważanie go za główn1 stacyję starożytó.ej 

drogi handlowćj, stworzyły pewnik, że w tem 
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m1eJscu droga handlowa rzymska przechodziła 
przez Noteć; pevvnik uchodzący u niektórych 
archeologów niemieckich za niezbity i najmnićj
szej nieulegający wątpli,vości. Na poparcie tego 
niczćm nieudowodnionego twierdzenia wymie
niona przez Ptolemeusza 5:nlorwr1. rnusiata się 

nagiąć do podobnego jćj br~mienia w nazwie 
Żyd o w a pod Gnieznem, bez względu na to, 
że dyplom nadmvczy tćj mieściny ś,viadczy 

o i10,vstaniu jej dopiero w ,vieku XVII, a sa
ma jej naz,va, przypominająca roje cisnącego 
się do niej żydostwa, nie odznacza się bynaj
mniej bar,vą czasu odwiecznych dr()g handlo
wych. Nieuzasadnione przypuszczenia te, kt6re 
dziwnym sposobem dotąd jeszcze w zdaniach 
o kierunku dawnych dróg handlowych prze
ważnie się utrzymują, wprowadziły domnie
maną drogę handlowq rzymsk~ w najprzc
paścistszc miejsca bngien Noteci, kt()rych, jak na 

to mamy historycz11e dmvody, jeszcze za cza
sów Bolesława Krzywoustego żadna noga ludz
ka przebrnąć nic zdołała. 

Liczne poszuki>Yania w rozległym cmenta
rzysku Os ie ka, r(nvnic jak w grobach leżą

cego na przeciwnym brzegu Noteci Dobie
s ze w ka, z którego już około 3,ooo rMnych 
naczy11. glinianych dobyto, n ie odkryły c.l o
tą d najmnićjs1,cgo śladu pobytu R.zy
mian w tej stro11ic, chociaż na innych szla
kach przez miejsca dostępne wioct.1cych, ślady 
te wcale nic są rzadkićmi. 

:Niefortunne zo.krćślcnie mniemanej drogi 
rzymskiej przez najnicdostępnicjszc da\vnićj 

grz~za,-vice bagien noteckich, \Yprowadza nas 
sarną d;:iwacznością s\\'ego rezultatu na wła
ściwy sposób wstęrn1cgo badania tych dr()g. 

Chc~c dociec, któr~dy rzymscy »goście« i ku
pcy innych narodów starożytnych chadza I i, 
trzeba nam przedcwszystki~m podług fizyjogra
ticznych \Yłaści w ości ziem naszych zbadać, 

którędy w ogóle chodzi~ mogli. \7Vyłącza
jąc ,v ten sposób z gęstćj siatki dr(>g dzisiej
szych wszystkie drogi, kt<'H'e przed osuszeniem 
bagien i usypaniem tam były niedostępnemi, 

pozostanie nam mała tylko ilość dróg jcJy
nie wówczas możliwych. Do wyszuka-

nia zaś między niemi dró~ rzeczrnsc1e przez 
ludy południo\"ye używanych, posłużą nam na
stępnie ściśle rozebrane świadectwa staroży

tnych autorów, zabytki w podłuż tych drt')g 

znajclo,vane i względy na zasadnicze wymagal
ności samego handlu; ho zupełnie nowćj drogi 

handlowej nikt sobie samodzielnie utoro,vać 

nie może, ale wyprawy handlowe ze ~tron 
dalszych wchodzą z,nvszc na te drogi, ktćJre 

warunki miejscowych wymian już poprzednio 
za kreśl iły. 

Za nicodzmvny przeto wnrunek ściśle nau
kowego badania dróg handlmvych starożytnych 
ludó,v południowych ku Bałtykowi mvażać bę
dziemy, ażeby cały zbi<)r szczegółów ,vpływa
jących na ich wytkni~cie, przcdsta,\·ia l nas tę
pujQce warunki: 
1) dostępność drosi ze \Yzględu na foyjogra

ficznc własności gruntu; 
2) odkrycie zabytków starożytnych na samej 

drodze handiowćj i to takich, które by i lud 
handlujący, jako niewątpliwie od niego po
chodzące oznaczały, i epoką powstania swe
go zarnzcm czas ,vy11 rawy wskazywały; 

3) zgodność kierunku tćj drogi ze świvclcctwami 
starożytnych auton'rn·; 

4 ) zbieg w.arunków ckonomiczno-handlo,vych, 
ktc')rc już z tego ,vzgl~du badaną drogę, 

jako odwiecznie używanQ, zaznaczają. 
Każdy dowt'>u, któremu nic będzie dosunvać 

choć jednego tylko z tych warunkl.,\,·, mvażać 

b~dzicrny za niedostateczny, chybai że so poprą 
\\·ażnc jakie względy innego rodzajn. 

Z kolei zakreślonego planu, wypada nam 
wic;c z„1jąć się przcdc\Yszystkićrn dokladnćm 

zbadaniem dawnych lizyjograficznych stósun
ld)\v porzeczy Odry i \Visly, tudzirż pojezie
rza pruskiego i wybrzeży morskich, aż pn uj. 
ścia Niemna. 

Na nicr()\rnie wi~kszą od obecnćj dawnićj
szą bagnistość tych okolic, Z\\TtJcily po raz 
pierwszy powszechniejszą nieco uwagc; badania 
s u r o \ \' i C C k i e g o w dz i CI k lL : )) o ,. ;_eka c!z 
i splan1aclz xiqslJJ'a lJ rarsz_aJJ1skicgo «. Z licznych 
jego badaó wykazujących ogólną, wi\kszą od 
obccnćj podnioslosć wód w rzekach naszych, 
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\va żną jest dla nas szczególnie ta część je go 

pracy, która nam zmiany zaszłe w zawodnie

niu okolic nadgopla11skich wykazuje. Przez prace 

w związku z uprawą ląk i osuszaniem pól przy

ległych zostające, na które dopiero późniejsze 

wieki zwolna się składały, przez urcgulo,vai1ie 

spławów na Noteci już po zaborze pruskim 

i przeprowadzenie różnych kanalizacyj, stan 

wody w Gople opadł do tego stopnia, że zni

kła prawic zupełnie dawna kornunikacyja wo

?na między Gopłem a vVartą przez jezioro 

Slesi11skie i Goplenicę, będącą kiedyś spławną, 
a długość samego Gopła zrnnićjszyla się o 1 ¼ 
mili. 

Możemy ztąd powziąć miarę o różnicy mię
dzy obecną zawsze jeszcze bardzo znaczną mo

krzystością bagien nad,vartc11skich, grzęzawic 
otaczających Gopło i trzęsawisk ciągnących si~ 

po obu brzegach Noteci, kiedy ,vykazane przez 

Suro,vieckicgo zmiany w stanic wód Gopla11-

skich) są tylko skutkiem prac wykonanych 

w drugiej połowic XVIII i na początku o be -

cnego stulecia, a \;\,:szystkie prace po przed nich 

wickó,v, chociaż mnićj ,v skutkach swoich ,vi

doczne, zawsze jednak do tego samego celu 

zmierzały i jakiekolwiek rezultaty mieć musiały, 

Późnićj zebrał nam Szajnocha w Iszym to

mie dzieła: )>Jadwiga i Jagiełło(( (str. 4- 1 o) 

,vszystkic źródłowe dowody na ))prze cho

d z ą c ą <1 , jak si <t sam wyraża , » w s z c 1 k i e 

d z i s i e j s z c \ v y o b r a ż e n i a << ro z 1 e gł ość i g rzą z

k ość bagien, zwłaszcza wielkopolskich i pru

skich. Pierwsza praca około ich cz'tściowcgo 

osuszenia i opatrzenia w długie, często rnilo,vc 

pomosty, z grubych kłód drzewa, zastąpione 

w późniejszych dopićro czasach sypanemi gro

blami, przypada, podług dovvodów zebranych 

przez tegoż Ł1utorn) dopićro na czasy ostatnich 

Piastów, począwszy od L c szk a Cz ar n ego, 

za którego rządów niektóre wicca niczćm ,,vi't

cćj sic.: nic znjrnowaly, jak zaprowadzeniem ju

kićjkolwiek możności przcbpvania bagien. 

\Viadomości o stanic ,vód Noteci i jćj b::i

gicn przed rcgL1lacyją spławu uskutecznioną w r. 

1775, zebrane zostały w aktach tćj regulacyi 

i budowy kanału bydgoskiego w rcgcncyi byd-

goskiej, z których najważniejsze szczegóły prze

szły następnie do ,vszystkich obszerniejszych 

dzieł jeograficznych niemieckich. 
Nierównie obszćrniejsze jeszcze akty dy

rekcyi, kierującej osuszeniem bagien Odry 

w środku obecnego stulecia i liczne publika

cyje rezultatów tej pracy, obznajmiają nas z pier

wotną niedostępnością tych bagien, zalegają

cych znaczną część Wielkopolski. 
Prace podejmowane celem osuszenia bagien 

Odry ,v okolicach Kistrzyna (Oderbruch), które 

leżąc na uboczy, tylko ze względu na suchy 

przesmyk pod Zantokiem obchodzić nas mogą, 

stały się przedmiotem licznych i obszernych 

publikacyj, - z obecnym zaś stanem Odry od 

źródeł aż do Kistrzyna, z którego vmioski o da

wniejszym stanie przyległych bagien robić mo

żna, obznajmia nas najlepiej świeża publikacyj a 

)) Die Schiffbarrnachung der Oder« przez inży

niera budcnvli wodnych Albrechta. 
Wybrzeża Bałtyku i pojezierze pruskie, było 

przedmiotem licznych badai'1 zamieszczanych 

w Pr. Blaetter, piśmie od kilkudziesiąt lat cią• 

glc wychodzącćm; wspomnimy między niemi 

tylko o bardzo wyczerpujących pracach dy

rektora budowli wodnych, radzcy regencyjnego 

J. C. Wutzkc. 
W ramach rozprawy\ naszej, niepodobna 

nam zajmować się ,vszystkiemi szczegółami 

tego pader obfitego nrntery\alu. Odsyłając więc 
pragnących bliższego wyjaśnienia rzeczy do 

wskazanych co tylko źródeł, ograniczymy się 

11a ,vymienieniu tych przestrzeni bagien, które 

pomienione badania wykazują jako w dawnych 

czasach niedostępne i n a wska z a n i u je dy

ny c h suchych przesmyków między 
n1e1111. 

Oprócz· przyczyn wynikających z uchylenia 

pićn:votnćj mokrzystości, przez prace rozwija

jącćj się kultury, zdziałane przez rcgulacyje rzćk, 

kanalizacyje spla,vo,ve, poprowadzenie kanałów 

i ro,vów osuszah,cych, osączanie i t. p. czyn

ności, różnica mi<tdzy obecnym a dawnym sta

nem mokrzystości polega jeszcze na \vplywie, 

jaki przetrzebienie lasów wy\varlo na zmianę 

pojawów meteorologicznych. \V czasach przed-
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historycznych całe p0Jez1erze pruskie i pomor
skie, i wszystkie krawędzie powyża obrzeża

jącego niziny rzeczne, szumiały odwiecznym, 
gdzieniegdzie tylko przery,vanym lasem. Chnm
ry zbierające się w czasie upałów letnich nad 
Bałtykiem, gnane ku południowi wiatrem zwa
nym pomorsrczyz.nq, skraplały się ze znanych 
przyczyn meteorologicznych nad temi lasami 
i zasilały źródła i bagna większą obfitością 

wód. Dziś przeważna część tych chmur skra
pla się dopiero nad Tatrami i nad Beskidem. 
Pod zasłoną lasów, parovvanie ziemi było też 

mniej sil nem; co wszystko razem, stav{ione 
obok braku zapewnionego odpływu wód, po
dać nam może właści\vy obraz rozległości 

i grzązkości bagien naszych w czasach przed
historycznych. 

Bagna przebywać tylko można było po kil
ku suchszych przesmykach, a główne drogi na 
międzyrzeczach zmierzać musiały od przysmy
ków jednego porzecza do przesmyków drugiego. 
Przewjjanie się dróg po tych przesmykach 
między moczarami, wyjaśnić nam też jedynie 
może przyczynę owych krętych strategicznych 
ruchów zbrojnych zastępów· naszych za Bole
sława Chrobrego, hufców Krzywoustego w wy
prawach na Pomorzan, płonnych za biegów 
Henryka Sandomićrskiego, przedarcia się przez 
bagna do krainy starych Prusów i ,vijącego się 
między jeziorami pochodu Jagiełły na Krzyża
kósv. Tychże samych tylko dróg, mogły uży
wać wyprawy kupieckie. 

Chec1c więc rozpatrzyć się dokładnie w sy
stemie drożnictwa naszego w czasach przed
historycznych, uchy 1 i ć n a Ie ż y wsze 1 kic 
drogi dzisiejsze, prowadzące po dłu
g ich szerokie mi przekopami obr ze
ż o ny c h groblach, i 1,akreślić szlaki 
pochodowe po tych przesmykach mi~
dzy moczarami, które odwiecznie 
były s u c h e m i i d o s t ę p n e m i. 

Porzecze Odry z prawobrzeżnćmi jej do
pływnikami stanowi wstęp do obszaru, którym 
się zajmujemy. Górna Odra aż do Raciborza 
płynie w korycie zwartćm suchćmi przystęp

nemi brzegami. Była ona też na tćj przestrzeni 

miejscem najzwyczajniejszych przepraw na dro
gach krzyżujących się tu w różnych kierun
kach. 

Od Opola zaczynają się już bagna, które 
dopićro w historycznych czasach przez popro
\\'-adzone kanały osuszonerni zostały. Wśród 

tych bagien na górnej i środkowej Odrze, dwa 
tylko były suche p~·zcjścia. Starzy Szlązacy, ze 
względu na przystępność brzegów w tych miej
scach, nazwali powstające tu osady Brzeg a
m i. Br z ć g na górnej Odrze przezwali póżniej 
Niemcy Brie g, Br z ć g na środkowym biegu 
Odry, na załamie rzćki poniżej Wrocłcnvia, 

nazwali późniejsi właściciele miejsca od fami
lijnego nazwiska swego Dy her n furt. Mu
siała wówczas żyć jeszcze w pamięci ludu tra
dycyja dawnego brodu w tćm miejscu, kie
dy je >> "Bradem 'Dylzenzów« nazwano. Od 
Dyhernfurtu zaczynają się znów grzązkie ba
gna ciągnące się wzdłuż rzeki, aż po ujście 

Baryczy. Pierwszą bramą, ,vśród nich zaraz 
za ujściem Baryczy, jest przesmyk Głogo
,vy. Jakoby obroni1y ostróg tćj bramy \\lielko
polskićj, tworzyły od strony zachodniej rozległe 
moczary lcvrnbrzeżnych doplywników Odry, 
Bobra z Kwiczem i Nissy łużyckiej. Jest to 
owa niezdobyta twierdza Boleslav,:a Chrobrego, 
w którćj siy czul tak bezpiecznym od najazdów 
niemieckich, i z którćj na przcv•rnżające liczbą 

i uzbrojeniem hufce niemieckie tak niespodziane 
a skuteczne czynił wycieczki po W[!zkich, je
mu samemu tylko znanych przesmykach wśród 
bagien. 

Drugą podobną bramę tworzył przesmyk 
pod Kr os n e rn, stanowiący najdawniejszą ko
munikacyję nad,\·arteóskićj Polski z I .uzacyją. 
Zaraz za Krosnem zaczynają się już owe 
nieprzebrodne, wielkie bagna odrza11skie (Odcr
bruclz)) i{tórc z małcmi przerwami ciągną si~ 
ku Szczecinowi. 

Droga, ciągnąca si~ wzdłu.ż Szlązkn po pra
wym brzegu Odry, spotykała sir~ z kolei ze 
wszystkićmi pra\vobrzcżnerni doplywnikarni tćj 
rzeki. W ich szeregu pićrwsza Barycz przed
stawia la trudności przebycia. Barycz jest rzćką 
szczcgc')lnego ustroju. Cały górny jej bieg, składa 
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s1~ z bagna, ogarniętego siatką rozchodzących 

się i spłyvvających znów ze sobą strumieni, 
wśród których prześwićcały zv.rierciadła nie
przelicrnnćj liczby drobnych, bagnistych je
ziór. - Obecnie cało ta przcstrze11 Baryczy, 
po uregulo\ivaniu jćj koryta i stanu wó~ w je
ziorkach, zamienioną została w o_\\-'e słynne 

• szlązkie gospodarst,,·a stawmve. Liczne groble 
przerzynają te; przestrzc11, zapc,vniając na wszyst
kie strony v.rygodne komunikacyje, a śluzy i prze
kopy regulują stan wód ,v napełnianych i opG
szczanych kolejno stavvach, ale w czasach 
dawniejszych, tylko wodne ptact,vo mogło prze
bywać te przestrzenie. Dopićro pod dzisiejszym 
Wąsoszem, -- zbierają się wody Baryczy 
w jedno koryto, o suchych i dostępnych brze
gach, za tym przesmykiem zaś tworzy znó,v 
Barycz grz,Fkic bagno, ciągnące się aż do jćj 
ujścia do Odry. Zamiast przebywać jedyny prze
smyk na Baryczy pod Wąsoszem, można tćż 
udać się na wschód, celem obejścia źródeł t~j 

rzeki' gdzie pomic/izy jej źródłami a rzeką 
Prosną, ciągnie się szeroki pas pól, na którym 
leży miasto Ostrów, przenvany tylko odo
sobnionćm bagnem u źródeł malej rzeczki, 
uchodzącej do Prosny, które jednak wygodnie 
obejść można było po stronic zachodniej, w miej
scu, gdzie dziś leżą Pr zyg od z i ce, a po 

stronic wschodniej, w miejscu dzisiejszego 0-
ł obok a. 

Na północ od Bnryczy, roztacza s,vc mo
czary słynna z bagnistości s,vojćj rzeka O br a, 

doplywnik Warty, uchodzący do niej pod Skwie
rzyną. Jedyne przejście przez Obrę, znaleźć 

było można w czasach przedhistorycznych tylko 
w miejscu, gdzie dziś prowadzi droga z Go
stynia do Dolska. Droga prowadząca dziś z Po
znania na Kościan do Leszna, jest już sztu
cznym utworem czasó,v historycznych t), a osu

szenie całych bagien Obcrskich i zużytkovvanic 

, .') Z~ c~asów H.zpltćj polskićj, kiedy już droga na 
Koscran_ istniała> ur z c;, do v,· y m traktem szl,1zkim był 
zav\·sze_ Jeszcze tylko stary gościniec z Poznania na Szrem, 
l)~lsk 1 Poniec do S.zlqzka. \V Poniecu znajdował sic;, 
wo,vczas urz,1d celny. 

ich przestrzeni na rzecz kultury krajO\;vej i dro
żnictvva, jest dopićro dziełem obecnego stule
cia. \V pienYotnym swym stanie, była Obra 
tak samo jak Barycz, siatką różnie krzyżują

cych si~ strug i strumieni. Dopićro w okoli
cach • Bn bimostu, zbićra Obra liczne swe od
nogi w jedno koryto i przeplyv~Ta długie pasmo 

kilkunastu jeziór, mic;dzy którerni ~najduje si~ 
kilka przejść bezpiecznych dla idących od strony 
Krosna, najwygodniejsze z nich napotkać mo
żna pod Babimostem i Międzyrzeczem. Źródła 
Obry obejść można było zawsze od strony 
Pleszewa, gościócem pro\vadzącyrn obecnie 
z Kalisza do Szrcmu nad \Vartq, a w o
kolicach Kargovq nad Obr'-}, znajdował się 

ostrO"\viaty przesmyk, który chociaż w czasie 
roztopów i po dćszczach ulevrnych stawał pod 
wodą, nastręczał przynajmniej czasową komu

nikacyj~ w czasie suszy letniej od strony G ło

gowy. 

Górna W nr ta aż po Sieradz ma zupełnie 
suche brzegi i przebyć jL! tu można było Vv'y

godnie w każdym czasie. Od Sieradza zaczy

nają si~ już bo gna, które, \Vzrastając stopnio
wo, roztaczają się w najszerszą przestrze{1 prLy 
ujściu Neru do Warty. Za niemi leży suchy 
przesmyk, - którego środek zajmuje :-niasto 
Koło. Poniżćj Kola roztac~ają si~ znów \Yielkic 

bagnµ, łączące się z blot~mi nad Goplenicą, 
nad Ślesi11skićm jeziorem i I z bagnami Bacho

rzy nad Gopłem. Pomi~dzy temi bagnami a dal
szym ciągiem bagien warteóskich aż do Szrernu, 
,:vije si~ ,vśród n10czarów ku Kleczewu Wć!Zki 

pas ,vyższych ostro,vów) które, nastr~czając ła
twość połączenia ich ze sobą, mogły już i w pićr
\Votn ych czasach służyć za przepra\\T~. Jest to 

ważny w pierwotnych komunikacyjach krajo

wych przesmyk pod Koninem, przez który 
okolice Kalisza zyskiwały łączność z Gnicźnic11-

skicrni. Pierwsza zupełnie pe,vna przeprawa 
na \V a rcic, znajduje si~ dopiero pod Szre
rncm i była tćż jedną z najstarszych. - Od

tąd aź do Skwierzyny, gdzie Warta znów 

v;plyvv'H w okolic<t nader bagnistą, mogło być 

dużo miejsc nastr~czających pewność przcpra-
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wy, a mianovvicie: pod Poznaniem, Promni
cami, Obornikami i Obrzyckiem. 

U sply,vu vVarty z Notecią, zalegają szero
kie bagna całą okolicę. Nim sic;; jednak Warta 
zanurzy w te niezgłębione moczary, które u jej 
ujść już do bagien odrza11skich należą, przesu
wa się jeszcze raz w poprzek W arty suchy 
przesmyk, którego w czasach historycznych 
strzegł zamek Z a n tok. Dla tćjto jedynej 
w tych stronach komunikacyi przez Wartę, 

wszczęły się tak zacięte i tak długo trwające 
spory międzynarodowe o posiadanie tego 
zamku. 

Pomiędzy \Vartą a Notecią płyną dwie mate, 
ale bardzo bagniste rzeczki: Wełna i Gąsaw
ka, na które jeszcze z,vr6cić musimy uwclg~. 
W stanie pierwotnym przez \V elnę, ucho
dzącą pod Obornikami do Warty, przejść mo
żna było tylko w miejscu, gdzie dziś leży vVą
growiec. -- Gąsa,vkę zaś, doplywnik Noteci, 
rzeczkę dotąd jeszcze bardzo bagnistą, p rzcbyć 
tylko można było po twardym przesmyku mię
dzy jeziornmi pod Żninem, przez ostrowia ty 
przesmyk pod Słupami i pod Szubinem. T'c 
przesmyki na Gąsawce są nader v~·ażnemi, bo 
przez nie prowadziła gl(rn:na droga od Gnie· 
zna do jedynego przesmyku suchego, po któ
rym, jak to zaraz zobaczymy, przebywać można 
było jedynie rzćkę Noteć. 

Na Noteci, nazywanej cz~sto dla wielkich 
wylewów, Nilem polskim, najwic;cćj ze wszyst
kich rzek wielkopolskich zabc1gnionćj i pr(.rn ie 
zupełnie niedost~pnój, d\va tylko mogły być 

przejścia pićrwotnc: pod Tur e rn w blizkości 

dzisiejszej Bydgoszczy, jedynćm miejscu, gdzie 
wyższe suche brzegi dostępują do samćj rzeki 
i poniżćj ujścia G łdy, w okolicach dzisiejszego 
Czarnkowa, na za !om ie N otcci, gdzie "·śród 
mniej roztoczystych bagien, a przy szćrokićrn 
korycie samćj rzćki, były niezawodnie brody. 
Aż do roku bowiem 1775, w którym skutkiem 
budowy kanału bydgoskiego usmvano ,Yszelkie 
zawady spławu na Noteci, znajdowała si<t na 
tej rzćce \V blizkości miasta Ujścia zapora z od
wiecznych powałów drzewnycl~ i wielkich gła
ZÓ\V ut,vorzom1, pozosta,viająca tylko mały 

przesmyk żegludze w czasie większej wody, 
która od wiekćw podnosiła wody Noteci na 
górnćj jej części, sprawiając na dólnćj jćj po
łowie bieg leniwy i roztaczający się w mieli
zny i bagna. Skutkiem tego górna cz~ść No
teci oż po Ujście, była nierównie bagnistszą 

nii, obecnie. Miarę skutku zdziałanego przez 
uprzątnicnie tych od,viecznych zawad, powziąć 
można z przytoczonego już szczegółu, że Go
pło od tego czasu straciło 1 ½ mili s\vćj dłu

gosci. ( Cf. Szajnocha l. c., Surowiecki: O spla
\Vach etc. i opis przemian w zawodnieniu okolic 
nadgopla11skich \\T Przyj. Ludu wychodzącym 
w Lesznie R. V, t. Il, str. 401 i 414). W strzy
mana, jakby porohem, vrnda szumiab1 po za

wadach nagłym spadem w czasie wielkiej Viody, 
ale latem, sącz~!C tylko, rozcickała się poniż,~j 

tych zawad w szerokiern korycie i tworzyła, 
jak to za wsze bywa, tuż za zawadami, szcze
gólnie na załomie Noteci rni~dzy Ujściem 

a Czarnkowem liczne mielizny, na których ła
two można było wytknąć sobie brody. A że 
u pićrwotnych ludów, zawsze broJy są rycblej
szćmi od przepraw na łodziach, możemy śmiało 
okolice Czarnkowa uważać z a 111 ie j s ce n aj
d c.1 \V 11 ie j S Z y C h k O 111 U 11 i ka Cy j p r Ze Z N o
te ć. Skłonność do tworzenia mielizn na zało
mach poniżćj Ujścia, okazuje dziś jeszcze ko
ryto Noteci, chociaż rzeka sama nabrała w tych 
miejscach nieró,vnic ży,vszego prądu po usu
ni~ciu za wad pod Ujściem sterczących. 

vV czasach, kiedy wody Noteci od ujścia 

aż do przesmyku pod Turem, były podniesione 
zawadami nagromadzoncmi pod lJJściem, nie
podobna było przebywać w tych stronach jej 
bagien bez przyrządu sztucznych grobli lub przy
najmmcJ pomostów w rodzaju tych, jakie do
piero za Leszka Czarnego robić zacz~to 1), tern 

1
) Pomosty, jakie na bagnach za Leszka Czarnego 

urządzać zacz~to, a których ułożenie U\\'ażano \\'ÓW

czas 1.a rzecz nader nagLtcą w poprzerywanej wszędzie 
komunikacyi we,, 1_1ętrzn6j, 11azywają si~ ,,. źródłach na
sz,·ch )>pontes«. Ze tu nic ma mowy o zwyczajnYch 
n1~>stach, tylko o długich pomo~tach Jjadzionich na ·ba
gnach, zast~puj,!cych tymczasowo nieró\\'nic pófoicjszc 
groble, wynika z natury gruntu miejsc, do których si~ 
wzmianki o nich odnosz,t i z niektórych dokładniejszych 
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bardzićj, że ciągle zawadnianie tych bagien, 
utrzymywały Ł ob z o n ka z G n i 1 ą i Gł da, 
zasilona wodami Piły i G lum i n a. Rzćczki 

te wypływają z pojezierza pomorskiego, a rzćki 
j ezie r n e różnią się tćm od rzćk górskich i rzćk 
r<'>\vnin, że mając u s\vych źródeł niewyczer
pany rezerwom- \vód ,v paśmie niezliczonych 
jeziór połączonych ze sob~! szyjami lub strumie
niami, odznaczajc.} się stalą obfitością \\·ód, 

tak, że na,vet w czasie naj,Yiększćj posuchy 
lctnićj zawadniają b cz p r z c st a n ku bagna, 
,vśród których do rzćk gl(nvnych uchodzą, nie 
dozwalając w żadnym czasie wysychać rno
krzyznom. 

Pierwszą \vzmiankę historyczną o otworze
niu zupełnie wówczas świćżćj komu
nikacyi, przez· pomienioną cz<rść bagien Noteci 
między Ujściem a Turem, znajdujemy za 
czasów Władysława Hermana, kiedy si<t roz
począł Ó\V sb:nvny trzydziestoletni bój z Po
morzanami, który Bolesław Krzywousty tak 
ś,,·ictnie podbiciem i nawróceniem cał ego Po
morza zakoóczył. Wieść, że Pomorzanie, po

lączy\vszy pomostami kilka suchszych ,,·ynio

slości na bagnach Noteci poniżej Turu, ot,vo

rzyli sobie nov.:q hramę "\Yycicczkovv'q od 

położonego na prawobrzeżnych bagnach No
teci N akie 1 ski cg o grodu, napełniła trwogą 
całą okolic<t Gniezna. Zgroza tćj wieści, me 
byłaby się odbiła we ,vszystkich ówczesnych 

zapiskach kronikarskich, żeby, oprócz tćj bra

my, była · jeszcze jaka inna ,v tych stronach. 

\:V całym tćż ciągu długoletnićj ,vojny z Po
morzanami niema najmniejszćj ,vzrnianki o in
nych komunikacyjach z krajem Pomorzan, jak 
o przesmyku pod Zantokiem. którego strzegł 

zapisków źródłowych. Paprocki nazy,va je (Herby str. 
202 ) T>ontes supCI' palu des, Dl ugosz Hist. X r. 5 1 o jc
sz~z~ ':'Yrnźni~j: 'Po~_ztium congerics, etiam in plura 
n~zllzarza exstructa. 7:c wyn~z po11s znaczy w tym ra. 
zie pomost 1:a błotact1, wy~11ka tlż i z tego, że radzć1 
o rucl'. ~rn wiecach wyłączrnc prawie w tym celu zcbra-
1wch 1 J_ako o rzeczy, na którćj zbudowanie potrzeba 
wyt~żcma całych sił pa11stwa. Dla nas naj,Yażnicjszćrn 
w, całej tćj _sprawie jest fakt, że budowanie tych pomo
stow na~t~1p1lo po raz pić r wszy za Leszka Czarnego, 
z ~zcgo Jak najdowodnićj wynika, że ich pop r z cd n i o 
11 Ie był O. 

ten zaml'.k, o przcpra\vach przez brody na za
łamie Noteci między Czarnkowem a Ujściem , 

na którą baczne oko miał gród w Ujściu , 

O Ś \\" i e Ż O W Ó W C Z a S O t \V O r Z O n Ć j 1 UC C 

pod Nakłem i o ,vielkićj bramie pod \:\Tyszo 

grodem, którą się niebawem zajmiemy. 
Od załam u Noteci pod N a kłem, ciągnie si~ 

na wschód ku brzegom \Visly szćroki , wyso

kie mi spadami povvyża obrzeżony z a k 1 ~ S: 

który niektórzy gcoiogowic poczytują za stare 
koryto Wisły, kiedy ta, przed przedarciem si~ 
przez po wyże bałtyckie, pl ynqc dalej dzisiej 
szćm łożem bagien Noteckich, łączyć si~ miała 

najpierw z Odrą, a następnie z Elbą i Renem 
i wspólnie z niemi uchodzić do jeziora Zuyder
skicgo. Zaklęs ten, z którego w r. 1775 skorzy
stano na wykopanie przeze11 kanału bydgoskie 
go, był, przed jego ,,,ykopaniem, aż do miejsca, 
gdzie się ko11czy u brzegów Brdy, niezgłębioną 

tonią trz~sawisk. - Przy zaldadniu pod\Yalin 
pod murownne na lrnnale śluzy, musiano robić 
pod nic pod,valinę rusztową, ,vbijając pionowo 
jeden na drugi po trzy i \vięcćj długich pni so
snowych. Wynika już ztqd, że cała ta przc
strzcfl, musiała być w dawnych czasach zu
pełnie nicdost~pną. Natomiast brzegi Brdy, 
docićrajqcćj do wschodnićj krawędzi tych ba
gien, przcdsta wiają si~ -odtąd aż do ujścia s,vegu 
do Wi~ly, na jednornilo,,~ćj przestrzeni, zupeł
nie twardćmi i dost~pnerni ; tworząc w ten spo-. \ 

sób ową czwartą, przestroną bram~ komuni-
kacyjną rni~dzy P0lską a Pomorzem. Na lewym 
brzegu Brdy, u ,vićrzcholka klinu utworzonego 
przez zejście się tćj rzćki z Wisłą, stal na straży 
tej bramy stary gród pomorski zwany \:Vyszo
grodcrn, znany \V dziejach zatargów mi~dzy 
Polakami a Pomorzanami. PO\vyżej tego grodu, 
był przewó!'. na Brdzie z,vany Bydgoszczą. 

Powstająca przy nim osada, zaczęła się pod
nosić po upadku Wyszogrodu, i wyros ła z cza
sem na dosyć znaczne i handlO\vnc miasto. 

Za bagnami Noteci, nie napotykamy już aż 

do wybrzeży morza Bałtyckiego żadnćj za,Yady 
w bagnach, ale tu spotykamy si<t natomiast 

z ogrornnQ puszczą (zwaną poźnićj '1 'ucholską), 
rozciągającą si<t od rzćki Lobzonki na wschód 



8 SADOWRKI. 

do samych brzeg6w Wisły. - Aż do czasó\v 

Ś\vi~topełka II, w całćj wschodniej części Po

morza, tylko pas nadnotecki, między Sempólną 

a Notecią, zwany Kr aj n ą (w znaczeniu Ukra
iny pomorskiej) i część północna od wybrzei,y 

bałtyckich aż po Czczew i Stnrogród by,ły za
ludnione. Reszta była ochvieczną, bezludną pu

szczą. Nim sobie drogi przez nją utorowano, 

obchodzić ją musiano po stronie z ach od n i ć j. 

Poznawszy w ten sposób wszystkie suche 

przesmyki między moczarami i obejścia puszczy 
północnej, łat,,·o nam teraz będzie zakrćślić tych 

kilka jedynych dr()g, które od stron południo

vvych prow;idzić mogły ku Baltykmvi. 

Kto przeszedłszy przez Czechy, przybywał 

do Szlązka, celem udania si<t na północ, ten, 

po przejściu vv"ąwozów górskich w okolicy Kładz

ka, obchodził suchym gruntem gór~ Sobótk~, 
udawał się do brodów pod Dyhcrnfurtcm, prze
chodził Barycz jędynym przesmykiem, jaki 

wó-wczas istniał, w okolicy dzisiejszego Wąso

sza, przebywał tak samo bagna Obry mi~dzy . 

Gostyniem a Dolskiem i stawał w S z re rn ie 

n ad Wartą. 
Kupiec idący od Morawy, znajdował suchą 

drogę ·wzdłuż wschodnićj gn.nicy Szlązka, po 

którćj obchodził wszystkie źródła dopływnik{JW 

górnćj Odry, obchodzi!' następnie źródła Bary

czy pasem pól, na których dziś leżą Kem pno, 
Ostrów i Odolanów, a ztąd al bo zwracał się 

na suchy przesmyk ,v bagnach obrzai'lskich pod 

Gostyniem, albo tćż obchodził jćj źródła od 

strony Pleszewa i jak w~drowiec z Czech przy

by,vający, stawał znowu w Szremic nad \Var

tą. - Jeśli mu, z jakichkolwiek względów wy

padło wstc1pić na porzćcze Odry od strony 
jeszcze bardzićj wschodnićj, to zachodził za 

Prosnę i przez Kalisz szedł nad \Vartc;. do Ko
nina albo do Koła. 

Gość nadchodzący od zachodu, przebywał 

Odrę w Krośnic, Obrę w Babimoście, a ztąd 

już mu suchym krajem stała droga ot\\'orcm 

do wszystkich przepraw wartcóskich. 

Otóż i wszystkie drogi, jakiemi z najr(l

żniejszych stron zbierać się mogli wędrO\vni 
kupcy n ad W a r tą. 

Kto z nad Warty chciał się udać ku pót

nocnćj st~onie, musiał sobie obrać jednę z d,vóch 

jedynych bram, jakie się na pasie bagien No
teckich otwićrały; - albo 1) przez brody na 

załamie Noteci między Ujściem a Czarnko\vem, 

2) albo przez okolicę ujścia Brdy, gdzie za po
morskich czasó,v stał vVyszogród. Przez bramę 

Zantoka chodzil'o się tylko ku Szczecinowi. 

Ku brodom Czarnkowskim trze ba było iść: 

1) od Babimostu przez Obrzycko nad Wartą; 
2) od Szremu wypadało iść, albo: 

a) kołem po dziale wód między Notecią a War

tą, przebywając Wełnę w miejscu, gdzie 
dziś leży Węgrćnvicc, albo 

b) nie l~kajc!c się ponownych przepraw przez 
Wartę, a skracając sobie drogę, udać się 

przez dzisiejsze miasta i osady: Bnin, Kur

nik, O\vióslrn, przewóz pod Promnicami 

do przeprawy pod Obornikami (przez co 

się omijało bagna dólnćj 'łvr clny), a ztąd 

już suchym lądem prosto do brodów Czarn
kO\vskich. 

Ku bramie Wyszogrodzkiej pro\:vadzi ta: 

1) ze Szremu droga przez okolic" Gniezna, 
przesmyk na Gąsawce pod dzisiejszym Żni

nem, drugi l"'rzesrnyk wśród bagien tćjże 

rzćki pod dzisiejszym Szubinem, przesmyk 
przez Noteć pod Tu re rn, a ztąd już suchą 

nogą do przewozu Bydgoszczy. 

2) Od Kalisza przez Konin, Kleczew, Mo· 

gilno do tych samych przesmyków na Gą

sawce i Noteci, albo tćż na Kol'o, obcho" 
dząc pod Włoda \vkicm wszystkie bagna 

Goplenicy, Slesina, Gopła i Bachorzy, zkąd 

przez suche obszary późniejszego Gnićwko

,va prowadziła zupełnie bczzawadna droga 

do prze\\-ozu pod Bydgoszczą. 

Temi tylko drogami zbićrać si~ mogli wę

drowcy różnych stron na pasie bagien No

teckich, -· a to tylko w dwóch punktach: 

u brodów Czarnkowa 1 u prze,,·ozu Bydgo

skiego, 
Idąc od brodów Czarnkowskich ku ujściom 

Wisły, krajem w znacznćj cz~ści pustym i bez

ludnym, naj\~·ygodnićj było udać się nad Lo

bzonk", iść za wskazówką jćj biegu w górę 
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ku północy skrajem puszczy tak długo, aż si~, 

wyszedłszy z nićj, stanQlo na przesmyku rnic;

dzy błotnistćrn pojezierzem z jednćj, a puszczą 

z drugiej strony. Szlak ten \:viódł już prosto 

do ujść \Visly. W zakrćślonym tu kierunku, 

pro\vadzila też n aj starsza droga Gda11ska 

za czasów historycznych przez Lobżcnic~, 

Wi~cborg, Tuchol~, Czcr~k i Starogród. - Od 

bramy wyszogrodzki<\ można si'r było albo 

udać ku tćj sarnćj drodze wzdlu:% brzegów 

Scmpólny; (i to pnvno była najdawniejsza 

droga,), albo przedrzeć sis przez bezludną pu

szcz~ tucholską. Zdaje siQ, że już ml bardzo 

dawnych czas(l\v powstała wśr(HJ puszczy osada 

Os i c, przez którą \V późniejszych cza~;ach pro

wadziła droga do Gdai'1ska. 

W dotychczasowć:m rozpatry\vaniu si~ 

W drożnictwie krnjowćm w czasach przedhi

storycznych, mieliśmy jedynie wybrzeże bałty

ckie przy ujściach Wisły na oku. G lównc wy

prawy kupieckich potudniowych Iud()\v odby

wały si~, jak wiadomo, po bursztyn. Musimy 

si~ wi~c zastanowić nad tern, o ile \Yybrzcźe, 

zwane dziś gda11skiem, mogło być celem tych 

wypraw. Chociaż bursztyn znajduje si~ obecnie 

na tem wybrzeżu \\t malej tylko ilości, marny 

jednak na to dowody, że w dawniejszych cza

sach był obfitszym i wynagrndzał prac~ poszu

kiwania. W nadaniu z czasów krzyżackich z r. 

1342 (Voigt Cod. Dipl. 11 I p. 46 n. XXIX) czy

tamy: Homines nostri piscatorcs dumtaxat Ge

danenscs cum hominibus corum habebunt usum 

p~s~andi et ardentern lapidcm, qui burnstcin 

d1c1tur, coll igcndi .... Dokument ten jest tylko 

po_t~~ierdzeni~m da w n ego przywileju pomor

skie), ludności G~ia11ska, któr,J Krzyżacy, przy 

nowe~1 ur;,:ądza111u tego miasta, jak o tern ś,Yiad

czy ~1~s~h: ?cschichtc des Danziger Handcls, 

przcn1esh wowcz~s za miasto, na tak zwany 

Hakclwcrk. Wyrnka wi~c z tego, że za st a

ryc h pomorskich czasów, zbieranie bursztynu 

~1a wybrzeżach morskich, było up r z y w i 1 e

J o w a ny m przedmiotem zarobkowania ludno· 

ści gda11skićj. 

Jeśli w czasach n ad a \V cz cg o ust a w O· 

<l n ws twa podobny przywilej powstać może 

drogą zyskanych uwzględnie11, to przeciwnie 

w czasach p r a \V a z wyczaj o w cg o taka wy

łączność użytkowania przez ludność najwi~kszćj 

osady na całćm wybrzeżu powstać tylko może 

z poprzednich nawyknic11 wiclko-liandlO\vych, 

i zostaje w związku z u:staknicm si~ głównego 

ogniska handlowego. Potwierdzenie wi~c stn

rcgo przywileju pomorskic:j ludności Gda11ska 

przez Krzyżaków, uważanern być może za na( 

dawniejsze historyczne świadectwo w źródłach 

krajowych o rzeczywi~tem istnieniu takiego hnn

dlu "\\' prastarych czasach na wybrzeżu gdnó

skićrn. 

Skierowanie si~ dróg handlowych poludnio

\1.,7ch ku wybrzcżo\Yi gda(1skicmu, wynika tćż 

z kolei, jaką wiadomość o miejscach, gdzie się 

bursztyn znojdujc, nadchodziła do Italii i do 

Grccyi. \V najda\Ynićjszych czasach \Vicdziano 

tylko, że si" bursztyn znajduje na zachodnich 

wybrzeżach Danii, szczególnie na jcdnćj z przy

ległych wysp zwanćj, u Greków nasilet.1, po

drug Pitijasza: Abalus, u Rzymian Glcssaria, 

u miejscowych zaś AustcraYia 1 jak podaje Pli

nijusz. Zdaje si't, że go w najda\Ynićjszych cza

sach przywozili ztąd drogą morską Fcnicyjanie, 

a nast~pnic torowano sobie ku tym wybrze

żom Jadowe drogi z Marsylii przez Galij~, a z Jta. 

lii \vzJ łuż Renu. Wieść, 
1

że dalej na wscho

dzie ma się bursztyn ):najdować obficićj, 
zwrac(J1l drogi handlowe k\1 wybrzeżom bał
tyckim; a że zwracanie si~ \ dróg handlowych 

ku nowym, nieznanym stronom, odbywa się 

zawsze st op n i o w o, z ll\Yzglr~dnicnicm naj

krótszćj odległości, z mvagą na to, że by 

przcchód odbywał się przez kraje ludów \\'ic;

c~j znanych i do miejsc, kt<'>re, jak ujścia \Vi

sły, cz~ściej si~ już o uszy obiły, wynika \\'iqc 

z naturalnego nastqpstwa rzeczy, że \vybrzcżc 

morskie nad ujściem \Visly położone, musia lo 

zostać celem najstarszych wypraw handlowych 

ku Bałtykowi. Można tćż było prowadzić tutaj 

korzystny handel tak długo, dopóki si~ nagro

madzona wickami obfitość bursztynu nic prze

brała. Później jednak nieodłączna od zabiegów 

kupieckich dążność korzystaniy- z najobfitszych, 

a przeto i najta11szych źródeł, musiała zwrócić 
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drogi handlo,ve do właściwego wybrże
ża bursztyno,vego, które leży\\' Sambii, 
po obu stronach przylądka 1,\vanego 'Bruster 
Ort/z. 

\Vypadnic nam więc jeszcze obeznać si<; 
z wlaśfrvvościarni drożnict wa tych okolic, które 
trzeba przebywać> żeby si~ dostać do wybrzeża 
kuro11skicgo. Na pierwszym zaraz planie znaj
dujemy tu \Visl\. Żuł tej rzeki, złożony z gru
bego piasku i wyplók<hv gliniastych połączo

nych z humusem, t,vorzy wzJruż całego bie
gu Wisły niziny, które po ustąpieniu powodzi 
łatwo ,vysychają, tworząc w ,vyższych miej
scach grunt nadJjący si<t do ·\vszelki~j uprawy, 
w niższych zaś łąki t,vanic i w suchy czas 
wszędzie przyst~pnc. - Tylko u ujść Ossy 
zaczynają się bagni~;te niziny, które im roz
widlu rzeki mi(i'.dzy ,v1aściwą Wisłą a No
gatem nazywają żuławami. To tb Jo CZiJSl.l 

ogroblenia ich przez Krzyżaków i poprzerzy
nania kanałami, z kt<'>rych ustawione rz~dy 
st(.>sownie urządzonych ,viatraków, ,vyczerpują 

ciągle \Yod~ przcpro,\·adzając ją do kanal<'.,w od
pływowych, ,,;ykop::mych za groblami, były ka
Iuża bic!cJ·,,c1 taka liczba ci.udych zale\VÓW, że "' t "' i., "" c., _ _, 

tej cz~ści Powi;;L1 nic uważano nawet zn stały 
ląd, jeno za zamulone przecHużenic hafu fry
skicgo. 

Do samych wi~c ujść Ossy można było w każ

dym punkcie przeprawiać si~ przez Wisl<t, n„1-
tomiast od ujść Os--:y aż do morza, nic było 

żadnc:j rnożli,Yej komunikacyi przez t~ rzek~. 
Na pnl\vym brzegu d()!nćj \Visly, napoty
kamy chva suche obszary ziemi: późnićjszą zie
mie; chelmi11skc1 i star~! Pornczani~, późniejszą 
ziemi~ malborską . .Ziemie te mają pod v,:zgl~
dem fizyjograficznyrn ściśle zakreślone gra
nice. Trzy rzćczki dawni<~j bardzo błotniste, Sir
gunia> Ossa i Dnv~ca łączą si<t u swych źró
deł \Yspóinćrn wielkićni bagnem, z którego 
bioq początek, a płynąc, piónvsza ku północy, 
druga ku zachodowi, trzecia zaś na południc, 

obrzcżoją, łącznic z \Visłą pomienione dwie 
ZIC1111C. 

Ziemia chcliT1ifr;ka leżąca mi~dzy Drw~cą, 
\Vislą a Ossc1 1T1i;lla w dawnych czasach je-

dyną komunikacyję z Pomezanią przez brody 
na Ossie, w· miejscu gdzie później powstał 
młyn Słupem naZvvany. Jest to podług tra
dycyi rnicjsco,vćj ten ,vłaśnic punkt, w którym 
Bolesław Chrobry kazał \vbić slupy żelazne, 

czego pamiątka pozostała, jak się zdaje, w naz
\vic pomienionego młyna. 

Pomezani<t otaczały od zachodu i p6lnocy 
wspomnione już przepaściste kałuże żuław> od 
południa grzązkic ,vybrzeża Ossy, z jednym 
tylko przejściem do zierni chdmi1'1skiej, a od 
wschodu szerokie bagna Sirguni i jeziora Druzna. 
Pomi~dzy jeziorem Druznem a haf cm frys kim . 
znajdowar się suchy ostrów, na który można 
się było spuścić z powyża porncza11skicgo i przejść 
po nim do Warmii. Ostrów ten, przerznięty 

przez rzeczkę spłmvną, zwaną dziś Elblążkq. , 

maj,-!CY nad lrnfcm wygodną przysta11, przez 
\Varmi<t dobrą komunikacyję z krainą Prus()\v, 
a przez Pomezanię z pcnviślem; lc:.\!C przy
tćm blizko ujściu dwóch odnóg wiślanych N o

g a t u i S z k a r p () w k i , 111 i a ł polo ż cni e sz cze
g (>1 n i c sprzyjające żałożeniu wielkiej osady 
handlowej. Powstało też tu później miasto El
hl q g ,v miejscu starej osady rybnckiej, które 
w stĆ>sunkach handlowych tych stron dotąd je
szcze ważną odgrywa rol~. 

\Varrnia jest krainą suchą. - Przez nią 

,vzdluż hafu prowadzi wygodna droga do 
brzegów Prcgoli; po przebyciu kt<'m~j zwra
cając się ku północy, st~1wa się już na ,vla-
ściwćm wybr1.eżu bursztynowćm. - Zt.id też 
rozchodzą się wachlarzem szlaki pochodowe 
w glQb' ,vszystkich zakątld>\V krainy starych 
Prusó,,·. - Natomiast od Mazowsza i od 
ludów nad Na rwiQ osiadłych, była kraina sta
rych Prusów szczelnie odgrodzonQ szerokim 
pasem bardzo zabognioncgo pojezierza. Poje
zierze to zaczyna si~ u wschodnich brzcg6w 
Dnv~cy i ci~gnic si~ nieprzerwanym pasem aż 
do źródeł rzeki Szcżupy uchodząclj do Niemna. 
Pas ten zasłanym jest nieprzeliczoną liczbą je
zior, które w bardzo dawnych czasach, nim 
sobie rzeki Pi.lsarga, Alla i Pregoła, odprowa
dzające do morza zbytek ich ,v<'K], wyżłobiły 

,łoże dostatecznie głębokie, musiały łączyć si" 
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ze sobą w~zystkic razem jcziorncrni szyjami. 

Widać to po zabrzeżach opadającego ku nim 

powyża. Dziś szyje te, są pasmami łąk, które 

staranna uprawa przez kanały odpływowe u

czyniła przyst~pncmi; ale w czasach, o których 

mówimy, łąki te były przepaścistcmi trzęsawi

skami. 

Na całym pasie tych jezior, łączących się 

ze sobą pasmami trzęsawisk, były tylko dwa 

otwory; pićrwszy między jeziorami Ostrowic

kićrn i Mclncóskiem, gdzie leżą znane w dzie

jach naszych osady Ta n n en ber g i Gr u n

w ald, drugi dopićro w okolicach Szczytna, 

przez który obecnie prowadzi kolej żelazna 

z Brześcia do Królewca. 

Zwykła przeprawa z ziemi Dobrzyfr,kićj do 

ziemi Chdrnióskiej odbywała się przez brody 

Dnvęcy, w miejscu, gJzie później powstało 
miasto naZ\vanc od brodów Brodnicą; za

kreślając jednak łuk ku północy, można było 
dostać się przesmykiem grunwaldskirn nad gór

ną Drwęcę, mniej zabagnioną od dólnćj i do

stać się także na ziemię chcłmióską. Droga pro

wadząca dziś z tego przesmyku do Warmii 

przez Ostrudę, ut\vorzoną dopiero została w cza

sach historycznych przez usypanie grobel, z cze

go wynika, że w czasach prze J hist or y cz

n Y c h nie stała otworem. 

Kiedy w wojnic z Krzyżakami za Jagielly, 

l~rzyżacy przysposobili si~ do stawienia niebez

r)]cczncgo oporu na przeprawie przez Drwc.;c~ 

pod Brodnicą, ,vtcnczas świadomy ,:vszystkich 

dost~pów do ich ziemi \Vitold, wskazał ów 

przesmyk grundwaldski, i dla tego to przyszło 
d:) rozprawy z Krzyżakami, w miejscu na po

zor tak odlcglćm od prostej drogi wiodącćj do 
Malborga, a jednak dobrze obranćm, bo na 
J. edyny'm 1..,1·ze ·1 k , · · . ,. , s 11y u, przez ktory nnJbezp1c-
cznwJ wówczas przechodzić mogła zbrojna jazda 
polska. 

Jak zatargi z Pomorzanami za czasó\v Wła
d_ysl~lwa Hermana i Bolesła,va Krzywoustego 

rz:1cily nam ważne światło na dawny stan dróg 
\\'lO(hcvch l'lr· ,. b N . k , . . .. ~ zez a gna 1 otcc1, ta · zn o w mne 
fakty h1st()l')rc· } . , .. ,. . . ,' znc mogą num pos uzyc do ,vy-
JLtsrnem(l prastarego d rożnictwa w krainie Pru-

sów. Książ<tta mazowieccy, szukający odwetu 

za napady Prusów, napróżno silili si<t przełamać 

zaporę nieprzebrodnych bagien pojezierza pru
skiego) rozciągającego si<t od Ostrudy do Ełku 

i największe nawet zbiorowe wysilenia, w któ

rych brał udział rycerski Henryk ks. sandomićr
ski, rozbijały si<t o przepaścistość tych trzęsa

wisk mięctzyjeziornych, wśród których sarni 

tylko Prusowie znali kilka tajnych rnano,vców. 

Krzyżacy zaś ścieśnieni w ziemi chelrni6.

skićj Mazowszem i Prusami z jednćj, a Pomo

rzem z drugićj strony, przymusem samego 

położenia, w jakićm si~ znaleźli, weszli 

odrazu na jedyną pewną drog<t, którą sobie 

przed ,viekami już gieniusz Bolesłmva Chro

brego żelaznemi słupami zaznaczył 1). Post<t

pując z początku jedynie wzdłuż \Visly i ob

,varowując si~ nad nią, żeby na tej drodze 

rzecznej zapewnić sobie dowóz z Polski posił

ków, żywności i materyjaló,v wojennych, Krzy

żacy opanowali jedyne przejście na Ossie pod 

Slupem, postawili tu Starkenberg, zamek wa
rowny w blizkości pozostałych szczątków sta

rego słupskiego grodziska; ,vybudowali na st~-

. pnie tuż za jedynem przejściem przez Oss<t 

trzy waro\vnc .wmki w nader silnych pozycyj ach 

Bialachowa, Rogoźna i Łasina, i dopićro po 

utrwaleniu sobie w ten sp~sób posiadania tćj 
niezb~dnej bramy do Pome

1

zanii, zwołali for-
1 

malną krucyjnt~ swych stron~1ików i protekto-

ró\v, opanowali jed_nym rzutem całą Pomeza

ni~, a przecisnąwszy się przez ostrowia ty \\-'Q wóz 

clblązki, zajęli stopniowo brzegi hafu, po

stawili obronne zamki u ujść Passargi, Alli 
i Pregoli, i post~pując w gór~ wzdłuż tych rzek, 

przyparli Prusów ,v zgubny dla nich sposób 

do tych samych niczbrodzonych bagien poje

zierza, które im poprzednio za nieprzełamany 

parapet od Mazowsza służyły. 

1) Tak w Ossie, jak i w błotnistćj Sali, zdaje się, 
że zabijanie słupów miało raczćj na celu zaznaczenie 
brodów i dost\pnych przesmyków \\'Śród bagien, którcmi 
Bolesław Chrobry w swych wyprawach tak zręczn_ic u
miał się posługiwać, niż oznaczenie trwalćj granicy, 
jak to kronikarze niezglębiahcy fizyjogra.ficznej podstawy 
ówczesnych bojów tłómacz,1. 
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Skrćśliliśmy dla tego kierunek linii opera
cyjnej, po którćj zakon krzyżacki, nic odrnzu, 
ale długim szeregiem zwoływanych krzyżowych 
wypraw, doszedł do opanowania ziemi Prusów, 
bo nas doświadczenie, zyskane z poprzednich 
płonnych ,vypraw mazowieckich przedsi<tbra
nych od południa, które wszystkie na samym 
skraju niedostc;;pnych bagien marniały, w porów
naniu z wygodnym pochodem Krzyżaków, naj
wyraźniej naucza, że droga przez ostatnich obra
na, była j e dy n l!, przez którą wówczas można 
si<t było przedrzeć do ziemi Prusów. Wynika tćż 

ztąd niezbicie, że, jeżeli w t~ stron~, ku wła
ściwemu \vybrzeżowi bursztynowemu w sta
rożytności szła jaka droga handlowa, to tylko 
\VC wskazanym kierunku, przez miejsca, gdzie 

dziś leżą Słup, Elbląg i I3runsbcrga od Wisły 

prowadzić mogła. 

Pozostaje nam jeszcze skreślić w kilku za
rysach położenie wlaści wcgo wybrzeża bur

sztynowego i przyległej mu okolicy. 
Pregoła dzieli si~ w blizkości ujścia swego, 

tak samo jak \Visła i Niemen, na dwa ra
miona. Jedno z nich, właści \Va Pregoła, ucho
dzi do fryskićj zatoki, drugie pod nazwą Dajmy, 
do zatoki kuroóskićj. W czasach wi~kszćj ob
fitości wód w jeziorach pojezierza pruskiego, 
poobniżanych dziś mnóstwem kanałów .odpły
v,rnwych, ramiona Pre goli były wi~cćj niż po
t~żnerni rzekami, bo płynąc całym obszarem 
przyległych nizin J tworzyły roztoki, na kształt 
tego którym dziś jeszcze Pregoła pod Królc,v

cem przeply\va. 
Rozramienienie Prcgoli na dwie odnogi, 

z których jedna do hafu fryskiego t. j. do uj
ściowego roztoku Wisły 1), druga zaś do hafu 
kuro11skicgo t. j. do takiegoż roztoku N iem n a 
uchodzi, sprowadza d\va vvażnc dla bada11 na
szych wyniki, które nam zrozumienie kilku 
miejsc ,v starożytnych autorach ułat\vią. Uvva
żając bowiem Pregole.; za doplywnik Niemna, 

zyskamy możność umieszczenia na lewym jćj 

brzegu gór wenedyjskich, jako działu wód mi~-

1) Hafy mają wodę słodką i liczą się do rzćki nic 
do morza. 

dzy Wisłą a Niemnem podług Ptolemeusza -
przez co otrzyh1amy jedn~ z podstaw w oznacza
niu położenia wymienionych przezeó miejsc 
handlowych. Drugim, równic ważnym wyni
kiem dla nas jest ta okoliczność, że Pregoła 

uchodząc i do fryskićj i do kuroóskićj zatoki, 
widłami swych odnóg ujściowych odcina cz~ść 
Sambii z całćrn właściwćm wybrzeżem bur
sztynovvem od stałego lądu i tworzy z nić 

wysp~, którą, jako taką, uwydatniać w da
wnych czasach musiały nicr{)\vnie szersze roz

pływy tych odnóg. Tak samo l\ussa i Gilija, 
dwie odnogi Niemna, rozdzielają si~ w blizko
ści swych ujść na rnnóztwo odnóg i łączą si~ 
przytćm z różnemi rzćczkami nizinne mi, z czego 
powstają liczne wyspy bagniste, w znacznej 

cz~ści dziś jeszcze nic zamieszkałe i nic mające 
żadnego nazwiska. Vv czasach udowodnionej 
świadectwami historyeznemi wi~kszćj obfitości 

w()d, musiały si~ one tern jaśnićj uwydatniać 

patrzącym na nic z przyległych suchszych nizin, 
które w starożytności tćm bardzićj niż dzisiaj 

zarnicszkancmi i nazw.:mcmi być nic mogły. 

Zvffacamy ze szczególnym naciskiem uwag~ 
na te wyspowe utwory roztoczystości wód 
Niemna i Pregoli dla tego, że uczeni idąc śla
dem napomknieó niektórych starożytnych au
torów, szukają na próżno na Bałtyku w blizko
ści ujść Niemna, znacznej liczby wskazanych 

tutaj wysp bez nazwy, których na morzu je
dynie dla tego znaleźć nic mogą, że si~ wys
py te nic na morzu, ale na sta lym lądzie 

znajdują. 

Zyskawszy w ten sposM) fizyjograficzn;_! pod
staw~ możliwego rozg;_d~zicnia dróg na naszych 

porzeczach i pojezierzach w czasach przcdhi
storyczn ych, które bądź wszystkie razem, bądź 

cz~ściowo za hnndlowc sluźyć mogły i poznaw
szy przytćm właścivwści wybrzeża morskiego, 

przejdźmy teraz do drugićj cz~ści zadania na
szego, do krytycznego przeglądu podaó staro

żytnych pisarzy. 

\V spornniane na początku rozpra \vy naszćj 
miejsce w Plinijusza Historia naturalis XXXVlI 
§ 45 brzmi doslo,vnic: »Scxccntis 1\l. pass. 
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fere a Ca rnunto Pannoniac abessc litus id 

Gcrrnaniac, ex quo invchitur (succinum), pcr

cognitum nuper, vivitquc cques Romanus ad id 

comparnndum missus a Juliana curnnte gla

diatorum mun us Neronis principis, qui et com

m c rci a ca et litora peragravit, tanta copia 

invecta, ut retia coercendis fcris podiumque 

tegentia sucinis nodarentur, arma vcro et libi

tina totusquc unius diei adparatus in varintionc 

pompac singularum dierum essct c sucino. 

Maximum pondus is glebae attulit XIII libra

rum<<. 
Miejsce to uważają zwykle za gole podanie 

prostego faktu wysłania rycerza po bursztyn 

w okolice morza Bałtyckiego, i przywiezienia 

go do Rzymu w zn:icznćj ilości, niepodające 

zresztą żadnych wskazówek co do właściwego 

handlu bursztynowego. Nam si<t zdaje, że przy 

ścislój analizie każdego zwrotu, da si~ coś 

wi~cćj z niego wydobyć. 

O sarnćm wybrzeżu w ogólności mówi 

Plinijusz, że go w ostatnich czasach, nic po raz 

pićrwszy, ale dok Ładnie poznano - perco

gnitum nuper((, Było to zresztą bardzo natu

ralną rzeczą, bo kupcy w starożytności taili si~ 

ze stósunkami swćmi handlowćmi i unikali sta

rannie rozgłosu, zkąd co sprowadza ją. O becnic 

zbadał je rycerz, który nic ma przyczyny za

tajania niczego. Odwołuje si~ tćż do niego Pli

nijusz, jako do osoby żyjącćj (vi v i t q u e cques ), 

której o wszystko można zapytać. - Wy

nika r()wnicż z tego miejsca, że już przed 

Neronem odbywały się wyprawy handlowe do 

wybrzeży bursztynowych. Zaimek »ea« dodany 

,Ycvxrfx(J.,· do commercia, juk by po polsku powie

dział kto OJJJe (znane niby czytelnikowi) drogi 

handlowe, o których powszechnie mówią, jest 

tego wystarczaj~1cym dowodem. 

Było t~ż dróg handlowych wi<tcćj niż je

dna, bo mówiąc o nich, używa Plinijusz liczby 

mnogiej »commcrcia ea<<; że znś comnzercia 
znaczy tu drogi a nic stósunki handlowe wy

nika z wyrazu »peragn1JJil<<. Drogi te prowa

dziły do wi<tcćj niż jednego w·ybrzcża, bo i » li
fora « w liczbie mnogiej l"'o!ożonc. r,,ques sam 

był i na gda11skićm i na sambijskićm wybrzeżu. 

O pićrwszćm mówi Plinijusz zaraz na wstc;pie, 

bo nazywa go litus Germaniac, a wiadomo, 

że starożytni pisarze rozciągłość Germanii ku 

wschodowi liczyli po ,v istę. Do drugiego je

dnak wybrzeża, do wybrzeża kuro11skicgo udał 

si<t także, bo nietylko litora peragraJJit) a tych 

v.ri~cćj nie było, jak dwa, ale przrviózl, jeźli 

w tćrn nićrna przesady, sztuk~ jedną ważącą 

13 funtów, a takie sztuki należq już do nad

zwyczajnych rzadkości na właściwćrn wybrzeżu 

bursztynowćrn, nic poja,viając si~ n i gdy na wy

brzeżu przy ujściu Wisły. Ze skąpego odmiaru 

kroków odległości ,vybrzcża wiślanego od Kar

nuntu, podanego na Goo,ooo kroków (t. j. mil 

Go, gdy w rzcczyw·istości odległość ta jest wi~

kszą) wnosić można, że szedł drogą najprost

szą, prosto na północ przez Moraw~, środkiem 

Szlązka na Szrem i bram<t wyszogrodzką. -

N aj w aż n ie j s z y m jednak wynikiem przy

toczonego miejsca Piinijuszowego, jest dla nas 

zyskanie historycznego świadectwa, że już 

przed Neronem odbywały si~ handlowe ,vy
prawy rzymskie na północ i to kilku droga

mi i do o bu wybrzeży hursztynowych. 

Paragraf 45 ksi<tgi XXXVII u Plinijusza, 

który był przedmiotem dotychczasowych na

szych mvng, uwnżanym bywa z,vyklc za je

dyny ust~p w calćm jego dziele, który coś po

zytyw n cg o o stósunlrnch handlowych z pól

nocncmi stronami za,vićra. Reszt~ uważają po

wszechnie za podania m~tn; i tak zwane cu

riosa, którym sam Plinijusz nic daje ,vinry. 

Z tych plew jednak ,vydobyć można jeszcze 

niejedno zdrowe ziarno, które na polu bada(1 

porównawczych i różnych zesto.wicó zasiane, 

może wydać obfite plony. 
Mówiliśmy co tylko o tćrn, że ścisłe roz

ważenie § 45 ks. XXXVIl Plinijusza usprawic

dli,via wniosek, że handel rzymski z wybrzc

żo rni baltyckiemi był dawniejszym od wyprawy 

ckwesa rzymskiego za Nerona. \V § 43 tćjże 

~amej ksi~gi oznacza sam Plinijusz nieco bliżćj 

czas powstania jednej z epok poprzednich tego 

handlu. Zamieszcza tam bowiem wiadomość, 

że GcrmanO\vie, którym to mianem Rzymia

nie oznaczali wszystkie ludy od Rcfrn do \Vi-
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sły bez ścisłego rozróżniania ich pod względem 
etnograficznym, znoszą bursztyn do kraju Pa
nonów. W cneci, prowadzący ożywiony handel 
na wybrzeżach morza Adryjatyckiego, a blizcy 
Pannonii pierwsi pochwycili tę sprawę i wiel
kiego jćj rozgłosu nadali. » cA.dfertur (sucimmz) 
a Gcrmanis in Pannonimn maxime et inde 
Veneti primum) quos Enetos Gracci vocaJJe
nmt, fa mam rei Jece re proximique Pannoniae 
et agentes circa mare Hadriaticum. 

Zaznacza tu Plinijusz okres, w którym We
neci, mieszkający na północnych wybrzeżach 

morzn Adryjatyckicgo, znęceni bursztynem do
st,nvianym przez ludy północne do Pannonii, 
wzięli, jako właścivq lud kupiecki nadadryja
tycki (agentes circa mare Hadriaticum) cały 

handel bursztyno,vy w n;kę i szeroki po rzym
skićrn państvvie odbyt mu zapewnili. Samo przez 
się z tego wynika, że Aą uilcja, jako główny 
punkt handlu Wenctó,v, stać się musiała od
tąd ogniskiem handlu bursztynowego. Ztąd tćż 
prawdopodobnie wychodziły v.:szystkie wypra
wy handlu rzymskiego za Augusta, idąc ku 
północy na Karnunt, świeżo wówczas opano
wanćj Pannonii. 

Z poczytywania handlu Wenetów przez Pli
nijusza za pić r wszy rozwój bursztynowego 
handlu rzymskiego vvyprowadzarny dalćj wnio
sek, że autor ten nic wić nic o nierównie dawnićj
szym, a skonstatowanym odkrytćmi zabytkami 
handlu c t rus kim z północą Europy. Nic,viado
mość tę łatvvo sobie można wytłórnaczyć naprę
Żl:niem stósunków, jakie od czasu podbicia Etrurii 
przez Rzymian istniały między ujarzmionym lu
dem a stolicą podbijającego pa11stwa i sprzeczno
ścią mi~dzy kupieckićm i przcmyslo,vćm uspo
sobieniem Etrusków, a militarnym duchem H.zy
mian. Stósunki wyradzające się z takiego prze
ciwieństwa, mogły spra,vić, że Etruskowie 
wysyłali wyroby s,vcgo pr7;cmysłu i przedmioty 
wymian s,vego handlu do Galii, północnych 

stron zaalpejskich i Grccyi, a właściwi Rzy
mianie, zado,voleni uległością ich pod wzgl<t
dcm politycznym, nic troszczyli się znów ze 
swćj strony o ich spokojne zatrudnienia i ich 
stósunki z zagranicą, tern bardziej, że wzra· 

stająca przez to zamożność ludu etruskiego, 
\'-rypadała ostatecznie n~ korzyść całego pa11-
stwa, a rzecz osłoniona w ten sposób niezwa
żaniem na nią rządu, nic wnikała też w za
piski kronikarskie Rzymu. Chociaż wi~c Pli
nijusz wić o tćm, że dużo wyrobów etruskich, 
szczególnie figur bronzowych, rozeszło si~ po 
dalekich krajach, co poświadczył wyraźnie 

w ks. XXXIV. 7, 16 mówiąc: »Signa Tuscanica 
per terras dispersa) quae in J:.,~truria facti
cata, 11011 est dubium«, to jednak ani o han
dlu etruskim z zaalpcjskicmi stronami, ani o ich 
handlu z Grccyją zdaje się nic mieć żadnych 
szczcgóło,vych podaó. 

Nader wi~c ciekawą jest rzeczą śledzenie 
tego ubocznego manowca, którym szczegóły 

odnoszące się do handlu etruskiego z półnoq 
i sprzedawania przyvviezioncgo ztąd bursztynu 
do Grecyi, wcisn~ly si't mimo wiedzy Pliniju
sza do jego dzieła. Pisze bowiem w ustępie 

traktującym o v1dasnościach i pochodzeniu bur
sztynu, że już z samego zapachu, jaki za po
tarciem wydaje, wynika, że jest produktem 
drzew igliwi0vvych, że się nictylko na wybrzeżu 
bursztynowćm 7 ale i na niektórych wyspach 
morza germaóskiego znajduje, z których naj
ważnićjszą jest Glessaria; dla czego tćż Ger
manie, jak utrzymuje, bursztyn »glaeszmz « na
zywają. Źartuje zaś sobie z podaó greckich 
o pochodzeniu bursztynu, do których \V ogól
ności mało zdradza zaufania, utrzymując, że 

co tylko Grecy opcnviadają, to si~ prawic ni
gdy nic spra,vdza. W tych podaniach zaś, które 

w ks. XXXVII od§ 31 do 41 przytacza, zna
lćźć można dużo ciekawych rzeczy, tylko je 
trzeba z pyłu greckich domysłów oczyścić.
Otóż podają Grecy, że bursztyn przychodzi do 
nich z północnych wybrzeży morza adry
jatyckiego, że tam roJzi się gdzieś nad Ery
danem t. j. rzeką Po, ,v pobliżu którćj znaj
dowały się najpólnocnićjszc osady Etrusków. 
\V tych osadach, jak wiemy od czasu antro-

1,oloniczno-archeoloaicznebo-o kon o-res u Bono11-b ~ b , b 

skiego, kt<>ry stan rzeczy badał na miejscu, 
znajdowały si<t gŁ6wnc ogniska etruskiego prze
mysłu bronzowcgo, zkąJ je w zamian za przed-
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mioty handlu północnego za Alpy \vysylali. 

Zacytowany przez Plinijusza Teofrast wymienia 

tćż jedno z wybrzeży, na którym się znajdo

wał port, częstego zbytu wyrobów etruskich, 

zawsze w mniemnniu, że bursztyn jest micj

~cowym produktem )) 'Tlzeoplzrastus effodi in Li
guria dicit«. Ztamtąd tćż Grecy mogli dosta

wać bursztyn i podaniu, że używany u nich 

bursztyn, pochodzi z nad Erydanu, zupełną mo

żna dać wiarę, nie troszcząc się zresztą o przy

rnic;szane dzi,vaczne szczegóły, które tak mżą 

Plinijusza, a mianowicie o to, że się mniema

niem Greków bursztyn tam rodzi na miejscu, 

i że n in extremis Hadriatici sinus inviis rupi
bus arbo res stare, quae canis ortu !zanc effzm
derent cummim«. Były to prawdopodobnie u

myślnie przeż Etrusków \V interesie ich handlu 

szerzone bajki, żeby właściwe miejsce pocho

dzenia bursztynu ukryć przed ,vspólzawodni

ctwcm kupieckiern. Dla naszych badaó natomiast 

\vynika z tych jednobrzmiących poda11 wszyst

kich pisarzy greckich ,:vspókzesnycb · Tcofrn

sto,vi, nader ważny fakt, że za jego czasów 

znajdowała sic;; tak znaczna ilość bursztynu 

nad Erydanem, że z niej nictylko można 

byto ,vyrobić wszystkie wyroby znajdowa

ne dziś w Italii p r z nv aż n ie w gr ob ach 

etruskich, ale że nawet znaczną cz'csc 

surowego matcryjalu wywożono ztamtąd do 
Grccyi. 

Ale, oprócz z nad \Yybrzeży morza J\dryja

tyckiego, miewali go jeszcze Grecy zkądinQd 

i podane \V tćj micrze przez Pl inij usza tak zwane 

bajki greckie, są dla nas nieró\vnie jeszcze cie
ka ,vszcrni. 

Pisze tedy Plinijusz: >) Plzilemon fossile esse 
et in Scytlzia erui duobus /ocis, candidum at
quc ce rei co!oris, quod vocaretur c I cc tr u m) 
in alia fulvzmz, quod appelaretur suba/terni
cu m 1)<1 • A w innćrn miejscu ks. IV. § 94 po

daje jeszcze inną wiadomość z greckiego źrc'KHa, 
ktc'>rej już snrn zdaje si<t da,vać wiar~, n przy

najmnićj wyrnźnego podejrzenia co do jej wia-

1
) \V innych wydaniach: sualitcrnicurn. 

rogodności nie wyraża. - Opisawszy wybrzeża 

morza Czarnego i ludy znane mu aż do po

rzćcza Prypeci, dodaje w koócu, zbywając 

krótko opis mnićj znanych okolic północnićj

szych: ))Exezmdwn demde est) ut e~Ytera Eu
rop4e dicantur - transgressisque 1Qpaeos mon
tes, litus oceani septentriona!is in laeJJa, donec 
pen1eniatur Gadis) !egendzmz. Insu/ae complu
res sine nominibus eo situ tradzmtur) ex quibus 
ante Scythiam) quae appel/atur 1(awzonia zmam 
abesse diei cursu) in quam veris tempore jlu
ctibus e/ectrzmz ejżciatur, 'Timaeus prudidit, rc
liqua /źtora incerta signata fama«. 

Pićrwszy z tych ust~pów zgodza si<t naj
zupełnićj z rzcczy,Yistym faktem, że ,vzdłuż po

wyża nad bałtyckiego, aż do Niemna i półi10-

cn ych brzegów Narwi, dobywają byrsztyn ko

palny. Zupdnic wiernym jest nawet opis jego 

gatunków, wymienione przez Plinijusza banvy, 

są ,vłaśnie charakterystyczncmi znamionami 

bursztynu na północy znajdowanego, a przy

najmniej do dzisiejszego czasu nie znajdują się 

w żadnćm innem miejscu we ,vszystkich ko

lorach raz cm. Z dokładności tych szczegółów 

· można zyskać przekonanie, że i wówczas znaj

dovvano już w tych stronach bursztyn na sta

łym lądzie i że go Grecy za pośrednictwem 

kolonii swych czarnomorskich dosta,vali. O miej

scu, z którego pravvdopodobnie bursztyn ten 

kopalny pochodził, powiemy późnićj. 

Nierównie ważniejszym jest drugi ust~p Pli

nijusza w ks. IV, p. 94. Zauwaźyć tu naprzód 

należy znane uprzedzenia dawnych geografów, 

które się nieomal do czasów !littera utrzy

mywały, że każdy dz ial wód mu si być 

pasmem gór, tak, że wszystkie dawniejsze 

mapy (we Francyi na\Yct aż do najś\vieższych 

czasów) widzimy opatrzone w wqsiono,vatc 

pasy gór ,vijące się między źródłami głównych 

rzek i źródlami dopływników, oddziełajQcC je

dno porzecze od drugiego, nu-wet tam, gdzie 

w rzeczywistości niema najmniejszego śladu pas

mowatego wzniesienia. Takićmi utworami myl

nych pojęć geograficznych były \V naszych stro

nach góry Wenedyjskie, na dziale wód między 

\Vislą a Niemnem i przytoczone przez Pliniju-
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sza góry Rifejskie (Ripaei u innych Riphaci 
montes), \Vijące się wzdłuż rozległego działu 

wód między porzeczami Dźwiny, Dniepra i Nie
nma, których zachodnie ko11czyny dosięgać 

więc musiały aż pomiędzy źródła J asiołdy 
i Szcza ry, gdzie obecnie jest kanał Ogińskiego. 
Gadowie zaś byli odnogą szczepu, który u geo
grafów greckich znanym był pod nanvą 

'Qrma,ioc, przez krytycznych badaczy ze względu 
na położenie ich siedziby, względem krain przez 
plemiona czudskie zamieszkałych, słusznie za 
szczep litewski poczytywanych. W szczególności 
odnosi się nazwo Gadów do Żmudzinów 1). 

Okrćślojąc więc podług tych wyjaśnieó ustęp 
Plinijusza ks. IV § 94 dzisiejszym sposobem 
geograficznego wyrażania się, możemy go, bez 
najmniejszej zmiany treści czytać jak następuje: 

})Kto; idąc od Prypeci) przejdzie dział 

wód między Jasiołdą a Szczarą ('RJ,pacos 
montes) i posuwa się ku krainie .Żmudzinów, 
ten, nic doszedłszy jeszcze do nich (donec per
venźatur Gadis)) t. j. przed ujściem Niemna (!), 
napotka po lewej stronic wybrzeże Oceanu pół
nocnego (t. j. wybrzeże obecnego hafn kuroó
skiego ). Leży tam, mówi dalej autor, mnózt\vo 
wysp, niemających żadnego nazwiska; jednę 

z nich tylko nazywają Ra u n o ni a 2;, a do niej 
jest dzie11 jazdy od brzegu. Na tę wyspę wy
rzuca morze bursztyn w czasie ,viosny. Tak 
rzecz tę podaje Tim eus z. O reszcie vvybrzcży 
niepewne tylko mamy podania«. 

Mamy tu w Raunonii jak najdokładniej
szy i zupełnie z rzeczywistością zgodny opis 
właściwego wybrzeża bursztynowego, 
od Piławy aż do Kłajpedy. Wybrzeże bur
sztyno,ve (jak to w fizyjograficznej części naszej 
rozprawy vvyjaśniliśmy) obrzeżone od strony 
lądu szćrokiemi roztokami dólnej Pre goli 
i Dajny łączących si<t z jednej strony z fry
skim a z drugiej z kurońskim hnfcm, o-

1
) Por. uwagi Kieperta do jego atlasu starożytnego 

świata. 

'2) Czy w nazwie Ra u n o n i a nic rrzebrzmićwa 
Rom n owe starych Prusów, pozostaje kwesty ją otwartą 
do dalszego badania. 

pasane następnie samemi hafami i morzem, 
musiało si~ starożytnym wydawać wyspą i byto 
nią pod pewnym względem, bo tylko na ło

dziach do niej można się było dostać. Nic jest 
też i reszta wspomnianych wysp czem innem, 
jeno niczamieszkałemi naówczas, błotnemi, nic
przyst~pnemi, a ztąd też nienazwanemi (si
ne nominibus) ostrowami przy ujściach Rus s y 
i Gilii utworzonemi, bo w stronach, o któ
rych mowa, począwszy od Rugi i aż do wyspy 
Oe ze 1 nie ma żadnej, choćby najmniejszej 
prawd z i w i c morski ć j wysepki, a wyspa 
O es cl wysuwa się już daleko za owe ,> litora «, 
o których, po drug Plinij u sza )) in certa szgnata 

fama« i do opisywanych w podaniu Tirneuszo
wćm należeć nic może. 

Znajomość tak szczegółowa zyskiv,;ania bur
sztynu sposobem kopalnym i nierównie dokład
niejsza jeszcze znajomość miejscowości, w której 
się ,vraściwe wybrzeże bursztynowe znajduje, 
dojść mogla Greków ty 1 ko od kup c ó \V, 

którzy t c str o ny w i i1 t c res i c ha n cl l o
wym z wiedz a 1 i. Poznamy też później drogi 
handlmve greckie) do których si~ przytoczone 
z Plinijusza podania ,,·yraźnie odnoszą. 

Drugim \Vażnym źródlo,vym autorem sta
rożytnym, który nas w interesie naszego przed
miotu w wysokim stopniu obchodzi, jest Klau
dyjusz Pt ole me us z, a mianow1c1e jego: 

r ć ul'}' (l ((. (f {. ½ 1'/ 11 (J I/'}' r; fi f. S:• 

Ptolemeusz różni si~ tćm od innych geo
grafów starożytności, że nic podaje opisów ziem 
i ludów w rozchwianćm okrćślcniu, ale ujmuje 
je w system naukowy. - \V zbitej treści wy
mienia tylko granice ludów, główne osady przez 
nie zamieszkałe, góry i rzeki, ale każdy za
kr~t granicy, vvszystkie głóvmiejsze załamy rzćk, 
rozciągłość gór i wymienione osady oznacza 
stopniami i minutami długości i szerokości geo
graficznej. Znaną sobie jedynie wschodnią pót
kul<t ziemi dzieli zupełnie racyjonalnie na 180° 
długości i ty leź szerokości, opisując oczy,:viście 
tylko znane wówczas jej części t. j. aż po dzie-
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siąty stopień szćrokości południowej za równi
kiem i po 63 stopień szćrokości pólnocnćj, 

gdzie miała leżeć owa znana z poda11 staro
żytnych ostateczna Th u 1 e. Stopnie długości 

zaczyna liczyć, tak jak my je liczymy, od wysp 
Fortunatów, ku wschodowi jednak ko6cży mu 
się półkula nasza za wschodnićm wybrzeżem 

Anamu. Zna jeszcze wyspy Jawę i Sumatrę 
ale wyspę Borneo policzn już do drugiej pół
kuli, którą się oczywiście zajmować nie mógł. 

W opisie Germanii, do którćj jeszcze całe 
porzćczc Odry zalicza, wymienia na ostatecznćm 
jćj wschodzie szereg osad znajdujących się mię
dzy pannoóskim Karnuntcm a Bałtykiem, ktc'n-y 
kierunkiem swoim i ze względu na okoliczność, 
że z okolic naszych, do których legie rzymskie 
nigdy nic dotarły, dochodzić tylko mogły wia
domości przez podróżujących kupców, zdaje 
się być szeregiem etap głównej drogi handlo
,vćj rzymskićj z czasów przynajmnićj Ptoleme
uszowi najbliższych. - Miejscami tćmi s~!: 
Asanka, Budorgis, Carrodunum, Kali
si a, Sc t id a ,va, As ka u ka ul is i S kur go n. 

Miejsca te, jak już powiedziałem, mają le
żeć w Germanii, więc na zachód od Wisły, 
wzdłuż której Ptolemeusz zakrćśla ,vschodnią 

granicę Germanii i to na jćj ostatecznym wscho
dzie, w prostej linii od Dunaju na północ, ·więc 
mniej ,vięcej w Czechach, Morawii i na po
rzeczu Odry. 

Kto jednak weźmie dzisiejszą mapę Eu
ropy przed siebie i zapragnie za pomocą po
danych przez Ptolemeusza stopni długości i sze
rokości zbadać odpowiadające wskazanemu 
położeniu dzisiejsze osady, ten dozna o tyle 
7.razu rozczarowania, że 'AaJ.1,x.a, oznaczona 43° 
długości, a 50°20' szćrokości przypadnie mu 
na położenie B rodów w Galicyi, nm•Jor:yt-.;, 

mnićj wi~cćj na Ja nów w Lubelskiem, Krą2-
(}órYovl'oJJ, w którym byśmy tak chętnie pragnęli 

uznać nasz Kr a k ów, na najprzepaścistszą 

część bagien Prypeci ,v blizkości ujścia Tur ż y, 
Ku)Ja1<t na północ Pi 11 ska, ~.:ni/fam i '.ArwtvxaV.; 

w okolice górnej \Vilii a .. :~:x.orr:'J'o11 na daleki punkt 
północny na drodze z Wilna do Dynaburga. 
Przesuni~cic zaś całego tego szerćgu miejsc na 

porzćcze Odry i na prosty kierunek od śred

niego biegu Dunaju do Bałtyku nic ,viele nam 
pomoże, bo nietylko stracimy wtenczas wszel
ką możność oryjentowania się w stósunku zbo
cze11 tych miejsc od zupełnie prostćj linii na 
wschód i na zachód, ale nadto zgotujemy 
smutny los Skurgonowi, położonemu pod 5 5.0 

szerokości, bo go utopimy w głębiach morza 
Bałtyckiego. 

vVynikające ztąd zawiłości w CJdgadywaniu 
położenia miejsc podług oznacze11 Ptolemeu
sza, ściągnęły na autora tego sąd dosyć pow
szechny, że obliczPnia jego, polegając zapewne 
na mylnych informacyjach podróżników, są 

niedokładne, często zupełnie mętne i niczego 
jasr:o nic wskazują, i źe w odgadywcrniu wy
mienionych przez niego miejsco\Yości, rządzić 

si~ trzeba jedynie zasadą ogólnego kierunku 
ich zszeregmvania, względną odległością j~d
nego miejsca od drugiego, uwagą na względne 
zboczenia ich ku różnym stronom świata, przy
padłością prawdopodobnego ich położenia do 
rychło mvydatniającego się znaczenia najgłów
niejszych miejsc w czasach historycznych, na
reszcie względem na podobieóst,vo ich brzmie
nia do brzmie11 dzisiejszych naZ\visk. \Vycho
dzQc ze względóvv na późniejsze znaczenie \Vro
cbnvia, jako głównego miejsca na dosyć pro
stćj linii z Karnuntu do ujścia \Visły, rządząc 

się przytćm względami na podobie11stwo brzmie
nia w nanvie, przyczćm oczywiście przekręcona 
nazwa Br es 1 a u miała być wcześniejszą od 
nazwy )) \V ro cła w«, a może najwięcej ,vzglę
dcm na rychłe zgermanizowanie tego miasta, 
Niemcy stanowczo zagarnęli dla niego nazwę 
Ptolemeuszowego Bovvorr/f;. -- Postępując nie
mniej patryjotycznie zabraliśmy Kad~ól~m·,,011 ja
ko Kraków dla siebie. Uznania w Kalisii 
Kalisza sami Niemcy nam wyr:1znie nie odma
wiają, zadawalniając się jedynie dołączeniem 
znaku zapytania na większćj części swych map 
starożytnych. Setydawie dostało si½:, jak już 

wspomnieliśmy, w udziale położenie Żyd o \V a. 
\V nazwie 'Aax.avi!aV.; domyślał się jeden z ba
daczy niemieckich N a kła nad Notecią, cho
ciaż mamy na to historyczny dowód. że tu 

3 
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sobie po raz pierwszy przetorowali drogę Po
morzanie dopićro za czasów Władysława Her-

, I 

mana. Inni widzieć chcieli w nim miasto S w i c-

e ie nad \Vislą, a o S kur go n nikt się zanadto 
dotad nie troszczvl. 

w J 

Najstarannićj zajmujący si~ Ptolemeuszem 
Kr us e 1), usiłował odt\vorzyć, podług kicrun
_ku pewnego szeregu miejsc i ich odległości 

między sobą tak zvvane itineraria, które, zda
niem jego, służyć miały za podstowę geogra
ficznego układu Ptolcmcuszt1. Okaże się nie
bawem z toku niniejszej rnzpra,vy, że na tćj 

drodze do rzetelnych rezultatów dojść nie mógł'. 
Nie są tćż jego badania wolnemi od uprzedze{1 
tendencyjnych, a umieszczenie Budorgisu w o
kolicy dzisiejszego Vlrocławi..1, jest głównym 
ich celem. 

Na najtrafniejszy domysł wpadł Voigt, na
znaczając Ptolemeuszowemu Askauka1isowi po
łożenie dzisićjszcgo Os i c Isk a pod Bydgoszczą. 
Rządził si~ przytćm ,vpra wdzie i p0Jobic11-
st,vcm brzmienia, ale, jako dokładnie z fi z y jo
gr a fi cz nem i własnościami stron pomorskich 
obeznany, zakrćślił drogę handlową rzymską 

przez okolicę Ujścia Brdy do \Visly głównie 
ze ·wzgl~dów na dogodność przcpra wy w tćm 
miejscu, otwićrnjąc('.111 si~ ·wśród niedost~pnych 
przyległości. J\lylnie jednak zakreślił poprzed
nią cz~ść tJj drogi w stronach mniej sobie zna
nych, a na ugruntowanie zdania swego co do 
umieszczenia Askaukuiis nad przewozem Byd
goszczy nic przytoczył żadnćj racyjonalnćj przy
czyny, wysnutej z podstaw Ptolemeuszowego 
geograficznego układu. A przecież przypuścić 
nie można, źcby tak wielki na sw()j czas astro
nom i matematyk, jak Ptolemeusz miał nam 
same m<ttne oznaczenia miejscowości podawać 
i vvypisywać szczcgólo,ve liczby bez podsta\'q 
rzetelnego rachunku. Trzeba wi~c starać si~ 
\Yniknqć gl~bićj w ustrój siatki jego stopni 
geograficznych i z n a I c ź ć racyj o n al n ą 
zasad~ redukcyi jego oznaczc(1 na 
n as ze. 

1
) Por. Kr us e: Dudorgis i badania \V rzeczach 

geograficznych. 

Pan Szaranicwicz w dziełku swern: Kri
tische Blicke' in die Geschichte der Karpatcn
voclkcr stosował si~ poniekąd już do tćj za
sady. Uznał on bardzo właści,:vic potrzeb~ 
t r z y m a n i a s i ~ s t o p n i d ł u g o ś c i i s z e
r ok ości podanych przez Ptolemeu
sza z użyciem stósownej redukcyi na 
miary naszego podziału kuli ziem
ski ć j, tylko, że przyj~ta w tćj micrze zasada 
jest jeszcze u pana Szaranic,vicza zupełnie do
woln~, nic wynikającą naukO\vo z matema
tyczno - geograficznego systemu Ptólemcuszo
wego. Pan Szaraniewicz uderzony nosowym 
brzmieniem A sanki, którą w niektórych wer
syjach piszą na,vet z zamianą v na ?' 'ArHlyxa, 

i mając przytćm inne etnograficzne ,vzgl~dy na 
uwadze, zapragnął zbyt gorQCO przyswoić jćj 

n a z ,v ~ S t a r c rn u S ą c z o w i , i do t ć j c h ~ci 
naciągnął tćż zasad~ s wćj redukcyi. O bliczyl 
wi~c, ile trzeba odciąg1iąć stopni i minut dłu
gości i szćrokości od Ptolemeuszowego ozna
czenia jćj położenia, ażeby jQ stanowczo w po

łożeniu Starego Sącz a umieścić i wypadającą 
ztąd ilość przyjął za ogólną miarCE rcdukcyi 
vvszystkich miejsc w naszych stronach. A wi
dząc, że i to nic prowadzi jeszcze do st.Jno,v
czych rezultatów, rozchwiał jeszcze już i tak 
zanadto dowolnie o Stary Sącz opartą zasad~, 
przyjmując odciąganie 7 do 8 st op n i d ł u

g ości za właściwą normę rcdukcyi. l{óżnica 

jednego stopnia długości, wynosząca pod So 
stopniem szćrokrJści około dziesi~ciu mil, spra

wia już wśród bagien wielkopolskich niezmier
ny zamęt, gdzie przesuni~cic n. p. Askaukalisu, 
umieszczonego przez Voigta na przesmyku wy
szogrodzkim o jcdn~ tylko milę na zachód 
spycha go już w nicprzcbrodne moczary. Okaże 
si~ też później przy starannc:j analizie geogra
ficznego układu Ptolemeuszowego, że ,,-ysokość 
redukcyi stopni długości n i c m oż c być rów
ną u wszystkich rn i c j s c, ale zależy tak 
dalece od położenia ich względem wschodu 
i zachodu, że u miejsc bardzćj zachodnich wy
pada tylko odciągnąć kilka minut, u miejsc zaś 
na ostatecznym wschodzie położonych, znaczną 
ilość stopni. l tak: położenie llzymu leżącego 
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pod rzeczywjstym 3o0 1 5' dł., a oznaczonego 

u Ptolemeusza 36°40', wykazuje różnicę 6°25'; 
położenie Ale ksandryi leżącej pod rzeczywi

stym 47°10', a oznaczonej u Ptolemeusza 60°30', 
różni się już o 13°20'; położenie Arbeli w rze
czywistości na południku 61 °So', a podług Pto

lemeusza 79°So', różni się o 18° i tak następ

nie, aż nareszcie '"'schodni kraniec gór sema
tyńskich (rzecz. 126° a Ptolemeuszowy 180G) wy

kazuje już różnicę 54°. Zważać przytćm jeszcze 
należy na zboczenia różnego rodzaju, o ile 

przyczynę ich zbadać można z samego dzieła 
l)tolemcuszo,vego. 

Oprócz geograf/Jw i historyków zajmowali 
się t(:ż geografią Ptolemeusza i matematycy, 

którzy wbściwic z powołania swego powinni 
nam byli podać najpewniejszy klucz do :~ba
dania prawdziwego położenia miejsc przezc11 
oznaczonych. Ci jednak uwagę swą zwracali 
przcwnżnie na teoretyczną stronę zasad karto
graficznych. Już ,v roku 1805 dr. c!A1o//Jvcide 
z Halli w obszernej rozpra,Yie zamicszczonćj 

w XI i XII tomie geograficzno-astronomicznego 

czasopisma Zacha 1), opierając się na rozdzia
·lach 20, 2 1 i 24 ks. I i rozdziale 6 ks. VII 
Ptolemeusza, wyjaśnił jak najdokładniej spo
sób, w jaki zakreślić ,vypada siatkę Ptolemeu
szowych stopni długości i szerokości. Ale te 

ściśle naukowe zasady pozostały u samego 
Ptolemeusza) wobec rzcczy,vistego wykonania 

pracy, tylko celem do którego dążył, ale któ
rego bynajmnićj nic osiągnął. Nic chodzi tćż 

tu o sam~! metodc; kartograficzną, ale raczej 
o metodc; oznaczenia południka każdćj miej

scowości i jej stopnia szerokości, a i w tej mic

rze, nic tyle znów nam zależy na tern, co 

Ptolemeusz pragnął wykonać, ile na tćm, 
co rzeczy'Niścic wykonał, żeby, idąc śla

dem ściśle Ptolemeuszowych poszu
k i w a 11, wynaleźć na naszych por Leczach miej

sca przczeó. oznaczone:- postępując w tej mic-

~ 1
) Monatlichc Corrcspondcnz zur Hcfocrdcrung der 

Erd- und Himmclskunde vom Freiherrn Y. Z ach. -
~otha 1805. Artykuł: Mappirungskunst des Claudius 
1 tolcmaeus von Dr. Moll wcide. 

rze drogą racyjonalną tak daleko, jak można, 
a posługująe się nawet popcłnionemi przez 
Ptolemeusza błędami tam, gdzie tc1kowe z dzieła 

jego widocznie wynikają. 
W jaki sposób Ptolemeusz usiłował ozna

czyć miejscowości na znanćj mu półkuli zicm
skićj, a jak sobie znów radzit, gdzie tego z całą 

matematyczną ścisłością dokonać nie mógł, wy
nika z napomknic11 zawartych w 2, 3 i 4 roz
dziale ksi<tgi I. 

Oznaczenie stopni długości wschodnićj po
dług czasu przechodzenia g,viazd przez połud

nik badanego miejsca, było przy ówczesnych 
środkach astronomicznych jeszcze zadaniem nad 

siły. Brak dobrych zćgarów i niepodobie11stwo 
czynienia na każdem miejscu obsenvacyj przez 
ludzi, którzyby to umiejętnie wykonać zdołali, 
uniemożebnialo tćż prawic oznaczanie stopni 
dl'ugości podług czasu, w jakim z kolei przy
pada godzina południowa na różne miejsca 
w post~pic od ,vschodu do zachodu. Pozosta
wał więc jeszcze jeden tylko środek, racyjo
nalny wprawdzie, ale bardzo niepewny pod 
względem dokładności zyski,,·anych poda11 -

czas obscrwacyi w różnych miejscach zaćmie11 
księżycowych. Środka tego użył ostatecznie 
Ptolemeusz za podstawę całego układu swych 
stopni długości ,vschodnićj. Zyskawszy drogą 

korespondcncyi mniema~1ą pewność, że czas, 
w którym obserwowano zaćmienie księżyca 

w Arb cl i nad Eufratem róźnił się od czasu 
obserwacyi tego samego zaćmienia w Karta

ginie o trzy godziny 1)) ·wniósł, że miejsca te, 
w rzeczywistości tylko o 3 1 stopni i 3o' od 

siebie odlegle, odległerni być muszą od sie

bie o 45 stopni geograiicznej długości, a kła

dąc na ostatnie z tych miejsc z innych wzglę

dów stopie11 34° 5o' - nadal Arbeli stopieó 
790 So' .. 

Dzieląc przestrzeó między Kartaginą a Ar-

') Ptol. Geogr. L. I. c. 4 ~ '.! •••• A-,d S,u. r,1 10'1 
1r).1:-fo1·,; 7'(;))' 1'7TI) 7'())' m'•T())! X(><J)'())' i,, ,rwq Ó(>Ot,; 7'()7701':,' nr17-

(0'/tdl'(i))' m).i1rul%c01• /;<).dą,rnJ1·, - ,;J,; r1'i1' .iih· l,· '.Au(J,j).01,; 

1Tf/UTTI/.; (;J(l('(,,' (J ((,J'f/(i'((,J', /1• ,)'1- _A ('((!J. 1,0'11J'l o'l:1.'Tf(!('(G - (t)'('(

i'!'lfff 1irT l~1,-;yrdim, l~ ,;n, lq afrn <tr, 1TlirTOI'':,' ,'t11{1.nrrr11· <tV.11-
).w1· oi r,11101 X(H>l'ov,; L(i'1'1fH:(J/ 1·01\· 1Tf!<>.,' ,}mro).,},; i) Vl'rT(Hti;. 
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belą w mozolnćj pracy na 45 stopni długości 
rodlug różnych pomiarów przestrzeni przez 
podróżników dokonanych i poprawiając ciągle 
poprzednio już ,v podobny sposób dokonaną 

pracę Mar i n us a Tyr y j czy ka, przyswoił 

sobie pe,Yną normę oceniania poda{1 podróżni
ków lądowych i pomiarów odległości na dro
dze nautycznej dokonanych. Nie przypuszcza
jąc tego, że się \V ocenieniu przestrzeni mię

dzy Kartaginą a Ar belą prawie o trzecią część 
omylił i że przez to wpycha 45 stopni w prze
strzeń wynoszącą tylko 31 ° 3o', narzeka w swćm 
dziele, że podróżnicy lądowi nie obliczają się 

nigdy z zagięciami dróg, które przebywają, 

a marynarze nie biorą widać ,vzględu na wiatry 
przeciwne, bo, zdaniem jego, w poda,vanych 
odległościach prawie zaws_ze 113 za wiele 
icz ą. Wynikło z tego, że odciąganie w prze
cięciu trzecićj części od podawanych sobie odle
głości wziął sobie za normę i na tej zasadzie tak 
na ,vschód od Arbeli, jaki na zachód od Kar
taginy podopełniał w równym rozmiarze stop
nie długości --- prawie wszędzie o 1/ :-i za blizkic 
siebie. 

Pićnvszy jego stopień długości prowadzi 
przez Fortunaty, ostatni ( 18otY) przypada na 
wschodni kraniec gór Semantyńskich na pół
noc Anamu - na 126tY rzeczywisty stopieó 
długości wschodniej. Wynika więc ztąd, że 

w ogólności 180 Ptolemeuszowych stopni dłu
gości pokrywa przestrzeń 126ciu stopni, że więc 

na każde trzy stopnic Ptolemeuszowe przypada 
rzeczywistych stopni 2° 6'. 

Do st,vierdzenia pra,vdziwości tego stó
sunku posłużyć nam może bardzo prosta próba. 
Rzym i Alexandryja były miejscami nie
zawodnie najlepiej znanćmi Ptolomeuszowi, na 
których dokładnćm oznaczeniu najbardzićj mu 
też pewno zale2ało. Rzym podług niego ma 
leżćc pod 36° 40', A I c x ;i n dr y ja oznaczona 
60° 3o', odległość ich więc od siebie w kie
runku rćnvnoleżnikó,v wynosi podług Ptole
meusza 23° 5o'. Redukując odległość tę na na
sze stopnie w stósunku 180 do 126, zyskamy: 

23°5o'X126 GO , W ... 1 . 
- -

180
-- = 1 41 . - rzeczyw1stosc1 czy 

Rzym pod 3o0 15' długości, Alexandryja pod 
47° 10', rzeczy\vista więc odległość ich od sie
bie wynosi 16° 5 5'. - Pokazuje się więc, 

że zamieniając oznaczenia Ptolomeuszovve na 
nasze miary podług zbadanego przez nas stó
sunku ich vaględem siebie, pomylić się tylko 
można o 14 minut na ogromnć; przestrzeni, 
wynoszącćj blisko 1 7 stopni, co w naszym celu 
wcale już za błąd poczytanćm być nie może, 
tćm bardziej, że przy mniej szych od 1 e
g łoś ciach błąd ten po,vinien zniknąć pra
wie zupełnie. Kart ag i n ę umieszcza Ptole
meusz pod 24° 5o'. Odległość jćj od Alexan
dryi wynosi więc 25° 40', co zamieniajc,!C na 

. k 2so 4o'X i2G o 58' 
naszą miarę, zys 'amy: 

180 
- = 17 · -

W rzeczywistości zaś odległość ta od Karta
giny lcżącćj pod 58° So' dł. do Alexandryi 
(47° 10') wynosi 18° 20'. Różnica ,vięc mię

dzy rzeczywistością a naszym rachunkiem wy
nosi 22 minuty na przestrzeni wynoszącej pra

wi~ 18°. 
Rozszćrzając dalćj te próby znajdziemy, że 

różnica stopni d lugości Sp arty ( 5o0 5 1 ') a Ale
xandryi (60° 3o'), ,vynosi podług Ptolemeusza 
10° 1 5', co zamieniając na naszą miarę zy-

k 
10°1S'X12G O , ' •' s 'arny ----- -- = 7 1 o, a w rzeczyw1stosc1 

1bo 

przcstrzeó ta wynosi 7°, różniąc się od rezul
tatu rachunku naszego tylko o 10', bo Sparta 

leży pod 40° 10, a Alexandryja pod 47° 10' 

dL wsch. 
Ecbatana nareszcie oznaczona prz~z Ptolc

meuszo 88° dł., różni się od stopnia Alcxan
dryi o 27° 3o', w zamianie na nasze stopnic 
w oznaczonym stósunku o 19° 15', w rzeczy
wistości zaś leżała Ecbatana pod 67° dł. wsch. 
i różniła się swym południkiem od południka 
Alexandryi o 19° 3o'. Różnica 15' na takićj 

przestrzeni jest już prawic niczćrn. 

Kiedy wi~c, jak się z tych przykładó\v oka
zuje, każde z n a n c rnićjscc można oznaczyć 

dosyć ściśle rachunkiem opartym na podsta
wie zbadanego stósunku 12(> naszych stopni 
długości <lo Ptolomcuszowych 180, toć z pe
wnością i poło ie n i a m i ej s c n ie z n a ny c h 
w ten jedynie sposób dochodzić wypada. 
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Mamy więc już w tym stósunku 180° Ptol. 
do naszych 126° ogólną, zasadniczą podstawę 
redukcyi, któraby się nnder łatwo zastósować 
dala, gdyby się nie wypadało jeszcze obliczać 
z różnemi zboczeniami, bądź z geograficznych 
pojęć Ptolemeusza, bądź z mylnych informa
cyj wynikającemi. Gdzie si~ przyczyny tych 
zboczeń dadzą wyśledzić z samego dzieła Pto
lemeusza, tam jak najwłaściwiej mogą wejść 
w zakres rncyjonalnćj poprawki. 

Co do korrekty błędów w stronach wiel
kopolskich i pomorskich, znajdujemy się wła

śnie w nierównie szczęśliwszćm położeniu od 
badaczy innych okolic, bo wszystkie przyczyny 
popełnionych tu błędów - a jest ich nie mało -
wynikają jak najjaśniej z samego tcxtu Ptole
meuszowego. 

Ale przejdźmy pićrwćj jeszcze do zasad, 
jakierni się rządził Ptolemeusz w zakreślaniu 

swych stopni szerokości. 
Od równika do bieguna północnego dzieli 

ziemię zupełnie normalnie na go stopni, znkrć
śla ich jednak tylko 63, bo tu docićrarny do 
kresu świata wówczas zbadanego - do wy
spy znanćj pod nazwą ostatccznćj 'Thule. 

Gdzie sam bada i instrumcntó,v s vvoich 
używać może, tam oznacza stopnic szćrokości 
podług wyniesienia bieguna północnego nad ho
ryzont badanego _miejsca. W taki sposób ozna
czył stopie11 szerokości, pod którym leży A 1 e
x a n dr y j a i wszystkie stopnic w blizkości 

A lex a n dr y i ku południovvi leżące, zupełnie 
zgodnie z rzeczywistością i obecnie skonstato
wanym podziałem naszćj półkuli w tych stro
nach. Zakrćślenic jednak dalszych stopni szć

rokości ku północy opićra prawie wyłc!cznic 
na post~pic wzrostu dni nnjdłuższych w tym 
kierunku. Mając, jako znany uczony, c1 przy
tem człowiek bardzo zamożny, rozległe stó
sun ki z całą administracyją pa11shva rzymskiego, 
z marynarką, kupiectwem i innćmi kołami wpły
wowemi, stara się tedy o zyskanie ze wszech 
stron jak nnjdokładnicjszycb informacyj, tak co 
do wzgl~dnych odległości jednego miejsca od 
drugiego, jak i co do wzrostu dni najdłuższych 
ku północy. Zebrany w ten sposób matcryjał 

, 

kon;binuje ze sobą, poddaje ścisłemu kryty
cznemu badaniu i zakreśla sobie najpierw, nie
zależnie od stopni szćrokości północnej, tak 
zwane »Paralele« t. j. równoleżniki przypada
jące na te koła obwodu ziemskiego, na których 
dzień najdłuższy) poczynając od równika, ma 
najpićrw godzin 12, następnie 12 g. 15 m., 
12 g. 3o rn., 12 g. 45 m., 13 godzin zpelna 
i tak następnie, dokładając zawsze po 15 mi
nut na każdy rozst~p, aż do równoleżnika idą
cego przez wyspę Thule, gdzie podbg rezul
tatu jego kombinacyj najdłuższy dzień miał 

trwać godzin 1 g. Tym równoleżnikom nadaje 
nazwy podług głównych miejsc, przez które 
przechodzą. Począwszy od Alexandryi równo
leżniki te przechodzą przez samą Alexandryję, 
przez wyspę Rhodos, przez Rzym, przez By
zancyjum, przez środek Czarnego morza, przez 
ujście Borystenu i tak dalej. Najbliżej nas ob
chodzący, nazwany 1>Diaripheos«, przechodzi 
przez środek gór ryfej ski c h t. j. owych 
urojonych gór stanowiących dział ,vód między 
porzćczarni Niemna, Dźwiny i Dnicpra. 

Podług tych równoleżników układa poło
żenie miejsc na całej półkuli, zakreślając wśrL,d 
nich stopnic szerokości północnej podług ra
chunkowej zasady domierzonej do nagłości 
wzrostu dni· najdłuższych vvzmagaj[!cćj się sto
pnio\NO ku północy tak, że na każdy pólnocnićj
szy rozstęp między równoleżnikami Ptolcmcu
szo,vćn1i przypada coraz mnićjsza ilość stopni 
szerokości. 

Musimy w tern miejscu zrobić uwagę co 
do małej pcrturbacyi, zachodzącej w sarn ć j 
rach u n ko w ć j z as ad z i c Ptolomeusza. -
W zastóso,vywaniu stopni szćrokości do wzro
stu dni najd-łuższych w roku , nic oblicza się 
Ptolemeusz z tern' z czćm się \V S\Voim cza
sie obliczać nie mógł - ze spłaszczeniem kuli 
ziemskiej ku biegunowi. Z tćj to przyczyny 
w stronach pó!nocnićjszych, gdzie się wpływ 

tego spłaszczenia na długość dni w czasie prze
silenia letniego już uwydatnia, stopnie szero
kości północnej przesuwać się muszą w jego 
obrachunkach zanadto ku północy. Ale zacho
dzą jeszc1,c przytem znaczne perturbacyje, po-
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chodzące z mylnie podanych mu informacyj co 

do najdłuższych dni w roku różnych mićjsco

wości. 

Wobec takiego położenia rzeczy pozostaje 
nam jedynie chwycić się mechanicznego środka, 

za pomocą którego, vvychodząc od punktów 
co do położenia swego niewątpliv.rych n. p. 
od' u j ś Ci a vVi sł Y, zakreślić będziemy mogli 
na wybranej na ten cel nowoczesnej mapie 
kratkę Ptolemeuszo,vych stopni długości i sze

rokości, pićrwszc w stósunku 180 : 126 do na
szych stopni, drugie podług nvyczajnćj miary, 
ale zarazem przenieść na nią wszel

kie błędy, których popełnienie wy
n i ka j a s n o z sam cg o dz i cła Pt o 1 c

m eu s z o \V cg o. \\1 ten sposób mamy nadzieję 

zyskać mapę, na której, z dziełem jego vv ręku, 

będziemy mogli po prostu odczytywać ,\·szyst
kie miejscowości przypadające podług podn

nych przez niego stopni geograficznych na po
rzecza Odry i Wisły. 

Równoleżnik Diaripheos przypada podług 
obrachunku Ptolcmeus~a na SG0 15' szeroko
ści północnej. Widocznie podług nautycznych 
badań, obejmujQcych całe wybrzeże morza Nie

mieckiego i Bałtyckiego, począwszy od ujścia 

Renu naokół Danii (której wszystkie załamy 

oznacza ), aż do ujść vVisły; obliczył Ptole

meusz przypadłość tegoż ujścia na 1 5 minut 
\vyźej od r6wnoleżnika Diaripheos t. j. na 5G0 

szerokości i na stopie11 45 długości. Zamiast 

więc stopnia 54° 22', pod kt<')rym si~ to ujście 

rzecąwiście znajduje, przeciągamy na naszćj 

mapie przez ujście \:Visły ;jGty stopie11 szfaoko

ści, w miejsce zaś rzeczywistego stopnia dłu
gości - Ptolemeuszowy stopici'1 .+Str. 

Dopełnienie reszty Ptolemeuszowych sto

pni dług ości nic sprawi nam najmniejszej 
trudności. \Vicdząc z poprzednich \vyłuszczćń, 

że nasze stopnic długości mają si~ do Ptole
meuszowych jak 12() do 180, czyli jak 2° G' 
do 3°, odmierzamy sobie na wschód i na za

chód od ujścia Wisły rozstc;py wynoszące po

d ług nowoczesnej mapy, przyj~tćj za podstaw~ 
naszej skali - po 2° G", a dLieląc każdy z tych 

rozstępów na trzy ró,vne cz~ści i ciągnąc przez 

punkty tych podziałów południki, zyskujemy 
zupełnie dokładną drabinę południków Ptole

meusza od 40° aż do 5o0 dł., które nam prze
strzef1 badaó naszych dostatecznie pokrywają. 

Nie tak łatwa sprawa z zakreśleniem sto
pni szćrokości, bo tu właśnie zachodzą w na

szych stronach znaczne perturbacyje, których 
przyczyna, szczęśliwym trafem, wynika jasno 

z samego dzieła Ptolemeuszowego, a które 
wszystkie szczegółowo zbadać i przenieść na 

map~ naszą nam wypadnie. 
Zdawaćby się powinno, że tak, jak przez 

ujście ·wisły, tak i przez jej źródło, jako drugi 
punkt niewątpliwy można przeciągnąć stopień 
szerokości przez Ptolemeusza podany i nastę

pnie zakreślić w r6wnem rozmierzeniu stopnie 

pośrednie. Tak jednak postąpić sobie nic mo
źna. Pokarnjc si~ bowiem z bliższego rozpa
trzenia się w szczegółach dzieła Ptolemeuszo

wego, że ci, którzy mu informacyje co do źró
deł Wisły podali, nigdy u jćj źródeł nic byli 
i widzidi je w zupełnie innym punkcie samćj 
Wisły. V\/ c:;drownik obchodzący od Pannoó.
skicgo Karnuntu zachodnią część Bielaw przez 

Morawi~ i dzisiejszy Szlązk austryjacki, a sta
rający się dostać do obecnego Szlązka pru
skiego działem wód między Odrą a Wisłą dla 
uniknienia przepraw, spotkawszy się tutaj po 
raz pierwszy z \Visłą na jćj załomie, leżącym 

miydzy dzisiejszcrni stacyjami kolei żelaznej 

Ferdynanda Pr uch n cm a Chyb a 111 i, któ
ręcl y szedł od,Yicczny gościniec Szlązki, - wi

dz~!C ,v czasie pory letniej (a w takiej tylkc 

,v~drowcy południowi wybierają si~ w kraje 
północne) mały strumyk wijący się ,vąsk\ 

strugą wśród wysuszonych mielizn , osqdził 

że sis tuż przy i-ródlach Wisły znajdo\vać nrnsi 
a zastósowanc do tego dane doszły widać 

i Ptolemeusza. Pokazuje się to do,vodnic z d,vóch 

miejsc zupełnie z sobą zgodnych w Ptolemeu
szu) z opisu ,vschodnich granic Germanii w ks 
II rozdz. 1 1 i z opisu zachodnich granic Sar
macyi w ks. III rozdz. 5. \N pierwszćm 7 przy
toczonych ustyp{)\V 1) powiada: 

1) liro) •• /'1,on1, 'Tq ł/1'1'/(jl,,', II, I I. T1j1' cYl- (tl'n

rni.,Y.1/1' 'l1).1,v(1U./' 0(1i;'tt i1 <i.m'J r,7.; ti(11-,1d1·Y/,; {n1ar(10q 17'; 7T(HJ; 
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)) W schodnią granicę Germanii tworzy ro z

)> stęp między załamem Dunaju pod Karp is 

» a górami Sarrnackiemi « (którcmi są dzielące 

Morawię od Węgier Małe Karpaty zwykle 
Biel a w am i zwane), )>potćm same góry Sar

)>mackie « ( ciągnące się od wspomnionego za

łamu Dunaju aż do przełęczy pod Jabłunkami, 

gdzie zaraz za pićrwszą ·wyniosłością znajdują 
się ź ród la W is ły). W ty m p u n k c i e j e s t ,v i ę c 

już Pt o I e rn c us z u źr ód e ł \Vis ł y; nic 

wić jednak o tćrn, bo się ich dopićro daleko 

dalćj na północ w oznaczonym przez nas punk

cie spodziewa i tak clal~j prowadzi granic<-c 
Germanii: 

)>Ztąd, t. j. od przełęczy Jahłunkowskićj, 

»idzie granica rozstępem) który się za górami 

Hozciąga aż do źródeł Wisly7 a następnie 

)>wzdłuż samćj Wisły aż do morza.<< 

Ten mniemany rozstęp między pólnocncmi 
ko{1czynami gór Sarmackich, a Ptolcmcuszo

\:\/emi źródłami Wisły, to j u ż j est ,v r z c

c z y w i s t o ś c i s a m a W i s ł a , a m i a n o ,v i
ci c jćj bieg górny od Baraniej góry do 

j ć j z a ł a rn u pod C h y b·a rn i. Tc.: część 

W'isly s kr ć ś 1 a Ptolemeusz zupełnie i ciągnie 
tu granicę po mniemanym bezrzćcznym i bez
górskim gruncie. 

To sarno potwierdza drugi ustęp w ks. III 
rozdz. 5 opisujący zachodnie granice Sarmacyi: 

,> Od strony zachodnićj odgranicza (Sarma

)) cyję) rzćka Wisła, dałc:j linia wyciągnięta od 

»jćj źródeł do gór Sarmackich, potćm same 
» t c góry. <1 1) 

Ten błąd Ptolemeusza, wyraźniC, z przyto

czonych ustępów dzieła jego okazujący się, 

trzeba przenieść na naszą mapę i pociągnąć 

na nićj stopic11 pięćdziesiąty drugi, minut pię

tnaście powyżćj załamu Wisły pod Chybami . 

.i\li~dzy 52 a SG stopniem zakrćślą się oczy

wiście stopnic 53, 54 i 55. Ponie,n1ż jednak 

od załamu w·isly pod Cbybarni do ujścia Wi-

T(t [·m!1xtf.1um, ~·,~!'.'rnnx,'i.. ih1ry <)'1drrrnrn.; . . . xu, !j 1unc d.c 
()f.!IJ l7Tt Tl'jJJ ćł(!ftdn-,v i<HJ (tl.lj1' T()V o,~wro1l).r, 7lOrrtfWV, Y.(tl 

i111 m'·ro.; 710Tll/HJ,.; i'w.; fJa).cJ.(j(jt;.;. 
1

) Lib. Il[. C. 5. 'Am'> oi OM,IIC!I' Tl:J TE, 01'•wrnn.((, 
7TOUtfH:J Y.(!l rrj /UTa~1'1 T1i.; Xć(j a}.1~.; at~TOV i{ltl TC011 ~·(l(}

1
l(((Tl

Y.(0V o!!{ on• "l!!((!'l' u x,d w'•rn1.; ro,.,; <'Ir:w11·, (~1' ii fifo1.; ti'!!r;rnt. 

sły mieści się \V rzeczywistości przestrzeó 4° 

45', Ptolemeusz zaś nadaje temu rozstępowi 

tylko 3° 45', wypada ze względów zastósovrn

nia się do rzeczyYvistcgo pomiaru nadać roz
stępom Ptolemeuszo,vych stopni odpowiednią 

szćrokość, wynikającą rachunkowo ze stósunku 

3° 45' : 4° 45', czyli w stósunku 4 : 5. Inncmi 
słowy: ponieważ przcstrzc11 objęta stopniami 

Ptolemeuszo,vemi jest w rzeczywistości o 1/ 5 

część wi~ksza, wypada więc i rozstępom sto

pni, które ją objąć mają, nadać na naszćj ma

pie szćrokość o piątą cz~ść większą od skali 
mapy no,voczesnćj, której za podsta,vę do na

szćj mapy uży,varny. Zastósowaliśmy się tćż 

do tego i mamy już teraz zupełną kratkę sto

pni Ptolemuszo\vych, narysowaną z zachowa

niem wszelkich błędów z geograficznych pojęć 

Ptolemcuszo,vych i przypadkowych zbocze{1 

\vynikającą. · 

Chodzi teraz jeszcze o kilka zmian konie

cznych w zakrćśleniu siatki r z ć cz n ć j, naka

zanych także perturbacyj arni, których jawne 

przyczyny ,vynikają ze ścisłego rozbioru dzieła 

Ptolemeuszowego. 

Ptolemeusz północną część stron naszych 

oznaczał podług innych żr6dcl, a podług innych 
znó,v południową. \V pólnocnćj części opićra 

się gl()\vnic na badaniach nautycznych, podług 

których równoleżnik Diaripheos zakrćślil, w po

łudniowćj zaś widocznie na podaniach handlu 

prowadzonego od Dunaju. Brzegi morza i dólną 

część Wisły zakrćśla bo,viem idąc od zacho

dnich granic Germanii, gdzie stała ilota rzym

ska, w oznaczeniach części południowych pod
suwa się ku nam od Panonii, a mianowi

cie od ściśle oznaczonych zagięć Dunajo,vych. 

Widać to wyraźnie z kolei, jaką się w ozna

czeniu punktów wybrzeża północnego w ks. 

II rozdz. 11 od ujścia Renu aż <lo ujść \Vi

sły posuwa 1) i ze sposobu, w jaki znów w in

nćm rnićjscu tegoż rozdziału rozpatruje stó
sunki poludniowćj części porzćcza Odry i źró-

1
) Ptol. G. ed. Nobbe L. II. r r. §_ r-4._ Mm, 

Tlt..; rnv P111·rH' ix/30).(1....;, rt? hd1.,nvl]'1, 110/r;irt,: xry J'ó' 

'..4).[3th.; nnrn11ov ix/30).ai 1a r.; J'' 
).fj 1' 
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deł Wisły od zagięcia Dunajowego pod Kar

p is. Wynikło ztąd, że te dwie w odmienny 

sposób ułożone części nie przystały zupełnie 

do siebie i to w ten sposób, że mu się pórno

cna część w stósunku do południowej o jeden 
stopień na wschód przesunęła. Musiemy więc 

i to zboczenie przenieść na naszą mapę, przc

smvając całą północną część Wisły wraz z przy

ległą siatką Noteci i Warty w stósunku do źró
deł ·wisły o jeden stopie11 na wschód, zacho

wując przytem ściśle rzeczyv.:istą odległość do

pływników Odry od koryta Wisły. 
Pozostaje nam teraz już tylko uskutecznie

nie jednego jeszcze zastósowania się do pojęć 

geograficznych Ptolemeusza, które wpły\v swój 

wywiem na stósunek rozmiaru tych dwóch czę

ści zlepionych z sobą - północnej i południo

\vej, w kierunku szćrokości północnej. W spo

mnieliśmy już na innćm miejscu, że starożytni 

geografowie widzą wszędzie pasma gór na dzia

łach wód, chociaż tam w rzeczywistości wcale 

nie istnieją i wielką do nich przywięzują waż

ność, stósując do ich położenia resztę swych 

geograficznych oznacze11. Porzecze Wisły od

dzielają ·więc podług Ptolemeusza od porzecza 

Niemn3 góry W cnedów (7<, 01'1E:1·E:01x,, l]Q1l)· Góry te 
ciągrn:1 się od zatoki Wencdó\v (OruE:01xb,; xóJ.JTo,;) 

t. j. od ,vklęslości wybrzeża Bałtyckiego mię

dzy Gdańskiem a Królewcem (przez co Pre

goła widocznie do systemu rzćcznego Niemna 

policzoną została), aż do źródeł Narwi. Że zaś 

przez środek tych gór przeciąga stopieó 5 5 

wynika ztąd, że rozciągłość tych gór oznacza 

od 54 do 56° szćrokości pólnocnćj. \Vybrzeża 
bowiem zatoki Wenedów leżą podług Ptole

meusza pod 56 stopniem. 'Tam się zaczynają 

A' l f l {J f! I X li ,,. X ć Q fT () Jl 1/ (i O V 

·1 [ ,,m'<. Tov '.A}.{]11• i;o1.1J 

'I iqć;1is,· /;01.11 
i7 b'n iq t:;1j,; xrd <L(iXTtx.rmh:Yj 

'lO U.l'(Cl()}.1x.wm'l01' ai:-r,7.; 

i1 /HT<t TliP i~oyJ111 'll(.lc:Yr17 i~o1A 
'i i.·no Trdr17v iq c;17.; 
1/ 71(10,; U.l'(lTO).u.,; f Jl/GTQO(f 1/ 
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góry W enedyj~kie, ich środek przypada na 5 5 
stopieó, koniec ich przeto, a tern samem i źró

dra Narwi przypaść muszą na 54 stopień. Po

ciąga to za sobą takie następstwo, że prze z 

ź ród ł a N nr w i i wszystkie r ó w n ole
gł e j ć j ok o lic c t. j. prze z n as z st opie ń 

53 przechodzić musi Ptolemeusza sto

p ie 11 pięć dz i ć si ą ty cz w arty. 
Rozszerza to cokolwiek północną część na

szych okolic między 56 a 54 stopniem Ptole
meuszo\vym za wartą, vv stósunku do części po

łudniowej, zawnrtćj między 52 a 54 stopniem 
szerokości północ11ćj, ale nadaje tym ziemiom 
kształt zupełnie zastósowany do pomiaru Pto

lemeuszowego. 
Oprócz wymienionych tu zboczeó. nic do

strzegamy już w ustępach dzieła Ptolemeuszo

wego, odnoszących si~ do porzeczy Odry i Wi

sły, żadnego uchybienia \Vzględem geograficznej 
rzeczywistości. 

Staraliśmy się z całą usilnością wniknąć 

w istotę błędów Ptolemeuszowych, tak zasadni

czych, jak przypadkowych i przenieść je na 
naszą mapę. Jest to więc w naszćm ro1,umie

niu mapa, jaką sobie Ptolemeusz w wyobra

źni swej utworzy!, kiedy znajdujące się na niej 
mićjsco\vości stopniami długości i szerokości 

oznaczał. Jeśli nam się udało dokonać tego 
mozolnego zamiaru z całą ścisłością i z uwagą 

nie pomijającą najmniejszego szczegółu, to na 

mapie tćj powinniśmy tcrnz odczytać wszystkie 

miejscO\rnści, jakie .Ptolemeusz umieszcza na 
porzecz;1ch Odry i \Visty, któremi się w tej 

chwili wyłącznie zajmujemy. (Tabl. II. a.). 

lJ01',Jo(!rl.; 40° d I. 5o0 3o sz. i Ku.d~óooVJ'OP 42° 
40' d L 5 1 ° 3o' szer. wychodzą zupełnie z ram 

naszej mapy i wchodzą pićrwszy na przcstrze11 

Czech, drugi na obszary Monl\vy. Nic wcho

dzi też w ramy mapy naszćj ~4rir1,·x.a oznaczona 

43° dł. So0 20' sz., K(f.}./rmc zaś 43° 45' dł. 52° 
5o' sz. przypada co do minuty na nasz Ka

l is z, ~:nl,Jrwrl 44 ° dł. 5 3° 3o' sz. przypada na 

położenie Żnin a. 'Arrxra,·xaU.; 44° dł. 54° 15' sz. 

stwierdza trafność domysłu historyka Voigta, 

różniąc się tylko · o kilka minut szćrokości pół

nocnćj od położenia Os ie l ska pod Bydgo-
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szczą. ~'xoi\irov 43° Jl. 5 5 sz. zbiega sis z po
łożeniem Cz c r ska ,,,. Prusach zachodnich. 

Przypadłość czterech ostatnich naz,v Pto
lemeusza na położenia Kalisza, Żnina, Osiel
ska i Czerska ,vytrzymuje tćż najsurowszą kry
tyk({: oportą na wszystkich ,ngl~dach. \V Żni
nie znaleziono bronzy odnoszące sic; do bardzo 
da,vnćj epoki bronzowćj q,. Kartka Żnina do 
mapy archeol. w Akademii Urn. Krak. ). Hc'l

wnie dawncmi są zabytki znalezione w Sł u
p ach na drodze z Sctidavq do Askaulis, 
ś,viadczące o od"- i c cz n ć m używa n i u t ó i 
drogi. Kalisz, Żnin i Czersk toną sta
rożytnością powstania s,n~go w zupcdnie za
micrzchlćj przeszłości. K8lisz leży na najdogo
dnicjszćj drodze pro,vadzącćj do przesmyku 
rni~dzy rnoczan1mi \Varty pod Koninem, Żnin 
zaś na przesmyku wśród bagien Gąsa,vki, pro
wadzącym dn jedynego ,v owych czasach przej
kia przez Noteć (pod Turem), ktćlrego wc~11c~ 
nic można było pominąć~ Os Ie 1 s k tuż za je
dyną bramą. jaL~ rnieszka1kc okolic~ w kt(>
rych pMnićj znamy Gniezno i Krusz\\'ict;, do
stać sic; mogli na Pomorze. Cz c r s k leży na 
zapuszczai'1skiej drodze, kt<>rą \\~ dawnych cza
sc1cb z ,vyrnienionych już poprzednio przyczyn 
tak od brod(.>\\. CzarnkO\vskich, jc1k i od bramy 
vVyszogrocłzkićj, którą teraz w laści,Yićj już as
ka u ka I isk a albo osielska zwać możenw, Tu-

'"' '" .. ' 

cholską puszcz~ po zachodnićj stronie obcho-
dzono. I) o ł <) ż c n i e tych m i c j s c z g a dz a 
S i te \V i <;_ C j a k n a j Z U p e I 11 i e j Z C W S Z y S t -

kicmi vagl~dami na fizyjografijc; 
przy 1 e gł y c h ok o 1 i c. Ka 1 is z, Żnin i Os i c 1 s k 
pilnują si~ przytćm gości11ca aż do ostatnich 
czasów prrwszcchnie używanego, a zarazem, 
jak świadczą znalezione na nim zabytki, od
w ie cz n i c istn1c1ącego. Przekonamy si<c 
zaś nieba\Yem, że i zabytki ludów z nad mo
rza Śródziemnego, tak greckie jak i rzymskie, 
znachodzą si~ głównie na szlaku, który zdąża 
do tych miejsc i od nich dalćj prowadzi, i że 
mi<-cdzy zabytkami rzymskićmi, poja,viajątćmi 

sic; na tym szlaku, znajdują si~ ta obok da
wnićjszych i zabytki należące do czasów Ha
driana i A ntoninćnv t. j. do czasu, w którym 

Ptolemeusz pisał swe dzieło. znsic;,gając nicza
,vodnie informacyj od tych samych ))gości(( 

rzymskich, którzy zabytki te na pomienionym 
szlaku zostawili. Wymieniali mu zaś wędrowcy 
rzymscy właśnie te osady, chociaż inne poli
tycznie ważnićjsze, już \\·ówcza~ istnieć mogły, 
i pomagali \\" oznaczeniu ich położenia gl(l
wnie dla tcgo, żc, jako przesmykowe, słu

żyły przeważnie do oryjentowania się w po
chodach na północ. 

J eżcli ,vynalezienic rzeczywistego położenia 
Kalisii, Sctidawy, Askaukali3u i Skurgonu wy
magały mozolnego wnikania ''" istotę bl~d<'>\'r 
Ptolemeuszowych, tak zasadniczych, jak i przy
padkowych, to natomiast wy1rnlczicnic rzeczy
wistego położenia P<?miniętych tu chwilowo 
mićjsc: /Jor(~ornl.,.·, ~fo,h·xa i krt(;~,;1~orr,11· nie sprawia 
już tak wielkich trudności. 

Że zakreślone na naszej mapie Ptoleme1.1-
szowe stopnic dług ości ,v schodni ć j są 

jak najakuratnićj w S\Yojćm miejscu pociągnięte, 
przekonywa nas najdowodnićj pe\\'icn rodzaj 
pr<'>l1y t. j. spuszczenie ich podług tćj samej 
ska 1 i, aż do Dunaju. Stopie11 4:2 minut 3o 
trafia bo,vicm w takim razie na \\·los ". sam 
środek tego załamu Dunajo,,-ego, nad którym 
leży A.·,1!!11~.; oznaczony tymże samym 
stopniem długości i tą samą ilością 

mi n ut. (Tabl. Il. b.). 
Mićjsca nad Dunajem oznaczał Ptolemeusz 

podług informacyj zasięganych od władz ad
ministracyjnych i wojsko\\-:ych rzymskich. lch 
stopnic długości zgadzają si~ z przyjętą przez 
Ptolemeusza zasadą ohliczania tych stopni, 
a stopie11 szćrokości jest prawie zupełnie zgo
dny z rzeczywistością. \Vynikają ztąd dwa \Ya

żne dla nas rezultaty1 raz, że kiedy mamy aku
ratnie zakrćślone stopnie długości; to podług 
nich możemy ,iuż poszukiwane mićjsca po pro
stu odczyty,:vać, a potćm, że w blizkości 

Dunaju i pod okiem \:vywieranćj ztąd kontroli 
i stopnie szćrokości nie mogą być zbyt bl~
dnie podane, a małe w tćj micrze uchybienia 
wyjaśnić nam mogą oznaczenia innych punk
tów, których położenie nie podlćga wątpliwo
ści. Takim punktem jest północny kraniec Bic-

4 
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la w. Nie ,,·chot1L~!C \V to 1 czy Ptolemeusz na
Z\Y<"i: gór Sarmackich po za Biela\Yami rozcią

gał jeszcze na dalsze odnogi karpackie ku ,vscho
c.l o w i idące, nic podlega przynajmnićj naj
mniejszej \\·qtpli,Yości, że linija północnego ich 
kra11rn, pod ktc'm1 dalsze przedłużenia ku ·wscho
dowi odbićgać n~OfW: oznaczona u Ptolemeu
sza stopniem 5o0 3o', przccl10dzi przez Ja
błunki i że tu jest owa %ffJaiJ1 n;Jv .2·flQf.f(tr1;,:(;>1· óQ{c,>r, 

do której Ptolerncu~z od domniemanych źd)

cleł \Visły granic(? Germanii prmvadzi. A że 

tu jest Ptolcmcuszo,Yy stopie11 szerokości 5o0 

3o' - ,v rzeczywistości znś 49° 3o' moLerny 
więc i położenie Bud or gis u, o z n ac z o
nego t )' m samym st op n iem Pt o 1 em e u
s z o w ć j s z ć r o k o ś c i , p o s z u k i w a ć n a r () -

wnolcżniku Jabłunck t. j. na i1aszym 
st op n i u 49° 3o'. Że zaś na Dunaju 43° dłu
gości Ptolerncuszowćj zbiega si~ z rzeczywi
stym 35 stopniem, '")l'ada ztąd, że podług 

\vyszczególnionćj już red ukcyi trzech stop n i 
Ptolemeuszowych na nasze 2 stopnic () minut, 
czterdziesty stopień Ptolemeuszo,Yy, pod któ
rym ma leżeć Budorgis, musi być naszym sto
pniem 33 i 3 minutami. Mamy \\·i~c potożc

nie Budorgisu oznaczone na poJstawic dokta

dnej redukcyi n as ze mi st op ni am i. Skrzy

żowanie się naszego stopnia ~no 3' d I. wsch. 
z naszym 49° 3o' sz. póln. wskazuje nam na 
mapach specyjalnych 11c1d rz<:czkq Saza\\·ą 

w Czechach \Yioskc; Br (J d, leżącą na drodze 
z Igła wy do Kladzka na Szlązku. Nic mogło 
też często pO\vtarzanc Ptolemeuszowe Budor

gis przypaść ''" lcps1c miejsce, juk na Bród nad 
Sazawq. Dostało si~ ono przez to na najstar
szą drogę handlo\\'i:! etruską prowadzącą z Ha I I
st at t przez Linicc i Igla,Yę do szłązkicgo 

Kładzka, którćj kierunek przez Szlązk, \Vid
kopolskę i Pomorze poznamy w przeglądzie 

odkrytych ,ndłuż niej zcibytków etruskich. 
Droga ta si<rgo czas(>\\', kiedy w stronach pół

nocnych unikano jeszcze ile możności lodzio

"')·ch przepra ''" na rzc.::kach, a szukano br o
d ów. Nazwać h tt:ż można przeważnie br o
d o \Y .. ! , bo. jak si~ pózn i ej pokaże, Z\vraca 

sic; \\·sz~dzic na porzeczach Odry i Wisły n a 

b r o d y. N a 11 i ć j , b r c') d 11 a S a z a w i c i n a -
nvana od niego osada znaczyły wówczas wi~
cćj, niż Wrocław, kt(Jrcgo położenie droga ta 
w Szlązku omija, Z\\Tacaj,!c si<c od miejsc przy

ległych ~obótcc na brody Odcrskic pod dM
nym Br z cg i cm (Dyhcrnfurt). Na ;\'oteci szuka 
br od <'J ,v pod Czarnkowem, a ,v późnicjszćm 

zhoczeniu S\Nojóm, na Drwęcy pod Brodnicą 

i 11;1 Ossic pod Slupem. 
Na podsta,vic tei sarnćj rcdukcyi, opićrają

cćj si~ 11,1 tern, że ĄJ 0 Ptolomeusza Jl. wsch. 
jest w tych stro1rnch J5 podziatu map 110\,·o
czesnych, a Ptolcm u~zovvy 5o0 ~~o· szćrokości 

naszym 4~)0 3o', wypada położenie Asanki (43° 
dł. 5o'J 20' sz. Ptol.) na nasze: 35° dł. 49° 25' 
sz. t. j. prawic zurelnic na położenie Olomu11rn. 
Uważc1nc z,yyk.lc za Olom uniec E bur u m, 
przypada z tych samych wz~l~dów redukcyj
nych rnczćj na położenie B c r n a, do którego 
i brzmieniem jest podobne. K;ld1<1<\'01·ro1· zaś przy
p~1da na gościniec z 010111u(1ca do Haciborza 
wiodący; na miejsce, które zrządzeniem dzi
wnego trafu nc.lZ)'Wa ::-.ię n z y mar z o''" e ITl 

~po niem. Hocrncrstadt), jakby na wspomnie
nie pro,Yadzącćj tc;dy handlo,\·ej drogi rzym
skićj. 

Że Budorgis nic może być żadna miara 
l ..; ., " 

vVrocla,Yicm, wynika jak najdo\Yod11ićj z tego, 
że kiedy miasto na ostatku wyn1ienionc Ie ż y 
na średnim biegu Odry: nić można przy
czepiać do niego naz,,· osad, ktc')rych wskazane 
położenie przypada n a po 1 udnic od źr ód e I 
tejże samej rzeki. Źródła Odry nic są 
wprawdzie w Ptolemeuszu osobno oznaczone, 
ale przypalh1jąc mnićj \\·iccćj na równoleżnik 
załamu 'vVisly pod Chyba mi, pr;,ypadają na 
Ptolcrn. 5:2° sz. p, Budorgis zaś podany pod 
5ou :~o·, kżćć musi o 1 1//J bardziej na po-
1udnic źródeł Odry. Asa11ka tei, i Ca
r od unum nic mogą być, pienYsza Starym 
S Q cz cm, Jak chce p. Szaranic,Yicz, a dru
gie Krakowem, choćbyśmy tego bardzo pra
gnc;li, nic tyiko z ch~ci przyswojenia icb 1:ie
miom naszym; ale i ze wzgl~c.Mw na nasz cel. 
bo i przez SQcz przechodzi l handel rzymski, 
jak się o tern z przeglądu zabytków przcko-
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namy, - ale mimo tego nie mogą być ani 

Asanka Starym Sączem, ani Corodunum Kra
kowem, bo b~dąc przez Ptolemeusza zaliczo

nemi do Germanii, leżeć tćż muszą na zachód 

od jasno Wisłą i Biela wami zakreślonej wscho

dnićj granicy Germanii i oznaczone są też 

w miejscu o jeden stopieó. po za te granice 11a 

zachód vqchodzącem. 

Co ,viycej - Ptolemeusz zakreśla w Ger

manii trzy pasy klimatyczne. - Z przeglądu 

wszystkich mićjsc Germanii \V obr~bic tych 

pasćnv umieszczonych wynika, że pienvszy 

z nich, nazwany przez niego a r k tycznym, 

~i~ga od ,:vybrzcży morza Bałtyckiego do ró

wnoleżnika bagien Noteci, drugie ztąd do ró

wnoleżnika poludnio,ngo stoku Sudet, trzeci 

ztc}c.l po Dunaj. Podział tych pasów polega na 

rzeczywiście odmiennych właściwościach kli

matycznych i zrobionym został na podstawie 

zupełnie rzetelnych informacyj. OtM S kur
g o n i As ka u kal is wymienione są rniydzy 

miejscowościami pierwszego, Kal is i a i Se
t id a w a należą do drugiego, a Bud or gis, 

As a n k a i K a r rod u n u m do trzeciego z tych 

pasów 1). 
\VypaJa wi~c poszukiwać wszystkich tych 

mićjsc na odnośnych pasach i nic można ża

dnego z nich przenosić z jednego pasa na drugi, 

jak to zwłaszcza co do Budorgisu uczyniono. 

Kiedyśmy, po doprowadzeniu do tego pun

ktu bada11 naszych nad Ptolemeuszem, prze

glQdali w bibliotece Uniw. Jag. różne cdycyjc 

tego autora, celem dokładnego oznaczenia osady 

A1.111orrrD.l-101·, którą jeden ze scholastycznych ob

jaśniaczy Ptolemeusza za Gniezno (Gnisna) po

czytywał, ,vpadlo nam w r~cc bardzo stare 

wydanie naszego autora, znajdujące siy w tĆJŻC 
bibiiotccc. \Vydanie to bez karty tytulowćj. 

1) Ptol. Geor{r. L. .l I I c. 5 ~ 27 ·- 2~). 

. . .• 'J,,'r l' l-r n:i <t(JXTIX<:i x).//HlTI ai',)'-1 . . • ~'xo1'(i)'OJ' •.. 

.Arrxm·xaV.; . •.. 
·1,·,, 1\?. n_;, 1·71/1 rni·rn xi.!.trnTI 7701.F-!~· ai',\'f. . . . Am·,·l-

1\'111·1·or, ~-T(11t,-11ra, A1,H1orrrD.Ho1·, /101•,Y11(i/;'n1·, 1'1!1.,rrla, ~-nl-
1\'10·,c 

· f,;,. ,\'l- n:1 1·1n'1 rnr·rn xi.~1rnr1 71111.l-l.:. 1!i',Y1-c: l1n1•1\'o!;-

'/1.:. • • . '' l,'/1111•!101· . . . f..1c~~111\'111•r11r . . . · Arrdyxa . ... \Ed. 
Nohbc1. 

Dopićro pod koniec ósmćj księgi zdradza au

tora i rok wydania dopisek: Claudii Ptolcmei 

viri Alexandrini Cosrnographiae octaYus et ul

timus liber explicit. Opus Domini Nicolai 

Germani secundum Ptolemeum finit. Anno 

MCCCLXXXII Augusti nro Kalendas XVII 

irnpressum Ulme per ing(niosum Yirum Leo

nardum Hol prefoti oppidi ciYis. Do ,vydania 

tego dodano bardzo na ów wiek ładnie odro

bione i starannie opracowane mapy. Zaraz na 

pićrwszy rzut oka na mapę Germanii dostrze

gliśmy z wielkićrn zado,volnieniem, że na nićj 

nictylko rozst~p mi~dzy końcem gór Sarmac

kich a źródłami Wisły jak najwyraźnićj ozna

czonym został, ale że Budorgis położony w miej

scu, gdzie leży Bród nad Sazawą, a Asanka 

w miejscu odpowiadającćm położeniu dzisiej

szego Ołomuńca, co nam podaje dowód , że 

n ie uprzedzone umysły były już od daw'na 

na właściwej drodze badaó . i że dopiero pó

źniejsze te n de n cy j n e prace niemieckich ba
daczy sposób oznaczania poloże11 rnieJSC Pto

lemeuszowych \vypaczyły 1). .Żałować tylko na

leży, że cz~ść rozciągająca si~ od gór Aścibur

skich do ujść Wisły nic została należycie wy

pełnioną i żadne z miejsc, przypadojących na 

porzecza Odry i \Visly, wpisanem na teJ ma

pie nie zostało. 

Co zaś do Lirniosaleum, to miejsce to, ozna

czone zgodnie we wszystkich wydaniach sto

pniami 41 ° long. 53° 3o' lat., l c ż ą ce n a r ó
w n o 1 e ż n i ku Set id a wy, ale o trzy stopnic 

Ptolemeuszowe bardziej na zachód, nie może 

być Gnieznem, tylko przypada na południe bro

dów Noteckich w okolicy Czarnkowa. Trzy 

stopnie Ptolemeusza równają siy naszym 2° G', 
a taka jest właśnie odległość południka .Żnina 

1
) Ponieważ stopnie długości nad Dllnajem nie wy

magaj,1 żadnćj innćj tylko z as ad n i cz ć j zmiany, więc 
tćż we ,vszystkich prawie kartograficznych przedstawie
niach Ptolerneuszov,:ćj geografii, jak n. p. w edycyi Hen
ryka Petra z r. 1 545 - I) ud or gis i E bur u m pod 
względem długości wschodnićj dobrze umieszczone, tylko 
o tyle za nadto na północ, o ile si~ Ptolemeuszowy 
5o 0 lat. za nadto w t~ stron~ wysmrn .. Inne miejsca nic 
mogą trafiać w swe właści\YC położenie \\' opracowa
niach czysto-kartograficznych, dla tego, że te zachodzą-
~rch perturbacyj nic uwzgl~dniaj,)_· . 
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od południka idącego przez zagięcie Noteci 
mi\dzy Ujściem a Czarnkowem. 

Z innych miejsc wymienionych przez Pto
lemeusza, Str ag o n a (.~:r!_)(tyónt) 3g0 zo' long. 
i 52° 40' l:.tt. przypada na pobliże wąwozów 

kładzkich; B ud o r i g u m ( llouo<J!_llj'()1·) 41 ° long. 
52° 40' lat. na vvąwozy prov{adzące do Kar
niowa · (Jaegerndort). 

\V rozdziale 5 księgi Hl Ptolemeusza, w któ
rym rzecz o Sarmacyi, trzeba si\ dobrze roz
czytać, żeby się zoryjentowac w położeniu 

przytoczonych tam miejscowości. 

Stopnie długości są na podstawie wymie
nionego jni. stósunku do naszych stopni dosyć. 
dokradnie wkrćślonc. Za punkt wyjścia do ich 
zakrćślenia obrać trzeba ujście Dniepra 57° 3o' 
long. (nasz 5o0 dł. wsch.). 

~.\Iiarę stopni szerokości podają n;im dla 
wschodnio-południow~j części Sarrnacyi <lwa 
niewątpli\ve równoleżniki ujść Borystcnu 48° 
3o' i środka bagien polćskich, przez który Pto
lemeusz przeciąga swój stopie11 So0 :.w'. Oka
zuje się to z tak z ,va ny c h południowych 

żródd Dnieprn, które Ptolemeusz pod tym sto
pniem umieszcza. Ptolemeusz bo\vicm cal ą 
siat k <; wód Dn ie p ro \V y c h nazywa Bo
rystenern ~ nie \vyróżniając osobno doplywni
\Yników. Górny Dniepr, Berezynę i Prypeć 

mvaza 011 wyraźnie za trzy ramiona Borystenu. 
Z tej to przyczyny potudniowc źródło Bory sten u 
( S3° )o' łon. 5o0 : . .w· lat.) w moczarach Prypeci, 
północne źródło Borystcnu (52° long. 53° lat.) jest 
źródłem Berezyny. a zna oprócz tego je
sz cze gł ó w n~~ od n o g ~ g ó r 11 cg o D 11 ie
p r a, chociaż położenia jej zródel nie oznacza: 
bo Umieszcza \\'Zd łuż I) iej (m(lt 'Tlił' /Jr>!>l'IT<~'{n/1' 710-

T<!/HJI' cały szereg os[1d, a rni~dzy niemi mia
sto Sar u m pod 5(> 11 long. a 54° lat. w stro
nie do źródeł Berezyny pół.-\vschodni6j(!) 1 J. 

1
) Roz~zyta\\'szy ::ii~ dobrze w 5 roz. ks 111 Ptol. 

i porównpYajl1c źródła n,lJh<młzićj południowe Boryste1rn 
(ró r.ari, r111· 'A,11r!1fo;m i.~11n

1
I'\ ze źródłami pólnocnemi 

i1 nrli'''i (· ii.(1xr1xc,min, , z położeniem osad ;\madoka, 
Azagariurn, Sarum i ~ios,.um, przekonamy się, że je
dno ramię Borystenu Prypeć) płynie od 53° 3o' I. i 50 11 

:20' lat. do rozwidlenia r;,~k pod Niossum ( S(jl' long. 
48 11 40' lat.\ drugie (sam górny Dniepr) ·wzJłuż stopnia 

Bićg Prypeci, jako środek bagien poleskich 
(amadockich) przypada, jak już wspomnieliśmy, 
na 5o0 20' sz. półn., co nam właśnie w zcsta. 
v;icniu ze stopniem długości ujścia Dnieprowego 
(48° 3o' lat.) daje carą siatk<t stopni tych okolic. 

Na sarno rozwidlenie rzćk u spływu Pry
peci z Dnieprem (n'.!b~· 7t/ i:'xr!_1()nu rnii flo!_mrfJfrov.,: no

rn.irnf•) pod Ptolemeuszowym 56 stopniem a na
szym 48° 3n' długości \,v~chodnićj, gdzie dziś 

leży Cz ar n oby 1: przypada Ptolemeuszowe 
N i os sum. Ztąd umieszcza Ptolemeusz wzdłuż 
Prypeci pod s\\·oim 5 5° (naszym 4 7° 20'), gdzie 
dziś leży Mozyr, o-;ad~ S a r ba cum: a w bliz
kości UJSC Jasioldy miasto (m1i.,.;) Le i n u m. 
Jest to wyraźnie osJda pośrednicząca \VÓwczas 
w banJlu, schodzącym z Prypeci przez Jasiold~ 
i Szczart; na Niemen, której znaczenie han
dlowe przyj~ło w późniejszych czasach miasto 
Pi 11 s k. 

Na północ od Niossu i po J jego polu
J n i kic m (,vi<tc wzdłuż górnego Dniepra 1J na
st~pują po sobie: 1\ mad ok a, w mitjscu dzi
siejszego Lojc\\'u, 1\ z ag ario n, w miejscu dzi
siejszego Homla i Sar u m, przypadające na 
ostcltnie krat1ce Dnicprn w tym kierunku (56° 
dl.), więc na położenie Orszy, zką<l zapewne 
przewożono lub p r z c \V I ócz o n o 2) towary 
na Dźwinę i na rzeki ku Ilmenowi płynące. 

SG dł. wsch. od punktu po\,yżćj 5+0 szfrokości położo
nego (powyżćj Sarum i·1 do zbiegu rzćk pod Niossum 
(JT!_ll'i.,: rri fXT(HJJTl1 701' /:O(!l'<T!)'frrw.; 1T()rn

1
110f,), trzecie (l.kre

zynal od 52 ° long. i 5 3 lat. do gló,\ nćj odnogi, do 
którćj ud10Jzi rni~dzy AmadoL1 a Niossum. 

.Tak cała ta cz~ść, morza Azowskiego, do którć j 
Tanais (Don) uchodzi, tak i cała okolica bagien Pry
peci wysm\'a si~ Ptoh:1neuszo,,·i o ,,·iclc za daleko na 
północ, co zapewne ztąd powstało, że mu odległość 
zmierzona na 11autvc1,nćj drodte t>d ujścia Borvstc11u 
wzdłuż ni~ dosyć u,~·zgl~d11ionvd1 silnych zagi<;ć d;lll(:go 
biegu t<:j rzćki podauo; Ptolemeusz zaś u wa.zał ją za 
podaną sobie w prostćj linii ku północy. nez z\\rócc 
nia dostatecznćj u,rngi na te,; okoliczność, ,Yynikaj,iq ja 
s110 ze stopnia sz<:rokości bl<.>t .\n1adockich, oryjento\\'a 
nic si~ w położeniu miejsco\\·ości na środko,,ym biegu 
Dniepra podanych, staje si~ bardzo trudnćm, w przeci 
\\·nym zaś razie, zupdnie Jat,vćm. 

' 1 Górny Dniepr płynie 11 Ptolemeusza ,,·zllłuż 5(i 11 

dl. wschod11ic:j. 
:!'1 Por<'>wnaj co o u ż y \\' a 11 ć m dz i~ jesz c 1, e 

\\' Hosyi przeciąganiu to\rnrów z r7.ćki na rzek~ na ,do
bch (1JJ0/oki1 rnó\\'i prof. Blasius ,,. dziele swćm: Hcisc 
in Hmsland 18+0 und 18-11, 
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Wiadomo, że porohy Dnieprowe przery
wają stałą żeglug~ na Dnieprze. Od Czarnego 
morza przewożono wi~c towary lądem do 
przystani powyżej porohów położonych, jak 
to w późniejszym handlu Kercza (Tcodozyi) 
widzimy, który, biorąc spuściznc; po handlu 
Olbiopolita11skirn, dotrwał aż do czasów litev{
skich. Od Olhii pro\vadzila ta droga; jak nam 
to przegląd pozostałych na niej zabytków okaże, 
przez okolic~ źródd Taśminy ku ujściom Rosi. 
W tym punkcie umieszcza Ptolemeusz miasto 
M c trop o 1 is pod swoim 56° 3o', którego 
,vi~c szukać należy pod naszym 49° :w'. 

Miejsce to nazywa Plinij usz Mi 1 et op o 1 is. 
Z nazwy Pliniuszo\\'ej zdaje si~ wynikać, że to 
była kolonia Olbiopolito11ska --· miasto Mile
zyjan, stanowiąca punkt łączności mi~Jzy 01-
bią a stałą żeglugą na Dnieprze. Znaczenie 
handlcnve, jakie z tego wzgl~Ju miejsce to mieć 
musiało, przeszło póznic:j na Kijów, i stało 

si~ przyczyną jego rychłego w;,,rostu. 
llozpatrując si~ w granicach mi~dzy Sar

macyją a „ Jazygami 1\lctanastarni i Dacyją, 
znajdziemy, że Ptolemeusz z głó\\'nego pasma 
B icla\v (gór Sarmackich), ciągnącego si~ od 
Dunaju na północ, wyprowadza ,v prostc:j li
nii na wschód pod swoim 48° 3o' od n o g ~ 
wschodnią gór Sarmackich od 42° 3o' aż 
do 4G0 dr. wsch. rozciągającą sic;. Jest to gra
nica mi~dzy Sarmacyją a Jazygarni Mctana
stami, mieszkającymi w p()łnocnych \V ~grzech 
mi"dzy vVagą, Cissą a Dunajem. Odtąd pod 
tym samym stopniem szerokości (48° 3o') wy
tyka bieg Karp at (Czarnej hory), dopóki si~, 
jako góry Siedmiogrodzkie, ku poludnio,vi nic 
za wmą. Tuż p o n ad te m i s \V e lTl i Ka r
p at am i każesi~wić Tyrasowi (Dniestrowi) 
mi~dzy 48° 3o' a 4811 40', zsuwając go przez 
to za nadto na południc i nadając mu bieg 
ściśle od zachodu na wschód idący, jakiego 
w rzeczywistości nic ma. 

Od punktu zetkni~cia si" gc'>r Sarmackich 
z Karpatami (u źródeł Cissy) przechodzi linija 
graniczna na Dniestr. \Vypada ztąd, że si~ 
ciągnąć musi ,yzJluż Prutu aż do zakn;tu 
w okolicy dzisiejszego Tłumaczka, ztąd zaś 

w przedłużeniu pierwotnego S\Yego kierunku 
do włamu Dniestrowego naprzeci\v Horodenki, 
powyżćj Zaleszczyk. Odtąd stanowi granice; 
Dniestr aż do zgi~cia s,,·ego poniżćj Tyraspola, 
zkąd znó,v idzie Iinija graniczna suchym ste
pem w kierunku poprzedniego biegu Dnicstru 1 J 

aż do wybrzdy morza Czarnego. 
Zagi~cie Dniestrowe poniżej Tyraspola ozna

cza Ptolemeusz stopniami 53° long. i 48° 3o' 
lat. ZtąJ w gór~ Dniestru ku zachodo\vi umie
szcza z koiei nad tą rzeką, tak daleko jak sięga 
granica z Dacyją ,2) Her a et u m 53° 5o' dł. 

wsćhod., Vibantavarium 53° 3o', KJepi
dawa 52° 3o', Metonium 51° i Karodu
n urn 49° 3o·. Ze z\\·iązku całego tekstu wy
nika, że przcstrze11, na którćj rozmieszcza te 
osady, si<-cga od pomienionego zagi~cia rzeki 
aż do wierzchołka granicy Dackiej, zkąd gra
nica ta znów na Karpaty schodzi, - wi~c 
od Tyrnspula do Zaleszczyk. Ten sam rezultat 
wynika z zamienienia umieszczonych przy nich 
Ptolemeuszowych stopni długości na nasze 
w obliczeniu od ujść Uorystenu, t. j. od Pto
lemeuszowego 48° 3o' a naszego 5o0 długości. 

Położenie Heracturn przypada ,v takim razie 
na nasz stopieó 47° 28' i odpowiada położe

niu Tyraspola: ViYantavarium na nasz 47° 15' 

naprzeciw Bcnderu, Klepidawa na nasz 4G0 

25' w ·mićjscc dzisiejszego Jampola przy ujściu 
Morachwy, ~lctonium na 45° 3o', gdzie dziś 

lei:y Mobile\,. podulski, a Ka rod unum :1) na 44-0 

1} ••• 7Trt(i(t. T<>r m~ror 1Ta(1cD).t1.nr. Ptol. Geogr. Lib. 
III cap. 5 ~ 5 i G. 

2) Granica mi~dzy Dacyjq a Sarmacyją podana 
przez Ptolemeusza, zgadza si<r, z podaniami innych geo
grafów starożyt11ości i jest dziś w podanćrn przez nas 
bliższćm okrćśleniu po\vszechnic uznaną. OLł czasu za
j~cia Dacyi przez Trajana w r. I06 naszćj ery, wyszcze· 
gólniona tu linija graniczna staje si~ granicą rni~dzy 
Sarmacyją a paóstwem rzymskićm, - rzecz dla przed
miotu rozpraw;· naszćj niezmiernie ważna, bo od ,vićrz
cholka granicznl'go na załamie Dnicstrowvm powvżćj 
Zalcszc;,yk prowa~łzi odtąd n aj krótsza d/oga z p-'..u1-
s t \\' a r z y m ski cg o do w l a ś ci w cg o ,v y b r z e ż a 
burs z ty n owego wzdłuż Zbrucza i Buga a nast~pnie 
przcż suchy rozst(.'.p na pojezierzu pruskićm w okolicach 
Ełk.a, mnićj ,,·i~cćj kierunkiem dzisiejszej kolei żclaznćj 
Brzcsko-K rólcwieckićj. 

:i) Położenie Karodunu przypada w ten sam punkt, 
jc:śli si't jt.: podług J>tokrncusza zamiast od ujść Dnie-
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20' w okolicy ujść Zbrucza do Dniestru. Są 

to etapy handlu Olbii z zachodnią Sarmacyją. 
Jak w okolicy środkowego Dniepra wszystko 

do położenia bagien Amadockich (Prypeci), 
a w naddnicstrza11skiej stronie ·wszystko do tej 

części Dniestru, która granicę z Dacyją sta

nowi, tak znów przy oznaczaniu miejsc zadnie

przańskich, takich n. p. jak N a ub ar urn, Co r

e y n a i inne, komu by o nic chodziło, do ozna

czonego przez Ptolemeusza ujścia Donu zast6-

sować ·wypada. 
W zachodniej Sarmacyi nic \vymienin Pto

lemeusz żadnych miejscovYości. 
\V oznacztniu miejsc Ptolemeuszowych nic 

rządziliśmy się ani podobic11stwcm brzmienia 

przypominającego dzisiejsze nazwy, ani żadnćmi 

innemi ·względami. Położenie ich zyskaliśmy 

wyłącznie drogą analizy geograficz
nego układu Ptolemeuszowego i jego 

n a u ko wy c h z as a cl, prostując jedynie kilka 
błędów z mylnej informacyi ,,·ynik.Jjqcych, o i 1 c 

takowe z samego dzieła ]>tolcmcuszo

,v c g o , Y i d o c z n i e s i ~ o k a z y w a I y. 

Jeżeli teraz spojrzymy na zyskany rezultat, 
to przekonamy się, że z wyjątkiem trzech miejsc: 

E bur u m: As a n ka i Kar rod u n u 111, leżą

cych na znanym suchym trakcie morawskim, 

do porzecza górrn:j Odry, reszta oznaczonych 

przez nas miejscowości przypada: albo, jak 

Bud or gis, na brody n a r z ć kach, albo 

jak Lim i os ale u m na miejsce zborne do 

brodu prowadzące, albo, jak Str ag o n ;1 i Bu

d or i gu rn na \\·ąwozy górskie. albo jak Ka

l is z na miejsca prowadzące do przesrnyk<'rn· 
między hlotnrni;- albo jak Sc t id n w a na sam 

najważniejszy przesmyk tego rodzaju, albo _jak 

pra, od zachodniego kra1'1ca Pwlc:meuszo\\·ych Karpat 
t. j. od źródeł Cissy, które w to samo miej
s ce p r z y p a d a j ,1 1, Liber rrr cap ut 7) prze z z a rn i a n <ż 
jego stopni na nasze obliczy. Ptofcmeusz oznacza ten 
punkt -1-G" dł. wsch. Ztąd do południka Korodunum 
(49° 3o') jest l?rolemeuszo\\'ych stopni '.1" 3o', czyli na
szych 2° 26'. Zródła Czarn0j Cissy, o których tu mowa, 
leżą pod naszym .f.1° 54'. Doliczaj,1c do tego 2° 26', 
zyskamy stopieó 4-1- 0 

20' t. j. \daśnic ten sarn, któryśrny 
zyskali obliczaj,1c położenie Karrodunu od ujścia Dnie
pro\\'ego, - co nas Ut\Yicrdza w przekonaniu, że ozna
czenie położenia Karrodunu a tćrn sarntm i reszty rnicj
SCO\rn;d wzdłuż granicy Dackiej jest dokladn~m. 

As ka u kal is na wielkie bramy otwićrajćJCe si~ 

wśród długich pasów niedost<rpnych rnoczaró \'\', 
albo nareszcie jak S kur go n na szlak między 
głuchą, bezludną puszcz(! a blotnistćm pojezie

rzem, zgoła na miejsca, których w okolicach 
nieuposażonych jeszcze w drożnict\iVO usilną 

pracą d-ługic.:go czasu przysposobione vvcale po

mijać nie można było. Przedstawia nam si't 
więc w szeregach miejsc wymienionych przez 

Ptolemeusza wyraźny obraz owych »itinera
riÓJl'((, jakie sobie praktycn1i Hzyrnianie do 
oryjentovrnnin się w dalekich podróżach, szcze

gólnie \Y rnzie zachodzących licznych i niebez

piecznych za waJ drożniczych, przysposabiać 

lubili, a których kilka z innych okolic ( jak n. p. 

owa słynna tabula Peutingcriana), aż do na
szych przccho,vało się czasów. 

Taka zgodność zyskanych rezultatów) nic 
tylko z ,vłaściwokiami matcryjałów przygoto

wywanych zwykle przez Hzymian do wypraw 

handlo,v·ych, ale i z fizyjograficzncmi wtasno

ściami ziem naszych w czasach \vzględnie do 
naszych okolic przedhistorycznych, budzi w nas 

zaufanie, żeśmy sic; w oznaczeniu położenia 

miejsc przez Ptolemeusza w Germanii wymie

nionych za nadto od prawdy oddalić nie mo

gli, a przegląd zabytków zncJ jdowanych na zic
m iach naszych z czasu handlowych ,vypraw 

starożytnych lLidów nad morzem Śródzicmnem 
osiadłych, przekona nas niebawem, że i zaby

tki t c I e ż '-t n a s z 1 a k a c h l ą c z ą c y c h z s o b ą 

wymienione tu punkty. 

\V Sa rnrncyi przypad~1ją zbadane osady na na
turalne linijc wodne, ktc'>rc drogom handlo,vyrn 

od\Yic:cznic wła~ciwy wskazywały kierunek. 

Nicktc'ffc inne świadectwa starożytnych au

tor<'>\\', tyczące sile. naszego przedmiotu, skła

dniej nam b~dzic przytoczyć w zvYiązku z sa
mcmi ,,·yprawami handlowcrni Greków i Hzy

mian, do ktc'>rych przcdsti.l\yicnia teraz przy

st:}pirny. 

\V r. 183:2 wyoro I \Ylościanin na polu pod 

Hz ub i nem 39 sztuk drobnych monet srebr

nych. Nabył je od niego kupiec izraelita wy-
16dżający do l•'rankfurtu, zkąd się, zn pośre

dnict\\·cm znajdującego się tam właśnie anty-
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kwarzn berli11skicgo, do Muzeum tegoż miasta 
dostały. Tu dopićro poznano si~ na \Yartości 

tych monet i uznano je wóv.,-czas za unikaty 
w swoim rodzaju. Pan L c w cz o,v, po odby
ciu nad niemi starannych studyjó,\·, czyta I 
o nich obszerną rozpraw~ na posiedzeniu bcr
lióskiej Akademii Umiejętności ,v dniu ~) .Maja 
1833 r. 

Monety te nic mają żadnych napis{>\v. Do 
ozn.1czenil1 miejsca pochoLizenia ich p. Lewczow 
doszedł drogą bardzo przekonywających kom
binacyj. \Viększa ich cz~ść przedstawia z jednej 
strony kolo o czterech sprychach, z drugiej 
tak zwane quadratum incusum. Na kilku z nich 
znajduje się znów growa Meduzy z jcdrn:L 
a quadratum incusum z drugiej strony. Trzy 
z nich mają odmienne wizerunki: o kt<'>rych 
później wspomniemy. 

(Jua.dratunz incusum jest niezaprzcc;,onym 
znakiem starvch monet !.!reckich. \,\r mennicach .; u 

bowiem greckich umieszczano wybijdjącą si~ 
monet~ na podsta,vic mającćj wystający kwa
drat podzielony d,\ iema przek,!tncmi przedział-

. kami na cztery tr<'>j kąty. l jroni Io to od Lhuwa

nia si~ monety \\. czasie jćj \\')'·bijani<.t, a k,\·,l
drat odciskał si~ przeztu na od\\'rotnćj stronie. 
Gr c ck ie rn i \Yi~c były te monety . 11ie1aprzc · 
czcnie, ale chodziło jeszcze o uznaczenie, \\" k t ()
r ~ m z rn i as t greckich \\)·bite zostały. 

Koło o cztfrcch ~prychach jest starym ty
pem wzi~tym od azyjatyckich czcicieli sl011ea 
i było pićnviastkowo w (~rccyi ,vsz~dzie uży
,nrnem, tak na medalach jak i na monetach, 
gdzie był kult Apollina. Było mianowicie uży
wane w Syrakuzach, w Chalcedonie i \\' Olbii. 
Że zaś symbole w Grecyi rychło znikać za
cz~ly, ust~pując pełniejszym pojc;ciom hde11-
skim, znikało też z ogólnym post~pcm i uży
wanie kola, jako symbolu sloóca dosyć wczc
~nic z monet greckich, utrzymując si~ stósun
kowo najdlużćj w Olbii, jako miejscu od głó

wnych ognisk życia greckiego najbardzićj od
dalorn.:m. 

Głowa Meduzy wyst~puje na monetach 
wszystkich tych miast, w których oddawano 
cześć bohaterskim zasługom Perseusza. ,\'1i~dzy 

inncmi rniastc1mi znowu Olbia. już z samego 
wzgl~du na własną walk~ z otaczającem ją 

harban:yf1stwcrn, czci tćj nic zaniedbywała. 
Nic było zaś żadnego miasta greckiego, 

w któremby i ku I t Ap o 11 i n a i cze s ć od
da w a n a Perseuszowi razem istniały 
oprócz jednej Olbii. 

.l uż przytoczone co tylko \Hgl~d y prze ma· 
wiały za poczytaniem monet przed st a ,via
j ą cyc h z n am i o n a ob u ku I t ów za Olbij
skic. Ale dolaczvłv sic do nich 1· cszczc inne 

" J J .., 

stano\\·czo spra,vc; przynależności tych monet 
na rzecz Olbii rozstrzygające. 

Olhij~1 ze ,vszystkich kolonij greckich była 

najp<')łnocniejszą i najr,rzykglejszą drogom, na 
ktc')rych handel z wybrzeżami baltyckiemi mógł 
si(; odbywnć. \V niej utrzymy,rn I si~, jak już 

po,vicdziano, typ kolti najdłużej, a, jak to za
raz z rozpatrzenia sic; w reszcie monet zoba
czyrny, typ tt:11 nc1 znalezionych ,v Szubinie 
111 o n c tac h n a I óa I do s t (\ s u n k o "· o p (> ż n o 
j li Ż \\. y S t ~ p LI j ą Cy C h. 

t>an Lc\,·ezow odb_yl już był poprzednio 
studyja nad postc;pc:111 w przeobrażaniu sic;. typu 
i\lcduzy i !li.lpisa I by! rozpra,Y~ uznanej przez 
nkudcrnij't bcrli11:ską \\·artości: n Uebcr die Ent
wickeluns des Gcorgonen-ldcal's in Jer Pocsie 
und K unst der Altc11. (( Otóż w miarę zyska
nych rezultató,\· na drodze tych bada11, głowa 
Meduzy, wyobrażona na monetach znalezio
nych w Szubinie, nie była \Ypra,Ydzic już po
t\\ orcm najpierwotnicjsz~j brzydoty, ak przed
stawiajqc jeszcze szpetność \\. \Yykrzy,Yieniu 
ust i wyszczerzeniu z~b()\\·, nic sta la na wy
sokości tego stopnia uszlachetnienia rysów, ja
kie w czasie poja\\·ienia si~ znalezionych razem 
z drugiemi ostatnich trzech monet \YC \Yszyst

kich innych miastach greckich już posiadała. 

Takie opóźnienie si't w og()lnyrn postępie odno
siło się znowu jedynie do Olbii, co też potwier
dzało por(>\vnanic innych monet niezaprzecze
nie olbijskich, bo 1rnpisem opatrzonych, ze wspM
czesncmi monetarni innych miast greckich. 

Trzy ostatnie monety można łatwo poznać 
po ich st~plu. Moneta przedstawiająca głowę 
Ateny z jednćj, a zatarty nieco ,vizerunck sowy 



z drugiej strony, jest niezaprzeczenie at c 1i s ką. 
E gin et ska (ważąca 18 gr.O) zdradza się od 
razu wyższą swą stopą menniczą od powsze
chnie w Grccyi uży,vimej stopy ateftskiej, do 
której reszta monet szubi11skich należy i pię

ciodzielnem quadra!zl/Jl ŻllCL/SLLJll, jako znaną 

po,Yszcchnic właściwością cginctsb!, Znanćrn 

też i · wyh!cznem jest jćj godło przedstawia
jące żółwia. J\foncta ze hnm jest cyc y
k a 11 s ką. (,Tabl. Ill.'f. 1 - 6 1. 

Otóż te dwie monety, atc1iska i cycykmi
skn, nic m[lją już k\rndrnto\\·ej podbitki. K\\'a
drat ten przestał być używanym w roku 460 
u ,,-szystkich monet greckich, jcJk o tern ś,,·iad

czą epigraf o w a n c i co do czasu wybicia 
swego żadnej ,vątpliwo~ci nic ulegc1jące mo
nety wszystkich miast greckich. Około zaś 

r. 460 typ kola i Meduzy w kształcie, ,v ja
kim sic; na monetach znalezionych w Szubinie 
przedstawia, były już ,vsZE;dzic anachronizmem, 
oprócz jednej Olbii. 

Olbia też była tern miastem, z ktc'ffem Ateny, 
Egina i Cycyk zosta,:valy w stałych stósunkacl~ 
handlo,vych i w kt(ffern monety tych miast 
kursowały porówno z miejscowcmi. \V ten spo

sób okazuje ~i~ dowodnie, że wspólne znale
zienie tych wszystkich monet raz c m na od
ległćj drodze handlowej: odnićść jedynie mo

żna do O 1 bi i. 
Chodziłoby teraz o ścisłe oznaczenie czasu 

wyprawy handlowej, która po sobie ten zuhy
tek \\- kraju naszym zostawiła. 

\Viadomo, że Egina, której szczyt roZ\voju 
przypada na czas bit\\ y pod Salaminą, gdzie 
jej flocie palmę zwycięzt\va przysądzono, obu
dziła tern taką zawiść rywalizujących z niq pod 
tym wzgl~den1 At c n, że te, korzystając z wy

huchu wojny peloponezkiej, zn.raz w pierwszym 
roku tej wojny do szczętu ją spustoszyły i mie
szka11ców do opuszczenia \\7Ys1iy zmusiły, przez 
co i moneta eginctska wyszła z obiegu. Wy
prawa więc olbiopolita11slrn, po któn.~j w Szu
binie została moneta eginetska , nic może być 
późniejszą od r. 43 1 przed Chr., w którym 
spustoszenie Eginy nastąpiło. Że zaś quadra

tu111 incusum ustaje r. 460, a na monetach 

ateóskićj i cycyka11skiej już go nie ma, wy
pra,Ya odbyć się musiałn po r. 460 a przed 
r. 43 I. 

Z większą jeszcze dokładnością oznaczyć 

można czas pierwszej ,vypnnvy Grck<>w ku 
Baltyko\vi podług znajdującej sis misdzy mo
netami w Szubinie znalezionemi monety n t c 11-
s kić j. Chełm Pallady, dawniej bezozdobny, 
jakim go jeszcze na pomienionej monecie ateii.
skićj ,vidzirnyi opatrzył Fidyjasz w typowe 
ozdoby na po~ągu postawionym na Akropolis. 
Ozdoby te przeszły niebawem i na monety 
ateńskie. Nasza monetka atc11ska nie ma je
szcze tych ozdób, wybitą więc być musiała 

przed r. 440, jako średnim czasem epoki Pe
riklcsa i Fidyjasza. To nam podaje najściślej

szą podstaw~ oznaczenia czasu wyprawy. Wy
praw a handlowa w strony Szubina 

o d być si~ m us i al a p o r. 460, a przed 

r. 440 t. j. m 11 i e j W i y C e j O k O ł O r, 4 5 O 

p r z Cd erą C h r ze ś Ci ja l1 s ką. 
Mając już w ten sposób oznaczony w przy

bliżeniu czas najstarsz~j, jak sic; zdaje, vvyprav;y 
greckiej ku wybrzeżom bałtyckim, zajmijmy si~ 
teraz kierunki cm tej drogi handlowej. 

Szubin leży na przesmyku vvśród blót Cą
sa\\·ki, pośredniczącym między przesmykiem 
Żnina a przesmykiem Turu na Noteci, prowa
dzącym znów do przewozu na Brdzie pod Byd
goszczą . .Jest to droga, z kt<>rćj otaczające bagna 
nic doz,valaly żadnego zboczenia na wschód 
lub zachód. 

1\Jlarny wit.;c już ważny odcinek tćj drogi, 
oznaczony czterema danem i punktami, z ktc'>
rych dwa są znanemi za czasów Ptolemeusza 
etapami handlowemi: Sctidawa i As]rnukaiis. 

Już samo zapuszczenie si~ ku zachodowi 
aż do Szubina dowodzi, że cckrn tej wyprawy 
musiało być ·wybrzezc u u J ś ć Wisły poło

żon c. W miar~ zaś prawdopodobnej niedostc;,
pności puszczy Tucholskiej ". połowic piątego 
\,·ieku przed naszą erą i \vobec udowodnio

nego faktu, że jeszcze za czas()W historycznych 
najstarsza droga przez puszcze; prowadzib za
chodnim jej skrajem' wzdłuż rzeki Lobzonki~ 
pićrwszy domysł Z\Vr<kić si<c musi koniecznie 
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w tę stronlr. Niepłonność zaś trtkicgo domysłu 
stwierdza jak m1jzuperniej tetradrnchma wyspy 
Thasos, znaleziona podług świadectwa Crue
gera 1) w Tłukomiu na drodze z Bydgoszczy 
ku brzegom Łobzonki. 

Wyspa Thasos była ctapą handlowych do
staw zboża dla Aten, pośrednicząca gŁćnvnic 

między Attyką a Cherzonezem trackim, ale 
w cx:asach, kiedy brak zapasóv.r w Tracyi, 
albo stósunki ,,·ojcnnc nie dozwalały Atenom 
Z[10patrywać si<r ,v zboże z pomienionego cher
zonczu, poszukiwano go na wybrzeżach scy
tyjskich, zkąd je dosyć cz~sto sprowadzano do 
Attyki. Naprowadza to na nieodzowność stó
sunk(>,,r wyspy Thasos z Olbią. Nie mogła też 
moneta wyspy tok zupełnie odstrychniętój od 
,;y·szelkich bezpośrednich stósunków z pólnoq 
dqstać się w inny sposób w nasze strony, jak 
drogą handlu olbiopolitaóskiego, - handlu 
owego 1ttr('I, r'.117ror,ic'ior jak powszechnie nazywali 
Grecy Olbi~, wrvierającą przez cały czas 
s\vcgo istnienia ,vyraźną supremacyj<; naJ 
,vszystkiemi kolonian1i północnych wybrzeży 

pontu. Znalezienie ,vi~c tetrndrachrny thazyj
skiej na drodze z Bydgoszczy ku dolinie ł_.ob

zonki, powinno nas w połączeniu ze wzgl~dami 
na opisane już fizyjografi.cznc stósunki okolic 
Krainą zwanych utwierdzić w przekonaniu, że 
droga handlowa olhiopolitaóska z Askaukalis 
prowadziła wzdluż ł ... obzonki zachodnim skra
jem puszczy tucholskićj, a nast~1mie wolnym 
od vvszclkich przeszkód pasem mi~Jzy pojezie
rzem kaszubskićrn a puszczą, do wybrzeży bał
tyckich rozciągających ~i~ na zach(ld od ujścia 
Wisły. 

Na samćm wybrzeżu baltyckiem nie zdo
łaliśmy dotąd odkryć żadnego śladu, który by 
nas o dalszych szczegółach tej wyprawy po
uczał. 

Chodziłoby teraz już tylko o wytkni~cie 
kierunku drogi tej wyprawy od O 1 bi i aż do 
Setidawy. 

W tćj micrze jedy1.1ą pomoc zna leść mo
żemy w podaniach Herodota. 

1) Crl'tger. Die im Hegierungsbczirk Bromberg etc. 

Herodot bawił niejaki czas ,v Olbii i za
czerpywał tam wiadomości o stronach półno 

cnych. Wiemy przy tćm~ że lubił si~ ,,rypyty
wać o stósunki mićjscowe, szczególnie kupców. 
Wszystko więc, co po\\'iada o zicrniacri na
szych, możemy uważać za pochoJzące z po
da11 podróżujących kupców i za zostające w bez
pośrednim związku z ich wyprawami. Do ja
kich więc miejsc lub okolic stósować się będą 

n aj wyd at n i ć j przez Herodota przedstawione 
,vlaściwości ziem naszych, do takich odnieść 
też wypada i drogi wypraw handlowych gre
ckich. 

Między Dniestrem a Bohem zna Herodot 
Alazonów, których nazywa ze skity z o w a
nem i He 11 en am i. Kolonie czarnomorskie 
nie były nigdy do tego stopnia przeludnionerni, 
żeby wychodzący z nich Hellenowie mogli za
ludnić całą przestrzeó między Bohem a Dnie
strem. \V blizkości kolonij greckich nie byłby 
si~ tćż liczny lud helle11ski m(lgł wynarodo
\Yić. Podanie Herodota wypada \Yięc pojmo
wać jedynie w tern znaczeniu, że w łono ob-

. cego ludu wciskali się pośrednicy handlu gre
ckiego, kt6rzy \V interesie zjednania sobie po
trzebnej im przychylności autochtonć>\v przej
mowali ich mo,v~ i zwyczaje. Sam zaś fakt 
osiadania Hellenów między Dniestrem a Bo
hem jest jasnym dowodem~ że za wiązy,vanie 
stósunków handlowych ,v tym kierunku było 
dla osad greckich z nad pontu korzystnćm i nę
cącćm i że osiadający wśród Alazonów Hel
lenowie odgry,Yali rolę pośrednikó,v na dro
dze handlowej olbiopolitaóskićj, tworząc pier
wszą na nićj etap~. 

Z przyczyn, które późnićj jeszcze wyłu

szczymy, zdaje si~, że siedziby Alazonó,v He
rodotowych rozciągały się wzdłuż Dniestru nż 
po rzekę San. Nad niemi, między Bugiem 
a \Visłą i na \Vołyniu, mieszkali Skitowie, ora
cze, już samą osiadłością na roli różniący sic; 
niezmiernie od hord mongolskich Skitów, ko
czujących nad Donem i dólnyrn Dnieprem. -
W Podlaskićm umieszcza Herodot Budynó\Y; 
nad niemi po obu brzegach Narwi N c ur() w, 
kt<>rych nasi dziejopisarze„ za przewodem Sza-

s 
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farzyka, poczytuj,! razem z Budynarni za Sła
wian, nazywając ich Nurami, a w nazwie pó
źniejszćj zie rn i n ur ski ej upatrując ślad po
zostałości po ich mianie. Poza niemi na pół

nocy i na ,\'schodzie wymienia jeszcze Hero
dot kilka tylko ludów, między niemi niektóre, 
jak Antropofagii wyraźnie bajeczne. 

z, tego przedstawienia rzeczy pokazuje si~, 
że etnograficzne wiiJdomości Herodota 
o porzeczach Wisły, Dnieprn, Niemna i Dźwiny 
są nader skromnemi. - Kładziemy przycisk 
na tę szczupłość wiadomości Herodotowych 
o ludach północnych, bo z tego wynika, że 

i kupcy olbiopolitańscy za jego czasów tych 
stron nie znali i z niemi aż do czasu pobytu 
Herodota w Olbii stósunków handlowych nic 
zawiązywali. 

W wyraźnej zaś sprzeczności z L} szczupłą 

znajomością stron n0szych pod względem et
n ogr a fi cz ny m zostaje st<'>sunkowo dosyć 

szczegółowa znajomość ich pod ,v z g I~ dcm 
fiz y jog r a fi cz ny m. Wie bo,Yiem Herodot 
że fauna tych stron i ich szDta roślinna zna
cznie różni się od greckićj, i opisuje szczep/>
ło,vo rozpasanie się żyvYioru wodnego na rzć

kach naszych w czas<1ch po,Yodzi. Ze sposobu 
jednak, w jaki przedstawia straszliwe szumy 
wezbranych wód i z zadzi,Yienia, jakie w nim 
obudzać się zdaje ta okoliczność, że rzćki, le
d\vo resztką strumienia wlekące się ,v czasie 
suszy, po każdym rz~sistszym deszczu wypeł
niają swe koryta niezmiernym nawałem wód, 
pokazuje si~, że zna przeważnie naturę 
naszych rzćk górskich, z S<!du zaś jego, 
że ,v s zys t kie rzeki stron naszych mają te 
same własności, wynika, że zna ty 1 ko f!; ó r
s kie dopływniki \Visły, a własności ich 
na rzeki równin przenosi. Że zaś wic1dorności 
zaczerpywane przez Herodota w Olbii, pocho
dzić mogły tylko o,..I kupc6Yv podejmujących 
vvyprawy po za granice Alazonów, wynika ztqd 
znowu z dostateczną pewnością, że i oni w swych 
wyprawach rrzcby,rnli San, \Visłokę i Dunajec. 

Z charakteru tych wie~ci dolatujących He
rodota ,vnosimy wi<;:c, że droga handlowa ol
biopolitaó-;ka do \Yybrzeża bałtyckiego, poło-

żonego nad UJSC1e,m Wisły, prowadziła około 

r. 450 pr. Chr. t. j. właśnie ,v czasie, kiedy 
Herodot pisał swe dzieło, szlakiem, który pó
źnićj znanym był poJ nazwą Kuc z me ń ski ego, 
aż w okolice dzisiejszego L,rnwa, a ztąd przez 
San, Wisłokc;, Dunajec i górną \Vis!~ do Ka
lisw, ztąd zaś przez przesmyk Koni11ski do 
przesmyku mięJzyjeziornego w bagnc1ch Gą
sawki pod Żninem. 

Dalszy dowód, że tą a nic inną drogą od
było si~ najstarsza wypra,va olbiopolitańskich 

kupców po bursztyn do Bałtyku, znajdziemy 
jeszcze ,v na:-;t~pnćm przeniesieniu tego han
dlu z t ć j ,v łaś n i c drogi prze z San pro
w ad z ą c ć j na inną, od rzeki Sanu ku północy 
wiodącą. 

Że Olbiopolitanie, mając Jalc:ko bliżsq drogę 
do ,vlaściwego wybrzeża bursztync>\vego, szu
koli ,...,. najc.h wnicjszych czasach bursztynu na 
tej długiej i uci[!żli wćj cl rod ze, za puszczając się 
dnleko na zachód do wybrzeży mniej obfitujących 
,v bursztyn, nie powinno nas zadziYviać. Docho
dziły ich głuche ,vieści o da wnćrn sprowadza
niu cyny i bursztynu przez Fenicyjan z nad
brzeży brytafiskich i cluóskich i przyległych im 
wysp 1), szukali go więc na zachodzie. \Vyprawa 
ta - bo zapewne jedna tylko hyfo - ni~ mo
gla si~ powieić z kilku przyczyn: rnz dla tego~ 
że koszta tak dalekiej podróży nic mogły zo
stawać \\'C ,vlaści,vyn1 stósunku do odniesio
nego zysku na tej ilości bur~ztynu, jnką z tak 
dalekiej, Dipcwne pieszej podróży, ,v ręku 
tylko można było przynieść, a po tern i dla 
tego, że, wybićrając si\ do krnjc'm· nieucywili
zowanych, gdzie pod O\\'C czasy tylko ha n
d c 1 z a rn i c n ny m()gl popłacać, wybrali si~~ 
jak widzimy, z gotowizną w r~ku. Po drodze 
jednak, na przcpra wach Sanu, dostrzegli innego 
hanJ[u rni~dzy luLłami na powiślu micszkoją

cćmi, w którym z właściwą sobie przenikliwo
ścią zl1pewne nic zaniedbali wziąć udziału. 

W ,vyśledzeniu tćj drogi wodnćj, prowa
dzącej spbnvcm Sanu i \Visły nad dólną Na-

1
) Kasyterydy i Glaesaria. O ostatniej zoba(z: Pli 

nius xxxvrr 9 42. 
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rew, ,;vyprzedził nas p. Załuski w dziełku swem: 
Slo1vo o stószmkach lzandloivyclz miesz.ka1zcó1v 
Scyl)!"i z._ac/zodniej z._e W{ględu na stanowiska {e
glugi na rz.ece Sanie a w szczególności Leżajska. 

Załuski cofa się w badaniach swoich do 
czasu Herodotowych Alazonów. Z przyczyny, 
że niektórzy wyda wcy Herodota zamiast 'A1.a

(oon.; czytają ·~4U';om.;, nazywa ich Halizonami, 
przez którą to naz,vę zdaje mu się przebrzmie
wać nazwa późniejszych Haliczan, chociaż brak 
przygłosu ostrego w nanvie greckićj nic bar
uzo za tern przemawia. Z okoliczności, że He
rodot zna dokładnie oparzeliska ,v Sambor
szczyznie, które, stawając po kilka n:izy do 
roku pod vwd<}, mogły się tym, od których 
wiadomości zasi~gał, zdawać jeziorem, z któ
rego tćż Herodot każe Tyrasowi wypływać, 

wnosi Załuski, że osady Halizonów sięgały aż 
po San, co, stóso,vnie do granicy, jaką San 
dotąd jeszcl,(: pod etnograficznym względem 
stano,vi, zdaje się bardzo prawdopoJobnem. 
Halizonów, Skitów oraczy, Budinów i Nurów 
,vyroznia, ze ,vzględu na rzeczywiście bardzo 
odmienny sposób ich życia w osadach stałych, 
od reszty koczujących Skitów i uważa za ple
mierna i pokrcwieóstwem i trybem spólecznego 
zajęcia do siebie zbliżone, między którcmi n:rn
sialy zachodzić stósunki handlu zamiennego. 
Handel ten odby,,,ał się po linii wodnej Sanem 
i Wisłą z wodą aż do ujścia Narwi, a ztąd 

Narwią i Bugiem pod wodę do krainy Nurów. 
Szczególną ,vartość nadaje dziełku p. Za

łuskiego oparcie handlu między temi plemio
nami zachodzącego na dwóch bardzo ważnych 
względach: na naturze rzek, wymagającej 

w miarę historycznie udowodnionego ubywa
nia w nich obfaości wody, przekładania przy
stani splawo,vych w coraz niżej położone mićj
sca, a pod ekonomiczno-handlowym vnględcm 
n a arty ku 1 c n aj n i cz b ~dni c j s z ć j po
t r z c by, który, gdzie się tylko pojawia, staje 
się z,nvszc podstawą najdawniejszych dróg han
dlowych - n a sol i 1). 

1J Faktyczne dO\\·oLly, że najdawniejsze drogi han
dlowe roz\\'ijają si" na podstawie pićrwotncgo rozwozu 

Pod pierwszym względem udowadnia p. Za
łuski schodzenie stopniowe targowisk i miejsc 

soli, jako najniezbędniejszego przedmiotu zaspakajania 
potrzeb ludzkich, znajdujemy wszędzie. W najpićr
,votniejszvm kształcie ro z n os ze n i a soli można bYło 
jeszcze v..: niezbyt odległych czasach obserwować te pr;e
obrażenia stósunków handlowych, pierwotnie na dostar
czaniu soli opartych, których rozwój shvarza zwolna 
wielkie drogi handlowe, w zachodnićj części Sahary 
i w okolicach Bilmy bardziej na wschód w tej samej 
pustyni leżącej. Dostrzeżenie tego ruchu w pustyni dało 
powód Arabom do sprowadzenia azyjatyckich wielbłą 
dów i do ujęcia najpienv rozwozu soli w swe ręce. 
O rozwóz ten oparło się późnićj sprowadzanie kości sło
niowćj, strusich piór i innych produktów środkowej 
Afryki, a na tćj podstawie roz\vinęry się z wolna dwie 
wielkie drogi karawanowe: z Mar ok u do Timbuktu 
i z Murzuku przez Bilmę do Kuki. Dzieła pp. Gra
berg von Hemsoe: Das Sułtanat Afoglzrib ul Aksa, oder 
Kaiserreich Marokko; H. Barth: Reisen und Entdec
kungen in Nord und Central-Afrika; d' Esc a y rac de 
La ut u re: Le Desert et le Soudan - dostarczają nam 
bardzo obfitego i zajmującego materyjału do uskute
czniania szczegółov:ych badań w tym kierunku. 

Do przeprawiania karawan przez tak uciążliwą do 
przebycia pustynię, jak Gobi w Azyi środkowćj , ni 
gdyby może z innych pobudek handlowych nie było 
przyszło, gdyby roz\vÓz soli z pustyni mongołów su
niotskich nie był utorował ztąd dróg w stronę Chi n, 
Ti bet u, Kuk u -11 ot e i Ki ach ty, przez co się roz-

· winął ożywiony handel we wszystkich tych kierunkach. 
Sól pustyni Sur otworzyła najdav1·niejsze komu

nikacyje między Ar ab i ją, Ka n a a nem a Egiptem. 
\Viclka obfitość soli w pustyniach perskich zaczęła 

już przez nie torować drogi handlowe o wiele rychlej 
nim je wzorowa pod tym względem administracyja sta
rej Persyi rozwinęła i utnvaliła. 

Znana w handlu gda11skim sól baj ska, pocho
dząca, podług Hirscha Handelsgeschichte Danzig's, z je
dnćj z zatok zachodniego ,,")·brzeża Francyi (de la 
bay - ztąd: Bayer-Salz) stała się najpier\votniejszą 
podstawą wzrostu i znaczenia tego miasta, a sól pocho
dząca ze stepów z nad morza Kaspijskiego ułatwiała 
najpićrwsze stósunki wschodu z Nowogrodem i Pskowem. 

Znane już Ptolemeuszo\Yi saliny w siedmiogrodz
kiej Tor dz ie nad Ary os ze m ożpYialy jeszcze w sta
rodackich czasach ruch handlow\' ku okolicom dzisiej
szego Debreczyna, Temeszwaru i przez \Yą\YÓZ Czenvo
nćj wieży ku dólnemu Dunajowi zwrócony. 

\Vynika więc dosyć jasno z tych kilku napomkniefi 
o pićrvvotności handlu solą, ze dochodzenie dawnych 
stósunków handlowych śladem roz\vozu tego minerału 
jest rzeczą nader \Vażną. To tc:ż w obszarach przed
miotem bada11 naszych objętych, zajmować się będziemy 
szczegółowo rozwozem soli, który z pobliża dzisiejszego 
Halsztatu otwierał najdawniej ludom italskim drogę ku 
naszym porzćczom, solą roz\vożon,1 z okolic Starćj Soli, 
która tak długo żeglugę na Sanic i \Viśle ożywiała, do
póki jćj ztąd obfitsze zasoby Bochni i \Vicliczki nie wy
parły i rozległym hanLłlem soLi limano\Yą z nad morza 
Czarnego, który, ginąc w pomroku dziejó\\', dotrwał 
w mało zmienionym sposobie aż do nasz:-ch czasów. 
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laJowniczych ( przystani) nad Sanem szczegól
nie po nazwach mićjscowych. W najdawniej
szych wiekach były składy soli ze starych żup 
ruskich (Starej Soli i Drohobyczy) powyżej uj
ścia w San rzćki Wiaru i tćjto okoliczności 

winien Przemyśl S\NC założenie i wzrost taki, 
że się później stał stolicą udzielnego księst\-va. 
Jedna tćż z ulic Przemyśla idąc a ku r z ć ce 
nazywa się S o 1 n ą. Później Tor hi w narze
czu polskićm ,>Targi11 \V blizkości Medyki po
łożone, były przystnnią i składem soli, co już 

z tego wynika, że jeden z przysiołków dawnej 
osady Torhi, nazywa si<c dotąd )) Składem 
Tarskim. - Przy Baryczy, dokąd si~ na
stępnie przcnio::;la przystaó. Sanovva, jest także 
przysiołek wyraźnie nazwany: S kl ad s o 1 ny 
Bar yc ki. Późnićj powsta,vały z kolei przy
stanie: w Radymnie, Jarosławiu, który 
navvct po utracie przystani na Sanic, zatrzy
ma! jeszcze wielkie znaczenie handlowe. Osta
tecznie schodzi przystm1 do Leż aj ska, gdzie 
jq już ujście \Visłoki, zasilaj,1ce San w stalszą 

wodę, do późnych czasów zachov;ało. 
Z tego stopniowego schodzenia przystani 

w coraz niższe miejsca \V miarę mniejszej ob
fitosci wód ,v Sanie, wynika bardzo ważny 
\Vniosek, że prowadzony tu handel odbywał 

się odwiecznie na statkach spławianych ,vodą 
i w r a ca j ą cyc h n a po ,v r ó t p od w od <c, 

co właśnie stałą drogę handloW[! znamionujc
Spła,Yić bo\Yiem stJtki z góry na dół można 
dziś jeszcze przy wie 1 kić j ,vodzic z każdego 
·wyższego punktu, ale wracający statek nic do
jedzie do tego samego punktu, w czasie wiel
kiej wody, dla jćj impetu, a w czasie malej 
·wody dla mielizn, które się zaraz po upływie 
wód nawalnych ukazują. Schodzenie więc przy
stani uskuteczniało się dla stałego handlu 
n a tej li n i i w od n ć j , d I a w r a c a j [! c y c h s ta t -
kó\,·, a taki stan rzeczy istniał już, jak się 

zdaje, z a cz as ów Her od ot a. Odległości 

bowiem siedlisk ludowych od siebie ,vzdluż 

\Visły podawane by\\'oly Herodotowi widocznie 
przez kupców jeżdżących i wracających stat
kami, sam je bo,Yiem podaje dniami długości 

tnnrnia żeglugi z wodą i pod wod<c, do 

dowolnego obliczenia sobie podług tego vagl<t
dnych odległości miarą mil l~dowych. 

Sied1:iby Nurów, oddalone od morza i od 
grodzone od niego nie prze brodnćm pojezierzem 
pruskićm, mogły tylko przez dostawy handlu 
pocLynająccgo się nad Sanem dostawać sól , 
zaspakajającą najniezbędniejszą potrzebę życia ; 

dostawać tćż mogli tą dr0gą zboże Skitów ora 
czy, - a w barciach lasów swoich, ,v stano
\\·iskach bobrowych nad Narwią i w burszty
nie, którego dobywanie nad brzegami Nc.1rw i 
już Rz q czy 11 ski jako odwieczne podaje, po 
siadali źródło bardzo obfitujące w artykuły za 

mienne. 
Bursztyn kopalny, który dla Grekóvv· olbio

polita11skich mógł być z tych ,vszystkich to
waró\v najpożąda1i.szyrn, jest przedmiotem od
wiecznym zarobku nad Narv,;ią. - » Kur
npie w okolicach Myszc11ca«, pisze p. K. W. 
Wojcicki 1,l, ))umieją zr~cznic wyrabiać z brył 
» bursztynowych piękne sztuki do fajek, perełki, 
nfiliżanki i t. p. przedmioty, nic używając in
)) n ego narz~dzia, jak proste kółko do przędze-
1> nia. « Dawność tego przemysłu ginie w za
mierzclrn wieków, tak że nic ma już nawet 
żadnej tradycyi o jego początku. \Vydzierża

,vianie kopalni bursztynu w leśnictwach p r a
s nyski ć m i ostro ł 'i; ck iem, którego szcze
góły podaje nam p. Ga vvarecki z Akt komisyi 
,vojewództ\\'a płockiego z r. 1834 było wów
czas jeszcze intratnem .. Kopalnie bursztynu nad 
Narwią są jcdyncrni znancmi w obszarze da
wnćj Scytyi zachodniej . .Ze ściśle naukO\vo na
pisanego dziełka p. Dra'" Berendta, prof. geo
logii w Królewcu, o kopalniach bursztynu, do
wiadujemy się, w jaki sposób bursztyn, ktc'Jry 
morze z bardzo gl~bokiej warstwy gcologicznći 
wychodzącćj na dnie morza przy Brustcr Orth 
na brzegi ,vyrzuca, mógł się dostać w czasie 
tworzenia si<c no\\'szych formacyj do warstw 
wyższych i stać si<t prz~z to kopalnym. Wy
nika zarazem z tego wykładu p. lkrcndta, że 

ów pi~kny bursztyn, pochodzący z warst\vy na 

') Porównaj artykuł \\'. K. \\'ojcickiego o Kur
piach w nOrędo\\'niku(1 naukowym pozna11skim z r. 1841. 
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dnie mor La pod ilrustcr Orth odkrytć:j, nie 
może się na stałym lądzie nigdzie ,vięcej po
jawiać, jak na powyżu pomorskićm i pruskiern, 
aż po pra\\7Y brzćg Narwi. 

Kopią go zaś nad Narwią w dwóch mićj
scuch: w Prasnyskićm i Ostrolęcki6m i to 
w dwóch miejscach, które Grekom olbiopoli
taóskim mogły być znane. \Vszystko to zga
dza si~ tćż co do joty z ,viadomością Grekćnv, 
a mianovvicie Filemona, podaną przez Pliniju
sza: ))Phzlemon (sucinwn) fossile esse et in Scy
n thia erui duobus locis «, z tego zaś, że te dwa 
miejsca n ie mogły z n aj do w a ć si~ g dz i c
i ndz i ć j, jak w Prasnyskićm i Ostrołęckićm, 
wynika dowodnie, że Grecy dostcJwali go z ko
palni nad Narwią drogą wodną handlową, idącą 
od przystani nad Sanem, komunikujących się 

znów z Olbiją wzdłuż szlaku alazo11skiego. 
Fakt ten stwierdzi nam późnićj jeszcze i ta 

okoliczność, że Rzymianie \\'stępujący ,vszędzie 
na drogach handlowych w ślady poprzl'.dniego 
handlu greckiego, zaglqdali tc.ikżc w r<'>żnych 

czasach do kopalni Nurskich. 
Zacytowany zaś przez Plinijusza Filemon · 

był, zdaniem Karola MUllera ( Fragm. hist. gr. 
IV. 474), tym samym Philornc.:nem, który, spra
wując wysoki urząd (praefcctus regius'l na dv,'o
rze Ptolemeusza Pi6nvszego ( Sotern ), zajmo
wał się sprowadzaniem surowych meteryjaló,v 
na posągi i inne przcpycho\\'e wyroby, musiał 
więc z miejscami ich pochodzenia dobrze być 
obeznanym. Ze wzgl~du przeto na czas, ,v ja
kim dokładne szczegóły o bursztynie kopalnym 
byty znanemi w Alexandryi; początek udziału 
Olbiopolitanów w handlu Nurskim odnićsć wy
pada do czwartego wieku przed erą chrześci
jaóską. 

Bursztyn dobywany z wielkim mozołem 

w sposób kopalny, chociaż niezawodnie taniej 
wypadał od sprowadzanego na poprzedniej 
drodze z wybrzeży nad ujściem Wisły poło

żonych, nie mógł jednak wchodzić w porówna
nie z taniością bursztynu zbieranego bez trudu 
na obfitującćm we11 wlaściwern wybrzeżu bur
sztynowćm. Grekom z,Yiedzającym już po
przednio wybrzeża Gda11skie, a zapuszczają-

cy111 się późnićj aż ,v okolice dolnej Narwi. 
tylko o dwadzieścia kilka mil od właści,vego 
wybrzeża bursztynowego odległe, nic trudno 
było dowiedzieć się o niem. Przełożoną też 

późni<:j została droga handlowa olbiopolitafi
ska po bursztyn na Dniepr, Prypeć i Jasioldę, 
zkąd zapcvmc Szczarą i Niemnem pro,vadziła 
do owej Pliniuszowćj Ra u n o n i i, którą na 
podst a ,vie poda11 Timeusza opisał. 

Droga ta handlowa dotrwała późniejszych 
czasów. llżywali jej przez czas pewien i Rzymia
nie po opanovvania kolonij greckich. Po upadku 
Olbii przejął ją Ta ur y ck i Kercz. Porfiro
gcnita poświadcza wielkie udoskonalenie że 

glugi na Dnieprze przed r. 942, a naj<lokla 
dniej znamy t~ drogę z czasó,v litewskich: 
kiedy ją Witold z wielkićm wytężeniem prze1 
budowanie mostów ( z\vanych dotąd Witoldo
wemi), przecinanie la.só,v i sypanie grobel 'nie 
tylko udoskonalał, ale zarazem zwracał od Ko 
wna ku Połądze; źeby ją przez to odwr(">ci ć 

od posiadłości krzyżackich i dawnego jej do 
st~pu do zatoki Kuroóskićj. 

Drog~ tę , jak wszystkie najstarsze drog" 
handlcnvc, utorował znowu rozwóz s o 1 i - i te 
czarnomorskiej. Wzdłuż wybrzeży Czarnegc 
morza, od Besarabii aż do Krymu.: ciągnie si ½ 
szereg limanó,v. Limany, jak wiadomo~ są roz 
tokami rzek przy ich ujściu do morza, rnają 
ccmi te ,vłaściwości, że przez wzajemne od
działywanie na siebie prądu wody rzecznćj i bi
cia walt'l\V morskich tworzą się tak z\\·t1ne »pe
resypy<<, wąskie groble odd;:iclajc!Ce liman oc 
morza, tak że rzeka uchodzić tylko może mal[! 
przenvą w pere:iypie, naz,van1 »gir ł em«. -
Otóż te girła zasypuje zwykle morze w lima
nach małych rzćczek stepo,vych płynących tyll:o 
w pewnych porach roku. Wtenczas pt1ruje 
woda przepełniona solą; a po brzegach zy
skują sól limanową. Ob1itość tćj soli znaczna; 
exploatacyja nader tania; - dw-a warunki, 
które musiały się stać podstawą szerokiego 
jej rozwozu od najdav,micjszych czasów. Roz
\i\' ÓZ ten istnieje jeszcze dzisiaj i mt1 sv;oie głó
wne ognisko w ,,,icikich składach soli rządo
w~j w Krzcmicóczuku nad Dnieprem. O sze-
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rokości przestrzeni, na jaką sól tę roz,rnżono, 

sięgającej aż do dzisiejszych Prus wschodnich 
i do całej Litwy, świadczy memoryjał kupców 
pi11skich podany przed kilku laty do rządu ro
syjskiego, w którym kupcy ci narzćkają na 
wielki uszczerbek, jaki im i> w od wie cz ny m 
i c h h a n d 1 u s o 1 ą c z a r n o m o r s k ą << czy n i 
współzawodnictwo powstających świćżo kolei 
żelaznych, dodając, że jeżeli rząd nic postara 
się o ulepszenie żeglugi na kanale Ogióskiego, 
tak żeby transporta można na ,viększych stat
kach wysyłać, to konkurencyi z rozwozem pru
skiej soli kolejami, ani w Prusach, ani na Li
twie wytrzymać nie będą mogli 1J. 

Możność zbierania soli leżącc:j na powićrz
chni ziemi nasuwa domysł, że uży,vanic, a na
stępnie rozwożenie jćj w dalsze strony, odnieść 
wypada do pierwszych czasów osiedlania się 

ludów w tych stronach, aie pierwszy: racyjo
nalnie uorganizowany handel na zarysowanćj 
przez nas drodze powstać mógł dopiero pod 
wpływem kupieckiego ducha Olbii i ,vtenczas 
to połączyli z nim Olbiopolitanie i handel bur
sztynowy. 

Że dotąd, o ile ,vierny, nic odkryto zabyt
ków Olbiopolita11skich, ani nad Narwią, ani na 
właściwern wybrzeżu Kuro11skiem, nic powinno 
nas zadziwiać. Handel w owych czasach był 
jeszcze z am ie n ny rn. Olbiopolitanie umieli 
się do tego zastósovvać. Kupowali sól w Sta
rej Soli i wozili nad Narew zamieniając ją na 
bursztyn i futra bobrowe, a własną sól lima
nową zawozili p6źnićj aż do wybrzeża bur
sztynowego, zamieniając ją tak samo za miej_ 
scowy produkt, a po drodze za p lody lasów 
poleskich, litewskich i pruskich. Jcżcli gdzie, 
to na pasie ciągnącym się od Starej Soli pra
wym brzegiem Sanu aż do Leżajska, na któ
rE'go ważność już kilkakrotnie zwracaliśmy 

uwagę Szanownćj Komisyi Archeologicznej 
(Akad. Urn.), poszukiwaćby 1rnlcżalo starannie 
zabytkó\v olbiopolita11skich, bo tu albo za wy
roby swego przemysłu, albo za pieniądze na-

1) O tym memoryjale mówiłem obszernićj w roz
prawie nO drogach handlu zbożowego», zamieszczonćj 
w piśmie: nNa dziś,<( 

bywać sól musieli" Nadzieja znalezienia ich tu
taj tćrn mnićj zdaje się być płonną, że na tym 
szlaku znajdujemy, jak to późnićj zobaczymy, 
zabytki italskie. 

Nie można się tćż spodzićwać znalezienia 
zabytków greckich na drodze wodnej wzdłuż 
Dniepru i Prypeci. Tćrn więcćj znajdujemy ich 
natomiast na drodze prowadzącej z Olbii do 
pićrwszćj przystani żcglużnćj na Dnieprze 1). -

Wiadomo, że na Dnieprze nie może się odby
wać regularna żegluga zaraz od limanu, nad 
którym leżała Olbia. Dla porohów Dniepro
,vych, po za które mi odbywała się dopić ro 
właścivva żegluga, trzeba iść drogą lądmvą 

w prostćj linii od Olbii ku północy przez oko
licę źródeł rzćki Taśrniny. Otóż w tej okolicy 
znajdujemy nie tylko piękne ceramiczne naczy
nia greckiego ,vyrobu, ozdobione figurami ludz
kiemi, zJradzającemi zaraz n:i pićrwszy rzut 
oka artystyczną rękę Grekóvv', tudzież wytworne 
brązowe wyroby, których wizerunki podają nam 
w swych dziełach Funduklej 2), a za nim nie
które z nich i Michał Grabowski, ale i mnó
ztwo monet greckich. W blizkości miasta tak 
handlowego jak Olbia, cały przewóz lądowy 
opłacało się już wówczas goto,vcrni pienię

dzmi. Monety te z nad źródeł Taśrniny zbie
rał Czacki, a nastcarnie przeszły one ,vraz z re
sztą zbiorów poryckich w ręce Czartoryskich 
i znajdują się obecnie w Kurniku (w Wielko
polsce), gdzie część zbiorów ks. vVładysława 
Czartoryskiego tymczasowo złożoną została. 

Między monetarni terni nie ma starych monet, 
mających na spodzie quadratum incusum, ale 
sięgają natomiast aż Jo ostatnich czasów istnie
nia Olbii. Już z sarnćj nieobecności monet opa
trzonych podbitką kwadratową wynika, że prze
łożenie handlu bursztynowego olbiopolita11skiego 
na liniję Dnicpra i Prypeci przypaść musiało 

po roku 460 przed Chr. Dokładniejszy czas 
powstania tego handlu oznaczyć jednak można 
podług pierwszych kronikarskich wieści o Rau-

L) Do Ptolemcuszo\,·ćj M c trop o lis. 
'~ ) I wan Funduklej: nOboźrc:nie mog. wał. h0r. 

kijowsk. gubernii.u 
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nonii. ZacytO\vany przez Plinijusza Timeusz 
Taurome11czyk, którego pisma zaginęły i znane 
są tylko z fragmentów zebranych przez Karola 
Mi..illera, umarł ,v Sycylii r. 256 przed Chr. 1 

liczc1c lat 96. Pisał więc w pićrwszej połowic 
trzeciego stulecia przed naszą erą. Przypadające 

na krótki czas przedtem przełożenie drogi han
dlowej 0Ibiopolita11skiej ze Sanu, Wisły i Nnrwi 
na Dniepr, Prypeć i .Jasioldc;, odbyło si~ pra
wdopodobnie około r. 300 przed Chr. Poda
nia Timeusza uważane być mogą za tern pe
wniejsze, że razem z dziejopisem Filistusem żył 
w Sycylii za panowt1nia obu Dyonizyjusz(n:v, 
w którymto czasie cały ogół stósunkó\\· han
dlowych greckich najlepiej był znanym ''" Sy
cylii. 

Bardzo naturalnym skutkiem ha n d I u z a
m i c n n ego, opartego głównie na dostawianiu 
soli, obie drogi handlowe greckie vadluż linij 
wodnych pro,\·adzące - ze Sanu nad dólną 
Narew i przez Dniepr, Prypeć i Jasioki<t ku 
wybrzeżom bałtyckim - odznaczać si~ muszą 
brakiem pozosta\\'ionych wzdłuż nich zabytkóv.r 
greckich, składają się wi~c na udowodnienie 
ich przeważnie tylko tizyjograficzne st()sunki 
kraju i ,varunki ckonorniczno-handio-we, w po
łączeniu ze Ś\Yiadcctwarni starożytnych auto
rów; ale potwierdzenie ich prawdziwości znaj
dziemy jeszcze w późniejszych \\'_)"pra,,·ach etru
ska-rzymskich, które, jak to już powszechnie 
zauważano, wsz~dzic w ślady handlu greckiego 
wstępują , a kt(ffe po sobie i zabytki pozo
st„rn-ily. 

Nim przystąpimy do zakreślenia kierunku 
dróg, po jakich odbywał się handel ctrusko
rzymski ku Baltykorni, musimy zrobić ogólny 
przegląd bronzów i zbadać, podług obecnego 
stanu archeologii, jakie ze znajdowanych w Eu
ropie przedmiotów bronzowych uważać należy 
za etruskie lub· rzymskie (,Y ogóle za pocho
dzące z Italii), a jakim znów przyznać inne po
chodzenie z dalekich obcych stron lub też cha
rakter miejscowego wyrobu. 

Możność oznaczenia cz as u wypraw han
dlowych italskich w nasze strony wymaga tć ż 

uklasyfikowania bronzów etruskich i rzymskich 
ze \ivzględu na czas ich powstawania, a szczc
gMnie na czas i c h ro z chodzenia si~ p o 
dalszych stronach. 

Im bardziej archeologia rozszćrza S\Ye ba
dania \\' Europie , a szczególnie od czasu, jak 
poszuki,vania te zwrócity się ku grobom etru
skim ,,ve Vvloszcch, davd1iejszc przypuszczenia 
ogólnej, długotrwałćj epoki bronzo,vej w Eu
ropie zaczynają się ścieśniać do coraz szczu
plejszych rozmiaró,"· i z czasem może znikną 

zupełnie, zostawiając jedyne uprawnione prze
konanie, że oprócz pe,Ynćj części wyrobów 
znajduj,icych się na pórnocy i pochodzących 
zapc,vne od Fenicyjan, reszta wyrobów odzna
czających się doskonałością techniki rozeszła 

sic; po Europie jedynie drogą handlu italskiego ; 
z wyjątkiem kilku tylko si.uo,,,ych naśladowaó 
i małej stusunkowo liczby przedmiotów orygi
nalnego miejscowego \:vyrobu , noszących na 
sobie wyraźne znamię surowości i wieku, w któ 
rym pcnvstały i stósunkówi wśród jakich si ę 
zrodziły. 

Tcoryje pewnej czc;ści archeologów euro 
pejskich upierają się wprawdzie dotąd przy 
micjsco\vym rozwoju różnego w różnych stro
nach przemysłu bronzowego. Przypisują one 
111 ia 11 o \V i Cie p 1 C m i e n i u C e l t y C k i C 111 u te -
chniczne uzd9lnicnie, które plemię to miaro 
już w 1rnjdawniejszych czasach przynieść ze sobą 
od ,vschodu. T,vórcy tych teoryj nie z,vażają 
bynajmniej na to, źe w czasach, o których tu 
mówimy, Celtowie byli jeszcze narodem ko
c z ującym; wyroby zaś tak dokładnej tech
niki, jakie za miejscowe różnych okolic uwa
żają, pojawiają się u wszystkich ludó\V dopićro 
w chwili podniesienia si~ na pewien stopieó. 
wyższćj kultury, ,:vspókześnie z odpowiednicmi 
pomnikami budovn1ict,va i rzeźby i wśród peł
nego rozwoju takich stósunków socyjalnych, 
które nic tylko dojrzale paóstwowc organizmy 
wytwarzają, ale i stósownc piśmienne objawy 
władającego niemi ducha narodu po sobie zo
stawiają. Tego wszystkiego albo wcale u Cel-
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tów nie widać, albo słabe się tylko pierwszych 
zarodów poja\vi8ją oznaki, a navvet u później
szych ich potomków -- u Gallów, nie widzimy 
na\\"et jeszcze w czasach, kiedy zaczynają być 
nam więcej znajomymi, nic takiego, coby się 

z techniczn,! doskonałością przypisyw0nych im 
wyrobów bronzowych zgadzało. 

.Mniej jeszcze ,varunków do wytworzenia 
znakomitej techniki w jakimkolwiek kierunku 
przemysłcrn:ym znajdujemy u starych Ger
manów. 

Sarno spokojne rozważenie poruszonych co 
tylko sprzeczności powinno uchylić ,vszelkie 
mylne wyobrażenia o możności powstania przed
miotów bronzovvych zręcznie wyrobionych drogą 
samoistnego rodzimego przemysłu tych okolic, 
,,, których je z tej strony Alp znajdujemy. Nic 
upoważnia nas tćż do podobnych przypuszczef1 
obraz Gnllów, Germanów i micszkat1.ców Bry
tanii, jaki nam w dzidach swoich skreślili Ce
zar i Tacyt, a przecie.z aż do chwili, kiedy to 
pisali, uplyrn;ly już były długie \Yieki od czasu, 
na jaki przypada mniemana epoka bronzovva 
tych ludów, i powinien już był nastąpić st ó
s o w ny post~ p we ,vszystkich kierunkach. 

Z powodów, jakie skłaniają pewną część 

uczonych archeologów europejskich do przypi
sywania prawie vvszystkich bronzów znajdo
wanych po cmentarzyskach miejscowemu prze
mysłowi, trzy zdają si~ być najv.:ażniejszćrni: 

1) najprzód: że wyroby każdej okolicy np. 
Gallii, Szwajcaryi, okolic nadrc11skich, No
ryku, Brytanii, Meklemburgii, Danii, Skandy
nawii, nareszcie mnićj znanych zachodnim uczo
nym '\Vęgicr i Inflant, mim o wyr a ź n ć j j c
d n or odnoś ci p r z cd miotów, naprowa
dwjących na myśl o jakiemś ,vspólnem źródle 
pierwotnego ich pochodzenia, mają jednak 
s w o j e w y r a ź n e m i ć j s c o \V e o d c i c n i a, 
które, n. p. przedmioty znajdoyvane w dolinie 
Rodanu dozwalają odróżnić od podobnych 
przedmiotó\v znajdowanych nad Renem; 

2) powtóre: że w Gallii, w Szwajcaryi i Da
nii znaleziono tu i owdzie formy do odlevva
nia tych właśnie przedmiotów, które SI<t ce
chą miejscowego odcienia odznaczają; 

3) że niektór<t przedmioty znajdujące si't 
w całej nieomal Europie po północnej stronie 
Alp, nic pojawiają się natomiast wcale w gro
bowiskach etruskich i dla tego z Italii wpro
wadzonćmi być nic mogły. 

Powody te zdają si~ być na pićrwszy rzut 
oka bardzo ważnćrni, jednakowoż postępy zro
bione w ostatnich czasach w badaniu grobów 
etruskich \vykazują, jak to zaraz zobaczymy, 

1) że odcieuia odróżniające mniemane zna
miona miejscowe przedmiot()\,v znajdowanych 
w różnych stronach Europy, z wyjątkiem tych 
przedmiotów północnych, które pra ,vdopodo
bnic od Fenicyjnn pochodzą 1), są tylko zna
mieniem przemian zachodzących w roz\\'oju 
etruskiego przemysłu i oznaczają tylko różne 
epoki ich handlu z,vracająccgo się raz w Je
dną to znów w inną okolicę; 

2 J że znajdo,vanc tu i owdzie formy do 
odlewania różnych przedmiotów używane były 
w tych stronach jedynie przez wędrujących 

kupców etruskich - »marclzands fondeurs«) 
jak ich nazy,va badający sumiennie te rzeczy 
uczony francuzki p. M. E. Chantrc - celem 
przelewania starych połamanych przedmiotów 
dawniejszego handlu, które też zwykle w zna
cznej ilości nagromadzone natrafiamy, jeśli 

forma do odle\vania znajduje się jeszcze przy 
takiej na prędcc urządzonej przclćwni wędru

jącego przemysłu. 

3) Twierdzenie nareszcie, jakoby znaczna 
część przedmiotów poczytywanych za celtyckie 
lub inne miejscowe ,vcalc si~ w grobach etru
skich nic pojawiata, polegało po prostu na nie
dostateczności dotychczasowych bac.fa(1 w Italii. 

Zacznijmy od ostatniego puni{tu; bo, jeśliby 
się pewna cz~ść przedmiotów znajdowanych 
w reszcie Europy, rzeczywiście nic miała po-

1) Mamy tu na myśli przedmioty, które , ) \V dziele 
Nilssona: nO pićnrntnćm zaludnieniu Skandynawii, od
dział I[ )>Bronzy« jako fenickie opisane i częściowo od
rysowane zostały, 2) których wizerunki dołączone zo
stały do spra vvozdania Oskara Montelijusza o zabytkach 
północnych, zdawanego na kongre~ie bonońskim, 3) które 
w vVeissa Kostumkundc tom I, Jako północne opisane 
i wyrysowane zostały i ·4 l te, które z rzędu zapinek 
Hildebrand w dziele: Les fi bules de I' f1ge du hronzc, 

4 
jako północne podaje. 
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jav,:iać w grobach italskich, c1lbo pojawiać si~ 
tylko miała w taki sposób, któryby wzniecał 
wqtpliwość, czy się te przedmioty cwscm drogą 
handlu zamiennego z zaalpejskich stron do Ita
lii nic ·dostały, tohy opozycyi przeci\\'ko teo-. 
ryjom przyjmującym \Ysz~dzie miejscowy prze
mysł ubyła najważniejsza część tych po z y
t y ,,. ny c h dowod(>\v, kt(ffe się dziś już ,:v jćj 
rękach znajdują. 

Nim jednak do zebrania tych do,Yodów 
przystąpimy, musicmy ,vyrnicnić w krótkości 

te rodzaje przedmiotów, któryn1 wyraźnego 

pochodzenia etruskiego nikt nie odmawia, obok 
tych rodzajów, kt()l·c niektórzy archeologowie 
st::rnowczo za n i e pochodzące z Etruryi 
u,Yażają. 

J>O\vszcdme zdanie dotychczasowe przy
znaje niezaprzeczone \\·b~ci,Yości etruskie wszel
kim wyrobom bronzowyrn przedstawiającym 

lub za wicra;,-1cym jako oz do by figury 1 u d z
k ie 1 ub z wić r z ę ce; dal~j kotłom, wiadrom 
i innym w i cl kim artystycznie wyrobionym 
przedmiotom, zdobionym zwykle takicn1i same
mi 1igurami lub ich cz~ściami, ,,. wypuklćj lub 
płaskiej-rzeźbie przcdsta\\'ionćrni; kandelabrem 
znanego etruskiego kształtu; dzbanom wi~k
szym i mniejszym, kt()rych otwór koóczy się 

kształtem szćrokicgo dzióba; fibulom nieznaj
dujcicym się nigJzie, oprócz Italii, które Hil
debrandt w swćj klasyfikacyi zapinek podług 

okol ie ,v dziale italskich umieści I ; narc~zcie 
od czasu kongresu bono11skiego ws z c I kim 
v; y ro bo 111 z b l [Ich y br o n z o w ć j, jakim 
jest n. p. znane wiadro dobyte z grobów bo
no11skiej Certosy, u których wystające pasy 
i inne ·wypukle ozdoby zcbją się być wytlo
czoncmi za pomocą osobnych rncclrnnicznych 
przyrządów, których ,vówczas" gdzicindzićj nic 
znano. Zaprzeczają natomiast stanowczo po
chodzenia etruskiego przedewszystkićm siekier
kom z tulejkami przypisy,rnnym v,:yłącznie 

Ce 1 tom i dla tego zwykle ce 1 tam i zwanym, 
powino"vatym tymże wyrobom dłut ze skrzy
dełkami do objęcia drze,va, u Niemców ))Paa/
stab« zwanych; dalej wielkim kr~gom bardzo 
ozdohnic ,,,yrabianym i krążkom brzmi,}cym, 

których jeden koniec po za drugi zachodzi, 
a których pierwszy i drugi rodzaj w nieudo
\Yodniony niczćrn Z\Yiqzck z kultem Druidów 
,Yprovvadzajq; dalej nozykom sićrpiko,,·atyrn 

odznaczającym się szczególnym kształtem ma
lćj hrodawkowatćj Yrypukłości: zapewne do 
umoco,\·ania n;kojeści si użącej; tak samo gro
tom ,\'l()Czni ,vy-robionyrn w kształcie liścia 

oliwnego i ,,·szystkim tym rodzajom fibul 
które Hildebrandt w swej klasyfikacyi jako n i c
it al ski c oznacza. \Vszystkic te, począ,Yszy 

od cel tu, na ostatku \\·ymicnione przedmioty 
11ie mają być pierwotnie italski ć 111 i i znaj
dować się tylko przypadkowo w późnićjszyd 

urobach etruskich. Na zbicie takiego twierdze-
(" L 

nia zupcłn:c przeci,Ynemi pozytywnćmi fok-
tam i, potrze ba nam dowod L~, J"Ochodzqcego 
z bardzo starych grob()\v itJlskich, wykazują
cego? że u ludó\\- italskich przedmioty te od
w ie cz n i c były w używaniu; n przytćm, ile 
możności, zbiegu takich okoliczności, któreby 
źarazcm udowadniały, że przedmioty te pó
znic:j i z przypadku do tych grob<'nv dostać 

si~ nic mogły. 
Takiego dowodu dostarczył nam profesor 

Micha l Stefan Rossi, który bada l najstarsze 
znane dotychczas groby italskie '" Valentano 
i w Narni. Groby te leż(.} pod rokL.idem zwa
nym n peperino)), ut,Yorzonym z ltnYy krateru 
olba11skicgo, którego ostatni wybuch przypada 
na pierwsze uasy istnienia Rzymu~ co powinno 
\Yystarczyć na uchylenie przypuszczc1fr.1, jakoby 
do by"·anc ztąd I'rzcd n1 ioty dostać sit; tu 111 ia ly 
później w przypadkowy sposM1. 

Otóż na tablicach p. Rossi, przedłożonych 

na kongresie antropologiczno-archeologicznyrn 
''" Bononii, przedstawiających dobyte z tych 
grobów przedmioty, znajdujemy obok znanych 
dobrze z pMnićjszych czasów pm wdziwych 
etruskich zwierciadeł i raz.em i a es-rude, pier
';\;szym najsurowszym początkiem monet etru
skich - i celty i paa/staby,1) i krc;gi wielkie, 
odłamy naszyjnikó,v, i krążki hr z 111 i ą c c 

1) Zwane u Hzymian: Scalprurn fabrilc. Pobijane 
młotkiem ))mal/eo adactum<• LiY. XX\'IJ. 4-9. 
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z zachodzc.!cemi na siebie końcami, i gr ot 
włóczni ,v kształcie liścia oliwnego, i ów s 1 er
p i k charakterystyczny, różnie później zdobiony 
a zachowujący zawsze s\vój kształt pićnviast

ko-wy i wyszczcg6lni:ijący go wyskok brodaw
kowy i ów m ie czy k z krótką ręko j e
ś ci ą i wszystkie zaczątki tych kształ
t 6 w fibul o ,v y c h, które się w znane pózniej 
typy rozwinęły, - a których przeważną część 
zagarnięto pózniej na karb właściwości różnych 
okulic europejskich. (Ta bł. III. f. 7-1 8). 

\V grobach tych nie ma nawet, oprócz 
nviercindcł owych późniejszych wielkich ,vy
t,vorów etruskich, które już pod wpływem 
greckim wyrabiali, a których, jako arcydzieł 

sztuki ,vysoko ,v kraju cenionych, wcale pra
·wie za granicę nie wy-wożono, gdzieby się tU 
na nich nawet poznać nic umiano. Zasoby nuj
starszych italskich grobów ograniczają si~ na 
tych drohniejszych przedmiotach, które późnićj, 
wychodząc zwolna w Etruryi z używania, albo 
były na inne przelewane, albo drogą handlu 
wyszły za granic~ i dla tego stósunkowo rnnićj 
ich się później ,v grobach etru~kich pojawia; 
ale w najstarszych znajdują się, jak to z ba

daó p. Rossi widzimy, ,vszystkic razem zgro
madzone st a n o w i ą c w 1 a ś ci wy typ n aj
star szych wyr ob ów c t ruskich pod naj
pićrwotnićjszym wpływem Wschodu powsta
łych. 

Okazy dobyte z grobo\\'isk w Vale n ta n o 
i N ar n i 1) przemawiają same za siebie i de
cydują ostatecznie sprawę najpierwotniejszego 
pochodzenia swego, tak, że na podstawie ba
dań p. Rossi, st\YierJzonych przez Pigoriniego 
i innych uczonych włoskich, a niC1aczepionych 
dotąd przez żadnego z obecnych na kongr~sic 
stronników teoryi celtyckiej, wyrzćc można 

śmiało, że, z wyjątkiem wspominanych już cz~
sto wyrobów, które na północy fenickie zdra
dzają pochodzenie, tych co, ,ve wschodniej Ro
syi, z czudzkich grobów pochodzą, zabytków 
ponckich w Krym ie i greckich w sa mćj Grc
cy1 i przyległych krajach nad rontem; aż do 

1,i Cf. tabl. Iff. f. 7-18. 

środka Ukrainy, 'nic ma w reszcie Eu
ropy a n i j e d n cg o ,v y ro bu br o n z o
w e g o, k t ó r y by p i e nv o t n i e n i e b y l j u ż 
w Italii wyrabianym. 1) 

St\vierdza to też po cz~ści Ś\:viadcctwo Pli
nijusza orzekające w ks. XXXIV 7. 16: że »Si
ngna Tuscanica per terms dis persa, quae in 
,,Etruria facticata non est dubium. <( 

Co do odcieni, odróżniających znamiona 
wyrobów bronzo\vych różnych okolic curópej
skich, o których już powyżej nadmieniliśmy, 

że są tylko okazem przemian zachodzących 

w rozwoju etruskiego przemysłu i chronologi
cznem znamieniem różnych epok handlu etru
skiego z tćj strony Alp prowadzonego, nader 
ważne! jest rozpra \\·a p. NI. E. Cha n t r c 

o ,vlaści,Yościach przedmiotów bronzowych, 
znajdowanych w dolinie H.odanu, 2 ) przedło

żona także na kongresie bo11011.skim, który, od
bywaj~c si<t \vobcc wystawy niezmiernego mnó
ztwa przcdrniotó,v pochodzących z grobów 
bów etruskich, rzucił pićrwsze światło na ści 

słe po\vinowact,\·o przedmiot(>\v w innych kra
jach rozrzuconych z ctruskiemi i dla tego clc
cydującc \Y tćj sprawie ma znaczenie. 

Otóż p. ~11. E. Chantrc wykazuje, że w do
linie lloJanu i puyleglych okolicach ~taroży

tnej G~1lii znajdują si~, opr{lCz stereotypowych 
grotÓ\'v włóczni w kształcie liścia oliwnego, 
sićrpikowatych nożyk()W z ich clrnraktcrysty
czną naro~lą, oprócz nvyczajnych ccltów i bar
dzo po,,·szcchnych nożyków etruskich odzna
czających si't charaktcrystycznćm zagięciem 

ostrrn, jeszcze i p ugina l y kształtem rękoje

ści i sposobem osadzenia jćj na główni zupeł
nie podobne do najstarszych mieczy ctrusko
rzymskich, potć.t.11: dłuta (Paalstab) nieco od
miennego przydługiego, ale zw~żoncgo i l y
ż e cz ko,,. at o rnkn11czoncgo kształtu tudzieź: 

bransolety wpółzamkni~te, po wi~kszej części 

1) Takie same przedmioty, jakie w Valentano 
i Narni wykopano, znajdują się też \V Zll[ICZ11ej liczbie 
w starych grobach rozkopanych ,v Marino, Veji, Praene
stc, Cervetri i innych. 

!.! ) 1'.I. E. Chantre: L' age du bronze dans le bas
sill du Rhonc. 
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w krćskowane ozdoby opatrzone i kółka amu

letowe kształtu odwzorowanego na przedłożo

nych tablicach. Oprócz kilku jeszcze innych 

przedmiotów, które p. Chantre poczytuje za 

wyrób miejscowy, a które, jako \\'cale w na

szych grobowiskach nie pojawiające się, mało 

nas tylko względnie do naszej pracy obchodzić 

mogą, wymienione poprzednio wyroby bron

zowe uznaje p. Chantre za \Yyraźnie z Etru

ryi pochodzące, konstatując mianowicie, \Vobec 

wystawionych na kongresie etruskich oka

zów, że si~ wszystkie przedmioty znajdowane 

w dolinie Rodanu najzupełniej zgadzają z oka

zami pochodzącemi z grobo\visk okolic Parmy 

i Reggio, a przedmioty stron górskich (hau

tes Alpes, około Rćalon), zbliżone w swych 

własnościach do zabytkóv,r palafitowych snvaj

carskich, przypominają jak najżywićj własno

ści okazów pochodzących· z grobów najpółno
cnićjszych osad etruskich nad jeziorem Com o, 

mianowicie zaś z Capri a n o. 

Znika ,vięc przez to samo najvvażniejsza 

gałąź rnnicmanćj samodzielności wyrobnictwa 

celtyckiego - gałąź gallicka. 

Wobec przytoczonych co tylko skonstato

wa11 p. Chantre, n ie z ap rzec z o ny c h prze z 
żadnego z obecnych członków ko n
gr es u, należałoby uważać przedmioty znaj
do,vane w grobowiskach wschodnio-południo

wćj Gullii za etruskie, a względnie do epoki 

pićrwotnćj, rcprczcntowanćj przez okazy dobyte 

z grobów Valentano i Narni a nawet z Veji, 

Prac n est c i C c r vet r i) - wypadałoby je 

zaliczyć do późniejszej epoki roz\VOJU przemy

słowc:go etruskiego. 

Tenże sam p. Chantrc roz\Vl,JZUJe nam 

i drugą zagadk'c pojawiania si~ tu i O\;vdzic 

w krajach z tćj strony Alp położonych - form 

używanych do odlewania rMnych przedmio

tów bronzowych. 

W L nr n a ud (dep. J urn) znalazł on formy 

odlćvn1iczc, a obok nich nagromadzone szczą

tki wszystkich przedmiotów, jakie si'c tylko 

\\'Ówczas w Ga11ii znnjdowaly, ze śladami prze

ewania ich najpierw w bryły bronzu: a na-

stępnie odlewania z tych brył nowych przed 

miotów bronzowych. 

Z tego nagromadzenia szczątków przedmio

tów popsutych z całej południo\vo-wschodniej 

Galii ,:vniósł p. Chantre bardzo słusznie, że 

w całym kraju nie było żadnego innego miej

sca, w którem by prac<; przelania tych bronzów 

można było podjąć i że ją najpra\:vdopodobniej 

nskuteczniał wędrowny przemysł etruski. 

U rządzenie przelewnictwa ,v Lar n a ud nazywa 

bardzo trafnie ))fonderźe de refontec,, a zatru

dnionych niem wędrowników włoskich mar
chands fondeurs <<. 

Czego wi~c krajo,:vemi siłami nie zdołano 

• dokonać w południowo-wschodniej części Gal

lii, w takićm pobliżu dawniej fenickiej a pó

źniej greckiej Massylii i nad sarną granicą od

wiecznie przemysłowej Italii, tego pewno i po 

dalszćj północy spodziewać si~ nić można . 

Zabytki nadreńskie 1 sz,vajcarskic już samo 

pośrednictwo spokre\vnionych z Etruskami Re

tów zbliża do Etruryi 1). Rozważane na kon

gn:sic antropologiczno-archeologicznym Br u-

. x el ski m zabytki znalezione w E y g en bi 1 se n 

udo,vodniają też jak najzupełniej dawną drogę 

handlową z Etruryi wzdłuż Renu do dzisiej

szej Belgii prowadzącą. Podobieóstwo zabyt-
1 

kó\v nadreńskich i szwajcarskich z zabytkami 

okolic. alpejskich z pod Realon, wykazuje już 
tem samem z,viązek ich z etruskiemi wyrobami 

dobywanćmi z grobów w Capriano. Pobyt 

Etrusków w Szwajcaryi udowadnia tćż jak naj

wyrażnićj wielkie naczynie bronzowe, znale

zione vv· Graechwyl, b~dące prawdzi\vą ozdobą 

zbiorów starożytności szwajcarskich, - a przy

tern etruską, że si~ tak wyrazimy, najczyst
szej wody. 

Odcień No rycki, uwidoczniony w zbio

rach \viedcóskich, pochodqcych z Hallstatt, 

ocenionym już został należycie pod względem 

pochodzenia swego etruskiego, raz przez Sa

ckcna, który, opisując cale grobowisko, skla-

l) Liv. V. 33. Alpinis <1uoque ca (i. c. tusca) gen
tibus haud dubie origo est, maxime Raetis. Porównaj 
też: Niebuhr rom. Gesch. str. 160 i K . O. Mi.iller: Die 
Etrusker I. r63, 
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nia się już bardzo do poczytania prze,, azncJ 
uqści znalezionych tu przedrniot6,v za etru
skie, a nast~pnie znów na kongresie bono11-
skim. 

Pan Cu n c s la bi 1 c, gló,vny spra,Yozdawca 
kongresu , rcpr<.:zentujący poniekąd wrażenia, 

jDkie wystawione tam olrnzy etruskie spra
\vialy na rozp~1trujących się w nich znalpejskich 
uczonych, ,v raporcie swoim o nekropolach 
etruskich w i\Iarzal~otto i odkryciach w Cer

tozie bono11ski6j oświadcza ,v jcdnem miejscu, 
że 1ibule pochodzące z pomienionych nekro

pol i pnyporn ina j~! ,vy razmc Hal lsta ttskie, 1) 

a ,v innćrn miejscu wyraża się znów w nnstę- • 
pujący sposc')b o całym ogóle pochodzc1cych 
ztamtqd okaz6,Y: )) Il est e,·ident, que les torn
bcaux de HallstJtt rćvclent des raprorts i n-

c o n test ab l c s ,:l\'cc ce qui est sorti des nc
cropolcs Jtrusquc:s par I' orne rn enta t i o n 
et les types des objcts, ainsique p2r 

1 a c o m p o s i t i on c h i m i q u e du b r o n z e. '( 
A ·więc wszystkie warunki decydujące o cha
rakterze ,vyrobów pe,vnćj epoki składają si~ 
na to, ażeby cały odciei'1 norycki poczytać za 
pochodzący przeważnie z Etruryi i b~dący 

tylko odblaskiem tego ronrnju etruskiego prze
mysłu, który w najstarszych swych okaa1ch 
najpóźniejsze typy Villanovy, w dalszych zaś 

\Yiększą część typów Marzabotto i bonoóskiej 
Certozy reprezentuje. 

Zajmo,rnliśmy się dotąd tylko odcicniarn i 
tych okolic, których typy i u nas si~ znajduj~! 
i to wszystkie trzy razem ,v zgodzie obok sie
bie. Gdyby \Yięc który z archcologó,v naszych: 
idąc za przykładem stronników teoryj celty
ckich, chciał na podst a wie starych zabytków 
miejscowych wlaści\\'Y odcie11 miejscowego roz

woju przemysłowego skonstatować, toby przyjść 
musiał do wniosku, że na porzeczu Odry i \Vi
sły roz,YinC.;ly si~ jcdnoczcś11ie i obok siebie 
wszystkie trzy typy, któreśrny dotychczas roz
patry,rnli: typ galicki, recki i norycki. 

1) Congrcs ... de Bologne str. 267. - Z\uacamy 
uwag~ na to uznanie, ho w celu rozprawy naszćj jest 
bdrdzo ważnćm. 

B~dąc mnićj skłonnymi do uznarna praw
dzi \'1-'ości teoryj o miejsco,vym rozwoju prze
mysłu bronzowego, którćj u nas już dla samej 
r{){norodnofri typ()JV przyjąć wcale nie można, 
mniemamy przeciwnie, że właśnie ta różnoro
dność typ()\,v jest u nas tylko oznaką długiego 
i bardzo oży,vioncgo handlu italskiego i że 

hnndcl ten, o ile jest etruskim, rozpada sic; na 

kilka epok, z których nnjdawnićjsze są współ
czesne handlowi przez Galliję i wzdluź Renu 
prowadzonemu, a późniejsze przypadają na 

czas rozwoju handlu etruska-rzymskiego ku 
Baltyko\\'i, kiedy jm poprzednie drogi (gallicką 

i wzdłuż Hcnu) opuszczono. "\V tym to osta
tnim czasie osada znajdująca si~ w miejscu, 
gdzie Jzi~ leży Hallstatt, była ,vidocznie pićr

wsz~! zaalpejskq stacyją tego handlu. 
Jeśli już zabytki naszych stron dla różno

rodności swych typów nic dadzą sic; wcisnąć 

w ri..1rny osobnego na miejscowych warunkach 
opartego rozwoju przc:myslowcgo, to prawdzi
\Vie ad absurdum sprowadzićby można podo
bny zamiar, usiłując zast()sować go do zabyt
ków nagromadzonych w niezrniernc:j liczbie 
w Inflantach. Z przyczyn, nad kt<'ircmi jeszcze 
w ciągu rozprawy naszej będziemy mieli spo
sobność zastanowienia si~ nieco obszerniej, ze
szły si~ tu około prastarych ognisk handlu za
miennego, z których w późniejszych cza:.;ach 
wyrósł ów znany wielki handel Pskowa i No
\\·ogrodu przedmioty call'so nieomal świata -
\\'schodu i Zachodu - a Z\\'olennik tcoryi, 
\\'idzącćj wsz~dzie mi c j s co wy roz,Yój prze
mysłu w epoce bronzowćj, musiałby tu przy
jąć chyba przemysł mający szczcgc')lne uzdol
nienie rozwijania się w c wszystkich m o

ż li wy c h kierunkach, bo znajdzie tu i pra
wdzi,Ye, niezaprzeczane przez nikogo etruski 
i \\·yroby uchodzące za wypływ artyzmu cel
tyckiego z odcieniami i galickićmi i reckićmi 

i noryckićmi i p()lnocnćmi 1 i ut wory rzymskie 
pod wply,Ycm greckim 1a cesarzy \Y)Tabic1ne, 
i barok rzymski i czysto hyzanty11skic okazy 
be Z 11 aj Ol !1 i Ć j S Z)' C h . \\'ar U 11 k (rn' ll1 i C j SC O \Y )' C h, 
coby którykoh,·ick z tych kicrunl,J)\y jako ro
dzimy usprawiedliwi,lly. 
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Handel ,vi<;c i j cd y n i c ha n del rozpro
wadzał te przedmioty z południa na północ 

i tylko staranne śledzenie dróg handlowych 
może nas doprowadzić do rezultatów, które, 
rozjaśniając z początku tylko stósunki zamian 
handlowych, zachod~ących_ rnic;dzy jednym lu
dem a drugim, może z czasem rzucić wielkie 
światło i na etnograficzne ich stósuńki i wpro
wadzić do historyi długie wicki, które, wzgl~
dnie do n'a szych okolic; są jeszcze obecnie 
przed historyczne mi. 

Chociaż z przeglądu naszego odcieni gal
lickich, recko-nadre11.skich i noryckich i z po
równania ich z za bytkorni grobÓ\\r italskich wy
nika, że, oprócz wspomnianych już po kilka 
razy północnych przedmiotów przez pewną 

część archeologów za fenickie uważanych, -
oprócz greckich na Ukrainie i ponckich w Kry
mie) nie ma żadnego w <1 żnie j s ze go przed
miotu bronzowego w Europie, który by z wszyst
kiemi ,,.:łaściwościami swego kształtu i orna
mentyki nic znajdo,va! si~ już poprzednio w Ita
lii i dla tego kraj ten za ich wspólne źródło 
uważać wypada, to jednak stanowcze rozstrzy
gni~cic tej kwestyi pozostawić jeszcze mu
simy dalszemu postc;powi nauki archeologicznej 
i ,v rozpra,vic naszej dowody pobytu lud{nv 
italskich w naszych stronach opierać jedynie 
b~dzicmy na przedmiotach n i cz ap rzec ze
n ie italskich t. j. etruskich i rzymskich, ,vy
kawjąc jednakże przytem, że wszystkie inne 
,rnżniejszc przedmioty bronzowc leżą u nas, 
albo raz cm ze stanowczo rzyrnskiemi 1 albo na 
tych samych szlalrnch, prowadz<1cych z po ł u
d n i a n a p ó 1 n o c; co, dla nas przynajmniej, 
jest już wystarczającym dowodem, że razem 
z najstarszemi etruskićmi przedmiotami drogą 
handlu od po 1 ud n i a id q c cg o przynie~io
nćrni zostały. 

Do rz~du przedmiotów udoyvodniających 

pośrednio handel Etrusków z wybrzeżem bal
tyckiem zaliczyć ,Yypada szczególnie przewa
żną cz~ść wyrobów bronzcnvych należących 

do odcienia etrusko-noryckicgo, a to z tej przy
czyny, że nam bliższe rozpatrzenie si<t w cmen
tarzysku hallstattskićrn niebawem udo,vodni, 

że Noryk ogarnęli JUZ Etruskowie swym prze
mysłem i handlem, o kilka wieków rychlej, 
niż go iegijony rzymskie militarnie zaj~ły i że 
znajdov,;ane tu przedmioty nie tylko ściśle si~ 
łączą z ogólnym roz,vojem etruskiej tecl,miki 
i wszystkiemi właściwościami ich ornamentyki, 

' ale nadto, że złożone tu zostały w czasach 
ożywionego handlu bursztynowego, .. o czćm 

świadczy wielka ilość surowego bursztynu i bur~ 
sztynowych wyrobów. 

Po tych wstcamych uwagach możemy te
raz pr:r.ystąpić do przeglądu bronzów pod wzglę
dem c hr o n o 1 ogi cz ny rn; pod względem 

tych znamion, które nam oznaczenie epok han
dlu ctrusko-rzyrnskiego umożebnią. 

Z grobów późniejszej epoki etruskiej, do 
której 5ię właściwy rozwój bronzowćj techniki 
etruskićj odnosi, cmentarzysko Vi 11 a n o v y 
okazuje się nierównie starszem od grobó,v 
w Marzabotto i w Certozie 1) bono(1skiej. 

W V i 11 a n o va znajdujemy bardzo mało 
żelaza, \V Mar z ab ot to i w C c r to zie zaś 
stósunkowo wielką ilość \V)TObów żelaznych. 

W Villanova bronz jest prawdziwie starożytnym 
(bronze antique), zawicrajqcyrn naj,Yyżej 6% 
cyny, resztę miedzi bez ,,·szelkićj innćj przy
mieszki, w Mar z al_, ot to znajduje si~ już 

. I C \ . w rnrn cyn\., n W' ,crtoz1c cz~sto nawet 
znncziia ilość olcn\'iu. W \Villa nom znajduje 
się tylko aes rude, co dowodzi, że grobo,Yiska 
jćj nie przekraczają co do czasu tnnmia swego 
granicy r. 3o3 urb. cond., czyli r. 45 1 przed 
m.1SZQ erą, w Nlarzabotto mamy tylko w ma
łych ilości:Jch acs rude o przc,Y.:1żnic aC's grave 2) 

1
) Certos.1 jest 11ekropol,1 etruską, odkrytą nieda

\\'110 pod chrześcijai'iskim cmentarzem klasztoru Kartu
zów ,v Bononii. Zt~1d też pochodzi jej nazwa. 

2) Przyjęt~, tu sposób oznaczenia czasu istnienia 
trzech nekropol etruskich podług znajdowanych w nich 
monet, odnosi się do trzech głównych okresów systemu 
monetarnego Rzymi,1 n. Najstarszą ich monetą b):ło aes
rude, składające się z pro~tych odłamów kruszcu pe
\Vna wage zawifrajaCTch. \V r. 45 1 przed nasza erą de
cen;\\'iro\,~ic skasow;tli aes rude, a zaprowadzili nato
miast monetę system u I i br a 1 n ego, w którym naj
,vyżsrn sztuka Asem zwana, ważyła zpełna funt czyli 
1 2 uncyj. Dla swc:j ciężkości moneta tego systemu na
zyv,;ała się: aes graFe. Ust„1,va menniczna, wydana za
raz w początkach drugićj wojny punickiej w roku 2 1 7 
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co epokę trwania tej nekropoli zaznacza mię
dzy rokiem mniej więcćj 500 a 21 7 przed Chr., 
w C c r t ozie zaś jest i aes grave i monety 
stopy menniczej zaprowadzonej ustawą wydaną 
w r. 2 1 7 przed Chr. Certoza zaczyna się więc 
w niepewnym czasie przed r. 217, ale trwa 
odtąd aż do czasów blizkich cesarstwa, a może 
i późniejszych, co się dopiero po odkopaniu 
wszystkich grobów pokaże. 

Wyroby bronzowe, znajdo,vane w Villanova, 
mają wszelkie znamiona archaiczne. Naj~tar
sze przedmioty, dobyte z grobowisk w Mar
za botto i w Certozie należą Vlpra wdzie także 
do archaicznych, ale poja,via się tu niebawem 
przejście do ,,,yrobów późnićjszych, a rniano

w1c1e zaraz po ukazaniu się monet stopy men

nicznćj z r. 2 17 p. Chr. ukazują si~ w Certo
zie v.ryroby z walcowanćj blachy bronzowćj, 

których główną reprezentantką jest owa Si
st a wsp~niała, która w czasie posiedzeó kon
gresu bono11skiego wykopaną została. Epokę 

powstania tego rodzaju wyrobó,v etruskich i po
krewnych mu odlć,Yów z bardzo cienkiego 
bronzu, przyjąć ·,vięc wypada około roku 200 

prz. n. Chr. 
Już z tych kilku danych chronologicznych 

wynikają dla przedmiotu rozpra,vy naszćj wa
żne rezultaty. 

Pan Chantrc, badacz odcienia etrusko-gal
lickiego zwraca szczególną uwagę na to, że ,,·e 

,vschodnićj cz~ści doliny Rodanu znajdują się 

przedmioty bronzo,ve zdradzające pewną ,vspól

ność charakteru gallickiego ze szwajcarskim 
i nadreńskim czyli ttrusko-reckim i że w..,zcl

kie własności tych przedmiotów odpowindają 
zupełnie najpóźniejszym zabytkom pochodzącym 
z VillanoYy i nieco późniejszych grobowisk 
etruskich nad jeziorem Como. 

Otóż z tych wyrobów, będących przcdmio-

przed Chr., zniosła aes graJJe i zaprowadziła stopę u n
cy ja 1 ną. 

Do zakreślenia szerokich rozstępów czasu wy
starcz,1ją te trzy ogólne rodzaje monet rzymskich jak 
najzupełnićj. Gdzie zaś zależeć będzie na ściślejszem 
oznaczeniu czasu, tam będziemy się starali poprza \vy
,vody nasze bardzi(j szczegóło\Yemi badaniami numizma
tycznemi. 

tem davmego handlu etruskiego z Galliją i do
liną Renu, znajdują często u nas na najstar
szym szlaku pochodowym, prowadzącym od 
południ a ku wybrzeżowi gdańskiemu: 

1) Nożyk bronzowy, zapc·vme ofiarny, w 
kształcie małego sićrpa, z charakteryzującą go 
guzo,vatą wypukłością u tylnej jego części, która 
zapewne do ujęcia go w rękojeść służyła i bron
zowy grot włóczni w kształcie liścia oliwnego 

(cuspis). - Por. Ta bł. II I. ff. 19 i 20. 

ObyJ\Ycl te przedmioty są nadzwyczaj stare. 
Znajdują one się już w najstarszych grobach 
etruskich, ,v N ar n i, V a 1 enta n o, w Pre· 
ncstc, Noli, Veji i Cervetri. Dotrwały zaś aż 

do czasów Villm10vy i Morzabotto. Z Villa

novy wychodziły, jak się zdaje do Gallii. Grot 
tego samego kształtu, któryśmy już w N arni 
i V a 1 enta n o widzieli, spostrzegamy jeszcze 

w Morzabotto u włóczni, którą trzyma w r~ku 
.Mars przedstawiony w statuetce bronzowej. 1) 

U nas najczęściej oha te przedmioty raz cm 

znajdują. 

2) Znajdujemy nast~pnie w grobach naszych 
szpilę z wielkim okrągłym ładnie brodawkowa

temi narostkarni i skośnćmi pasami zdobionym 
dętym kbkic.:m, znaną szczególnie z palafitów 
szwajcarskich i odwzorowaną u Lindenszmidta 

II z. 3 tab. 4. 
3) Szpil~ z łebkiem przcdstavviającym sym

boliczne koło o czterech sprychach i takiż amu

let z uszkiem do za,vieszania w najdrobnićj

sz ych szczegółach, na ,vet wadach odlćvv'U, zu

pc łnic podobne do tego rodzaju przedmiotów 
nadroJa11skich i nadrc11skich2J (Tab. III. 23 i 24). 

4) Dłuta odcienia galickiego z charaktery

stycznym i od wszystkich innych dłut odmien

nym lyżcczkowatym koó.ccm. 
5) GłO\vni~ puginału niezaprzeczenie etru

skiego, a przez p. Chantrc do odcienia Gallic

kiego policzonego. Puginał ten, zwany para-
1onizmz, utrzymujący si~ ,v niezmiennym kształ
cie, \Yidzimy już w najstarszych grobach etru

skich, a znaleźć go można prawie w każdym 

1) Con ,rrb; d-: Bolognc str. 248 fig. 3. 
-i) Linlicnschmidt II. 4. 4. i M. E. Chantre. 
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z późniejszych. Kształt jego pozostał cło tego 
stopnia zawsze i ta 1 ski m, że nawet znany 
włoski puginał z XVI wicku, znany poJ na
zwiskiem 1 a n gu e eł e bo cf i powszechnie za 
wytącznie włoski uznany, był tylko kopią tego 
prototypu, którym się w tej chwili zajmujemy. 
Ma on rękojeść starych bronzowych mieczy 
rzymskich, jakie były w używaniu przed za

prowadzeniem żelaznych mieczy tak zwanych 
hiszpa11skich. Starszym od nich jest mały mie
czyk ofiarny, którego zupełnie podobn,! tylko 
krótszą rękojeść zdobią u góry dwa rożki Am
monowe, przypominające \Vschodnic pochodze
nie jego. Mieczyk ten, który ju;, w Narni i Va
lentano \vidzimy, przetrwa!, jako obrzędowy, 

stare miecze vvojcnnc i by 1 jeszcze \\. uży
waniu w clnvili rozpoczęcia się wypraw etrus
kich ku p(>lnocy, bo go i w Hallstatt i u nas 
na najstarszych szlakach lrnndlu italskiego na
potykmYJy. Jest to ten sam mieczyk, który dia 
małćj rękojeści Nilsson za miecz fenicki poczy
tywał, którego pochodzenie italskie udowodnia 
jednak częste znajdowanie si~ ,v E;robach etru
skich. (Tabl. III. 22 i 12 ) . 

6) Szpile z łebkami rnni0j lub więcćj pla
skićmi, najczęściej w środku paskiem przedzie
lone, zdobione krćskowanćmi trójkątami. Są 

to szpile, które p. Chantrc z doliny Rodanu 
a Lindenszmicłt z palafitó,v szwajcarskich przy
tacza, a kt<frych w naszych zbiorach z grobo
wisk micjsco\Yych mamy kilka okazc'>w. 

\Vyliczonc powyżej zabytki znajdują się 

w s z ę d z i e , g d z i c s i ę p o j a , " i a j :._! , tak 
w Gallii, nad Henem i w Szwajcaryi, 
jak i ,:v p ó l n o c n y c h \V l o s z e c h r a z e m 
z bursztynem; - dowód oczywisty, że roz
\VÓZ ich po krajach europejskich n a Ie ż y do 
epok i oż y \\. i o n ego ha n d 1 u burs z ty n o-
wego. 

\Vszystkic te przedmioty znajduj~1 się i u nas 
i dobyte zostały z grobowisk na najstarszych 
szlakach handlowych położonych. 1\liejscowćmi 
,vyroban1i przedmioty te, jak z wiciu innych 
względów, tak już dla tego samego być nie 
mogą, że są okazami odcienia poczytywanego 
za gallicko-recki. Z z ach od u do nas przyjść 

nic mogły, bo leżą na szlakach pro,vadzących 
od polu eł n i a n a północ. Otrzymać je więc 
mogliśmy tylko z tych rąk, z których je i w Gal
Iii i w Szwajcaryi i nad Renem otrzymano, 
t. j. od Etrusków~ co tern bardzićj przyjąć 

należy, że się znalazły na drogach, wzdłuż któ
rych wpływ Etrusk{>\v na ceramik~ miejscową 
jest, jak to zaraz zobaczymy, widocznym, i że 
na tych samych szlakach spotykamy się z ar
chaicznemi statuetkami bronzowemi, kanopami, 
sistami i innćmi niezaprzeczenie ctruskićmi 

przed miota mi. 
Z<.1znaczają one wi~c u nas ślady najda

,vnicjszego poja,vicnia się Etrusków na porze
czu Odry i vVisly, które z tych względów do 
czas<JW blizkich ko11ca cmentarzyska odkrytego 
w Villanova i do początku nekropoli w Mar
zabotto odnićść \vypada t. j. cło polowy ,pią
tego \\·icku przed naszą erą. 

Pół wieku późnićj było tćż już tyle bur
sztynu w Etruryi, że u Greków nabywających 
go od Etrusków urosły baśnie, jakoby się tu 
rodził nad Erydanem - baśnie, które, jak to 
z Plinijusza widzimy, krążyły szczególnie za 

czasów Teofrasta z Erezu 1 ). 

Do czasu najpierwszych wypra,v etruskich 
na porzćcza Odry i Wisi/, odnićść też wypada 
wprowadzenie cło ziem naszych wszelkich pr.wd
miotó\Y bronzowych opatr~onych w kresko
wane ozdoby roz111:.1itego rodzaju. Do gallickiego 
odcienia zaliczają z tych przedmiotów szcze
gólnie \Ypółonvarte, \Y kształcie do księżyco
wej kwadry podobnym odrobione bransolety, 
których gładką powierzchni~ przerywają krć

sko,vane poprzeczne pasy z obu stron krćsko
wanćrni trójk~!tami obwiedzione. (Por. f. 27 i 28). 
Zaliczają tćż do tćj samćj kategoryi przedmioty 
zdobione skośnćmi na pr;:emian lcglćmi pasami 
kreskowanćmi, całe jakby włosienną plecionką 
odziane rpor. fig. 29), jaką n. p. u kręgu na
szego złożonego w Muzeum Ak. Um. w Kra
ko,vie a znalezionego pod Międzyborzem ,vi
dzimy. I te więc przedmioty jako i cały po
krewny im rodzaj kreskami i trójkątami zdo-

1
) Plin.: Ks. XXXVII. § 31-41. 
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bionych, nie mogły przyjść do nas z Gallii, gdzie 

im właściwą ojczyznę niektórzy archeologov.rie 

naznaczoją, tylko jak do Gallii wyszły z Etru

ryi, tak i my je tak samo jak poprzednio wy

szczególnione przedmioty dostaliśmy od Etru

sk{nv. Leżą one tćż u nas wszystkie bez ·wy

jątku w grobowiskach ciągnących się ,vzdłuż 

szlakóvv od południa na północ idących, razem 

z czysto-italskićmi przedmiotami i samćm tćm 

położeniem cmentarzysk, z których je dobyvn1ją, 

zaznaczają jak najwyraźniej drog~, którą si~ 

do nas dostały. 
Rzućmy teraz okiem na przedmioty noryckie. 

Cmentarzysko ballstattskie jest dla nas już 

z tego wzgl~du ważnćrn, że przyległa mu osada 

była wyraźnie stacyją handlu bursztyno,vego. 

Wydobyto tu z grobów niezmierną ilość suro

wego bursztynu i wielką liczbc; \Yyrobów bur

sztyno,vych: miano,vicie rnle sznury burszty

nowych paciorkó,v różnćj ,vielkości. 

Pobyt Etrusków w tćm miejscu nić może 

ulegać żadnćj wątpliwości. Przytoczyliśmy już 

powyżej zdanie głównego sprawozdmvcy kon

gresu bono11skiego, zestawiającc~o rezultaty 

poszukiwa11 dokonanych w grobach etruskich, 

który zupełne podobiei'1stwo przedmiotów po

chodzących z VillanoYy, Marzabotto i Certozy 

bono11skiej z hallsztattskićrni, a \V szczególno

ści z zapinkami tego grobo,Yiska \vobec grona 

archeologów zgromadzonych z calćj Europy 

skon st at o, va l, n i e n a p o t y k a j ~! c \\ · t ć j rn i e -

rzc na podniesienie najmnicjszćj \\'ąt

p 1 i w ości. Zm1jdujQ si~ tu rnian<)\\·icic opnkz 
archaicznych kotłów etruskich, ozdobionych fi
gurami różnego rodzaju, bardzo stnrych pod

staw pod naczynia typem swoim przypomina

jących jeszcze podstawy glinian~ podobnego 

rodzaju z czasów fenickich na wyspie Cypr 

znalezione, płaskich mis bronzowych misternie 

,vyrobionych - późniejsze jeszcze wyroby etru

skie, z \valcowanej blachy bronzowćj a miano

wicie si st y zupełnie do bonońskiej podobne 1) 

i ,vielk~ ilość zapinek, bransolet i Slpil bron-

1) Por. sistę bonońską fig. 3o a. z sistą hallstattską 
fig. 3o b. 

zo,vych. Nie zbywa też na przedmiotach, które 

k~ztaltcrn swym i ornamentyką przypominaj[! 

przedmioty grobóvl etruskich rychlej już do 

GaJlii przez Recyj~ nad Ren wy\;y·ożone, a mia

nowicie karbo\vanc i gładkie naszyjniki, z kt(>

rych przcważna CZ<tść opatrzoną jest w ·wisza

dcłka różnego rodzaju, znane także już po czę

ści z okaz<nv odcienia gallickiego przez p. Chan

tre przytoczonych (f. 25, 26). 
Ceramika jest micjsco,vego ,vyrobu, ale or

namentyką swą uwidocznia nam, w j n ki sp o

sób działała na nią obecność Etru

sków, a w jaki znów działał wpływ o g l ą

d a n i a ornamentyki na bronzach ctru

s kich. Szczegóły tćj ornamentyki, które czę

ścią na naczyniach glinianych hallsztattskich 

częścią na blachach od pasów i innych przed

miotach bronzo,rych się okazują, a \vszystkic 

w pc,rnc:j micrze przeniosły si~ i to w nader 

oryginalny sposób na ceramik~ \Yzdluż szlaku 

pochodmYego Etrusków przez porzćczc Odry, 

\\')"rnic:nić tu koniecznie musimy. J\1amy tu naj

pierw wszelkie ozdoby z różnych kombinacyj 

trójkątów po,\·stc1le - znane triskclc etruskie 

(fig. 32). Poja\\·iają si<c i meandry tak gre

ckie, jak z -łamanych prętów złożone (rnean

drcs c'.1 bf1tons rorn pus ). Popielnice przybić

ra ją z\n;żcnic ku dołowi, formujqce jakby nożkę 

naczynia (Fussurcn), co jest uznan(! ,vhiścivvo

ścią ceramiki rzymskićj. Widzimy tu dalćj pasy 

na szyjach naczy(1 glinianych obwiedzione u do-lu 

trójkqum1i. \V ornamentyce różnych blach bron

zo,yych powtarzają się jeszcze i znaki sł011.ea, 

i równoległoboki wsuwane ,v siebie i linie zębate 

ze spirał()\V złożone i szczególne a \vażne dla nas 

usta,Yienic tych spiralów ,vc dwn różki skrzyżo

wane. (Fig. 3 1 ). W szc !kic naczynia tak gliniane 

jak bronzowc a mi~dzy niemi niezaprzeczone 

Etruski mają u spodu znak z kM koncentry

cznych złożony, na brnnzach wypukło wyro
biony, odznaczający si~ znaną v-.rłaściwością, 

etruską, że kółko środkowe (fig. 33) jest naj

szćrszćm. Napotykamy tći, ozdoby przedstawia

jące symboliczny znak jakiegoś ptaka wodnego 

łbem i dzióbem a cz~sto całym kształtem swoim 

kaczk~ przyporninnjQccgo. 
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Wszystkie te szczegóły ornamentyki hall
sztackićj są dla nas niezmiernie ważne, bo 
uwidoczniają nam wyraźnie, w jaki sposób 
i w jakiego rodzaju motyYvach mvydatniał siCc 
,vplyw udowodnionego w tćm miejscu pobytu 
Etrusków i upoważnia nas do wniosku, że po
dobne motywa znalezione w dalszych stronach 

i to nic pojawiające si~ ,v całćj okolicy tylko 

n a s a m y m p o.si e d rogi w i odą c ć j z po
lud n i a n a pól n o c do tego samego wpływu 
odnieść wypadnie. 

Nad Henem zaś wply,v Etrusków uwyda 
tnia si<t w inny spos(>b. Wywołuje on tu, za

pewne przez okazanie miejscowym rnicszka11-

com Kanopów etruskich, tak zwane popielnice 
twarzowe, wzór ich przedstawia nam l ,indcn

scbmidt I. z. VI. tabl. G. (Por. tabl. IV. f. 34) 
Że tu bezpośrednio działał wpływ etruski do
wodzą najwyraźnićj umieszczone na popielni

cach Pryjapy. 
Do zawi~zywania swych stósunl,J)W z No

rykiem, mieli EtruskoVv'ic bardzo wiele po

wodów. 
Do s,vych wyrobów żelaznych, kt('>rc si ~ 

już od ko(1ea v,;icku V przed naszą erą ,,, gro 

b~1ch etruskich obok ,;vyrobów bronzmvych po

j(nviają, brali żelazo z Nor_vku. 

Okolice HDllsztattu posiadały przy tćm sa

liny, z których od niepami~tnych czasów brnno 
sól do przyległych krnjów. Rozchodzące si~ 
z tego punktu drogi rozwozu soli zbadane zo
stały po kamieniach drogcnvych z napisami, 

pochodzących z czasów rzymskich za raz po 

zaj~ciu Noryku, aie drogi same były już o kilka 
wicków starszerni. Zbadaniem napisów zajmo
vvał si<t Ga is b c r gc r w dziełku: )>Riimisclze 

!nsclzr{ften im Lande ob der Fms. « Z bada(1 

jego ,vynika, że rozwóz soli z saliny tuż przy 

Hallstatt leżącej , uskuteczniał si<t ku p ó 1 n o cy 

doliną rzćczki A rn bry (dzisiejszć_i Trauny) aż 

do ujścia jej do Dunaju w bliskości miejsca, 
gdzie później pO\vstalo miasto Linicc (Linz). 

Ku Styr y i droga rozwozu soli prowadziła 

przez przcł~cz znaną obecnie pod nazwą 1> Pass 
der Pij t s che n,« w którćj dziś jeszcze znaj

duje si<t bmic(1 z napisem pochodzącym z cza-

sów rzymskich; ku połudn i o w i zaś przez 
przylegle przeł~cze do doliny Adigu (Athesis) 1). 

Na wszystkich tych drogc1ch znajdują li
czne monety rzymskie z czasów cesarzy. 

O taką krzyżownic~ dróg musiał si~ tćż 

koniecznie oprzeć pićnvszy za wiązek handlu 
etruskiego ku p{Jlnocy, a niezaprzeczenie etru

skie zabytki znajdujące si~ w tak znacznćj licz 
bie ,v Hallstatt są tego jak najoczy,Yistszyrn 
dO\vodern. 

O cmentarzysko hallstattskic najskładniej 

nam tćż b~dzic oprzeć rozwój zapinek etruskich 
i przejrzeć zarazem wszystkie późniejsze jibu
lae rzymskie. 

Zapinki są przedmiotem naj ba rdzićj ze stro
jem italskim w związku zostającym i z tego 

vngl~du w badaniach naszych nie7:miernic wa
żnym. 

Nić marny dotychcza'., racyjo nalncgo ukla
syfikowania zapinek itc1lskich i zszcregowania 
ich porządkiem chronologicznym. Do muz<.:ów 

vdoskich przyj~to tylko te, które za arcydzieła 

sztuki uchodzą i które si~ za granic<t prawic 
\\'cale nic rozchodziły, nic b~dqc przedmiotem 
nvyczajncgo wymiennego handlu. Zapinki zwy
czajnego codziennego użycia, kt()re za Alpy 

drogą hDndlu wychodziły, kryją si~ po prywa
tnych zbiorach starożytności, gdzie leżą w roz
rzuceniu i przypadkO\vćn~ nast~p::;twie czasu 
znalezienia. Nic ugrupowano ich ani podług 
czasu, jaki znajd~w~me z niemi razem współ 
czesne zabytki ,;vskazywaly1 ::mi podług roz
woju techniki wyrobnictwa bro11Zowego. Pod 
,vzgl\dcm czasu ich powstania groby z tć j 

strony Alp rozkopywane, nastrc;czając cz~stą 

sposobność do skonstatO\vania \Yspółczesności 

ich z innćmi zabytkami rzymskićrni, spowodo
wały kilka prac, których rezultaty rzucają pićr

wsze ś,viatło w tej mierze. Prncc te podj~l i 

sz cz cg<'> lnic pp. H i 1 d e b r a n d i H o s t rn a n n 2). 

Pan Hildebrand przedłożył kongresowi bo 

noi1skiemu rysunki zapinek, jako ilłustracyj~ do 
dzieła, które późnićj miał ogłosić. Grupuje on 

1
) Por. Sackcn: Das Grabfeld rnn Hallstatt. 

2) l-I i 1 d c brand. Les fibule.,· de l' ćige du bron re. 
Host ma n n. Gra~feld ~u Dar1au. 
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je podług wym ienion J eh poprzednio różnych 

odcieni krajowych. Z zastrzeżeniem, któreśmy 

poprzednio przeciwko uwDżaniu tych odcieni 
za ,vyniki miejscowej kultury zrobili, można 

z ugrupo,\-·ania p. Hildebranda pod ,vielu wzgl~
dami korzystać. Nic podaje on nam jednak ża
dnych wskazówek co do czasu powstania od
wzormvanych przedmiotó,v. 

Pan Hostmann, który rozkopał bnrdzo syste
matycznie całe cmentarzysko ,v DarzO\vie nnd 
Eibą, 3dzie widocznie była stacyj a handlu rzym
skiego z nad Renu do okolic nadc]biaóskich, zy
skał zn:1miona, za pomocą których mógł do
ciec 7 ,v którym ko11cu cmentarzyska zaczęto, 

o w którym przestano si~ chO\vać, a że wszyst
kie groby rozkopał i dobyte z nich przedmioty 
chronologiczną koleją tych grobów ułożył, zy
skał też od razu kolej nast~powania po sobie 
różnych zapinek, których tu przypadkiem zna
czną znalazł ilość. Cmentarzysko D~uzowski~ 
wykazało, która z zapinek jc~;t starszą, kt<m1 
zn(nv młodszą, ale do oznaczenia cza~u po
wstania ich nie podało żadnych wskaz()\n~k; 
tych trzeba było szukćlć gdzicindzićj. 

l\:lieliśmy ,v tej micrze niewyczerpane i nt1j
pewniej::;ze, jakie tylko być może, źr<'>cl!o, ale 
to z at am o w a ł y n am n u rn i z rn a t y k a i ~1 r
e he o log i ja w dziecinnych latach swego roz
woju. \V dzisiejszern X a n te n, dawnicjszem 
Castra J'etera było cmentarzysko obozu rzym
skiego (Castrum statil'um) a \\·e V c c h t c n 
pod utrechtem takież same grobowisko stacyi 
wojskmn~j rzymskiej zwanćj Fectin. 'vV obozach 
tych, po cz~ści z żołnierza zaciąganego w Ga
liji złożonych, połączył się zwyczaj galicki, po
świadczony przez Cezara 1_), składania do gro
hó,Y przedmiotu, ktt'>ry za życia by! n ieboszczy
kowi najmilszym, ze zwycwjcm rzymskim, pa
nującym ,v wojsku od Augusta, skl~1dania do 
grobu monety imperatora, za którego rządów 
nieboszczyk służbę \H>jsko\\·ą odbywa!. :Mieli
śmy ,vi~c w tych cmentarzyskach zupełną, jak 
najsystcnrntyczniej ułożoną chronologij~ wszyst-

') Cacs. bell. gali. VI c. g rnó\\'i o pogrzebach 
Gallów: OmnŹll, quae J'Źl'Źs cordi fuisse arbitra11tur, in 
żg11e111 infcrunt. 

kich zabytków 17.ymskich. To przepadło na za
\vszc .. pozosta,,viajqc nam jedynie przykład, jaką 
szkodę przynosi nauce pory,vanie si~ niepo,vo
fonych do' bada11 archeologicznych. Numizma
tycy porozrywali monety do komplctowanin 
swych zbiod>w w celach czysto-numizmaty
cznych, nic notując współczesności zabytkc'>\Y 
cernmicznych i metalowych ze złożoną razem 
z niemi monetą, - amatorowie zabytków roz
nieśli resztę po świecie, bez najmniejszego zy
sku dla nauki. Grobów w obu stacyjach było 
kilka tysi~cy. Kiedy si~ wzięto nareszcie po 
dlugićm 1rnlcganiu ludzi pO\:vażnie myślących 

do ~ y st cm at y cz n cg o rozkopywania tych 
cmentarzysk, zastano w Xanten juź tylko kil
kanaście grob()\V zupełnie nictkni~tych, a we 

Vechtcn ma Io co \\·i~cej. A le rezultaty z tych 
kilku grob()\\' zyskane, są w~1żne i dają nom 
miar~ tego, cośmy przez nicogl~<lnc rozkopy
\Yanie grob(>\v tych stracili. 

Co do zapinek rzymskich, to nn ostatku 
rozkopane groby ,v Xantcn i V ech ten podały 
nam sposobność do skonstatowania epoki po
w:-;tnnia d\\'<'>ch tylko z nich - jednej z cz,1-
s<')\\' 1\ t1 gu s la , drugić·j z czasc'>\v Ty he

ry Jus z a. 
\Vzgl~clem reszty trzeba iść śladem \\·yko

palisk rzymskich \\. innych grobo\\·iskacli~ kt(>rc 
już z taką niezaclnYianą prccyzyją nas nic 111-

formują. 

W N ocr r c nr o h y na wyspie F y en, 
w Byrsted i Tjaercby na Zclandyi. tu
dzież w Ha g c n o w i Am c I i n g ha us en 
w Niemczech wykopano dużo przedmiot()\\' 
rzymskich. Nickt<'>rc rnpinki z czasu cesarz<'>w 
rzymskich znajduj~ si~ tu ra;.,:cm z innćmi ar
ty~;tycznćmi przedmiotami, opatrzone mi bądź 
naz\\'iskami artystchv, bądź innemi napisami, 
kt(>re się podług znamion paleograficznych do
zwalają odnieść do pewnej epoki. Z tego wno
sić można ,v1,nnrdzie o n aj późni c j s 1, y m 
czasie zja,viania się tych z8pinrk w Daniji 
i Niemczech, ale nic o najrychlejszym 
czasie ich pow.staoia. Opierając si'i na tych da
nych p. Hostrnann przyjął tćż dla nickt(,rych 
zapinek zbyt pMną cpokeż ich wyrobu i s1,c-
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rcg ich, siegający, zdaniem naszćrn, tylko od 
A u gust a do Ha dr y ja n a, rozciągnąt aż do 
l V wieku naszej ery. Wypuścił też p, Host
mann ważną jedną zapinkc;, którćj przypad
kiem na cmentarzysku Darzowskićm nic było -
zapinkę uży\\'(111,! za czasów Trajana, którćj 

pełno jest \V \V ~grzech, szczególnie w grobach 
Aquincum. Nic starał sic; tćż p. Hostmann o po
godzenie następst\\'a w szeregu 1apinek z ko
leją zmian, jakie historyja sztuki u Rzymian 
w ogólności przechodziła, coby go było dopro
\vadziio do ściślejszego oznaczenia prawdzi\vych 
epok po\vstania pe\Ynych rodzajów zapinek. 

Opierając się \\'ięc na okc1Zach z grob<'l\v 
italskich, tudzież 11,-1 rezultatach badali pp. Hil
debranda i Hostmanna, stnrc.1ć si~ będziemy 
zcstc.nvić dane chronologic1,ne, zyskane z po
mienionych grobowisk, z rn1stępstwcm \Yido
cznego \\'ynikania jednych ksztaltÓ\\i z drugich 
i porówny\\'ać zyskane w ten sposób rezultaty 
z ogólnym rozwojem sztuki w ltaliji, usiłując 

w ten sposób usta\\·ić szeregi zapinek tak etru
skich jak rzymskich, którcby l1am chociaż tym
czasowo jakąkolwiek polbta\\''t chronologiczną 
dawały, dopóki staranniejsze bad„mia archeo
logiczne nic rzucą wpclncgo światła wtćj micrze. 

.Już w grobach w Narni, Valcntano, Vcji 
i Cerntri widzimy zaczątek bardzo charakte
rystycznego kształtu zapinek, których gł(>\vnc 
molil'unz wychodzi jeszcze z symboliki wscho
dniej. Mamy tu na myśli z;ipink't złożoną z pła
skich tarczy zwijnncgo drutu. Już sam a ko n
sekwencyj a, z jaką si't uskutecznia 
zamiana jednego kształtu tćj zapinki 
n a drug i, dowodzi, że \vychodzą one ,vszyst
kic z j cd n ć j szkol y tech n i cz n ć j. Hóżne 

jćj kszt~ilty, które vvszystkie w n„1szych grobo
wiskach napotykamy, znajdują si~ rozrzucone 
w grobach etruskich \Ye \Vloszcch, w gro
bach na szlaku handlu etruskiego wzdłuż llcnu 

\\' ł lałbtatt. 1) Kształty jej rozwijaj,! si~ w ten 

1) Por. Lindc11schmidt Jr z. , 1 tabl. 1; Sackcn: 
Grabfcld Yon I Lilbtadtt; (;ozzadini: di un' ant. nccrop. 
i di ultcriori scopcrtc; Congrcs de Bolognc, rap. de 
Jvl. Concstabilc; Hildcbrand: Les fibnks de I' age du 
bronzc. 

sposób, że najstarsza składa się z jednćj tar
czy a przedłużenia drutu tworzą z jednćj strony 
szpil~, z drugićj zakładkę do uczepienia ko1ica 
szpili; nastc;pnie powstajq dwa kola, pod kt()
rerni spodem wychodzi ze środka jednego 
szpila, a z drugiego zaczepb. \V dalszym po
stc;pic widzimy zwój drutu.złożonego w óscmk~ 
mi~dzy tarczami. Później poja \Via si\ w tćm 
miejscu drut spłaszczony na blaszk~ precdzic
lającą obie tarcze i takie blaszki krzyżują si~ 
tćż u zapinki cztćrotarczowej, zlożonćj właści

wie z (hvóch poprzednich zapinek na krzyź 

ul'ożonych (Lindenschrnidt II. 11. 1 ). Bywają 

tćż zapinki o trzech tarczach nvojowych. -
Vv ostatnim kształcie ronvoju tej zapinki bla
szka środkowa staje si~ główną częścią, a tar
cze przemieniają si~ w przyczepki ornamenta
cyjne. (Por. tabl. IV. f. 35-40). 

Wszystkie te zapinki są bardzo stare. Ich 
początek si~ga czasów założenia najstarszych 
grobów etru."kicb, a kształt ich, przypomina
jący kształt rogu Ammonowego, jest tylko prze
obrażeniem cfownego znaku symbolicznego, od
noszącego si" do odmłodzającćj się siły dzia
łania slo11ca wst~pująccgo z wiosną w znak 
barana. Dawno przed r. 454 zacz~ly zapinki 
te wychodzić już z Etruryji szczególnie nad 
n en, ~· po tym czasie \\'szystkie razem zja
wioją si~ jeszcze w Hallstatt, w \V ~grzech i na 
szlc.1kach prowadzących' ku Bałtykowi. 

Ł niemi razem rozchodzi si~ \V tym sa
mym czasie drogą handlu etruskiego, pokre,Yny 
rodzaj szpili, zawsze prawic znacznćj \Yiclkości 
cz~sto z pódwc'ljną tarczą zwojową, który także 
i w grobach etruskich i w Hecyji i nad He
nem i w Noryku i u nas wśród szczcgóló\y 
grobowych odnoszących się do tej epoki ob
scnYować można. 

Wszędzie też prawic, tnk z pomicnio
nemi zapinkami, jak i z pokrcwncmi im szpilumi 
znalcść można burs z ty n - co jest dowo
dem, że rozszerzanie si~ ich po Europie zo
stojc \V związku z handlem bursztynowym. 

\V grobach etruskich znajdują si~ jeszcze 
dwa inne rodzaje starych zapinek. Jeden z nich 
jest, jak poprzedni, \vyrobcm z wyginanego 
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druta ale rnnićj skomplikowanym. W tym ro
dzaju mamy w grobach itaiskich pełno zapi
nek, u których i trzon i z,vój sprężynowy 

i szpila i zaczepka. urobione zostały jedynie 
z różnych zagięć jednego i tego samego drutu, 
gdzieniegdzie tylko karbikami lub łebkiem 

w k~11cu ozdobionego, a które, mimo zupełnćj 
swej prostoty, przez samą elcgancyję zagięć, 

której najtrudniej osiągnąć ludom surowćj kul
tury, zdradzają odrazu wyrób ludu stojącego 

na wysokim stopniu przemysłowego wykształ
cenia . .IVlarny tu na myśli zapinkę, którą p. Hi 1-
d e brand nJ czele p r a \V dz i wie i ta 1 ski c h 
zamieścił, a kt()rćj bardzo udatne odmiany, 
wyrysowane na naszćj tablicy IV f. 43 i 44 znaj
dują się często ,v naszych grobach i to wśród 
najstarszych śladów pobytu Etrusków na po
rzćczach Odry i \Visły. 

Drugi rodzaj zapinki, taki.e calćj z jednego 
kawałka bronzu wyrobiony, różni si~ tćm od 
poprzedni<\ że ma trzon grubiej uwydatniony 
i wygięty w kształt zbliżony do półkola. 

Ornamentyka tych zapinek, nawet przez 
zwolenników teoryji o samoistności wyrobów 
różnych ludów europejskich, za c t ruskie 
uznanych, składająca się na najstarszych zkon
centrycznych kół ,vśród pasów linijowanych 
a na późniejszych z kreskowanych trójkąt{)\V 

stanowi jeden z dowodów, że kreskowane 
przedmioty pochodzą pićnvotnie z Etruryji. 

Naj ,vażnicj-;zą dla nas jest zapinka u H il
dcbranda pod liczbą 2 zapinek italskich wyry
sowana, przedstawiona w ksltałcie rozd(i'.tego ża
gla. (Tab. I V f. 4 5). N i e z n a j d u j e s i ę o n a 

nigdzie \Yi~cćj tylko w grobach etru
skich i n a po r z ć cz u Odry, stając się przez 
to samo jednym z bijących w oczy dowodów 
pobytu Etrusków w Szląsku. 

Z rzędu zapinek, które na ostatku uwag<; 
naszą zajmowały, rozwija si<t cały szereg za

pinek, które za cesarzy rzymskich były w uży
waniu i ,v tym czasie szeroko po Europie si" 
rozchodziły. 

Pierwsza z nich zj,nvia się za Augusta. 
\Vła~ciwość odróżniającą ją od poprzedzają- 6 

cych stano\vi złożenie jej z dwóch osobno od
lanych i następnie spojonych z sobą części: 

trzon a i w a 1 ca spr<?, ż y n o ,v ego ze szpilą. 
Na trzonie wyst~puje oprócz tego kolanko, 

dzielące trzon na część górną i dólną i nada
jące mu przez to ustrój rozczlonko,vany. Jest 
to najstarsza zapinka, jaka si't znajduje w Ca
stra vetero, obozie założonym przez Augusta, 
z czego czas uży,vania jej w v.-ojsku rzymskicm 
sam przez się wynika i db tego ją tei,, celem 
łat\vićjszego porozurnie,vc1nia się A u gust o w
ską zwać będziemy. U Hostmana (H. Dc1rz.rn) 
·wyrysowana na ta bi. VI I. 1 i 2 na naszćj ta
blicy zapinek z czasu cćsarzy Nr. 49. Analiza 
chemiczna wyknzala w tym rodz,1ju zapinek 
miedzi 85,,i!), cyny 13,i1:), olovv'iu o,:l2. (Tabl. 

IV. f. 49). 
W Castr a v c t c r a poj;_l\via się następnie 

w grobie rzymskim z monetarni z czasów Ty
beryjusza i z innćmi przedmiotami, których na
pisy do tegoż czasu należą 1), druga zapinka, 
vvynikająca ze względu na kształt sw<'>j z po
przcdnićj. Jest ona tak sarno, jak poprzednia 
z dwóch cz~ści złożona, trzon tak samo dzieli 
na dwie polo,vy wystc;pującc kolanko. Już 

u nickt<'>rych egzemplarzy augustowskićj za
pinki ,vidzimy pewne skn'>ccnic dolnej CZ(i'.ści, 

czego łatwo dostrzćdz możemy w zapinkach 
tego rodzaju, które w ko1i.cu panowania Au
gusta (po opanowaniu Pannonii) przyszły w na
sze strony. U zapinki z czasów Tyberyjusza 
vvidzirny dalszy postc;p w tym kierunku. Górna 
cz~ść roz,vija się przeważnie i to ,v ten spo
sób, że nad walcem spr(i'.żynowym formuje si<; 
pc,vien rodzaj zasłaniającej go pokrrvy. (Tabl. 
IV. f. 5o). 

Zapinka ta, kt(m1 w mało zmieniającym si<c 
ksztalcic (:1 zawsze ze swym charakterystycznym 
daszkiem) wyrabian~! była aż do czasów \V i
te I i jus z a (jak nas o tern okazy z grobc'>\v 
w Fectio dobyte przekony,\·uj;_!) dostała si(i'. 
,v takiej liczbie, zapewne Jrognrni handlowemi 
1,rowadzącerni z nad Heirn, za Elb<; do Obo
trytów, że nic ma prawie cmentarzyska, w któ-

1) Ficdl. Castra vt:tcra. 
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remby jćj znaleźć me można. Okoljczność ta 
spowodowała znanego archeologa Lis c h' a, 
że ją za ut\vór sło,via11ski poczytat, nadając jćj 
wiek nicróvvnie późniejszy. Z tćj to przyczyny 
zapinka ta znaną jest powszechnie pod nazwą 
w c n d yj ski ć j, którą my jednak Tybcryju
szo,vską zwać b~dzierny 1). 

Szereg zapinek umieszczony na tabl. IV f. 
5o-53, przedstawia nam post~p w rozwoju tego 
typu aż do zapinki przcdsta,,,iającćj już kształt 
przćjściowy do nGst~pnych typów (Nr. 53 ). 

Z rozpatrzenia si~ w szczegótach tego roz
woju i w zar1ince przejściowej znalczionćj 

w Darzowic nad Elbą na drodze z Castra vc
tcra do krainy O botrytów, wynika dla każdego 
nieuprzedzonego obserwatora jak najdoYvodnićj, 
że zapinka zwana ,vcndyjską n;:ilcży organi
cznie do ogólnego roz,rnju zapinek rzymskich 
i że jćj z zestawionego na naszej tablicy sze
regu tych zapinek bez nadwer~żcnia -łączącego 
je \n,zła wyrwać nic można. 

Wiek zbliżony do poprzedniej zapinki wy
kazują też: skład chemiczny hronzu do niej 
używanego_ i technik,1 ornamentów. 

Skład chemiczny Nru So jest nast~pujący 2): 

Miedzi 85,GG, cyny 13,n, olo,viu 0,01. 

\Vidzimy tu \Yi~c jak w poprzednićj za
pince skład starożytnego bronzu; w nast~pnćj 

zapince naszego szeregu już si~ cy n k znajduje. 

Ornamentyka tak na poprzedniej jak i na 
wendyjskićj zapince wybijana stemplem. Od
różnia je to bardzo od nast~1mycb, na których 
ornamentyka albo rytovvana, albo w odlewie 
oddana a nast~pnie rylcem wyko11czona, albo 

1) Udowodnienie pochodzenia rzymskiego tćj zapinki 
i to i ciasów Tyberyjusza, jestważnempodwzglę
dcm etnograficznym. Przypisyv,ranic jćj pochodze111a sło
wia11skiego było jednym z tych darów niemieckich nic 
wypadających na naszą korzyść i przypominających owe 
n 1'imeo Danaos.<1 Uznano ją za słmYia11.ską, naznacza
i~1c powstaniu jćj wiek VIII po Chrystusie, bo zgadzało 
się to z dążnością niemiecką, stara jąq się udowodnić, 
że dopićro w tym czasie Słowianie nad Elbą się poja
wili. Cz~stc napotykanie w grobach niezaprzeczenie 
shvviaó.skich rzyrnskićj zapinki z cz asów Tyber y j u
s z a dowodzi zaś, że byli tu już w I wiek u naszej ery. 

2) l Iostmann. Darzau. 

tćż z innego kruszcu osobno wyrobiona i 111-

krusto,vana. 

Pod wzgl\dem stylu widzimy w pićrwszych 
dwóch rodzajach zapin~k jeszcze odblask su
rov,'ćj po\,·agi st;:irćj Romy, uwydatniający si\ 
w przewadze form płaskich i sztywności za 
gi~ć, w nast\pnych rodzajach odznaczających 

si~ zaokrągleniem form i potoczystością linij 
zagi~ć przebija już wply\v gustu greckiego; 
który silniej niż poprzednio zaczął w Rzymie 
działać za cesarzy z rodu Fhnvijuszó\v, a naj
pot'tżnićj rozwinął si~ w epoce Trajana. 

Czas po,vstania dwóch pierwszych rodza
j<>w naszego szeregu zapinek oznaczyły nam 
groby rzymskie w Castr a y etc r a z całą 

ścisłością przez znalezienie w nich w:;półczesnćj 
monety; a potwierdzają to w ogólności i wy
kopaliska w Noerre Broby na ,vyspie Eycn, 
dobyte przez archeologa Worsae, tudzież wy
kopalisJrn w Byrstcd, Tj;:iercby na Zelandyj i 
i '.V Amelinghausen, gdzie si~ te snrne rodzaje 
zapinek pojawiły razem z różnćrni przedmio
tami rzymskićrni wytwornej roboty, opatrzo
nćmi napisami i st~plami pierwszej polowy Igo 
wicku naszej ery, z których niektóre znajdują 

si\ tćż w Pompeji. W ostatni~m miejscu n;:ipo
tykn my też i zapink't Augustowską. 

Kształty Z[lpinki umieszczonej pod l. 54 na
szego · szeregu za pinek rzymskich z czasu ce
sarzy, rozwijają si~ ,vyraźnie z poprzcdnićj. 

Aby si~ o tem przekonać, dosyć spojrzeć na 
kształt przejściowy odryso,:vany pod I. 53. G łó
,vne warunki konstrukcyjne, opierające sic;; na 
osobnym odlć'\'vic trzorrn, a osobnym walca 
sprc;żynowego ze szpilą, pozostają te same. 
Pozostaje td kolanko przegradzające górną 

cz~ść od dolnćj w tym samym kształcie. Ale 
obie cz~ści trzonu rozwijają si't w dalszym 
konsekwentnym post\pie techniki. Pokrywa 
,valca spr~żynowego ścieśnia si~ i przybiera 
kształt kjkowaty, aiho też malćj płaskiej tar
czy okrągłej, pod którą si~ trzon do walca 
przyczepia. Szyja trzonu zaokrągla si~, wygina 
przytcm mocniej i nabiera w ogóle wi~cćj swo
body i ckgancyji. Dólna cz~ść opuszcza kształt 
spłaszczony i odgina sic;; foremnie ,:v odwro-
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tną stronę, tworząc z szyją zagięcie cso,vate 
wymagalnościom estetycznym odpowicdne. -
Wytwarza się tćż w dolnej części tćj zapinki 
łepkowatc zako11czcnie, często formę żołędzi 

przybićrającc. 

Zapinkę tę znaleziono w Hagen o w z wy
robami rzymskićmi, które napisami swćmi zna
mionują wiek I naszej ery. 

Ze względu na to, że zaraz po nićj nastę · 
puje zapinka z czasów 'Trajana, a że przytćm 

czas używania zapinki wendyjskićj już ze względu 
na wielkie rozpo\vszechnienie jćj nic mógł być 
zbyt krótkim, zapinka obecnie przedmiotem 
naszćj mvagi b~dąca, może tylko przypaść na 
czas cćsarzy z rodu Flavvijuszów, a że za We
spazyjana obudza się w Rzymie świćży ruch 
w roz\voju sztuki ,vc wszystkich kierunkach, 
który powstawaniu i wyrabianiu się nowych 
form szczególnie sprzyjał, nic wachamy się od
nieść jej do czasu rządów tego cćsarza, tern 
bardzićj, że zapinki w rodzaju przcjkiowych 
od zapinki poprzcdnićj do zajmującej nas obe
cnie, zjawiają się na porzćczu Wisły z mone
tami poprzednika W cspazyjanowcgo - Wite
lijusza. 

Do właścivrnści tćj zapinki należy, że u nićj 
niektóre cz~ści zn,1jdujemy czę~to wyrobione 
z żelaza, co nic tyle względom na tnrnłość, 
ile panującćj w(nvczas w Rzymie modzie przy
pisać należy. 

Zapinka z czasów Trajana, odwzorowana 
pod l. 57, już samą wytwornością swoją i uży
ciem inkrustncyji w ozdobach - przypomina 
epokę rozhvitu sztuk pięknych w Rzymie za 
tego cćsarza, na którą się i wyrobnictwo dro
bnych przedmiotó\v codziennego użycia konie
cznie ,vyrówny,vać musiało. Z zapinki \V espa
zyjanowskićj pozostaje tylko sarna kształtność 
wygięcia, natomiast znika tu~ejka, pod którą 

się trzon do walca sprężynowego przyczepiał 

i kolanka oddzielające górną część zapinki od 
dólnej. vV ich miejsce wstępują paski ornamen
tacyjne obcjmnjącc trzon nic tylko w tych sa
mych miejscach, gdzie się znajdowały tulej
ka i kolanko, ale i w innych stósO\vnych -
paski zwykle z nabijanego srćbra wyrnbiane. 

W miejscu spojenia trzonu z ,,·alcem wyrasta 
ozdobny łepek. Zapinkę tę znajdujemy tćż czę
sto wyrobioną z samego srćbra. 

W bardzićj codziennćj formie tćj zapinki, 
zwykle za granicę wysyłcrnćj, znika cala orna
mentyka a wyst~pują natomiast trzy łepki, je
den w miejscu poprzednio wyrnienionem, a dwa 
po obu ko11cach walca sprc;żynowego, który 
zamiast sprężyno,:vego zwoju otrzymuje teraz 
często zawiaskę, jako pićrwszy pojaw tego ro
dz~1ju zapinek. Ten rodzaj zapinek Trajanow
skich (I. SG n. sz.) pojawia się w niczmicrnćj 

liczbie w Węgrzech, gdzie się po zdobyciu Da
cyji przez Trajana w r. 106 n. c. rozpowsze
chnił, i gdzie zapinkę tę po współczesnych 

przedmiotach w grobnch Ab\'inku i innych 
z fat\vością jako Trajanowską skonstatować 

można. 

Po zapince Trajtrnowskićj ,vystępujc już 

tylko jedna zapinka, którą jeszcze za typową 
uznać można - I. 58 n. sz. - Zamyka ona 
okres zapmek naszego szeregu już przez to 
sarno, że wraca znów do sposobu używanego 
za czasów etruskich - do wyrabicnia ca 1 ć j 
zapinki z jednego kawałka bronzu. · Niewymu
szona lekkość zagięć, ,prostota połączona z \vy
tworną clcgancyją nadaje jćj piętro greckiego 
gustu, kt{ffcrnu w czasie rządów Hadryjana 
za przykładem samego cćsarza wszyscy w pai1-
stv,:ic rzymskićrn hołdowali. Do uznania jćj za 
pochodząq z czas<nv Hadryjana skłaniają nas 
inne jeszcze wzgl~dy. Za Hadryjana zatracona 
poprzednio sztuka ernalijowDnia na nowo od
krytą zosta la i szeroko się rozpowszechniać 

zacz~la; zapinkę zaś pod 1. 58 odwzorownną 
zdarza si~ napotkać w grobach razem z cma
lijo\vancmi przedmiotami, jak tego znalezienie 
emaliowanej zapinki w Darzowie nad Elbą 

dcnvodzi. 
Po HaJryjanic nic było tćż już pory \Yy

robienia nowego typu. Porządek rzeczy, jaki 
w pali.stwie rzymskićm nastał od czasów na
stępcy jego Kom moda nic sprzyjał już ani sztuce7 

ani zdrowemu rozwojowi przemysłowemu w ża
dnym kierunku. Zaczyna się tćż niebawem ba
r ok rzymski, kt()ry, posługując si~ wszystkicmi 
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dotychczasowcmi formami i micszajqc je z sobą, 
nic wyrobit już żadnej osobnćj formy czystego 
stylu i dla tego ,vyrobarni jego, jako znamio
nami ściśle okrc~lonć:j epoki posługiwać si~ nic 
można. 

Nic wszystkie zapinki v,;spólczcsnc zcsta
vvioncnrn po,,vyżćj szeregowi gló,vnych typów, 
okazują wybitność stylu, ,vybranych na ten cel 
okazc'>\V naszych. Znaczna ich część, wyrabiana 
,v Laur i ac u m i innych miejscach Noryku 
i Pannoniji po opano,vaniu ich przez Rzymian, 
a wyrabiana lekko od rqU, jedynie celem wy
wozu na pc')lnoc, trzyma si~ tylko w gl()\n1ych 
zarysilch kształtu wyliczonych zapinek typo
wych. Ale cpokc; zaznaczoną przez wzoro,ve 
zapinki poznać w nich można od razu. B~dą 
one nam, łącznie z ,vspólczcsncrni monetarni, 
wskazówkami do chronologicznego oznaczenia 
\\)'praw handlowych rzymskich z czasc')\v cć

sarzy. 

Najstarsza droga etru:;kiego handlu prowa
Jziln z lt[1lii dolinami i wąwozami alpcjskićmi 
do Noryku. Za Alp~m1i miah1 pierwszą swą 

stacyjq w osildzic, gdzie dziś leży Hallsztatt -
w blizkości Salzburga. Ztqd ku północy prze
bywali kupcy etruscy Dunaj w okolicy ujścia 
rzćki Trauny w blizkości dzisiejszego Lilica, 
ud~nvali się ztąd do brodu na Sazawic w Cze
chach , gdzie podług orni1czc11 Ptolemeusza 
miało leżeć Bud or gis. Góry Szlązkic prze
bywali w;.pvozem prowadzącym du Kładzkn, 
vv kt(Jreo-o 11obliżu krzyżuJ·a sie stonnic <rco<rrafi-r, , . , L, ' -.; t b ti 

cznc Ptolemeusza, oznaczające położenie S tra-
g o ny , a obchodząc nastc;pnie po obu stro
nach g<'m; Sobc')tkę, uda \rnli siq, w razie obej
ścia jć·j po stronic zachodniej przez S ,v id n i c \, 
Strzygo11, Lignic~, okolic~ Bukowy (Lue
hen) do Glogo\,-y, w razie zaś obejścia jćj po 
stronic wschodnićj, - - przez okolice dzisiej
szego Niemcza (Nimptsch) do dólncgo Brze
g u, zwanego dziś Dyhcrnfurtem. 

Czy jcdn~1k nad Odrą stan~li u przesmyku 
G !ogowskiego .· czy też u brod()\v d<'>lnego 

Brzegu zwanego dziś Dyhernfurtem, do udnnia 
si<t na północ zbierać si<t znó,v musieli u przejść 
Obry mi\dzy dzisiejszcmi miastami Gos t y
n i c m a D o 1 s kie m. 

Z Głogowy uda ,vali się do tego miejscr 
przez Pr z cm c n t i S z migi c 1, a od Dyhcrn
furtn przez W ołów (Wohlau) i Wąsosz (Hcrrn
stadt), a następnie trzymali si~ j uż wspólnć 
drogi do S z rem u nad \.V artą. 

Ztąd udawali się suchym smugiem mi~dzy
rzćcza wzd!"uż dzi~1łu \Yód \Varty i Noteci przez 
dzisiejsze osady N ad ziej ów i Rąb czy n do 
brodów Czarnkowskich na Noteci, a przebrną 
wszy je szukali efa lszćj drogi zachodnim skra
jem puszczy \vzdluż ł_;abzonki na szlak wijący 
się suchym a bezleśnym pasem między ba
gnami kaszubskiego pojezierza a puszczą tu 
cholslq ,v okolice dzisiejszego Starogrodu, idą c 
ztąd już prosto na północ do ujść \Visły. 

Drogę t~, idąc ze Szlązka od Głogowy, pro
stowali sobie widać, ile razy suchszy czas po
zwalał na przebycie przesmyku pod Kargową 
ulrgająccgo łatwemu zawodnieniu w czasie 
słotnym. W takim razie uda \Yali się od Gło 

gowy przez Kargo,,,ę, Chobicnic<t do prze
prawy na \V arcie pod O~rzyckiem, a ztąd ju i 
prosto do brodów Czarnkowskich na Noteci 

vy nieco późniejszych c~~,asach, po zasiągnię · 
ciu \Yiadorności o wlaściwern \\-ybrzcżu bur
sztynowćm, Z\Yracali swój pochód przez \\Tą 

sosz , Gosty11, Szrcm do pr1csmyków na Gą

sa wce i Noteci - wi~c na Sc t id a w <t Pto
lcn1cusza - nastc;pi1ie do przewozu na Brdzie 
pod As ka u ka I is, posm,·ali si<t ztąd wzdłu1 

Wisły aż do Swiccia, gdzie przeprawiwszy si~ 
do przcci,:rkglych wyżyn Chełmna, uda,,·al i 
si~ przez brc'>d na Ossi c pod Slupem, prze , 
Pomezanijc;, przesmyk rni<tdzy jeziorem Druz
nem a hafem fryskim, następnie ,vzdluż hafu 
przez Warrniję do ,vlaściwcgo ,vybrzeża bur-
sztynowego. . 

Są tćż wyraźne ślady, że się udtnrnli, idąc 
od Maslo,i\·a pod Trzebnicą do źródeł Bary
czy, przebywali tu przesmyki Od o 1 a n o w a 
lub Ol obok a i przechodzili Prosnę \V blizko
ści Kalisza, gdzie dziś leżą Śliwniki. Z Kali -
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sza zaś uda wali si~, albo przez Konin do 

Żnina na drogę najnvycwjnicjszą, albo przez 

Koło do Włocla\vka, a przcprawivvszy się tu 

przez W słę, przcbrndzali następnie Dnvęcę pod 

Brodnicą i udając się do brodu pod Słu

pem nad Ossq, szli znovvu dalej poprzednio 

_już \vyrnicnioną drogą przez Pornczaniję i vVar

miję· do bursztynowego wybrzeża. 

Wszystkie te drogi redukują się r1.cczywiścic 

na dwie tylko drogi, bo sic;, z rozmaitych swych 

ronvidle11, które bądź ze Vv'zględu nn porę roku 

i stan pogody, bądź ze względu na stósunki 

handJo,ve w różne strony zbaczano, zbierali 

znowu w dwóch punktach : n a b r o d a c h 

Czarnkowskich ku Wiślc1ncmu, a na 

brodach pod Siupem na Ossic ku Ku

rońskiemu wybrzeżowi. Na obu zaś 

drogach głóv~·nych i na wszystkich wymienio

nych roz\vidleniach pozosta \vili Etrusko\\·ie wy

raźny ślad swego pobytu. 

Zabytki świadczące o pobycie Etrusków 

w Hallstatt przejrzeliśmy już roZ\\'odzqc się 

szczegółowo nad tą osadą podalpejską. 

W cernmice czeskiej nic rozpatrywali się ar

cheologowie ze względu na wpływ, jaki na nią 

wyvvrzcć mogli Etrusko\vic w cwsic swego 

pobytu hcmdlowego. W WoccJa Pravck zcme 

ceske widzimy tylko jedną popiclnic'c ozdobioną 

meandrami. 1) Za to Ś\viadczą o pobycie Etru

sków w tym kraju liczne przedmioty bronzovve. 

Najznakomitszym z tych zabytków jest dzban 

etruski \vynvornćj roboty, z rodzaju znanych 

dzbanów z nosem do kaczego dzioba podo

bnym. Wićrzch zdobią dwa ko11iki i lhva inne 

zwićrzątka w puklorzcźbic wyrobione. \Vspa

niaic ukształtowane ucho podpićra bryjatyda 

przedstawiająca od góry figur~ ludzkQ a za

koóczona w rvbi ol!on. Liczne inne ornamcnta 
.I '-' 

wybijane są na nićj stemplem w archaiczny 

spos6b etruski. Dzban ten znaleziony we wsi 

Hradyszczu, wysoki 11 centimctrów, znajduje 

si~ w muzeum czcskićm w Pradzc. 2) \V tćm 
samćm muzeum znajdują się jeszcze dwie misy 

1) F. E. \V ocel Prav. zcm. ces. str. 488. 
2) \Vocel. Pravek zcme ceske str. 202. 

bronzowc ctruskte:i znalezione razem z pomie

nionym dzbanem w Hradyszczu. Jedna z nich 

ozdobiona pasem z okrągławo wyginanych 

meandrów 11 ccntimetr<)\V średnicy mająca, 

druga mnićjsza nieco i gładsza, ale wybornego 

odle,vu. 1) 

Oprócz tych przedmiotów, należących do ar

chaicznych wyrobów etruskich, powszechnie 

za takie uznanych i bardzo cenionych, znale

ziono jeszcze w blizkości rzćki Sazawy trzy 

miecze bronzowc rzymskie, kilka odłamów na

szyjników bronzcnvych, skr~towe zapinki etru

skie jedną w najstarszćj formie z dwóch tar

czy skręconego drutu złożoną bez ogniw środ

ko\vych, a drugą gdzie ogniwo środkowe staje 

się właściwą płaską zapinką a skręty w trzech 

micjsrnch uczepione tylko są onrnmcntami; 

nast~pnic kilkanaście przedmiotów odcienia etru

sko-galickicgo, jakoto: bransoletę krćskowaną 

i grot w kszta leic liścia oliwi1ego. (F. E. W o

cel str. 3 5 ). 

Na porzćczu Odry szlak etruski został już 

nier()\vnie staranniej zbadany. 2) 

Zajmiemy si~ tu najpienv \,Vpływcm Etrus

h.ów na ceramik~ tych dróg, którćmi chodzili, 

a następnie pozostalćmi tu po nich przedmio

tami bronzo,,·erni. 

Zaraz na wyjściu z ,_;vąwozów sudeckich na

potykamy po prawej stronic Sobótki, w oko

licy Niemcza, w miejscu zwanćm Karzc11 (za

pewne Karczew) popielnice i inne naczynia 

gliniane z meandrami i triskiclami etruskiemi.:1) 

Pod Nowym Targiem (Neu-J\larkt) na drodze 

do Dyhcrnfurtu znajdują si~ w Kam es c, 
Schla up c i K 1 ci n Br es a malowane naczy

nia gliniane zdobione znakiem slo{1ca, tryskic

lami, spiralncrni zagięciami tego rodzaju, ja

kcśmy na przcdmiotnch bronzowych etruskich 

w Hallstatt widzieli i iinją z~batą. 

Nad brodem dyhernfurtskim napotykamy 

w Psiączu (Pschantz) i w samym Dyhernfur-

1) F. E. \Vocel. Pravek zernc ceske str. 201. 

'1.) Badaniami ceramiki szląskicj zajmowali si~ szcze
g6lnic: Dr. Virchow, Bushing i I ,uchs. 

:i) Kruse. Budorgis. 
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r.ic naczynia gliniane, których ozdoby przcd
sta\viają w Psiq.czu pewiei1 rodzaj rncLrndrc)\V 
,,7pcłniajqcych czworoboki 1), w Dyhernfurcie 
zaś szczególne! popielnic~ z pokrywą, o którćj 

nieco późnićj jeszcze pomówić nam wypadnie. 
W Polgscn, Mondschlitz i w Pa\vło

w ie (Pa \'elau) pod \Volo\\7crn odkryto bardzo 
kształtne drobne naczynia gliniane pomalowane 
bardzo zrc;cznic czcnvoncrni sło11earni i ciernno
brunatnć·rni triskiclarni, tudzież spiralami i ZQ

batcmi linijami t. j. rz~chmi trójkątó\v nama
]O\nrnćmi na okół naczyniL1, 11ajcz~ścićj \Yićrz

cholkami ku dołowi spuszczonych. Taki sarn 
rodzaj malowanych naczy11 znajduje si~ w .I a
k ub o ,v i c (Jacobsdorf) pod Winzig i w B ci
cha u w pobliżu przcsmyka Wwsoskicgo pro
·wadzącego przez bagna Baryczy, a na północ 
tego przesmyku \Y Gr. Osten. 

Na drodze obchodzącej Sohótkc; po z ach o
J n i ć j stronic znc.1jdują si~ malowane naczynia 
gliniane w Świdnicy, w Lederhose i Schlanz 

r"od Strzygonicm. 
W I, igni cy mamy znó\v meandry, a w oko

licy Bukowy (Luebcn) napotykamy najpićrY\' 
poJlug świadectwa Krusego 2J w Zcdlitz rzym
skie groby z framugami, zna:1c po::l nazwiskiem: 
Columbaria) nastc;pnie zaś w Petschkendorf na 
popielnicach malowane triskielc etruskie i owe 
znaki w kształcie złożonych na krąż godeł au
gura, kt{ffcśrny już w Hallstatt widzieli, \\' Brau
chitschdorf malo,Yania na popielnicach przy
pominające także wlaści,vości etruskie, \V Le
s z w i cach zaś nic tylko kształty płaskich na
czy11 zupełnie etruskie, rnalo,vancrni tryskie
lami i znakami slo11ca zdobione, ale no d to 
naczynie naksztalt czerpaka z rqczką 
\V y robioną w ks z ta ł Ci C szyi o w Cg() 

ptaka wodnego znanego z grobów 
etruskich i z Hallstatt. - Obwc')d na
czynia tego obwiedziony trzema rz~dami linij 
z~batych. \V szystkie wyliczone tu naczynia po
malowane są w sposób bardzo do właściwo-

1) Bushing. Die heidnischcn Alterthi.'1mcr Schlc
sien's. Tabl. 11 r f. I. 

2) K ruse. Budorgis. 

ści etruskiego kolorytu i do wschodniego za
cięcia \Y rysunku etruskim zbliżony. Ktoby się 
naocznie chciał przekonać, że cały sposób trak-

. tO\nmia malo,Yanych ozdób na popielnicach 
i ,vlościwości kolorytu, szczególnie tonów bron 
zowych i bronzowo-czarnycb zupełnie si~ zbliża 
do tego rodzaju rnalow811 na niektórych ory
ginalnych etruskich naczyniach, ten, nic si~g1jąc 
daleko, może swe studyja w tćj micrze odbyć 
,v Gabinecie Uniwersytetu Jagielloóskiego, gdzie 
mi~dzy naczyniami ctruskiemi nabytemi \VC \Vlo
szcch przez ks. \Vladysła wa Czartoryskiego, 
znajduje się kilkanaście w zupełnie podobnym 
rodzaju malowanych 1). 

Ale nie tylko w malowaniu, ale i w miąż
szu gliny naczy11 szlązkich \V)Taźnie z grubszej 
masy ,;vyplukiwanćj i na biernjącej przez to 
szlachetniejszego pozoru, ró\Ynic jak w wido
cznćm pociąganiu ca lego naczynia jakimś jasno 
zabarwionym płynem znaleźć można wielkie 
p0Jobic11stwo z oryginalnćmi ctruskarni pe
wnego rz~du, do których ,Ylaśnie pomienione 
naczynia Gabinetu Uniwersytetu JDgicllo11skicgo 
należą - tak że nie tylko moty,Ya ornamen
tów, rodzaj rysunku i kolorytu, ale i inne te
chniczne właściwości \vyrobów szlązkich z odno
śnćmi oryginalnerni ,vyrobami ctruski<,rni si~ 
zgadzają. Zgadzają się tćż \ i znaki pod naczy
niami w jednych i drugich \ z koncentrycznych 
kół złożone. 

Jak w Hallstatt) tak i tu nie mcirny przed 
sobą oryginaln~go wyrobu etruskiego, ale wierne 
naśladownictvrn kształtów, ozdób i znaków 
etruskich) tnvydatniającc jak naj\vyraźniej bez
pośredni wpływ, moźc i osobiste pouczanie 
lub kierownictwo w pifrwszćj pracy obecnych 
na miejscu Etrusków. Tylko że tu, w blizko
ści Sobótki, u zagorzałych może miejscowych 
czcicieli slo11.ca wzory znaków symbolicznych 
tego kultu nie pozostały naśladownictwem rnar
twćm, ale pochwycone zostały z pc,vnem cie
płem żywszego uczucia i poj~te w miejscowo-

1
) Rysunki naczy11 szlązkich z!1ajdą czytelnicy 

w Schlesicn's Vorzeit in Bild und Schrift i w Busching 
Die Hcidn. Alterth. Schlesicn's. 

8 
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właściwy sposób. Niezależnie więc od nauk 
etruskich zaznaczony jeszcze czarnym punkci
kiem w środku symbol sł011ea, nie tylko przy·· 
brał się \V dziorsko nakreślone promienie, ja
skra-wo świecącego rzeczrvistego ciała niebie
skiego, ale ·w rezolutnem namalowaniu go bo
luso·wą farbą nabrnł zarazem tego czersnvego 
oblicza, jakie przedstawia słoóce zachodzące na 
rnglistem niebie północy. Rozszćrzył się navvet 
zakres znakó,v uży,rnnych przez Etrusków i do
łączyły si~ inne jeszcze powstałe na tle wyo
braże1'1 ze czcią słoika w zwi-:Fku zostających. 
Znaczeniem tych znaków nic b~dzierny si~ na 
tćrn miejscu zajmowali; konstatujemy bO\:viern 
tylko w sposobie malowania popielnic wpływ 
etruski i wynikający ztąd dowód pobytu ich 
na porzeczu Odry. 

\V dalszym post~pic od Bukowy ku pół
nocy najbliższe malowane naczynia gliniane 
mamy w Głogo,vie, a nast~pnic na drodze 
z Głogowy do przesmyku Dolskiego w Z ab o
r owie pod Przementcrn, z wykopaliska do
bytego przez Dra Vircbowa i opisanego bar
dzo dokładnie w piśmie towarzystwa antropo
logiczno-etnograficznego w Berlinie w zeszycie 
z dnia 11 lipca 1874. W jednćm i drugiem 
miejscu znowu czerwono malowane znaki sło11ca 
i triskiele etruskie; na jednej tylko z popielnic 
Zaborowskich napotykamy w samem slo{1cu 
znak odwzorowany na tabl, V f. 70, który si~ 
w innych miejscach popielnic już i w Szlązku 
raz po raz znajdował, - znak, którego znacze

nie nie jest jeszcze dostatecznie zbada nem, który 
jednc:1k do tego stopnia jest italskim, że go ża
dnem innern nazwiskiem jak laci11skićm nazwać 

nic umiemy. Jest to znak znany pod nazwą: 
ll'iquctrmn 1). 

1
) PorÓ\Yll)'\Yając rysunki ·1"· Ś\\'ićżych badaniach 

Ko n ce go Con te: Zur Gesclziclzte der A,~j<.inge grie
chisclzer Kunst) przedstawiające naczynia z czasów pifr
\votnego roz\\'oju sztuki greckiej i odłamki naczyó. gli
nia1wch z 1licen argolijskich (i\Jj„cenae), podane w to
mie ·r. G. Se 111 p c r a )>lJcr ~'·,tilu str. 440 z najstarszć111i 
zabnkami ceramiki italskiej (tak południowćj Italii jak 
i Et.rurii\ zgro111adzonemi w muzeach: Gregorianum, 
Kirch er i a n u m, Burbon i cum i Ca 111 pa n a prze
konamy sic;, że pićrwotne wyroby italskie miały nad· 
zwyczaj \\'ielkie podc,bieóstwo z najdawniejszćmi grec· 

Między Odrą a Baryczą znajdujemy także 
ślad malowania na popielnicy znalezionej w oko
licy Szmigla jeszcze w r. 1674. Popielnica ta, 
znajdująca si~ obecnie \V bcrliflskićm Muzeum 
Starożytności, dostćda si~ była poprzednio w da
rze niemieckiemu uczonei1rn Olearyjuszowi a 
opisał ją i odrysował w swoim czasie Jakób 
Mellen w rzadkićm dziś dziełku: Historia urnae 
sepulcrnlis Sarrnaticae anno 1674 repertac (Je
nac 1 679) wewnQtrz pokrywy tćj urny znaj
d u jc si~, o ile z niezupełnie dokładnego rysunku 
sądzić można, malowane kolo o czterech spry
chach, ozdoba tern pewni~j od Etrusków po
chodząrn, że niedaleko tćj popielnicy znaleziono 
jeden z najd(.nYnicjszych rodzajów szpil bron

zowych etruskich (t. IV f. 47). Ostatnie ślady 
malowanych naczy11 na rni~dzyrzeczu notccko
wartci'1skiem znalezione zostały w Nadzicjo\vic 
i Włostowic. vV Nadziejowie rn,1jduje si<t oprócz 
tego pewien rodzaj naczynia z cztćrech stron 
\V otwory opatrzonego i na n6żce osadzonego -
zapewne kadzielnicy, którą tćż i na Szlązku 

obok malo\Yanych naczy11 \V kilku miejscach 
znaleziono. 

Gdzie sic; na szlaku wiodącym od wą wo
zc')\\: Sudeckich do Bałtyku koóczą naczynia 
malo,sane, tam si~ zaraz zaczynają popielnice 
twarzo,\·c. 

PićnYsze ślady popielnic twarzowych znaj

dujemy już mi~dzy malowancmi naC1yniami 
w Dyhcrnfurcie i Szmiglu - m1jlcpszy dowód, 
że wply,v na oba rodzaje kształtowania i zdo
bienia naczy11 z jednego pochodził źródła, kiedy 
sic; oba mi~dzy sobą mieszają, tak że u je-

kiemi, tak pod \vzgl~dem sposobu malowania, jak i pod 
wzgl~de111 · szczegół<)\v ornamentacyjnych. \V pływ sztuki 
greckiej na etruską jest i w późniejszych czasach ciągle 
\\'idocznym. Znajdując \\'i~c w środkO\vćj Europie su
ro\Ye naśladownictwo takiego samego sposobu malo\\'a
nia i zupełnie pobodnych motywÓ\\ ornamentacyjnych, 
możnaby je z rÓ\\'nĆm pra\\'em odnieść do \Yplywu Gre
ków, jak Errusków. Dccy<.h1j~1cym w tćj mierze może 
być tylko kierunek drogi, \\'zdłuż której si~ pojawiają. 
Oczy\vistą jest rzeczą, że na drodze prow::H.iz,1cej od wą
\rnzów Kładzkich do Bałtyku n· e mógł działać \Ypływ 
grecki, tylko etruski, tćm bardzićj, że na tćj samej dro
dze i w tych sarn_1·ch grobowiskach znajdujemy bron1,y 
etruskie. 
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dnego z tych typów już się zaczątki drugiego 
znajdują. Rzut oka na rysunek zamieszczony 
w BUschinga: Die heidnischen Alterthii„ 
m c r S c h l e s i c n' s (tabl. V I f~ 1 a), b) i c), 
przekona każdl'go, że pokry,Ya tćj popielnicy 
jest już wyraźną pokrrvą popielnic twarzowych. 
Taki sam ślad, acz mnićj wyraźny, czemu nie
dokładność rysunku może być winną, znajdu
jemy vv pokryv,,ic popielnicy Szmigielski<{j od
rysowanćj w dziełku Mellcna 1). 

Pićrwszą wyrnźną popielnice; t,,:(.uzoWL! zna
leziono, jak już powiedzieliśmy, tam, gdzie si~ 
na drodze ctruskićj ko11.czą malow(.111c naczy
nia - zaraz za Wlosto,vcm w H.ąbczynic 1 J. 

Naczynia gliniane, znajdcnvane na Krasnćj 
Górze pod Lubaszem, noszą na sobie znami<t 
naślado,vnictvva artystycznych nawet wyrobów 
rzymskich. Znajduje si~ tćż tu pono\\'nic ów 
zagadko,vy ptak wodny etruski ,vyrobiony 
z gliny palonej. 

W Lubaszu jcstdmy już nad brodami czarn
kowskicmi. Kierunek, któryni te brody prze
bywać wypada Io, że by si<t wśród bagien nic 
zabłąkać, wskazywały zapewne podróżnikom 
prastarych czasów dwa ,vysokic n<.1sypy ka
mienne, z których jeden znajduje sic; na lewym 
brzegu Noteci w Gulczu, drugi na przcciwnćj 
stronic na powyżu w Stew ach, tak, że sta
ną\Yszy u stóp jednćj mogity, przcciwlcgl.-! ,:vi
dzieć można mimo znacznćj odlcgtości. - Li
nip prosta od jednego z tych nasyp6w Jo 
drugiego wsbwjc rzeczywiście najsuchszy pas 
przesmyku rni~dzy biotami Noteci. 

Zaraz za brodami Notc~i ciągnie si~ wy
raźnie narysowanl.1 wst~ga kilkunastu rnicjsco
\rnści znacząca jak najdokładnićj ślnd drogi do 
najst8r:-;zego traktu, prowadzącego od tćj cz{{ści 
Noteci ku ujściom \Visly, wzdlui, rzćki Lob
zonki. - Poja,Yiają sic; na tćj wst~dzc znów 
popielnice z mc~mdrnmi, znalezione w Brzo
stowie, Miasteczku i Crabionic ·- wsiami le-

1) .la;,:ob Mclkn, J. c. 
'.!) Dr. Vircbow. \V spra,Yoz-iani11 z posiedzenia 

tow. n ntropologiczno-ctnograticzncgo bcrlió.skicgo z d. 
1 + listopada 1874-

żącemi między Pilą a Łobżenicą a w · rluko
miu mamy popielnicę twarzo\vą 1). 

Na drodze prO\vadz~cej dawniej zachodnim 
skrajem puszczy Tucholskiej wzdłuż Lobzonki 
do Czerska 2) i na pasie między pojezierzem 
Kaszubskiern a puszczą nie zajmowano się do
tąJ prawie wcale rozkopywoniem cmentarzysk, 
dla tego brakuje nam tu dalszych ceramicznych 
śladów pochodu Etrusków. Ale zaraz na 
wyjściu z tego pasa mamy znów popielnice 
twarzowe w Gos i n ie ( Goschin ), nastc;pnie 
w Star ogrodzi c, Gd a 11. s ku i wzdłuż wy
brzeża bursztynowego u ujść Wisły, ,v O 1 i
w i c, Radl o wie i innych przyległych miej
scowościach. Znajdują się tu ,vszędzie groby 
kamienne z popielnicami opatrzonemi zaraz pod 
pokrywą wizerunkami twarzy ludzkiej, w czę
sci plastycznie nalcpionerni ·wypukłościami, 

w czc;ści zagl~bionćmi rówkami przedstawionćj. 
Nim przystąpimy do zaznaczenia w pomie

nionych popielnicach tych wlaści,vości, które 
nas w naszym celu głównie obchodzą, rnusićmy 
zrobić kilka uwag wst~pnych. 

U wszystkich ludów, które, pa ląc ciała, 

umieszczały pozostałe szczątki w popicinicach, 
przc\vodniczyła w tym obrządku myśl, że nisz
cząc ciało podlegające zćpsucin, trzeba popioły 
umieścić w trwalszćj osłonie, przypominającćj 
. I . l ' · ew o me )oszczyka. Tą osłoną, \vyobrnża,1ącą 

ciało ludzkie, jest właśnie popielnica. Dla tego 
wszystkim jćj częściom nadano we wszystkich 
j~zykach naz,:vy ciała ludzkiego. Popielnica ma 
szyj~, ma uszy, ma brzuch, ma stopę, a bar
dzićj wykształcona na\vet nogę. Postęp w udo
skonaleniu ksztnłtu popielnicy odbywa si<t za
W:_,ze w kierunku uwydatnienia stopy lub za
mienienia jćj w nóżk~, zw<cżenia szyi, dodania 
nad ściągni~tą dólną pc;katością (którą si~ zawsze 
najsurowsze urny odznaczają) ramicnistego roz
sdrzcniu, przedłużenia szyi i wygi~cia gór
nego brzegu \V kształcie poczynającćj si<t głowy, 
tudzież uszlachetnienia kształtu uszÓ\Y. 

Drugićm odwiccznćm wyobrażeniem panu-

1
) Cri.'1ger. H.eg. Bez. Brornb. etc. 

<.!) Ptolomeuszowcgo S kur go n u. 
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jącćm u wszystkich ludó,v, u których myśl 

o nieśmiertelności duszy już prześ,vitala, było 

m,:ażanie ciała za doczesne mieszkanie - z a 
dom duszy 1). 

Ludowi ,vi~c przej~temu temi wyobraże
niami, które u wszystkich odnóg plemienia aryj
skiego napotkać można, nic potrzeba nic wię
cćj, jak najlżej:.;zego impulsu, żeby popielnicę 

s,vą dodaniem jeszcze twarzy uzupełnił do zna
czenia posągu nieboszczyka, a zyskany w ten 
sposób zupełny obraz ciała ludzkiego opatrzył 
jeszcze znakiem, że go U\Naża za doczesny 
przybytek, czyli -- w surowćj formie tego 
po j ~cia -- z a d o m d u s z y. 

Otóż taki impuls mógr tu wyjść tylko od 
Etrusków i wyszedł też od nich najprawdopo
dobniej. U Rzymic1n w ogólności postępowało 
udoskonalenie kształtów popielnicy w pomie
nionym powyi,ej kierunku. Etruskowie prze
jęli też od Egipcijan wyobrażenie bożka Ko
nopa, regulującego wody Nilu, przedstawia
nego vv· kszta kic naczynia mającego postać 

ludzką i mieli s,vojc ·własne Kanopy ,v od
miennym celu wyrabiane. Pod Albano zaś zna
leziono stare groby etruskie z popielnicami, 
z których niektóre przedstawiają kształt dornu, 
inne zaś zwyczajne, którym jednak na znak, 
źe są ,vyobrażeniem ciała ludzkiego znaczą

cego dom duszy, dodano drZ\viczki bronzowe 
z wewnątrz zamykane. Bronzowa opra,va tych 
drz\viczek ma ksztnlt szczególny. Boczne czę

sc1 ,vęgarów są nieco skośnemi i \vynoszą s1~ 

ku górze. (Ta bi. V f. 71 a). 
Nadmienić: tu jeszcze wypada, że wpływ 

italski na ,vytworzenic popielnic twarzowych 
nie wywierałby się tu po raz pićrwszy, bo 
nadmieniliśmy już poprzednio, że z Italii 
wyszedł w~"'lyw na wprowadzenie w użycie 

popielnic t,varzowych w o~olicy nadrcóskiej 
blizko i\foguncyji (także na starym trakcie han
dlo,vym etruskim, jak to \vykazano na kon
gresie antropologiczno-etnografi.cznym brt1xel
skim), a że tu działać tylko mógł wpływ etru-

1
) Cf. co o tern mówi B c re n d t - Die Gcsichts

urncn. 

ski dowodzą dwa pryjapy umieszczone na je
dnej z takich popielnic odwzorowm1ćj przez 
Lindenschmita. Tabl. IV f. 34. 

Uważać tćż należy, że do wytworzenia po
pielnic twarzowych na trakcie od \Vłostowa 
do ujść \Visly, danym był od razu impuls 
we wszystkich poruszonych tu kierunkach, 
które r a z e m t y 1 k o u E t r u s k c') w by l y up r a -
wiane. - Popielnicom dodano twarze może 
tylko skutkiem spostrzeżenia u Etrusków ka
nopów, a że je w te strony ze sobą nosili, 
dowodzi znalezienie ich na Szlązku 1). Na je
dnej z popielnic górnego Radlow<l i na popiel
nicy czczewskiej widzimy znak drzYvi naryso
'"'any zupełnie w kształcie drzwi albaóskich, 
a pod urną SztangenwalJską i jedną z Cosi11-
skich (Goschin) podstawkę pragnącą umyślnie 

nadać im pozór urn ze stopami (Fussurncn), 
używanych przeważnie u Hzyrnian. 

Dodajmy do tego, że k"'ztnlt czapki spicza
stej, otoczonćL walkiem, przypomina ks1.ta!t 
cwpki ctruskićj zwanej )) tutu/us<,, jaL! szczc
gc')lnic widzimy na archaicznych pos:!żkach ctru
skich2), że w uszach popielnic i w nich samych 
znaleziono, jak to w przeglądzie bronzów zo
baczymy, zabytki etruskie, że u jednćj z nich 
,v uchu wisiało na drucie bronzowym muszelka 
zwana c:_yprea moneta, pojawiająca się tylko 
w Oceanie Indyjskim, a sprowadzana i nad 
morze Śródziemne, gdzie ró,vnie jak w lndy
jach przez czas pewien obiegała jako moneta; 
z\vażmy przytem, że gdybyśmy malO\vane na
czynia i popielnice twarzovvc chcieli własnemu 
miejscowemu rozwojowi przypisać, to nic tylko 
przypadkowość wpadnic;cia na technikf.c etru
ską w \\')Tabianiu gliny, ,vynalczienia takićj 

samej metody malowani~1, używania tego sa
mego rodzaju farb i motyw-(}\v ornamentacyj
nych, jakich używali l·~trusko\vic, bez pomi11i~
cia nn\Yct takich szczcg()!ności, jaki:n jest n. p. 
zagadkowy ptak \VOLlny etruski, ni bo wizeru
nek owych ,vęgaróYv od drz\viczek urn albaó-

1) Cf. co donosi o t611 Bcrcndt I. c. 
'..!) Cf. statuctk~ bronzową z Afarzabotto ''" Con

gres de Bolognc. 
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ski eh była by rzeczą po prostu niepodobną do 
przypuszczenia, to przedc"rszystkićm cizi wnym 
byłby zaiste taki lud, któryby mieszkał na ,vąz
kim pasie wijącym się od wąwo,.ów Kłndzka 
aż do ujści~ \Visly po suchych przesmykach 
wśród moczar, nie zbaczając z tćj linii o milę 
ani na prawo ani na le\YO 1) • .Tuż z samego nie
podobieóstwa takiego przypuszczenia, zupełnie 
niezgodnego z najnicodzo\Yniejszcmi \varun
kami osiedlania się, odbywającego się zawsze 
na szćrokićj przestrzeni, a nic na \Y~żyznic 
szlaku· dróżncgo, wynika ,v sposób bij;_1cy 
w oczy, że tu marny jedynie do czynienia 
z w p ł y ,v c m I u du wę d r {nv ki h a n d 1 owe 
odbywającego, a zachodzące przytćrn wła
ściwości nic dozwalają znów innego przypusz
czenia, nad to, że tym ludem by li Etrusk o
w i c których podobny wpływ skonstatowaliśmy 
już w Hallstatt i nad Renem. 

\Vpływ etruski na ,vyrób popielnic twarzo
wych ogranicza się zresztą do ogólnego tylko 
impulsu i do prnnicsicnia na nic tych kilku 

1) Malowane naczynia trzymają sic;, o ile z do
tvchczasowych odkn·ć sadzić można, ściśle ,sazkicgo 
};asa dróżncgo. Przyległe ;,araz osady nic mają ich

0 

,,,całe. 
Nawet na cmentarzyskach, ,v których się znajdują, po
jawiają, się tylko \\' makj liczbie egzemplarzy i są ja
koby oznaką kilku tylko przypadkowych pogrzc_bó,:·, 
może przechodniom spra,,·ionych, bo reszta pop1cl111c 
jest odmienną a taką właśnie, jakicrni sic; przcdsta,\'iają 
popielnice st1sicdnich osad. \Vyśkdzone dotychczas po
pielnice twarzowe zaczynają się jak już w tckscic po
v.:iedziano, w n.~1liczynie, ci~rnną się ztąd przerywane po
pielnicami rncandrowcmi, pasem starej drogi gd,d1skićj 
aż do ujść \Visły i rozciągają się wzdłuż wybrzeża mor
skiego aż po Pucic \V głąb kraju rozszerzają, się wpraw
dzie w Prusach zachodnich, ale tylko jakby naślado
\YlliCt\\'cm coraz b,irdzićj słabnącćm. Zrazu tracą znaki 
oczu, nosa i ust, późnićj i uszy, aż w koó.cu sama tylko 
pokrywa w kształcie czapki je przypomina. Jest to _spo
strzeżenie, kt{>rc zrobił Dr. Vircliow. My upatruJemy 
w tern do,vód, że wzdłuż drogi handlom:j widać wpływ 
bezpośredni Etrusków, a w dalszćrn rozszerzeniu już tylko 
wpływ pośredni, naśladownict\\'O tego, czcg~ 11,~ szlaku 
handlowym przy kgk osady l~<~str7,cgły. Pop1cl111ce _t,,?
rzowc poja\\'iającc si~ na goścmcu handlo\\'ym, znaJd:'Fl 
sic; jedynie w grobach kamicnny:h. Przyległe _tu~ pop1e,l~ 
nice w ziemi spoczywaj,1cc, są 111ncgo rodz~lJU _1 ca ł c J 
okolic)' nrzvlc,rłeJ· wspólne. \Vostat1uch skła-t „ b . . . 
dało wyraźnie swe popioły całe plcrn1c; m1c1scowc, \\. gr?-
bach kamic111wch zaś, albo sami przyb _,.-szc, albo ludzie 
,v Z\\'iązku z ;1irni i pod bezpośrednim ich wpły\vcm zo
~tający . 

wymienionych poprzednio szczegółów, łącznic 

może z za~zczcpicniem, w interesie kupieckim, 
mody obwieszania się łaócuszkami i strojenia 
się w inne sprowadzane ozdoby, jak n. p. ar
mille rzymskie, które na jednej z popielnic do
strzegamy. Lud, który je wyrabiał, szedł i swoją 
drogą. Hysował na popielnicach różne s\voje 
znaczki, a na domiar oryginalności s\vojćj stroił 
urny w rzeczywiste przedmioty, których nie
boszczyk za życia używał, przedsta\Yiał znów 
inne w nakrćślonym rysunku, jak na popielnicy 
gda11skićj, przedsta,Yial dalćj sposób noszenia 
brndy, opuszczania w tyle wiosów lub ich spla
tania, z,:nvięzywania pasa i wyobrnżenia jc.:go 
ozdób typo\Yych, - odwzorował nareszcie na 
popielnicach Gosióskich (fig. 72) jak najwy
raźniej sposób obszywania sukmany sznurkami 
i franzclkami, zostawiajć!C nam po sobie rnby
tek nawet ctno-<.2raficzna ,vartość w sobie rniesz-

L' " 

czący. Zawiod la tylko nadzieja, że si" zdoła 
z rysów t,varzy na popielnicach po'.vziąć ja
kiekohvick wyobrażenie o fizyjognomiji ludu, 
który składał w nieb swe popioły. Uskute
cznione w tym celu przez pana Bcrcndta 1) ze
stawienie profilów odstrasza od przedsiębrania 
wszelkich dalszych prób ,w tćj micrze. 

Na nrawym brze'1 u \Visl)r w orrólc na dro-r ti \ o 
dzc pro-wadz[!cój przez przesmyki Gąsa,Yki, 

przez' Ś\'viccic i brody na Ossie pod Slupem, 
do Kuro11skicgo \Yybrzeża wpływ etruski na 
ceramikę miejscową pozostawił tylko kilka spo
radycznych ślacMw po sobie. Na samćm od
szczepieniu si~ tćj drogi od gościf1ca idącego 

przez brody crnrnkowskie do ujść Wisły zna
leziono nicda\Yno popielnicę twarzową w Le
dno- g<'ffzc, znajdującą się w zbiorach Towa
rzy~twa naukowego w Poznaniu. 

W Żninie ceramika przybićra szczególne 
kształty: S~! tu dzbany i misy zupełnie rzym
skiego kroju, szczególnie naczynia w kształcie 

Ca 1 at hu sów. Ich wyn')b odznacza si~, tak 
kształtnością z:igi~ć, jak lekkością całego ich 
utoczenia i innćm urobieniem i \vypalenicm 

11 ,v Schriftcn der ph ysikalisch-ckonomischen Gc
scllschaft in Konigsb. Jahrg. X IV. r 873. 

• 
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gliny. Ani te kształty ani ornamentyka nic po

jawiają się nigdzie w przyległej okolicy i są 

wyraźnie do samego przesmyku z innych stron 

przyniesione. Forma dzbana powtarza się do

pićro w Śvvieciu nad Wisłą, a tu obok popiel

nicy z. mal°';vanemi pasami, która kształtem 

Sv\'}111 zupełnie jest podobną do oryginalnej 

urny w muzeum peszteńskićm, jako wzór rzyrn

skości form przechowywanćj 1). Znaleziono tu 

także wyrób gliniany szczególniejszego rodza

ju - jeźdźca na koniu, na którym rnly rząd 

jest jeszcze mimo zniszczenia widocznym. Zda

nia archeologów rozchodziły się w różnych 

kierunkach względem czasu tego v,;yrobu. Nie 

upatrujemy i my w nim żadnćj ze znanych 

V"'łaściwości etruskich, -· ale z katakumb rzym

skich otrzymał Gab. Uni,v. Jag. <lwa odłamy 

podobnych wyrobóv;, a podobie1'1stwo ich do 

zabytku Ś\Yicckiego, jest pod każdym wzglę

dem na,vet co do szczegółów wyciągnięcia ręki 

jeźdźca i wyciągnięcia nóg ku piersiom koni 

tak bijącćm, że wobec takiego faktu z mu

szeni jesteśmy wyraźnie do poczytania jeźdźca 

świeckiego za wyrób italski drogą handlu rzym

skiego do nas przyniesiony 2). W dalszym ciągu 

tćj drogi znamy tylko Jwie popielnice twa

rzowe znalezione w okolicach Malborga, z któ

rych jedna szczególniej różni si'c tćm od urn 

na lewym brzegu \Visty znalezionych, że twarz 

wi~cej plastycznie ale bardzo surowo ,,·yro

bioną została nic na szyi popielnicy, ale na 

pokrywie. 

Przejdźmy teraz do bronzów. 

Na samćm wyjściu z wąwozów Sudeckich 

znajdujemy na drodze obchodzącej Sobótk~ 

po stronic zachodniej zaraz w Świdnicy trzy 

posążki etruskie razem znalezione. Dwa z nich 

są jeszcze zupełnie archaicznego kształtu. Po

sążek, przedstawiający jakieś bóztwo nieznane, 

zdradza jeszcze pochodzenie stylu swego z Egi

ptu) co widać szczególnie z rąk do ciała ja1: by 

1) Patrz rycinę \V ag n c r a. Culturgcsch. des Krei
scs Schwctz i porÓ\\'naj z illustrowanym katalogiem mu
zeum peszteńskiego. 

'.!) Zobacz wizerunek tego jeźdźca w \V ag n c r a 
Culturgesclziclzte des Kreises Sclzwetz.. 

przyrosłych i przytuhnych do siebie nóg. Gori 

mus. Etrusc. przedstawia nam podobny po

sążek, stósunkowo tylko nieco przedłużonego 

kształtu, zaliczając wyroby tego rodzaju do 

bardzo starych. Zdanie jego, jakoby to miał 

być wizerunek bogini Ancharii, zbija Ca y Ius 

w dziele swem: H.ccueil d' antiquitćs ćtrusques 

etc. T. I str. 89 z okazyi podobnej figurki, 

odrysowanej na ta bł. XXIX f. ~): do,vodząc, 

że Ancharij~ przedstawiali Etrusko,vic w in

nym kształcie. Podobna figurka, wyobrażona 

u Caylusa w 'f. II tabl. XIV f. 1, ma na gło

wic tutu/us etruski, do,vodzQC tćm naj,vido

cznićj swego pochodzenia. Fjgurkę zaś ,v naj

drobniejszych szczegółach podobną do świdnic

kićj przedstawia Caylus jako starożytny "\\')'rób 

etruski w t. IV tabl. XXIV f. 1 i 2. Bóztwo 

pozostaje ,,·i~c nieznanćm, ale pochodzenie 

etruskie tćj 1igurki nic ulcgD żadnćj wątpliwości. 

W szystkic kształty pośrednie, 'po których 

poznać można, jak się ten kształt bóstwa etru

skiego rozwija z naśladownict,va stylu egip

skiego, znajdzie czytelnik \V tomie II M usci 

Kircheriani w rycinach do stron. 11 i 15. -

W Gori i.llusezmz Etrusc. znajdujemy tćż Dri

jady wyrastające ze zwojów liści, bardzo ,vide 
analogii mające z rnalćm popiersiem świdnic

kićm, opatrzonćm w uszko do zawićszania go 1). 

Trzeci posążek przedstawia nam Herkulesa 

etruskiego ze lwią skórą zarzuconą około le

wćj n;ki. Jest to znany typ etruski, wyrób po

chodzący już z czasów udoskonalenia sztuki 

ctruskićj pod wpły,Ycm greckim po roku 146 

przed Chrystusem. Obok starunności użytćj 

przy modc:lowaniu i dokładności odlćwu od

znacza si~ ten posążek wszystkic1ni zaletami 

i \\·adarni sztuki ctruskićj, które pochoJzcnic 

jego czynią niewątpliwćm. Do ostatnich należą 

szczcg()lnie talija ze wszystkich stron zbyt na

gle ściągni~ta i zbytnie Z\Yqżenic partii kolan, 

kontrastuJ·acc ze ZW)rkla u Etrusków obfitościa 
C C v 

1J Przykłady posqżków etruskich, opatrzonych 
w uszko do zawieszania, nic należą bynajmnićj do rzad
kości. Spotkać si't z niemi można często w Caylusa Re
cucił d\rnt. ctr., w Museum Gregorianum i Muscum 
Kircherian um. 
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reszty ksztaltóvv' ciała. Posążki te, których ry
sunki podaje nam Kruse 1), znajdowały si~ za 
jego czasów w zbiorach jednego z magnatc')W 
szlązkich. Ta bł. V. f. 64, 65, GG. 

Drugi przedmiot wyrobu nic\YQtpli,Yie etru
skiego znaleziono na tćj samćj drodze ,v Gor
,valu pod PrLcmcmem. Jest to wiadro bron
zowe w rodzaju znanćj Si st y z Ccrtozy bo
no11skićj; wyrób z walcowanćj blachy bronzo
,vc:j z ko11ea III lub początku Il wicku przed 
naszą erą , rodzaj wyrobu nieznanego wó,,·czas 
nigdzi~ w świecie oprócz Etruriji. Ozdoby wy
tłoczone za pomocą mechanicznego przyrządu. 
Osada uszu na \\·iadrzc i \\·szclkic spojenia 
uskutecznione za pomocą bardzo dokładnego 

nitm,·ai1ia -- świodczqcc zarazem o wyrobie
niu przedmiotu tego w czJsic, kiedy sztuka 

' lutowania jeszcze znanq nic była. Tego samego 
dowodzą wszeikic spojenia zachodzące przy 
blasze żelazne.\ znalczionćj przy \\·iadrzc. Wia
dro to znajduje sic; w zbiorach Dra Virchowa 
w Berlinie. Zdawał z niego krótką spraw~ 
w piśmie antrop.-etnolog. towarzystwa bcr1i11- . 
skiego na posiedzeniu 13 czerwca 1 g74 roku 
i okazywał rysunek na kongresie szt0kholm
skim. Sami nie mieliśmy sposobności ogląda

nia tego naczynia i z upragnieniem oczekujc1i1y 
zapowiedzianćj o nićrn rozprn,Yy Dra Vircho,Ya. 

Do tego samego rodzaju \Y)Tobów blaszo
nych należy małe naczyi1ko z1nlezione pod Jc
lc{1ccm (Hirschbcrg) niedaleko Lignicy (Kat. 
1\luz. szlązkicgo N. 12~)2 ) , Por. ta bł. V f. 73. 

"\Vyrwaliśmy z szeregu zabytków bronzo
wych, znajdowanych na tej drodze, okazy, któ
rych pochodzenia etruskiego nikt nic zaprze
cza , żeby niemi zna(zną przcstrzc11 tej drogi 
od rnzu zaznaczyć. Przestrze11 tę wypełnić je
szcze musimy drobnicjszćmi przedmiotami. -
\V Hothkirch pod Lignicą, w Brauchitsch
d orf i Ze d I i t z znajdują się liczne przedmioty 
odcienia ctrusko-galickiego a w Z ab or o wie 
pod I >rzcmcntcm w S z mig 1 u jedna z naj
starEzych szpil etruskich z okrągłym, ładnie 
wypukłemi perełkami zdobionym łebkiem, je-

1) Kruse. Budorgis. 

szczc we wspomnianćm dziełku Jakóba Mcllcn 
odrysowana i do palafitowych przedmiotów 
sz,vajcarskich zwykle zaliczana. T'. IV f. 47. 

Po wschodniej stronic Sobótki znajdujemy 
najpićrw ·wspaniale:! bransolcttc złotą w smocze 
łebki wyrobioną - jedną z najwspanialszych 
wyrobów złotnictwa etruskiego. Zapinka ta 
znalczionQ została w Vogclsang pod Niernczern 
i do bcrli11skich zbiorów w Kunstkamrner za
kupion;.1. T. V f. 67. 

W Kamcsc i Schlaup pod Nowym-Targiem 
znajdują si~ przedmioty odcienia ctrusko-gal
lickiego, między nic:mi nieodłączny od nich 
prawic nigdy nożyk sierpikowaty. \V ten sam 
rodzaj przedmiotów obiitujc Dyhernfurt. 

W Pawłowic (PaYClau) pod Wolo,Ycm zna
leziono Zdpink<t pół-kulistą w kształcie rozpi~
tego żagla wyrobioną, którą p. Hildcbrnnd za 
etruską par excel!ance uzn;_ije, twierdząc, że się 
nigdzie nic znajduje tylko w Italii. hapinka 
dostała się do muzeum gcrma11skiego w Jena 
razem z odłamkami po~"ielnic malowanych. 
Oglądał ją tu i skonstato,rnł jćj tożsamość 

z zapinką przez Hilcłcbranda 1) ocł,vzorowaną 

Dr. Virchow, zdając sprawę z tego na jednćrn 
z posicdzc11 towarzystwa antropologiczno-etno
lo[;iczncgo w Berlinie. Por\ t. IV f. 45. 

\V, Po Ig s c n pod \Volqwern mamy znów 
nożyk si~rpikowaty, znaleziony razem z rzym
skim rylcem do pisania na wosku. 

"\V Po n i c c u napotykamy dwie bransolety 
bronzO\ve, z których jedna odznacza si~ ozdo
bami tylko na etruskich przedmiotach napoty
kanemi. 

Na połączeniu roZ\vidlc11 szlązkićj drogi od 
przepraw na Obrze do Szrcrnu nad Wartą 

mamy w Ma n i c czka c h szpilę bronzo,~·ą 
z płaskim łebkiem, ozdobnie w krćskowany 

sposób zdobionym, którąśmy się, jako charak
terystyczną w odcieniu etrusko-galickićm, po
przednio już zajmowali. T. IV 46. 

W N ad z i c j owi c mamy zapinkę etrusk~, 
zręcznie z jednego kawałka drutu wygiętą i zgra -

1) Hil<lebrand. Les tib. d. l' tige d. br. w rzędzie 
zapinek italskich N. 2. 
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bnic wyrobionym łebkiem w koócu opatrzoną, 
należącą, jak to już ,v klasyiikacyi naszej wy
kazalismy, do rzędu n iczaprzeczonych ctruskóvv. 
Obok niej dużo drobnych przedmiot{)\v bron
zo-wych, między nićmi szczypczyki i szpilę 

z łebkiem z drutu z,vijanym, drobne la11cuszki 
bronzowe, tudzież ślady różnych żelaznych wy
robów. Znajdujące sic; wśród tych ,vyrobów 
całe sznury bursztynowych paciorków i kawały 
suro,vego bursztynu, świadczą o zgromadzeniu 
się ,v tern miejscu poprzednio wyliczonych 
przedmiotów bronzowych w czasie handlu 
bursztynowego. 

Vv t, a zis kach pod Wągrow-cem znale

ziono lituus Augura rzymskiego. 
\V Budzyniu spotykamy si\ po raz pier

\vszy z przedmiotem bardzo dla nas zajmują
cym - z naramiennikiem zrożonym prav.-ie 
za,vszc ·z ośmiu kręgów lekko roZ\vartych, 

które po ,vstawicniu ich w znajduj·-!G! si~ za
,vsze przy nich przejrzysto wyrabianą tabliczkę, 
tworzą z niQ razem pomieniony naramiennik, 
utrzymując się w pamviach tabliczki spręży

stością swoją, ale poruszahc się przytóm na 
rózne strony, przez co naramiennika tego w ró
żny sposób uży,vać można. Hodwj kręgów 

w dosyć z,vyczajny deseó kreskami zdobio
nych należy do rzędu etrusko-galickicgo odcie
nia ,vyrobć.)\V bronzo,\·ych - ale w z c st a

w ie n i u z tab 1 i cz ką nic skonstatowano ni
gdzie tego przedmiotu. Złożył go po raz 
pierwszy w całość, jaką ,v Gabinecie Uniw. 

Jagiclloóskiego ,vidzimy, prof. Dr. Józef Lep
kowski. Naramienniki podobnego rodzaju na
potkać można często na figurach i rzeźbach 
grobów etruskich. 

Nad samćmi brodami Noteci napotykamy 
,\- kilku miejscach blizko siebie położonych, 

których środkiem zdaje si~ być Krasna Góra 
pod Lubaszem, a mianowicie w samym Lu
b as z u, Kruczu, Czarnkowie i Ujściu 
mnóztwo przedmiotów bronzowych do epoki 
handlu etruskiego należących. Znajdujemy tu 
najpierw ponownie lituus Augurn 1) rzymskiego, 

st{ue klucze rzymskie na pierścieniach osa
dzone, rnask~ rzymską znalezioną ,v jednej 
z popielnic z n as ze j gliny, ale przez mistrza 
rzymskiego wyrobioną, szpil~ bronzową z łeb

kiem ,v ks1,tałcie koła o czterech sprychach 
wyrobioną, 1) takiegoż kształtu amulet bron
zowy z łebkiem bronzO\vym, przedmiot do 
czci Apollina należący, napiąstki gladijator
skie, szpilę z łebkiem ze z,vijancgo drutu bron
zo,vego ut,vorzonym - co wszystko razem 
połączone z ceramiką, wyraźnie rzyruskie wzory 
nośladującą i owym zagadkowym ptakiem ,vo
dnyrn z gliny ,vyrobionyrn, podaje nam ob
fity materyja ł upow:1żniający do uważania miej
sca tego za stacyj~ handlu etruskiego, w któ
rej i Auguro\vic o pomyślności wypraw za 
brody noteckie pr;,cz rozległą puszczę przed
siębranych vvróżyli, i wracający kupcy bez
pieczniejsze nieco schronienie i pomoc opartą 

na stósunkach za wiQzy,vanych przez ludzi 
w stacyi pozostałych znajdowali. 

Gdyby w rozpnnvie konstatującej jedynie 
faktyczny stan rzeczy wolno było popuścić 

nieco wodz<.; wyobraźni, to z pojawienia si<.; 
napiąstck gladijatorskich razem z maską rzym
ską możnaby \Vysnuć vmiosek) że sic; tu od
był pogrzeb zamożnego jakiegoś kupca etru
skiego z pompą, przy której niesiono wize
runki przodków, do których ustrojenia uży

vvano za wsze masek i że wyprawiono na czrść 
jego tak zwane munus gladiatorum. \Viadomo 
bowiem, że mzmcra gladiatorum były pierwotnie 
starą instytucyją żałobną u Etrusk(rnr i dopiero 
za cesarzy przerodziły si~ w dzikie igrzyska 
ludowe. Zapasy gladijatorskic przy pogrzebach 
etruskich były zlagodzonc1 formą Jawncg0 pa

lenia sług razem z panami. Gladijatorów ta
kich, wyprawiających krwa,ve igrzyska przy 
stosie zmarłego - ad bustzmz -- zwano bu
st u ar i i. Otóż znalezione tu na piąstki gladija
torskic mogą pochodzić z grobu takiego bu

stuarijusza, poległego na pogrzebie swego pana, 

1) Przedmiot znajdujący si~ najcz~ściej na starej 
drodze handlowej etruskiej wzdłuż l{en u. CL Lindcn
schrnit. 
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w którego grobie znaleziono mask<t, Szkoda 
tylko, że nicumicj~tna r~ka doby,vająca ją z po
pielnicy (bo okoliczność dobycia jćj z urny zo
stała poś,viadczoną), nic zachowała nam ani 
szczątku tego naczynia grobowego. Mnsck uży
wali ,vpr,:nvdzic na ten cel Etruskowie zawsze 
,voskovvych, -- ale w kraju obcym mogły ich 
szczególne okoliczności skłonić do użycia na 
wyrobienie ich gliny. Glina użyta do maski 
czarnkowskiej jest, jak już powiedzieliśmy, 

miejscowa, robota zaś niezaprzeczenie rzym
ska i to doskonJ la 1). 

\V blizkości brodów czarnkowskich krzy
żują si<t te stopnic długości i szćrokości Pto
lcmcuszO\vych, pod któremi umieszcza Lim i o
s n 1 ci o n. Jedna wi~c z ,,,ymienionych osad 
mogla mieć podobną nazw~ i mieścić ,v sobie 
stacyj~ handlową etruską. - Za rzeką mamy 
w Trzciance znany z grobów etruskich grot
włóczni w kształcie liścia oliwnego. 

W blizkości Piły zno.leziono popielnic~ bron
ZO\Yi.!, o kt(n·ej już wspomina Raczy11ski w swych 
n Podróżach po \Viclkopolsce. <1 Popielnic takich 
znaleziono u nas kilka, a wszystkie na naj
starszych drognch etruskich. Do charakterysty
czności ich znamion należy, że są wszystkie 
ulnnc nader cienko i z tego względu należą do 
rzędu przcdmiotó,v różnego kształtu, które, 
w tym rodzaju odlania, znajdujemy w Bono
nii ,v epoce powstawania naczy11 z walcowa
nćj blachy bronzowej, t. j. około r. 217 przed 
Chrystusem, ho, jak już nadmieniliśmy, po
wstają tu razem z pićnvszem pojawieniem się 

monet stopy zaprO\vadzonćj ustawą Flamini
jusza, wydanej krótko przed bitYvą nad Tra
zymencrn. Wynalazek walcowania blachy po
dał tu wyraźnie myśl tak cienkiego odlć,n1. 

Dalsza analogija z przedmiotami Certozy bo
noóskićj polega na tćm, że u jcdnćj z nich 
znaleziono pokrywę z blachy żelaznćj, której 
ucho nic było przylutowanćrn, tylko przetknię
tćm przez wyrznięte na ten cel wązkic otwory 

1) Wymienione tu przedmioty znajdują si'c pra
wic ,vszystkic vv Zbio rach Towarzystwa Naukowego po
znaóskic.go i rozpowszechnione są fotografijami przez 
p. FeIJmanowskicgo wydanemi. 

i bez nitowania nawet w okrąg zwm1ęte. 

Blacha żelazna wchodziła wó,YCzas w Etruryi 
świeżo w uży,vanie i uważano to widać za 
rzecz ,vytvmrną dołączać w yroby z niej na
wet do przedmiotów bronzowych. Taką sarną 
bowiem pokrywę żelazną; z tak samo zatknię
tym uchem, znaleziono i w Certozie i prz) 
wiadrze Przemenckiem, i taką sarną tćż bla· 
chą była pokryta popielnica bronzo,va znale
ziona w Slupach, znajdująca się obecnie w Ga · 
binccie Uniw. Jag. w Krakowie. 'Trzccićrn zna 
mieniem etruskiern tćj popielnicy jest znal, 
z k6l koncentrycznych złożony, znajdujQcy si~ 
pra,vie zawsze pod naczyniami etruskiemi tak 
~linianemi, jak bronzowcrni. Z tych to wzgl~
dów poczytujemy też i nasze popielnice bron · 
zowc za wyroby etruskie. 

\V Mi as te cz ku 1,araz za Pil' ą znale 
ziono w popielnicy ozdobionej meandram i 
ostrogę rzymską. 

Przedmioty bronzowe rzymskie, znalezione 
dotychczas na drodze pro,,vadz~!cćj skrajem pu
szczy \VZliluż rzćki Łobzonki, należą do póź
niejszej epoki, ale zoraz na wyjściu z puszczy, 
gdzie się popielnice t,varzowe znowu poja
wiJją, znajdujemy, jako \ ozdoby rozwieszone 
na znacznej cz~ści popielnic twarzowych, szcze
gólnie na gosi11skich i oli,t:skiej, ła11.cuszki ta
kiego samego rodzaju~ jakie widzimy w dziele 
Caylusa u przedmiotów etruskich , od,\·zorowa
nych ,v t. V tabl. 33, tudzież u wieszadeł hall
stattskich, których ślad widzieliśmy już ,v Na
dziejo,Yie, gdzie się koóczą naczynia malowane, 
a zaczynają popielnice t\:varzowe. 

W Oliwie znaleziono obok popielnic twa
rzowych ów stary mały mieczyk etruski z amo
nowćmi różkami u rękojeści i brnnsolet~ od
'vYZOro\vaną na tabl. V f. 69, do którćj podobną 
podaje nam LindcnschrniJt w swych tablicach 
jako pochodzącą z grobów etruskich. Jest to 
bransoleta wyżłobiona ,v środku (Hohlring), 
mająca na wierzchu bardzo kształtną ozdo b~, 
,,vypuklość wielkiej perły przedstawfrijącą. 1 ) -

1
) Przedmioty te znajdują się w gab. Uniwe rsy

tetu .lagiello11skiego. 
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W Redziszo,vie 1) mamy, obok szczypczykó,v 
\V szczególny sposób złączonych razem ze szpilą 
bronz°'vą i nożykiem) starą z8pinkę bronzoWL} 
etruską z jednego kawałka drutu składnic ,vy
giętą i ozdobioną zgrabnym łebkiem i kształ
tną zaczepką. Inne przedmioty bronmwe po
chodzące z tych popielnic odesłane zostały do 
Berlina2) i nic mieliśmy sposobności skonsta
tmvania ich własności i kształtu, dowiadujemy 
się tylko od \Vocela, że między niemi znajdo
wała się czarka bronzovv'a, której skład che
miczny podaje 3). Ze względu na to, że się 

czarki bronzovve nigdzie nic poja,viają, jak je
dynie w Etruryi, etruskie pochodzenie tćj czary 
zdaje się prawdopodobnćm, chociaż nic ,viemy, 
czy się w składzie chemicznym etruskich wy
robóvv zdarw napotykać czasem odrobiny sre
bra ( 1 ·45%), jakto u pomienionej czarki w Ber
linie skonstatowano. W Miinsterwaldzic pod 
Czczewem znaleziono tćż popielnicę bronzową 
taką samą jak w Pile. 

Dr. V irch o ,v i Ma n n shar d t zrobili już 
da,vno spostrzeżenie, że do charakkrystycznych 
znamion grobów, w których się popielnice t,va
rzo,ve znajdują, należy jednocześnc pojawia
nie się że I a za z br o n ze m. - \V okolicach 
z tej ~trony Alp położonych poja,via się żelazo 
w I ,vieku po Chrystusie i to z hronzami na
lcżącćmi do tć j sam ć j epok i. \V grobach 
zaś popielnic twarzo,vych znajdujemy żelazo 
z przedmiotami bronzo\\'ćmi do właściwej epoki 
bronzowej nalcżącćmi. Znamionuje to więc naj
późnićj wiek IV przed naszą erą i jest zjawi
skiem, które się nigdzie \Yięcc:j nie pO\vtarza 
jak w Yillanova i Morza botto. - .Jest to je
den z faktycznych dowodów związku za
chodzącego między popielnirnmi twarzowemi 
a etruskami. 

\V cz\ści fizijograficznćj_ ,vyjaśniliśmy po
wody, dla których czasem) kiedy szczególnie 
sucha pora na to pozwalała~ skracano sobie 

1) Behrcn<lt 1. c.; dawnic:j jeszcze Forstcmann 
i \Viggert, a za nimi J. Lepk0vYski w listach archeol. 
w bibl. warsz. za r. 1 852. 

~) Behrendt 1. c. 
3

) F. E. \Voce!. Pravek zeme ceske str. SG4. 

drogę kolisto prowadzącą ze Szlązka do bro
dów czarnkowskich prosto z Głogowy przez 
Kargowę, Chobienicę i Obrzycko do Cwrn
kovva. Skracanie to zaznacza nam zakopany 
,vyraźnie w Chobienicy cały zapas kupieckiego 
transportu. Razem z nożykiem ofiarnym i ty
powym grotem etruskim w kształcie oliwnego 
liścia, znaleziono tu 40 obręczy różnćj wielko
ści, między którerni szczególi1ic dużo skręco

nych w sposób etruski. 
Drugie skr()Cenie drogi na~tępowalo czasem 

dla obejścia bagien rzeczki \Velny przez Owiń
ska) Promnice, Radojew, Rokitnicę i Oborniki. 
Używanie tego zboczenia musiało bywać czę
ste, z grobó,v bowiem pomienionych miejsc 
dobyto już znaczną ilość starych bronzów zło
żonych w zbiorach Towarzyst,va naukowego 
pozna11skicgo. Do najznc1rnicnitszych mi\dzy 
niemi no.leży popielnica bronzovYa opisanego 
już kształtu znalezionc1 w O w i 11 ska c h, na
ramiennik, taki sam jak opisc1ny w Budzy
niu, - znalezi1)11y w Rok ie t n i cy) i mieCJ; 
rzymski wykopany w Hu d kach pod Obor
nikami. 

Nieodzownym rezulwtem przebywania Etru
sków na wybrzeżu gdai'1skićm musiało być do
wiedzenie się o daleko obfitszych zasobach 
bursztynu na wybrzeżu kur o 11 ski ć m, a ró
wnie nieodzownćrn nastc;pstwcrn zasiągnięcia 

takićj \\·iadorności było przdoże:nic drogi han
dlowćj ze starego traktu brodo,:vcgo na gości

niec przez Ossę pro,Yadzący. 
Na tę nm,'ą Jrog<t schodzono z różnych 

miejsc poprzednio zakrćślonćj drogi. \V naj
da,\·niejszych czasach udawano się zapewne 
z Nadzicjowa przez okolice Gniezna do prze

smyków na Gąsawce i Noteci, które otwićrnła 
w Żninie Ptolcmeuszcl\va Setidavrn, a które 
zamykała osada nazwana u Ptolemeusza As
kaukalis, u przepraw przez rzćkę Brdę. 

Nigdzie droga handlu bursztynowego nic 
jest tak jasno zaznaczoną jak w Żninie. -
W wykopaliskach tutejszych znajJują kręgi bur
sztynu nawiercone .-w środku. wyrnźnie do przc
ciągni~cia przez nic sznura i do noszenia ich 
na ramieniu w ciągu długiej podrMy urządzone. 
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Początek tego handlu zaznaczają tu znów naj
starsze przedmioty odcienia ctrusko-galickiego, 
mianowicie nieznajdujące się nigdzie więcćj na 
naszych porzecznch dłuta z okrągrćm, lyżccz

kowatem zako11czeniem. Wszystkie te przed
mioty są razem z ceramicznemi okazami ·wy
kopalisk tutejszych złożone w zbiorach Towa
rzystwa naukowego poznaóskicgo. 

W SI up ach znaleziono popielnicę bron
zową w rodzaju tych, jakie wykopano w Owifi
skach, Pile i Mlinsterwałdzic, w Sart a w i
e ach pod Świeciem ostrogę rzymską, na wy
żynach Che: ł m n a znaleziono znów taki sam 
naramiennik jc1k w Budzynic i w Rokie
tnicy i drugi podobny w starćj Pomczaniji 
w Tel kw i cach na sarnćm zejściu na Ostrów 
Elbląga. Pierwszy z nich znajduje się w zbio
rach TO\varzystwa toru11skiego noszącego na
z wę Copernicus1,erein , a drugi w ga bineeic 
U ni\\'ersytctu Ja gie llo1i.skicgo w Krako\vic. -
W vYarrnii znaleziono w Brunsberdzc miecz 
rzymski, a w Ta n gen blaszkę złotą zapewne 
z nJojcści miecza, z ornamentyką etruską 1'i. 
(Por. tabl. V fig. 71 b). 

Późni~j drog,1 ,viodąca od n aj star s z ć j 
drogi etruskićj Jo kuro11skiego \\'ybrzeża od
bijała si~ od pićrwszćj już w Mas ł cnv i c pod 
Trzebnicą. Z a z na cza ją tu popielnica z mean
J ram 1 i kilka drobnych zabytków bronzowych, 
znalezionych tak w samćm 1'vlaslowie jak 
i w przyległych osadach. W sąsiednim Kob c I
witz bowiem znaleziono \\' popielnicy 7 bron
zowych znaczków »Szgna JoJJŻs(( tyleż »Signa 
Lunae« i mały arnuleto\\'Y mieczyk etruski 
znany pod mtz,vą: Sżmu/acrum Jiartis2). -

\V B o gu s z y cach na drodze ku Kaliszo,vi 
marny lamp~ rzymską zwaną lucerna, n:.1 d\\·óch 
przejściach mi~dzybagicnnych u źródeł Bary
czy: ,v Od olano\\' i c starożytny miecz rzym
ski bronzo\\'}, a nad O Io bokiem w L c \\.ko
\\' ie i przylcglych mu folwarkach starą pól
kulisL! zapinkl~ etruską, o którćj już mówiliśmy 

') Podobne ozdoby ,, idiirny i na wazonie etru
skim F. ,\. I) a,. id, antiquitćs ćtrusqucs, grecqucs et 
rornaincs (Z galer) ji Hamiltona l T. l N. 1, 

2 ) K ruse. Budorgis. 

w części wstępnej, przytćm, znaną szpilę z pła
skim łebkiem, ozdobnie krćskowaną, której do
mniemane z wielu względów pochodzenie etru
skie i tern się potwierdza, że się tu r a ze 111 

z niezaprzeczenie etruską zapinką znalazła. -
Dobyto tćż z tego samego cmentarzyska klamrę 
od pasa w kształcie łba wołowego, którą tćż, 
jako znalezioną obok zapinki czysto-etruskiej, 
za wyrób tegoż ludu poczytać należy, a tćm 
większćm stwierdzeniem italskiego pochodze
nia wszystkich tych przedmiotów jest jeszcze 
znaleziony tu razem z nićmi Piza/Ius rzym
ski 1). W Ś I i wnika c h na drodze do przc
pra w na Prośnie w kierunku ku Kaliszowi 
marny znakomitą bransoletę w rodzaju przed
miotów w etruski sposób Z\vojami się ko11-
czącą, ale już nic z drutu, ale z d~tego bronzu 
wyraźnie po r. 146 ,vyrobioną, w której gust 
etruski pod v.•ylywem greckim takićj już na
brał gi~tkości, żeby ją prawic za wyrób grecki 
poczytać można2). Od Ka 1 is z a, gdzie z tej 
epoki mamy tylko skrobaczkę łaziebną (stri
gilb), znajdującą się w zbiorach Piotra Umiń
skiego w Krakowie, zwracała się droga zwy
kle przez Konin i Mogilno znowu na stary 
trakt do Żnina. Mamy \na tej drodze ,v Or
cho vvic szpilę zwojową ; taką samą w Ku
ja w kach, a w blizkości tej drogi w Ostro
w ie · nad Gopłem znaleziono grot włóczni i nói 
rzymski. 

Ale obchodzono tćż ztąd błota wark11skie, 
_jak ś,viadczy jeden z autorów starożytnych, 
»orientem JJersus(( i nast~pnie per » Osc/zia<( 
ku morzu. Wyraz ten Oschia chciano, jak wia
Jomo, ściągać do Osieka nad Notecią, ale kto 
iJzie od Kalisza » orientem JJersus <(, iJzic do 
Kola, bo gdzieindzićj niema w tym kierunku 
przejść przez błota, a ztąd już tylko można 
obejść bagna Gopła i Goplenicy idqc ku \Vło
cla\\'kowi i przepnnviwszy się tu przez za,\·szc 

1
) Przedmioty te znajdują si~ \\" zbiorze p. Lip

skiego w Lewkowie. \\'iadorność o nich i ich rysunki 
podał prof. Zcntkellcr w dodatku do programu gymn. 
Ostrowskiego. 

2
) \V zbiorach T'owarzystwa Naukowego ,v Po

znaniu. Zua11~1 tćż jest z fotogratiji wydanych przez p. 
Feldmano,vsk1ego. 
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przyst~pną \Visłę, przebyć Drwęcę poJ Bro

dnicą i udać się do jedynego dalszego przej

ścia do brodć>\v na O s si e. Do tego miejsca 

ściągać si~ tćż tylko może wyraz » Osclzia « • 

Drogą tQ szedł handel rzymski w późniejszych 
czasach i mamy na nićj liczne wbytki. Z cza

s<'rn" handlu etruskiego pozostał jedyny tylko 

ślad w małym mieczyku etruskim, znalezionym 

w Konojadach 1) na drodze od brodów Drwęcy 

do brodćnv na Ossie. 

Nim przejdziemy do przedstawienia kilku 

dróg ubocznych, któremi za poprzednim śla

dem Greków i Etruskowie chadzali, musimy 

jeszcze ncl ch,vilę wrócić do Masło w a (Mas

sel) pod Tr z c b n i cą. 
Nic spotkaliśmy się dotychczas z żadną mo

netą rzymską z czasów republikanckich i dzi

wić się temu nie można: bo najstarszy handel 

był handlem z am i c n ny m, w którym da

wano towar za to,,·ar i dla tego z czasu han

dlu etruskiego mamy stósunkowo najwięcej za

bytków bronzowych a najmnićj monet, prze

ciwnie zaś z czasu handlu rzymskiego za ce

sarstwa, dużo monet a stósunkowo mało \vy

robó\v kruszcowych. 

Monety rcpublikanckie zaznaczają w naszych 

stronach ,vlaści\vie koniec handlu etruskiego 

i dla tego zbyt starych monet wcale być nic 

może. Znamy tćż tylko kilka takich monet 

a d \Yic z nich znalezionerni zostały w Masło
,vic2J. 

Pifrwsza z nich s r ć br n a, przedstawia po 

głównćj S\Yćj stronie głowę Minerwy w chcł

rnie skrzydlatym. \V tyle poniżćj chelmu znaj

duje się liczba X, znak denara srebrnego, po 

prawćj w obwodzie napis: Q. Curtius. Na od

wrotnćj stronie wyobrażona Quadriga, z za

tartym "\Yizerunkiem osoby siedzqcćj na ,vozic, 

przedstawiającćj zapewne, .jak na innych mo

netach Kurcyjuszowskich, Jowisza z gromami 

1~ \V zbiorze Towarz. toru11skiego )) Copcrnic11s-
11erein. 11 

2 ; Masłowo (Massel) jest owćm słynnćm miejscem 
na Szlązku, które dla ·swych zabytków archeologicznych 
stało się przedmiotem osobnćj monografi.ji, znanćj pod 
nazwą: Maslografija Herrmana. 

w r({ku. Pod Quadrigą krćskai - pod nią na

pis: ROMA. 
Druga moneta jest miedz i a n a. Po głó

wnćj stronie ,vidzirny na nićj popiersie rn~ża 

z brodą, w koło m1pis: .Af. Va!erius Corvi
mts. Na odwrotnej stronic kruk siedzący na 

niewyraźnym przedmiocie, w którym si~, zgo

dnie z legendą o kruku vValeryjuszów, starego 

rzymskiego chelmu można domyślać. VV około 
napis: CONSENSU. SEN. ET. E. ORD. P. 
Q. R. 

Opis i rysunki tych monet, znalezionych 

w Maslo,Yic jeszcze w przeszłym wicku, za

ch o w a ł n a rn H e r m a n \Y :; wć j Mas log rafij i. 

Kr us e, który si~ oznaczeniem ich wicku 

zajmo,val, odnosi je do zbyt odkgłćj staroży

tności, oznaczając czas povvstania pićrwszćj 

około 300 lat przed Chrystusem, a drugą uzna

jąc za ,vybitą wkrótce po napadzie Gallów na 

Rzym, do którego to czasu odnosi si\ legenda 

o kruku \Valeryjuszów. Przcci,vko tak \\·ielkiej 

starożytności tych monet przemawiają jednak 

wszelkie znamiona numizmatyczne. 

Chociaż tćj samej monety Kurcyjuszowskićj 

nic znajdujemy w żadnym spisie numizmaty

cznym, to jednak znanym jest ich rodzaj. Na 

srćbrnych, t ćmi sarn ćmi w i zer u n kam i 

opatrzonych, bywa zwykle jc~zczc na przodzie 

Quadrigi napis M. SILA., znaczący .1..Varcus 
Si/anus. Na bronzo\vych zaś medalach bywa 

jc~zczc i C (t. j. (/naeus) Domitius. Już z ;)a

m ego wypisania naz,Yisk myncmistrzów wy

nika, że monety te są pMnićjszc od roku Goo 

Urb. cond., czyli 154 przed naszą erą, w któ

rym to roku, podług \Yyniku bada11 ;.vI om 111-

s en a, nikiw z monet wszelkie z n a ki i m o
nogramy myncmistrzów, a ukazują si<t napisy 

ich naz,visk a najcz~ścicj i mion. Z badai'i zaś 

Cohena, zamieszczonych w dziele jego »11led. 
rolil. de la repub!. <1 , wynika, że (). Curtiusi 
triurnYir monetarny, pdnić!CY swą funkcyję ra
zem z Markiem Silanem i Knejcrn Dornicyja

ncm, by!' podług \Yszclkicgo prawdopodobic1'i

stwa i zgodnie ze zdaniem bardzo w tćj mic

rze kompetentnego CaYcdonicgo, ojcem owego 

K \Yintusa Kurcyjusza b~dąccgo s~dzią ,v r. 71 
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przed naszą erą, o którym wspomina Cicero. 
Monety zaś tych rnyncmistrzów bite były mię
dzy r. 629 a G33 p. z. R., czyli w r. 125 do 
12 1 przed naszą erą. Do tej tćż epoki odnieść 
nam wypada naszą monetę. 

Większe trudności zachodzą co do ozna
czenia czasu powstania drugiej, miedz i a n ć j 
monety M. W alcryjusza Korwina. Jest to mo
neta z rzędu monet familijnych. Ani E khe J, 
ani Cohen nie mają tćj monety. Nic znajdu
jemy jćj tćż w słowniku Ras c h c' go, ani 
w spisach Mo mrn s cna. Do czasu napadu 
Gallów na llzym, do którego się legenda 
o kruku Waleryjuszowskirn odnosi, zaliczyć jćj 
nic możemy z wielu względów. Nazwy przy
miotnikowe, zako11czonc na n inus«, są wzglę

dem nazw rzeczcrwnikowych stósunkowo bar
dzo późne i najsłynniejszy mąż z rodu Wale
ryjuszów, ów wódz rzymski w pierwszej wojnie 
Samnickićj, zwycięzca z pod Gaur u i Sue s
s u I i - M a r e k \V a l e r y j u s z - n ie używa l 
jeszcze przydomku Co rv i n us, tylko Co r
v us. A że koniec pićnvszći wojny Sarnnickićj 
przypada na r. 240 przed n. E. , moneta zna
leziona w Masłowic, na której widzimy już 
Kor w i n tJ, przypadać musi na czas daleko 
późnićjszy. Nic mamy tćż podanćj wagi tej 
monety, ale pozostał po niej rysunek przed
stawiajQcy ją w naturalnej \viclkości. Szczupła 

objstość jćj i brak wszelkich oznak uży,nrnych 
w epoce stopy mcnnicznćj zwanej acs gral'e) 
dowodzi, że ją zaliczyć już musimy do stopy 
wprowadzonej ustawą Flaminijusza na początku 
drugiej ,vojny Punickiej. Moneta nasza jest 
,vięc z tego ,vzględu późnićj~zą od roku 217 

p. n. E. 
Ale daleko ściślej jeszcze oznaczyć możemy 

czas powstania tćj monety podług innych po
znak numizmatycznych. 

Raschc w słowniku swym numizmatycznym 
zamieszcza opis ostatniej znanćj mu monety 
\Valcryjuszowskićj, która zdaje sic; o jednę 
tylko generacyj~ wyprzedzać naszą monetę. 
Jest to jeszcze moneta w części monogramo\Ya. 
\Vybitc na nićj głoski: M. v\,. ~t F. M. N. 
znaczące: .Marcus Valerius, Marei filius, Marei 

nepos. Markiem protoplastą, od którego się tu 
liczą synowie i wnuki, jest o~zy,viście o,va 
chluba rodu) z,vyci'rzca z pod Gaur u i Su c s
s ul i. Czas wybicia tej monety przypada więc, 
licząc w przecięciu po 25 na każdą generacyję, 
około r. 190. Moneta nasza ze względu na zu
pełne już wypisanie nazwiska, przekracza, co 
do czasu swego wybicia, niezawodnie r. 154 

przed Chrystusem i najrychlej w drugiej poło

wic lI wicku przed naszą erą wybitą być 

mogla. 
Z poja,vicnia się tych dwóch monet ,vy

nika, że około r. 1 5o p. n. E. ha n d c 1 et r u
s ki poprzednio czysto-zamienny za
cz~l ,v czc;,ści wchodzić już w zakres 
handlu monetarnego, a przestał już za
pe,Ync od bywać si~ około r. 120, bo moneta 
Kurcyjuszowska jest ostatnią z odkrytych do
tąd w naszych porzeczach monet republikanc
kich rzymskich. Znaleziono wpra,,·dzie w oko
licy H.aciborza na Szlązku monety z cznsów 
Cezara, ale te kursowały jeszcze za ,\ugusta 
i dostać się mogły do nas już z handlem \Vc
netów, co tćm bardzićj przyjQć należy, że się 

na drodze pro,,·adzącćj do Szlązka od Kar
n u n tu znalazły. 

Hcszty dat handlu ct1\1skiego dopełni nam 
I 

rzut oka na przedmioty bronzo,ve, którcśrny 

wyliczyli: Najstarszćmi zabytkami są dwie ar
chaiczne statuetki świdnickie, złota bransoleta 
w smocze gló,Yki ( charakterystyczny znak ar
chaicznych przedmiotów etruskich), zapinka 
Pawlo,vska, szpila Szmigielska, małe mieczyki 
znalezione ,v Oliwie, Czeszewie i Konnojadach, 
stare miecze rzymskie, czarka gda11ska, zapinki 
w Nadziejo,vic i Redziszowic, szpile Orchow
ska i z Kujawek, bransoleta Ołi\Yska i zapinka 
w Oloboku, szpile w tern samóm miejscu 
i vv Manieczkach, jako niezaprzeczenie etru
skie zaznaczają nam, łącznic z zabytkami ctru
sko-galickiego i reckiego odcienia, począwszy 

od dłut setida,,rskich aż do naramienników, 
najstarsze lata rozpocz~cia tego handlu, się

gające podług obliczc11, jakic:śmy przy poró
wnaniu grob()\v Villanovy z .Marzabotto zro
bili przynajmniej V wicku przed Chrystusem. 
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Po niejakim, zapewne dosyć długim przeciągu 

czasu, w którym Etruskowie mieli czas i sta

cyje zakładać i jak się z grobów okazuje 

w kilku generacyjach wymierać, urywa się na

gle handel etruski - po ostatnich przed

miotach Villanovvy i najstarszych Mar

z ab otskich, brakuje u nas pośrednich 

ogni w, niema następnych marzabotskich i po

czątku bonoóskich; rozpoczyna się natomiast 

znów handel około r. 200 przed Chrystusem 

z systą przcmencką na czele, z Herkulesem 

Ś\vidnickim i późnym już wyrobem bransolety 

śli wnickićj. Około r. 150 p. n. E. usiłuje wejść 
na stopę handlu pieniężnego a niknie zupełnie 

po r. 120. 

J eźli spojrzymy na dzieje rzeczypospolitej 

rzymskiej, to nam się te fazy handlu etruskiego 

dosyć wyraźnie rozjaśnią i zyskamy stalsze je

szcze daty chronologiczne. Przerwa następuje 

widocznie z 11apadern Gallów ,v r. 389 pr1.ed 

Chr. i odcięciem Etrusków od wąwozów al

pejskich przez zabranie Galii przedalpejskiej, 

a rozpoczyna się znó,v z odzyskaniem Galii 

zapadaóskićj z koócem drugićj wojny Punic

kiej. Zmuszają zaś Etruskó,v do zupctncgo za

niechania handlu z północą owe ruchy ludów 

północnych, skutkiem których około roku 1 o3 
p. n. E. poja,vili się CyrnbrO\,vie i Teutonowie 

w granicach pa11stwa rzymskiego. Odtąd niema 

już handlu italskiego aż do chwili powstania 

handlu W cnetÓ\\! za Augusta, po ustaleniu zdo

bycia Pannonii. Jest to owa epoka handlowa 

poświadczona przez Plinijusza, ale epoka nowa, 

z odrniennemi zupełnie znamionami od poprze

dniej. 

'Takiemu rozkładowi handlu etruskiego na 

d,Yie epoki nie sprzeciwiają się też bynnjmnićj 

zabytki z czasów handlu etruskiego na kilku 

ubocznych drogach znalez~onc, po ktc'n-ych 

Etruskowie w ślad Greków na liniję Sanową 

wchodzili i przez lukę międzyjeziorną w oko

licach Szczucina do zatoki kuroóskiej docierali. 

Nim jednak do przeglądu tych dróg ubo

cznych przystąpimy, rzućmy jeszcze okiem na 

wspomniany czas przerwy w handlu etruskim 

podczas pobytu Gallów w północnej Italii. 

Prawic współcześnie z wyprawą Gallów na 

Rzym i z opanowaniem przez nich północnćj 

Italii, inne oddziały gallickie opano,valy No

ryk, Pannnoniję, część późnićjszćj ziemi cze

skiej i zapuściły się przytćm na wschód, aż 

ku granicom Macedonii. 

Zetknięcie si~ z ~1acedoóczykami spowodo

wało Gallów do zaprowadzenia u siebie mo

nety wybijanćj na wzór maccdoóskićj. Głowa 

Filipa Macedo11skicgo stała się prototypem głów 

wybijanych na monetach celtyckich, tak s;imo 

jeździec znajdujący się często na ich odwrotnej 

stronic. Zupełnie surowa niczn;czność, z jaką 

odbywało się to naśladownictwo dokładnych 

wzorów macedoóskich, wykazuje naocznie, że 

celtyckie pokolenia odbywa 1 y wówczas 

pićrwsze próby własnych wyrobów me

t a lic z ny c h i że poprzednio wyrobnictwo 

bronzowc kwitnąć u nich nic mogło. Praw

dziwa potvvorno~ć kształtów objawiająca się 

wtenczas, kiedy się ma przed oczami dokładne 

wzory, zdaje si~ dosyć jasno dO\vodzić, że ci, 

którzy te kształty stwarzali, nic mieli u siebie 

ani wyrobionej techniki, ani pojęcia o nado

bności kształtów, a tern samćm dowodzi tćż, 

że w poprzednich epokach nic mogli dokony

wać wyrobów odznaczających si~ dokładno

ścią techniki i pewnym V-/dziękiern umieszczo

nych na nich ozdób. 

W tym samym czasie, kiedy na całym ob

szarze ziem celtyckich ,vyrobnictwo mennicze 

okazuje si(.; w tak pićnviastkowo-nicdolężnym 

stanic, ukazują się w n or yc kim zaborze Cel

tó,v nierównie dokładniejsze ,vyroby bransolet. 

Zagadk~ tę rozwiązuje od razu robot n i k 

etruski, których pcwnQ liczb<c mogli Gallo

w1c zastać już w Nory ku, a których w zna

czniejszćj jeszcze ilości nader -łatwo sprowa

dzać mogli z Galli,i zapadaó.skiej. Hobotnicy 

ci biorą sobie za wz(ff nagromadzone ,v No

ryku z poprzedniego handlu Etrusków z pM

nocą sznury bursztynowych paciorków. Moty

wum to ukazuje si~ ,v rzędzie u bransolet, któ

rych kształty rozwijają si~ prawidto,vo jeden 

z drugiego, tworząc zupełnie zarnkni~ty w so

bie okres techniczny, którego wyroby znajdują 
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si<r jedynie w Noryku a w malej tylko ilości 
poja,viają po za granicą tej krainy, w przyle
głych ziemiach ŚYvićżo przez Gallów opanowa
nych. Najdalej na północ si~gają do części Czech 
pod zaborem celtyckim zostającej. Pierwsza 
z tych bransolet przedstawia rząd paciórków 
nadzianych na drut bronzowy, reszta stopniowe 

. przeobrażanie tego kształtu aż do ostatniej 
bransolety, w której pierwotna główna pod
sta \,,a rnłości stanm,,i już tylko cz~ść onrnrncn
tacyjną. (Porównaj tabl. V f. 59-63). \V Hall
statt znojdują si~ wszystkie przeobrażenia tej 
zapinki. 

I ta ·wi~c okoliczność, że pierwRzc dokła
dne wyroby celtyckie pojmviają si~ tylko w n o
,v y c h ich z ab or a c h, tam g dz i c obcy 
robot n i k m oż c być pod r ~ką, przema
wia za poprzcdnicmi twierdzeniami naszerni, 
o braku samoistnej przemysłowości cdtyckićj 1). 

Ale poja,,·ienic si~ tych bransolet w No
ryku i w ogrnniczonćm rozszćrwniu si~ ich 
wyłącznic po ziemiach świeżo opanO\vanych, 
do,vodzi tćż, że Cclto,Yic z baltyckicrni wy
brzeżami wówczas nic handlowali, boby bran
solety te były doszły aż do naszych porzeczy, 
że wi~c nic tylko była przerwa \V h,rndlu etru
skim, o której mówiliśmy poprzednio, ale że 
Gallowie nic musieli mieć żadnych na,Yct po
da11 o dn,Ynych stósunkach z ziemiami nad 
Bałtykiem polożonemi, że przeto i w dawniej
szych czasach handlu z temi stro1rnmi nic pro
wadzili. Wynika ztąJ, że i przeJmiotów odcie
nia ctrusko-gallickiego GallovYie do nas przy
nieść nic mogli, tylko, że one jedynie z rąk 
etruskich do nas dostać si~ mogły. 

Wracając teraz do śladów pochodu kup
ców etruskich po ubocznych drogach, prze
konamy si<r z zabytków znalezionych w zie
miach naszych, że nictylko do okolic nurskich 

1; Coś poJobnego wid zimy takzc u. G~rrnanów 
P i~rwsza epoka znakomitszego 111eco wy!·ab~an1_a prz~d
miotów sztuki w różnych kierunkach poJa,,·ia s1~ u rnch 
dopi~ro w królestwie Ostrogotów,. zał?żonćm w_c,. \Vlo
szcd1. I tu robotnik etruski s!tlJC SJ(i duszą JCJ roz
,rnju, - dla tego tyle śladów etruskich w stylu tej 
epoki. 

po kopalny bursztyn si<t udawali, ale, jak si<r 
zdaje i do vdaściwcgo wybrzeża bursztyno
vvego przez suche przesmyki we wschodniej cz<t,
ści pojezierza pruskiego drog~ sobie torowali. 

Z początku opićrali swe wycieczki o han
del ,vodny idący Sanem i Wisłą. Ku Sanowi 
zwracali si~ od Morawy przez podgórze za
chodniego Beskidu. Mamy tu pierwszy ślad 
ich pobytu w Żywcu. Na Turzćj Górze pod 
tćm miastem znaleziono znany stary grot bron
zowy etruski w kształcie oliwnego liścia. Stary 
obrz~dovq mieczyk etruski znaleziony w Tar
nowie, brzękadło wykopane pod Go ru p cami 
w Tarno,vskićrn i puginał rzymski znaleziony 
w Medyce zaznaczają liniję tego pochodu. 

Tormnili sobie też drog<t, ku salinom ru
skim pr;:cz dolin~ Wagi, a po naszej stronic 
Karpat, przez osady tćj okolicy, gdzie dziś leży 
Stary Sącz, Z\Vracając si<t, ztąd na wschód 
ku salinom ruskim. Zapinka zwojowa, jedno
tarczowa, szpila zv{ojowa znacznego rozmia
ru, -- znalezione łącznic z odłamkami kilku 
okazów odcienia ctrusko-gallickicgo w okoli
cach Starego Sącza, których rysunki nadesłał 

Akademii lJ micj~tności p. Szczęsny Morawski, 
nastc;pnic bard z o stare \ zabytki tegoż odcie
nia znal(:zionc pod Zarszyn~m, a złożone w zbio
rach .Akademii Umiejętności w Krako\vie~ na
prowadznją na ten don1ysl. 

Wzdłuż Sanu świadczy o ich pobycie od
łamek nieznajomego sprzętu, znaleziony w Le
żajsku, z bogatą ornamentyką zdradzającą zna
miona ,vyrobów etruskich, złożony także w zbio
rach pomienionćj Akademii Umiejętności. -
Nad \Vislą znaleziono bogato 'Zdobiony krąg 
bronzowy pod Międzyborzem, który w tychże 
zbiorach złożył Dr. 'T. Żebrawski, odznaczający 
si<t, nader staranną siatką kratkowanych ozdób, 
nadającą mu pozór jakoby cały plecionką ,vło
sienną był okryty i kilka innych bardzo sta
rych przedmiotów dobytych z grobowisk san
domierskich. 

Nad Nanvią znaleziono w r. 1849 w Po
m ich o w i c posążek spiżowy przedsta\viający 
rycerza, mający w sobie wydrążenie, a u rąk 
zaczepki, któremi jakiś przedmiot podtrzymuje. 
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Posążek ten znajduje si" w zbiorach B. Pod
czaszy11skiego w Wa rsza,vic. - Nic mieliśmy 
sposobności oglądania oryginału i znamy tylko 
ten przedmiot z odlćwu gipsowego, złożonego 
w gabinecie U niv~·ersytetu Jagicl1011skiego. Nic 
możemy wi~c sądzić o nim podług rodzaju 
po,yłoki ; nic znamy tćż dotąd chemicznego 
składu tego okazu, nic wiemy nawet czy skład 
bronzu był chemicznie rozbifranym, co dla 
ostatecznego zdecyJo,vania rzeczy pcnvinno na
stąpić. Pozostaje nam wi~c tylko nicpc,vny sąd 
z niezupełnie dokładnego odl~wu. Znamiona 
jednak dostrzeżone na odlćwic bardzo przc
ma,viają za poczytaniem go za cz"ść składową 
kandelabru etruskiego. Mimo greckich szcze
gółó,v w ornamentyce 1J, posążek ten greckim 
być nic moźe , bo nic ma ani greckiego pro
filu, ani tego szlachetnego zaci~cia w kształto
waniu ciała i ułożeniu postawy, które Grekom 
nawet w najpićrwotniejszych cLasach ich sztuki 
plastycznćj było właściwćrn. Nic przeszkadza 
natomiast nic do poczytania go za utwór etru
ski. OJ czasów Scnvijusża Tulijusza aż do 
czasów Karni 11 a cale uzbrojenie rzymskie 
było 11rostćm naślado,vnict,vcm staro-o-reckic<ro 

- b b 

uzbroJenia 2J. Ale naśladownict\Yo rzymskie 
wzoru greckiego rozciągało si~ tylko do szcze
gółów, mających osłonienie ciała na celu, rnły 
zaś sposób traktowania, stanowiący styl wy
robu, był etruskim. w~zystkiego tego dostrzcdz 
można w posążku pomichowskim. Chełm na 
głowic rycerza ma kształt przcjścio\\·y od naj
starszego greckicg0 zwanego m~1.(':J711.; do póznicj
szych kształtów. Pod r~kq etruską chelrn ten 

stał si~ ci~ższym i ogromniejszym niż był 

u Greków. Cz"ść nagolennika podtrzymująca 
kolano była u Greków zawsze przedmiotem 
bardzo starannej ornamentyki. Głowa Meduzy 
lub inne twarzov .. -c przedstawienia znajdywały 
tu s,ve umieszczenie. \:Vobcc trudności tcchni-

1
) \Vizcrunck chełmu greckiego zwanego ,c,~).(;>711.; 

w górnej części nagolennika. 
2

) Kop p. R.<'imisclze Kricgsaltcrtltiimcr. Rh ci n
h a rd t' s grieclzisclze und riimź8clze Kriegsaltertlzii111er, 
a szczególnie: O. Mi..iller: Die Etrusker I str. 391 
i następnr. 

cznych) jakie w' tćj micrze mógł jeszcze wów
czas napotykać bronzO\vy przemysł italski, ar
tysta etruski uznał osłon ie n i c twarzy za do
godniejsze niż twarz sam q i okrył ją sta
rym aj/opem greckim, którego proste kształty 
były nader łat,vćmi do wykonania. Powstała 

ztąd właściwość etruska z pi"tnem pozornie 
grcckićrn, którego jednak w Grecyji nigdzie 
nic napotykamy. 

Reszta uzbrojenia jest także naśladownic

twem grcckićj zbroi. W Mo n g cz: Tableaux 

et statucs de la galerie de l 17orence et du pa/ais 

Pitii. (Paris 1789) Achillc.s zbrojący się na 
pomszczenie śmierci Patrokla i Ajax obraża
jący Kassandr~, mają na głO\vie taki sam chelm 
Jak figurka pomichowska. W tćmże samem 
dziele znajdujemy brank<c siedzącą przy tro
feach. Trofea przedsta ,,,.ia ją taki sam chelm 

i taką samą zbroj~ z krótkićmi r~kawkami 
i spodnią sukienką. Jest to prawdopodobnie 
owa 1 n i a n a ochrona ciała, o którćj wspomi
nają starożytni autoruwic. 1) Podobny chełm 
przedstawiają nam Visconti . . Jlus. Pio Cle

ment. Tom us IV tav. XXXIX, M. A. d c la 
Chaussc: Cabżuet romain tav. 29 i ,vidzimy 
go tb na gemmach odwzorowanych w San
c t c Bart o lu: Jiuscum Od('scalcum. Kształty 

takiego samego chdmu, szczcg<'>lnic zwojowatc 
ujc;cic zawiaski, po ktc\rćj sic; przyłbica opu

szcza, spostrzegamy tćż na chclrnach monet 
rzymskich, przeJstawi,1j;_!cych caput Palladis a!

latum, jak n. p. na monetach: Junia i ltia pl. 
IX w Cohena: Jfcd. d. !. rep!. ram. Naj,vażnicj

szy jednak dla. nas wzór podobnego uzbroje
nia znajdujemy w Mo n t fa u co n: .S'upplemcnt 

au li1 1rc de I' antiquitć expliqzu!e tom V 1757 

pl. 55-58. Znajdują si~ tu wizerunki gr ob Ó\V 

c t ruskich, a na nich płaskorzeźby przedsta
,viającc taką samą zbroj<-c i taki sam chctm, 
jaki widzimy na posążku pomichowskim. Styl 
sarnćj figury pomienionego posążka uwydatnia 
tćż Z\\'yktc bl~dy plastyki etruskiej: - zbytnio 
\\'ciągnioną talij" i niepomierne zw<rżcnic w ko-

1
) Herodot II I 82 

XIX r. 
III 47 Plinius llist. 1zat. 
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łanach w stósunku do silnie mvydatnionych 
mięś~1i. 

Poczynione tu u vYagi skłaniają nas, z za
strzeżeniem uczynionćm zaraz na wstc;pie, do 
poczytania ilgurki pomicl10wskićj za cz~ść środ
kową kandelabra etruskiego 1) i za dowód po
bytu kupców etruskich w blizkości nurskich 
kopalni bursztynu. 

W Os z kob o 1 ach w Augustowskiem zna
leziono odiarnaną sarnią główkę bronzo\Y~, 
bardzo starannie odlaną, najpr~nvdopodobnićj 

wyrobu italskiego. Mogla to być rdbo jedna 
z tych ozdób, ,v które opatry,Yqno różne czę

ści uszu i brzeg()\v naczyó etruskich, al bo też 

gl6wka calćj sarenki, jakie dawnićj lubiano 
wyrabiać w Itolii i jakich dużo okazów ZllJj
dujcmy szczcgc')lnie w Ilcrcu/anwn. (Por. n. p. 
Mur r. Gem. und Altcrtlz. JJon I !crcu/anum; 
tom V tabl, XXV, XXVll i Pi rol i Antźquitćs 
d' Jlercu/ammz tom l V tabl. 44). Zabytek ten 
znajduje si~ w zbiorach Akademii Umicj~tno
ści w KrakO\vie i zdaje si~ zaznaczać pas mi<t
dzyjeziorny, na którym Etruskowie swkali za

pewne po raz pićrwszy drogi od brzcgó\v 
Nan,vi do właściwego wybrzeża bursztyno
vvcgo. Za byt ki rzymskie z p()źniejszych czas()\v 
polrnżą nam, że najpo\:vszechnićj udawano się 
w()wczas z nad Narwi przez okolic~ S z cz u
c i n a i Ełk a ku wybrzeżom Bałtyku. 

Skoro dost~p do wlaści\,·cgo wybrzeża bur
sztynowego od prawego brzegu Nanvi został 
już odkrytym, oi:,ifranic się l1i.l handlu ,,·odnym 
pro,vadzonym rni~dzy autochtonami wzdłuż 
Sanu i ·wisły stało si<t mnićj potrzebnćm. ·
Przekonanie· to stało się powodem, że kupcy 
italscy zaczqli sobie toro\vać prostą drogę 
od Morawy do ujścia Nanvi. Droga ta 
prowadziła przez okolice, gdzie dziś leżą Kra
ków, Rad om s k i ll a w a. 

N~ tćj to drodze znaleziono \V Rzeżuszni 
bardzo ładny wyrób etruski z walcmvanej bla
chy bronzowćj w rodzaju tych, których gló-

1) Figurki, stojące na postumencie a podtrzymu
jące tacki, na których ustav,·iano lam~?dy (lucernae), 
stanowi~! bardzo cz~sto napotykaną częsc składową kan
delabrów etruskich. 

wną reprezentantką jest dotychczn s sista z Cer
tozy bonoóskićj. Znajduje siq on -,v gabinecie 
Uniw. Jagielloóskiego. Jest to małe naczynie 
z bardzo ładnie wygiętym brzegiem, bogato 
wytłacwncmi perełkami ozdobione. Uszko z ta 
kićj sarnćj blachy, zgrabnie wygi~tc , przynito
wane jest w taki sam sposób, jakiego uży to 

przy nitO\vaniu sistx bonoóskićj i hallstattskić j 

i jakiego, podług ustnych zapewni c{1 Dm Vir
cho,va, wypowiedzianych w czasie Z\Yiedzania 
gabinetu Uni,v. Jagiclloóskiego, użyto przy ni
towaniu znajdującego się w jego rc;kach wia 
Jra gonYalskiego z pod P rzemcntu 1) . 

lł.azcm z tyn1 okazem niezaprzecze
nie etruskim znaleziono w Rzeż uszni nożyk 
sierpikowaty z charakte ryzującą go broda,Yką 

i grot ,vlóczni w kształcie liścia oliwnego p 0 -

110 w 11 y oczywisty dowód, że przedmiot y 
<>dcienia etrusko-gallickiego przychodzi
-ly do nas jcdnoczdnie z wyrobami 
c t rus kić mi. Z tym ,viększą ,vięc otuchą wy
liczymy wszystkie przedmioty tego rodzaju, 
znalezione na drodze pro\rndzącćj z Górnego 
Szlązka do ujść Narwi, jako Jrog<t, t~ zazna
czające. W Pop ó wce pod K rakowern znale
ziono sicrpiko,n1ty nożyk ofiarny) ,v Ro go
w ie dwa nożyki takiego 

I 

samego kształtu, nic
odstqpny prawic od nich V~\ naszych porzćczach 
grot ,,dóczni w kształcie oli ,vncgo liścia (Clls 
pźs) i zapinkę zwojową. \\1 i\1 ot ko w i cach 
pud Kielcami brzękadła, i zapink<r Z\Yojo,Yą, 
u której blc1szka główną cz~ść stano,\.·i. (Patrz 
Album Bayera). Brzękadła znajdują się ,v gab. 
Uniw. Jagiclloóskiego. Pod Kielcami wykopano 
naszyjnik bronzo,vy, znajduj~!CY si<t w zbiorach 
B. Podczaszyflskicgo, podobny do tego, który 
si<t w gab. Uni"·· Jag. z daru hr. A. Przez
dzieckiego znajduje, a pochodzi z Podst a w. 
Takie same brzękadła z zachodzącćmi na sie
bie koócarni jak \V Motko\\·icach znaleziono 
tćż we W l y n i cach mi~Jzy Radomskiem 
a G i dla 111 i , a vvc \\7 a ł o w i c a c h pod Ha wą 
znaleziono znów nóż sierpikowaty, ostrze włó-

1
) Zupełnie takie same nacz ,: nic znaleziono tćż 

w Jeleó.cu ~Hirschberg) na Szlązku." (T. V ff. 73 i 74) . 

IO 
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czrn w kształcie liścia oliwnego 1), i dłuto ta
kiego samego kształtu, jakie wykopują na ,vy
schłych brzegach pod Bossisio w półr.ocnych 

\Vłoszech. \V samym zaś Kr a ko w je znale
ziono na przedmieściu w ogrodzie Jona Kan
tego Krzyżanowskiego monetę rzymską z cza
sów rzeczypospolitej z na p1sern : C. J VNI. 
C. F. - R0.\1.A, w znaczy: Cajus Jzmius 
Caji filius. Podaje o tćm wiadomość rektor 
Uni,YCrsytetu Jagicllo11skiego S e ba st y ja n 

Gir t 1 c r w spisie ,vykładów: J11dex lectionum 
in wziversitate studiorum jagellonica, z dodat
kiem, że podobny picniąJz posiadał Ambroży 

Grabowski. - Cohen: .Afomzaics de la n:pu

blique str. 1 72 i 1 78, vvymicniając znane mu 
monety Junijuszowskie z tym samym napisem. 
czas ich wybicia do II wicku przed naszą erą 
odnosi. Zaznacza więc moneta nasza (jak mo
nety ,v Tvlasłmvie na Szlązku znalezione) czas 
przeobrażania się handlu da wnićj czysto za
miennego na monetarny, u . .:,kuteczniające si~ 
krótko przed zupelnćm zaniech~rniem prze·1, 
Etrusków dalszych wyprav.; na północ 1 .J 

Handel Etrusków przenndy, jak si~ zdaje, 
gminoruchy, które w koócu Il wicku przed na
szą crq pierwsze napady lud(>\V środko,Yej 

Europy na paóstwo rzymskie spowodowały. 

\Viadro gorwalskie, małe naczynia z walco

wanej bbchy bronzowej znalezione \V Szlązku 

i pod Rzcżusznią, i zupelnic cienko odlane po
pielnice bronzowc znu lezionc w ChYi11skach, 
Slupach, Pile i StnrogrocL,:ie nad \Vislą, jako 
wyroby pokrewne sifrie Certozy bono(1skićj, 

należą do li wicku przed naszą erą i są ra
zem z monetnmi rzymskicmi rcpublikanckiemi 
najmłodszćmi zabytkami znalczionemi w stro
nach naszych z czasów przed erą chrzcścijaó

ską. Późniejsze zabytki należą już do czas{)\\' 
cesarstwa rzymskiego. C.kazujc si~ tu wi~c 
znaczna przerwa mi~dzy rnbytkarni Jo kraj(J\v 

1
) \\' arto też rrzcczytać, co pisze o tym grocie 

A n t ho ny Ił ich w dictiuna1J.,. of romain antiquities 
pod \\'yra?.:ami cuspis, amentum i ansatus. Uważa on 
go, obok drugiego jeszcze kształtu, za st a n o \V cz o
r z v m ski 

., 2) Żobacz przypisek drugi w końcu rozpra\',y. 

naszych z południa \\,. ciągu dawnych wiek<>,,· 
przynoszone mi, która za razem przenv~ w h(m
dlu bursztynowym znamionuje. 

Wskazówkę, kiedy na nowo odś,vićżonemi 
zosta-ły dawne st<'>strnki ludów italskich z wy
brzeżami baltyckiemi, - podaje nam Plinijusz 
w przytoczonem już miejscu XXXVII, 42: Ad-
fertur ( succinurn ) a Germanis in Pa1111011ia111 
maxume et i11de rencti primum famm11 rei fe
cere proxzmzique Pannoniae et agenlt:s circa 
mare Jiadriaticum. 

Ze świadect\\·a Plinijuszo,,·ego wyprowa
dzićby można wniosek, ze handel w pierv;szych 
czasach opanO\vania Pannonii przez Hzymian 

odbywał się '" ten sposób, że ludy z nad wy
brzeży morza Bal ryckiego sprzeda vrnly go lu
dom w środku Germanii zamieszkałym, a te 

go Zl10\HI nad Dunajem sprzedawały Ilzymia
nom. Z Pannonii zaś wykupowali go Weneci 
i handlowali nim ,vzdluż wybrzeży morza 
Adryjatyckiego. .Zdaje się też, że po większej 
cz~ści odbywał się ,v owym czasie handel bur
sztynowy \\' pomieniony sposM'l. Są jednak 
ślady, że przynajmniej jedną wypra,\·~ han
dlową musieli i \Vcnctowic odbyć ku wybrze
źorn bałtyckim. Ślady te zaznaczają drog~ na 
Karnunt pannoóski przez Eburum, Asan
kę i Karrodunum do okolic llaciborza, 
gdzie od tego czasu był punkt zborny i krzy
żo\Ynica go~cmcow rozchodzących si~ ztąd 

w r(>żne strony ku północy. \Vykopaliska z oko

lic HJcihorza obfitują bo,Yicrn w monety rzym
skie poczcJ\\'szy od monet Cezara aż Jo mo
net I',~ wicku po Chrystusie. 1) Znajdują one 
się tu w r()\,vn~j ilości z każ cl cg o nieirrnl 
czasu, gdy tymczasem na każdym z \Yycho
dz[!cych ztąd dalszych szlJkach handlowych 
przc,Yażają z,Yyklc monety z jednego tylko 
czasu, podając wskazówk~, że za tego lub 
owego cćsarza najbardziej oży,viony handel 
odbywał się na tej lub owćj drodze. 

Z okolicy Haciborza prowadziła najzwy
czajniejsza droga prawym brzegiem Odry przez 
Lasko v\' i c c, \\ · blizkości \V rodawia leżące 

1) B:1dał je i spisywał prof. Linge. 
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(gdzie szczególnie dużo monet rzymskich zna
leziono, a które to „miejsce z tego powodu po -
czytać chciano za dawny Wrocław, niegdyś 

niby to Bud or gis zwany) do znanego już 
z dmvniejszych czasóvv Masło w a pod Trze
bnicą. Ztc.!d z\\'racał się gościniec handlowy 
przez przejścia mic;dzybagienne pod Przygo
dzicami i u ujść Oloboka ku Kaliszcnvi, a z Ka
lisza szedł przez Kol o Jo \Vlochl\vka, ztąd 
zaś przez Brodnicę do brudów na Ossie pod 
Słupem. 

\V Szlązku zaznaczają tę drogę same tylko 
monety z czas()w Augusta, Jącznic z mone · 
tarni Julijusza Cezara, które za panowania Au
gusta w znacznej j cszczc ilości ,v llzyrn ie kur
sowały. W okolicy Kalisza zrndcziono pod 'Tu
k ud I am i z~1pinkc;; z rodzaju tych, któreśrny 
w klasyfikacyi rnpinek z czasu cesarzy rzym
skich a u gust owską nazwali, a którćj proto
typ przcdst<-nvia nam okaz, z Castr a Y etc ra 
razem z monetą cćsarza Augusta znaleziony . 
.lćj płaskość, szerokość, słabo wygięta szyja, 
kolanko i rodzaj przyczepienia do Z\Yoju sprę
żyno,,·cgo charnktcrywją ją r(nvnie dostate
cznie, jak i spos()b wybijania na niej stęplem 
gl{nn1ych ozdób. Z n i ą razem znaleziono 
drugą Zi.1pinkci:, tylko najogólniejsze mi zarysami 
kształtu i konstrukcyjncmi zna rn ionami (złoże
nia z dwóch osobnych cz~ści: trzonu i zwoju 
spn./yno,vcgo) do nićj podobną, ale bez ko
lanka i z,vyldych ozdc'Jb poprzedniej, w środku 
w charakteryzujący ją cz\\'orogr.mny ot\Y<.)r 
opc1trzoną, z czego \\'nosić. możn;:.1, że ten osta
tni rodzaj D1pinek, może \\' J,aurźacum 1) na 

'; Zarnz po opatio\\'aniu Pannonii powstało w I, a u
r i ac u m nad Dunajem znaczne wyrobnictwo broni 
rz\'rnskićj, szczególnie sL1wnych mieczy z noryckicgo 
żeLza. \V tern s,:m~rn mieście wyrabi,mo tćż różne 
przedmiot,· bronzo,,·e na handd z zadunajowemi lu
dami. \V)Tolw te wyrabiano lekko od ręki, bez stylu, 
jedynie w· ccJ.{,:h ha~1lllowych ;' lud~mi, które, si~. na 
wytworności rzymskich \\ yroho': rne zna! y. . Z tl'J. t_o 
fabryki pochodzić mogą \Yszystk1,e te z,~fmlu za lllll'J· 

scowy ,yyrób LI nas uważćlnC, !~to1~e r~mIFlll:Y, d.la_ teg:), 
że nam ,v celu rozprawy naszej _rnc 111e '"YJasnwJ<l. S,1 
one jednak pra\\·dopodobn,i spu;cw1ą po l:'.rn~i_l_LI _bursz
t,·ncn,·,·m z Hzn11ianarni. Może nam poz111tJ ieszczc 
,~·yko~;aliska w Laur i ac LI m k wcstyj~ ts rozja~ni,1. 

handel z zagranicą wyrabianych, przyszedł ra
zem z poprzednią w nasze strony. (T. lV f. 
58 b). Takich zaś i podobnych im zapinek mamy 
na Szlązku nie rnc.1ło, mianowicie w znanym 
już nam z meandrowych popielnic Karccwic 
(Kar ze n pod Niemczem). - W dalszym po
chodzie ku północy, znaleziono nicda\Yno od
łamki zapinek z rodzaju augustov\"skich w Cha· 
1 i n ie pod Lipnem 1). 

1Vloneta Augusta, znaleziona w blizkośc 

Grudziądza, zaznacza nam dalszy kierunek po· 
chodu kupców ,veneckich k1...1 brodom na Os
sic pod Slupem, odkąd giną nam już dalsze. 
ślady ich pobytu w naszych stronach. 

Ze szczupłości J:~bytków, pozostałych po 
handlu W cnetów, pokazuje się, że handel ten 
nic rozwinął si~ na wielką skale; i zgasł zaraz 
po pićnvszćm zabłyśnięciu. 

Za czasó,v Tyberyjusza, Kaliguli i l(laudy
jusza nic pojawit1 się najmniejszy ruch ,,· han
dlu bursztynowym. Zapinki Tyberyjusza (zna
nej pod nazwą vvendyjskićj, ,v którą strony 
nadelbiaf1~~kie z bandlu od llenu prowadzonego 
tak bardzo obfitują) nie znaleziono u nas ni
gdzie. O zupełnym upadku handlu bursztyno
wego z Rzymianami od czosu ostatnićj wy
prawy weneckiej, Ś\Yiadczy też wysłanie ck\\'esa 
rzymskiego za czasó,v Nerona na odszukanie 

L I 

dav,:riych dróg handlowych i wybrzeży (com-
mcrcia ea et littora) z tra dy cy i j u ż ty l ko 
\\'ÓWczas \\' Rzymie znanych. Po ekwcsic Nc
ronowym zostało dużo monet Klaudyjusza 
i Nerona znajdowanych na Szlązku, w \Viclko
polscc i w pobliżu ,vybrzcży bałtyckich, ale 
nic znaleziono dotąd żadnego wbytku bronzo
wcgo. 

vVypnnva cbnsa Neronowcgo nie wy\\'arła 
tćż, jak się zdaje, ż3J11cgo bezpośredniego sku
tku na zawic.!zanie nO\vych stósunków handlo
wych. Ponowny pochop do wypraw ku Bal
tyko,Yi wszczyna sic; dopićro za \Vcspazyjana 
i zostawia po sobie kilka znakomitych za
bytkó,v. 

1·1 Odrysowane one zostcllv w \ViaJomościach 
archeolog.icznych Il str. 92: 
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Monety \Vitelijusza i Wespazyjana leżą znów 
na _rorzćczach naszych ·wzdłuż drogi od Kar
nuntu p~111ońskiego na Raciborz, Laskow·icc, 
Masłów, Kalisz, Koło, Włocławek przez brody 
na Ossie i przez \Varmiję pro\vadzącćj. Oko
lica Raciborza \vydała ich znaczną liczbę, tak 
samo Lasko\\'ice. \V Masłowie znaleziono jedne;: 
VESPASIANUS AUG. P. R. TR. Cos. V., nad 
samem dojściem do brodów Ossy denar Wi
tclijusza z dodaniem: Gcrmanicus 1), a w vVar
mii znaleziono tćż znaczną ich liczbę. 

Jaśniej jeszcze zaznaczają tę drogę pozo
stałe na nićj inne zabytki. W Maslow i c pod 
Trzebnicą mamy jak najzupełnićj skonstato
\vany grób r;,ymski. (Tabl. V f. 75)2) ;:arnz 
pra,vie pod powierzchnią ziemi znaleziono tu 
grób starannie z kamieni w kształcie małćj 

stożkmvćj mogiłki ułożony. - Miejsce, gdzie 
,v środku umieszczoną została popielnica na 
podłodze z płaskich kamieni usłanej spoczy
wająca, obsta,vione zostało dobranemi kamie
niami i przykryte płytą kamienną. W środku 
tego miejsca umieszczona czarna popielnica 
w kształcie doliwn rzymskiego, napełniona po
piołem, ma napis białćmi punkcikami wykrop
kow8ny: C. J\'lART. OSS. IIII OLL. LlBA., 
co czytają po\Yszcchnie Caji A:fartii ossa) qua
tuor ollae libationum. Po obu stronach środ

ko,Yćj komórki i nad nią przyrządzono pięć 

mniejszych miejsc ,v sposobie nyż w kolum
baryj8ch rzymskich używanych. W pobocznych 
znajdują się trzy małe garnuszki i jedna czarka 
w zgrabny ale podobny do naszych drobnych 
naczyó grobowych wyrobione sposób --- za
pe,vne przy pogrzebie do owych czterech li
bacij użyte - a w najwyższćj komórce zna
leziono małą popielniczkę trzema prze,vier
conćmi maJerni glinianćrni zapewne amulcto
wćmi krążkami wypełnioną, 

\V odniesieniu chv-.,ili założenia tego grobu 
do czasu wypraw handlowych za Wespazyjana, 
nlbo krótko po jego panowaniu odbyv,'anych, 

1) \Vitelijusz panował tylko kilka miesi<tcy, a mo
nety jego przyjść cto nas mogły dopićro za rządów 
\V cspazyjana. 

2
1 Kruse. Budorgis. 

powodujcrny si'<t naJptervv p,deograficznćmi 

wzgl~darni, a mianowicie dostrzeżeniem uży
wania w piso,vni rzymskićj podwójnych g:osek 
w wyrazach nossa« i »ollae». Czas rządów 

W espazyjana jest wpravnizie n aj ryc h 1 ej s z ą 

epoką, do jokićj z tego wzgl<tdu napis na po
pielnicy umieszczony odnieść można (tak, że 

grób ten nic może być rychlejszym, ale mógłby 
być o ·wiele późniejszym\ znalezienie jednak 
w blizkości jego wymienionćj powyżćj monety 
Wespazyjanowskiej, zdaje si~ róvmie przeko
nywająco za naszćm zdaniem przcma wiać, jak 
wzgląd na rnamionuj~!Ce religijnego ducha czasu 
libacyje i krążki amulcto,,·e, który to duch za 
czas6w Wespazyjana był jeszcze ,v Rzymie 
silniejszym nii, później. Zaliczamy więc grób 
ten do czasu ,vypraw za rządów \V espozyjana, 
ale z zastrzeżeniem sobie ust~pstw na rzecz 
pMnicjszcgo czasu, jeśli jakie późnićj w Ma
słowic odkryte zabytki lub inne wzgl~dy sil
niej za tern przcm6wią. 

Drugim znakomitym zabytkiem, pozostałym 
,v zitrniach naszych z crnsu wyprnw handlo
wych rzymskich za w·espazyjana, jest bron
zowy czerpak znaleziony we wsi Dem be, na 

trakcie ,z Kalista do l{ola, znajdujący si~ 
w zbiorach p. B. Podczaszy11skiego. a ochvzo
rowany w Albumie fotograiicznćm Bayern z wy
st:.l\vy krakowskiej r. 185 5. Oto, co pisze p. Pod
czaszyi<1ski w » Przeglądzie starożytności 11 z po
wodu wysta,vy warszawskićj z r. 185G o od
kryciu tego zabytku: 

» lJo 1rnjcieka wszych przedmiotów rzym
skiego pochodzenia, jakie kiedykolwiek, o ile 
wiemy, odkryte zostały \\ kraju naszym, należą 
bez wątpienia wykopane w CZ\Yorokątnym z ka
mieni grobowcu, pomi~dzy karczowiskiem od
wiecznćj dąbrowy we wsi De rn b c o milę od 
Kalisza umieszczone na \Yystc1 \Yie naszej pod 
1. 154.155 i 95 (zb. piszącego), które za\Ydzi~
czamy uprzejmości p. Alex. Spicssa z Kalisza. 
\Vykopalisko to składa sic; z d,,·óch naczy11, 
które znaleziono pcłnemi popiołu i szcz~!tk<>W 
przep,1lonych kości: Obok nich stało nader pię
k11cgo ,,,yrobu spiżowe naczynie I. 1 54 naksztalt 
tcrnźniejszego kuchennego rądclka, starannie 
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wytoczone, przy górnym brzegu otoczone ple
cionką grecką, rączka zaś ze wszystkiego naj
kunsztcnvniejsza przcdsta,Yia w pięknćj wypu
klćj rzeźbie młodocianego Bnchusa z winnemi 
gronami w ręku i w płachcie przez ramię prze
,vieszonćj; pod stopami jego ronvija się bujny 
kwiat o wysokim środku, wychodzący z po
między ozdobnego znko11czcnia r~czki, dru
gie zaś dwa jćj ko11ce \Yyrobionc są w głovvy 

łabędzic. Naczynie to, czyli czerpak, ~tało na 
misie ze szkła koloro,vego taśmami mi~szancgo 
(Bandglas). (( Dodo je dalej p. Podczaszyóski, 
że znalazł w zbiorach starożytności tylko je
den okaz szkła starożytnego, zupełnie do misy 
w Dernbcm odkrytćj podobnyi a to ,v berli11-
skićrn muzeum starożytności grecko-rzymskich 
(a11tźquariwn). - Rzymskie pochodzenie czer
paka nic ulega najmniejszej wątpliwości. Okazy 
podobnego rodzaju znajdujemy w znacznej ilo
ści w Pompei 1,). .Już z tego F'owodu n ie są 
one późniejsze od r. 79 naszej ery. \V A rn c
l i n g ha us en znnlcziono wpelnic podobny, 
nader artystycznie wyrobiony ucrp;_,k z nl1pi
sem P. CJP.I. POLIBI. Napis ten znanym jest 
z różnych przedmiotów artystycznych znale
zionych w Pompeji, kt<'>rc na ostatnie czasy 
istnienia miasta tego t. j. właśnie na czas r;:ą

dów \V espazyjlrna przypadają. 
Odlan1ki zapinek W cspazyjanowskich, znJ

lezionych w blizkości brodu przez Oss~, z1rnj
dują się w Grudziądzu 2). 

Ostatni okaz do czasów \V cspazyjana zbli
żony znajdujemy w Il os en a u, wsi pod Kró
lc,vccm poloi:onćj. Jest to bronzo,,..ra zopinka 
przcjścio,rn od Tybcryjuszow5ki6j do \V cspa
zyj,rno,vskich. Wygi~cic dólnćj cz~ści, opatrze
nie koóca żołędzią i użycie żelaza do pewnych 
jćj cz~ści czynią ją już zupełnie W cspazy_ja
nowską ( cf. klasyfikacyję zapinek), rodzaj zaś 
przyczepienia zwoju sprężynowego do trzonu 
i resztki dJszkowatćj ochrony przypominają 
jeszcze typ poprzcdni:lJ. 

1) Cf. Overbeck. Pompcji i Museum l3urbonicum. 
Tom. III tav. 3 1. 

2 ) Patrz: Klasyfikacyja zapinek str. _52 i nas!~pnc. 
3) Schriften der phisikalisch-okonom1scben G1,.;scll-

Monety Wespazyjana, znalezione ,v Ujściu 
,v blizkości brodów Czarnkowskich i ,v oko
licy \Vięcborga dowodzą, że za jego czasów 
i po najstarszćj drodze do wybrzeży gdaóskich 
po bursztyn chodzono, chociaż gościniec przez 
Kalisz i brody na Ossie idący był głównym 

traktem handlowym. Musieli tćż i do kopalni 
nurskich za jego czas6w zaglądać, bo i w Le
żajsku znaleziono monet~ \V cspazyjana. 

Wszczęty za ,v cspazyjana handel burszty
nowy nic ustawar i za nastc;pc<nv jego. Zna
czna liczba monet Tytusa, a szczególnie Do
micyjana, ro;;sypana po Szlązku, \Viclkopolsce 
i Prusach, pojawiajqca si~ także i w Króle
stVv"ic Polskićm, a w niemalćj liczbie w oko
lirnch Elka w Prusach wschodnich do\Yodzi 
nictylko, że ruch hanJlo,,7 nie ustawał, ale 
że si~ odbywał po wszystkich drogach, tak na 
starym gości11cu przez brody czarnkowskie ku 
,vybrzeżom gda11skim, jak i na trakci~ prowa
dzącym przez brody na Ossic i na drodze 
przez rnic;dzyjcziorny otw<'>r pod Ełkiem \Yio
dącc\ na którą to ostatnią drogę lh.iawano si~ 
z Mora\\'y w prostćj linii przez dzisicJszc Kró
lestwo Polskie. - \Vzdłuż \Yymienionych tu 
dróg, obfitujących w rnonctc; pomienionego 
okresu handlowego, nic \ odkryto dotąd ża
dnydi wyrobów rzymskich, kt(m;by do tych 
czasów odnieść wypadało,' jedynie tylko na 
sarnćm \Yybrzeżu '" Tangcn pod Brandenbur
giem w Warmii i \V Rose n a u pod Kró
lewcem, dwóch najlepićj dotychczas zbadanych 
grobowiskach nad wybrzeżem bursztynowćm 

znaleziono w Tangcn odłamki a w Roscnau 
całą zapinkę bronzową, należące do roJwju 
przejściowych od typu zapinek W cspazyjanow
skich do Tra.janowskich. Ostatnią znaleziono 
razem z monetą Dornicyjana. 

Vv yrazistszćj znów postaci i nowego kie
runku nabićra handel bursztynowy za Tr a
ja na. Sqdqc z nader znacznćj ilości monet 
Trajanowskich znajdowanych na wszystkich 

schaft zu Konigsbcrg . .lahrg. XIV 1873. Por. tam ry
sunek opisa1:ćj za pinki z żelaznćm kolankiem i takim 
samym zwoiem spr~żynovvym, 
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porzeczach naszych, uznać vvypada ruch han

dlowy za czasów tego cćsarza za bardziej oży

wiony, niż w którymkohvick innym okresie 

handlu bursztynowego. Dwa rodzaje monet 

Trajanowskich zaznaczają zmianę w kierunku 

dróg handlowych za Trajana. Kiedy, jeszcze 

za panowania Nerwy, Trajan przysposobiony 

na następcę przez poprzednika s,vcgo, zajmo

wał się głó,,·nie spnrwami Germanii i w pier

wszych latach jego rządów cćsarskich, handel 

rzymski używał dróg od czasu \Vespazyjana 

utartych. \Vszystkie monety Trnjana z pomie

nionego okresu jego rządów znajdują się też 

w obszarze tych dróg handlowych, a prze,va

żna 1) część znajdmvanych tu monet nosi na 

sobie przydomek Trajana Gcrmanicus, be z do

datku Dacicus. Z takich monet znaleziono n. P· 
srebrne ,v okolicy Raciborza, w Laskowicach, 

Masłowie i innych miejscach na Szlązku, złotą 

monetę w Kotowiccku (_Maximus Caesar Germ., 

princeps juventutis), złote ,v Slupach (na dro

dze ze Żnina do Bydgoszczy) w okolicach 

Więcborga, w Siedlimowic w Kujawach, nad 

brzegami rzeki Ossy i w różnych innych miej

scach Ks. Poznc111skicgo i Prus Kr<'>lewskich 

i Książęcych. 
Po r. 1 oG naszej ery, \\' którym Dacyja 

zdobytQ została, zmieniła si~ postać granic 

państvva rzymskiego. Kar n u n t przestał na 

nich być punktem najbliższym wybrzeży bał

tyckich. Część północnej granicy dackiej ,vy

sunęla się na północ za Karpaty, prowadziła 

od źródeł Czarrn:j Cissy wzdłuż brzcgc'l\v gc')r

nego Pruta, nż cło zakrc;tu tćj rzćki w okolicy 

dzisiejszego Tłumaczka, przedłużała si~ ztąd 

w tym samym kierunku, aż do załamu Dnie

stro\vcgo pod Horodcnką, povvyżćj Zaleszczyk 

i zakreślała się ztąd ku wschodowi biegiem 

Dniestru. Najkrótsza droga ,od granic paóstwa 

rzymskiego do Bnltyku prowadziła więc teraz 

od zgięcia Dniestro,vcgo powyżćj Zaleszczyk 

,vzdłuż Zbrucza i Buga, a następnie przez su-

1J .Mówimy p r z c w a z n a część, bo znajdują si~ 
między niemi i monety z dodaniem przydomku Daci
cus, o których niebawem powimy, jaką drogą dosta
wały się w zachodnie porzecza ziem naszych. 

chy rozstęp na i1ojczicrzu pruskiem w okoli

cach Elka, mniej więcćj w kierunku dzisiejszćj 

kolei żelaznej brzesko-króle,vicckiej 1J. Na te j 

to drodze wszystkie monety Trajana opatrzone 

są przydomkiem Dacicus. W takie monety ob-

11tujc szczegc'>lnie oko lica Chełma w Lubelskiem ; 

ale poja,Yiają się mimo tego, chociaż rzadko, 

i ostatniego rodzaju monety na zachodnich po

rzćczach, cz~ścią dla tego, że może drogi od 

Karnuntu wiodące nic zostały zupclnie zanic

chanerni, głównie zaś dla tego, że od z ach o

d n ich gr a n i c dackich zacz'rto teraz wcho

dzić przez Stary S<!CZ i Kraków na da w n c 

drogi rzymskie. \V zbiorze p. Felicyjana Mar

sza lkO\vicza w Stroniu, (dziś w rękach syna 

jego Stanisława), znajdują się monety rzym

skie, znalezione we ,vsiach Pod o Ie, Sic d le c 

i Mo g i J n o w Sądeckićm, a oglądane przez 

p. \V a cła wa Aleksnndra 1\focicjo,vskiego je

szcze w r. 1845 i wymienione w dziele: Pier

wotne dzieje Polski i Litwy str. Go3. Sq to 

srćbrne i złote monety z czasów: Nerwy, Tra

jana, Nlarka Aurclijusza, Komoda, Dyoklccy

jana, Konstancyjusza i Konstantyna, a dowo

dzące, że droga ta, otvvnrzona dopiero po zdo

byciu Dacyi, (boć monety Nerwy przyniesione 

zostuły widocznie clopiero za czas(w.: Trajana), 

używaną odtąd była aż do najpóźniejszych cza

s()W handlu rzymskiego 2). 

Co do wyrobów bronzowych rzymskich 

z cpoki handlu bursztynowego . za Trajana, to 

na starych drogach znajduje si'r tylko jedna 

zapinka Trnjanowska w muzeum szlązkitm 

znaleziona na Szlą z ku, ale bez wymicnicnić. 

miejsca wykopania jej. 

Na drodze od zagi~cia Dniestrowego w pro

st ć j I i n i i do \\·laściwcgo wybrzeża burszty

no,,·ego prowadzącej, znaleziono ,lad ny za by

tek nad Zbruczem w lesie zwanym Sic mi -

1) Porównaj Olłnośnc ustępy \V cz~ści rozpraw) 
naszGj rozbi~raj,1cej jeogralij~ Ptolemeusza str. 29. 

2 ) Od strony Karnuntu musiały jeszcze przy jś ć 
monety z napisem Dacicus, znalezione w okolicy Ra
ciborza, jedna w Maslo\\'ic i kilka w okolicy \Vi~c 
bor8"a -·- od strony S,10:a zaś monety znalezione \V Kra
kowie, w Kobierzycach, \V SanJornirski~m i mnc wy
kopane w Królestvvi(: Polskiem. 
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n 1 e c, należącym do wsi Z a 1 c si e niedaleko 
miasta obwodo,vego .L\'l i c 1 n i cy. Ra z c rn ze 
znaczną liczbą monet Trajana i z Phal-
1 us em rzymski rn wykopano tu koronę bron
zową, kształtu odwzorowanego na tabl. V f. 7G. 
Należy ona do tego rodzaju koron, których 
pićrwszy okaz znaleziono w Danii i dla tego 
znano ją dotychczas pod naZ\vą korony nJuó
skićj. « Naz,rn ta nie ma najmniejszej podstawy 
naukowej. Później znaleziono kilka jeszcze ta
kich koron, najczc:kiej w blizkości granic pa11-
stwa rzymskiego. Ostatnią nareszcie wykopano 
razem z pomicnionemi przedmiotami rzym
skiemi, przez co rzymskość jćj pochodzenia na
biera ,vielk1cgo pnnvdopodobie11.st,rn. Nie tru
dno tćż naznaczyć jćj stósowne miejsce w rz~
dzic koron rzymskich. Z licznego ich szeregu 
nie n1ali dotychczas archeoiogo\\'ie kształtu 

korony rzymskiej zwanej 1 1 a/!arżs, dawanej 
w czasie rozszerzania si~ granic paóstwa za zdo
bycie okopu nieprzyjacielskiego. l )rzypuszcze
niu, że obecnie zajmujący nas przedmiot może 
być owa nienrnn~! dotad z kształtu S\H'LYo ko-

"' c. LJ • 

roną zw,.rną n1 14//arżs,« nadaje wielkiego pra-
wdopodobic11stwa sam kształt znalczionćj pod 
Zalesiem korony. Jak korona z,vana radiata 
odznacza si~ prornicnidmi, a muralis cynkami 
rnuróv.: obronnych, tak w kolcach naszćj ko
remy można dopatrzeć si~ rz~du ostrokołów, 
\\·śród których, cz<;ść w innym kształcie wy
robiona, znaczyć może bram~ ,.1lbo kolowrot. 
Znajdują si~ tćź w dólnćj cz~ści korony zule
skićj takie same podłużne oka, jakie bywają 
,v rzymskich koronach, do pL~eciągania wst~g 
służące. Zdanie nasze, że z tych wzgl~d(>\v ko
rcrna ta może być ową koronQ Z\\·aną u Hzy
n1ian 11allaris i dav,·auą za zdobycie okopó,v 
nieprzyjacielskich potwierdza ponicL1cl i oko
lica, w ktc'm.~j si~ znc1lazla. Okolica ta nastr~
cza szćrokie pole do popisó\\', za które udzie
lano koron tego rodzaj u. Począvvszy bov,:icm 
od Germ a k \J '"ki w obwodzie Mielnickim, 
citrnnie si~, najpićrw naokół lasu Sicmi11ccrn 
z wancgo (_gdzie korona znalezioną została ) , 
a nast~pnie; vvzdluż Zbrucza i obu brzegów 
Dnicstra szereg walów i okopÓ\\! z różnych, 

jak si<t zdaje, czasów, które tradycyja m1cJ 
scowa, zapewne jeszcze z czasu \,·ojen Rzy
mian z Dakami pochodząca, w ale rn Tr aj a n n 
nazywa. 

W Wieliczkowicach nad Bugiem zna
leziono zapinki bronzowe nieco lekko odro 
bione, ale do typu Trajanowskich najbardzićj 

zbliżone. 

Okolica Elka obfituje, jakcśmy to już nad
mienili, w monety Trajana z przyJomkiem Daci
rns, a nad samćm wybrzeżem baltyckiem wy
kopano z grobów rnicjscO\vych d\Yic zapink i 
Trajano,,:skie, b~dQCC nicz~nvodnie nnjladniej
szćmi okazami zapinek rzymskich dotychczas na 
naszych porzeczach znalezionych. JcJna z nich 
bronzowa nabijana srebrem, znalezioną została 
w Ta n gen pod Bra.ndcnburgiem \\·c \Var
mii, druga cala srebrna '" Rosenau

1 

pod 
Królc\vcem, ostatnia razem z monetarni Tra
jana. H.ysunki ich zamieszczone \V Sclzriften 
der plzysika/isc/z-ókonomżsc/zen Gesel/sclzaft {ll 

Kiinżgsberg. Jahrg. XIV. 1875. Kopia H.ose
no\vskićj na naszćj tabl. V f. 77. Oprócz tego 
znaleziono na \Yspomnionćrn cmentarzysku 
z n ac z n ą i 1 ość zapinek bronzowych zupeł 

nie tego samego rodzaj u, co Ś\Yiadczy o bar
dzo ożywionym handlu za czasów Trajana. 

\V wyprawach rzyrn~k\ch na tej drodze od-
1 

bywanych pośredniczyć musiała osada, znana 
z Ptolemeusza 110d naz\\·ą sarmacki cg o 
Alld~<>(>'m·1·01·. Podług zamiany stopni Ptolcmeu
szo,\·ych na nasze, dokonane ,v podwójny spo
sób, raz od źródcl Czarnej Cissy, drugi raz 
od ujścia Borystcnu, i osiągnioncgo zup e 1-
n i c z go d n cg<) r cz u 1 ta t u o bu z a m i a n 1), 

miejsce pe,lożcnia :-;urmackiego Karrodunu przy
pada w okolic~' ujść Zbrucza na nas,: stopie11 
d lugo:~ci ,vschodniej 44 u :.w·. Stopie11 sz~roko
ści nie może nas bliżej obchodzić, bo Karro
dunum leżało, podług poda11 Ptolemeusza, nad 
Dniestrem, a że należało do Sarmacyji, mu
siało leżeć na 1 c wym br z cg u D n ie str u. 
Gdyby można odszukać miejsce położenia Jego 

1
) Por. str. 29 3o przypisek czwarty w koócu 

rozprmvy. 
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na gruncie, to by poszukiwania archeologiczne 
w tym punkcie uskutecznione mogły fatwo rzu
cić nieró,vnie ,viększc światło na handel, pro
wadzony po najkr()tszćj drodze od północnego 
wierzchołka dackich granic pa11st,va rzymskiego, 
do w łaści v;ego wybrzeża bursztyno,vcgo. 

Za czas{nv Ha d ryj a n a nast~puje znov\'U 
zmiana w kierunku dróg handlowych rzym
skich. Hadryjan zajrnowc1ł si½; przeważnie G re
cyją. \Viadomo też o nim, że si~ gorliwie zaj
mo,Yal' budownictwem, naprn,vą dróg i w ogóle 
komunikacyjorni handlc)\YCrni. W blizkości By
zancyjurn przebudował i wspaniałemi gma _ 
chami przyozdobił starą stolic~ Bicssów trac
kich U s k a d a m c;; i n az vv a ł ją A d r y j a n o_ 
po 1 em. Byzancyjum chciał uczyn;ć środkiem 

handlu rzymskiego) pośrcdniczQcyrn mi~dzy 
Rzymem a ca tym ,vschodcrn i północą. W r. 
1 37 polecił w tym cel u A rrianO\vi, namiestni
ko,vi Kappaducyi (ternu samemu, który spi
sał dzieje Alexandra "\Vie I kiego). z,viedzcnie 
wszystkich ,vyb!·zci:y morza Czarnego, z czego 
tenże zdał SJ'lrawc obszćrna i szczcb0 ·ólowa. -· 

... V l V 

B~d\!c zwićrzchnikicm dawnych 0sad greckich 
nad wybrzeżami ponckicmi 1) zaczął Hadryjan 
wprowadzać ży,\·ioly rzymskie do handlu bos
foryjańskiego i kolonii ponckich, odbywającego 
się przeważnie wzdłuż Dniestru i jego doply
wników. Nad źrc')dtami Taśm i ny, gdzie li
czne zabytki i monety olbiopolitai'l.skie zc1zna
czyly nam poprzednio drog<"t dojazdu z Olbii 
do ..\lctropolidy, jako gi<')wnćj przystani Dnie
prowej za porohami polożonćj) znajdują w nie
równie jeszcze znaczniejszćj ilości monety Ha
dryjana, które, tak sarno jak olbiopolita{iskic, 
zgromadzał Tadeusz Czacki w swych zbiorach. 
Cz~ste napotybnic w tćm miejscu monet Ha
dryjanowskich było już znanćrn za lić.1\n1ych 

czasów polskich, i dzi\vit .im si<"t Miechowita, 
gubiąc się w domysłach, który to z dzikich 
ludów najeżdżających Europę mógł si~ w nic 

1) Kolonije greckie w pobliżu Olbii leżące, nie 
wchodziły nigdy w skład prowincij rzymskich, ale ule
gały razem z królestwem Bosforański(:m przez pewien 
przeciąg czasu zwierzchnictwu rzymskiemu. 

oblo,vić na Zac'hodzic i rozsiać Je nast~pnie 
nad Dnieprem. 

Stósunki handlowe na wschodnich porzć
czach ziem naszych, do których tcrnz ży,vioły 
rzymskie wpływać zaczęły, nic miały samego 
tylko handlu bursztynowego na oku; obejmo
wały one cały zakres dawnych stósunków ol
hiop0Iita11skich. H.ozpocz~cic handlu Trajanow
skiego po linii sarmacki ć j i \Npływ Rzymu 
na rozgał~ziony h:rndcl dnieprowy za rząd{nv 

Haclryjana są bardzo blizkiemi czasu) w któ
rym napisaną została jcografia Ptolemeusza. 
Czerpał on wic;c swe wiaLiomości z zupełnie 
świeżych poda11 o tym handlu. Podane przez 
niego os ad y skraj n c, najbardziej w różnych 
kierunkach od Olbii oddalone, zdają si9 ,vi~c 
być punktami, w kt<'ffych handel schodził ,,·ów
czas na inne porzecza. Uważanie przytćm Pry
peci, Berezyny i g<'m1cgo Dniepru za trzy od
nogi Borystcnu okazuje dosyć widocznie, że han
d el Ó \VC Z CS 11 )' O d by V•/ ~d S i ½; p O ty C h t f Z C C h 
linijach z równćm ożywieniem. Lei
n u m ,vi~c nc:Jd Prypecią w okolicy ujść Ja
sioldy, źródła Berezyny, które Ptoicmeusz z pe
wnćm mvydatnicnicrn ich oznacza, i Sar u m 
na górnym _l)nicprzc były nieza wodnic punk
tami, w których handel Dnieprowy schodził 
na inne komunikacyje, bądź wodne bądź lą

dowe 1). 'To tćż p()\Viaty litewskie, otaczające 
górną Berczyn~, okolice Połocka i Witebska 
i dalsze strony inflanckie obfitują w rnnóztwo 
zabytków od najda wnicjszych czas(nv aż do 
późnych byzanckich. Przedmioty te, znajdujące 
si~ w zbiorach wilc11skich i pctcrsburgskich 
i innych prywatnych na Lit\\·ie i w Inflantach 
usmrnją si9 przez odległość swoją ścisłemu ba
daniu, kt<Jrcgo jednak później może jeszcze do
konać zdołamy. Okazy i rysunki: nadesłane do
tychczas zwtaszc.w do gabinetu Uniwersytetu 
Jagicllo11skicgo, dają nam tylko ogólne ,vyo
brażenie o ich w i c I k i ć j róż n or odnoś ci, 
o którćj już wspominaliśmy na str. 44. Nad 
wybrzeżem bursztynO\vĆrn nic zdołaliśmy ni
gdzie dostrzcdz zabytku, którybyśmy do cznsu 

1) Porównaj, co si~ o tfo1 pO\vicdziało na str. 28. 
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HaJryjJna zaliczyć mogli. Znajdują się tu tylko 
monety HaJryjanowskie. Do zabytkó\v pozo
stałych u nas z czasów handlu prown.dzonego 
za Hadryjana, który, jak się zdaje, był wyłą

cznic handlem odbywajc.1cym się za gotową 

znplatQ bez ,,·szclkich cech handlu zamiennego, 
zaliczyćby chyba można klamrę enrnlijowaną 

znalezion~! we wsi Dworaki Pikoty w Łorn
ży11skićm, i to jedynie ze wzgl~du na okoli
czność, że da wnićj już znana sztukn cmalijo
wania w Hzymic za czasów Hadryjana na 
nowo odświćżon;-! została. 

Czas tnvania tego handlu na drogach wscho
dnich, wychodzącego z Dacyi r1:yrnskićj, a szcze
gólnie z tych jćj cz~ści, które administracyjnie 
pod zwierzchnictwc1i1 dóln<.:j Mezyi zosta,valy 1), 
zaznacza nam moneta .Mar cyja n op o 1 ska 
znaleziona. w Ho s cna u, pod Kr<)lewccm. 
Marcyjanopol w dólnćj Mczyi zbudował Tra
jun na cześć siostry swojej ,.\1larcyjanny. Na 
bronzo\Yej monecie znalczionćj w 1Zoscnau na
pis MAJJA:f.A.\WI: jest zupełnie wyraźny. Na 
drugiej stronic są dwa zatarte nieco popiersia, 
z których w popiersiu m~zkićm rozpoznać mo
żna zwycwjny typ twarzy Heliogabala, znanćj 
z innych monet. Stwierdza to tćż umieszczony 
u spodu napis: A rT: A.. li. nicmogQcy znaczyć 
nic innego, jak A1~rox!Hhc,)!1 A:a'imt(> '/11./1/yd{J").o.;. ·-

Trwał wi~c ten handel na ,vschodnich porze
czach \Yidocznic aż do czasów Hcliogabalo
\Yych, a ust~11 zapc,Yne dopiero wtenczas, kiedy 
wobec nacisku lud()W najeżdżających pa11.stwo 
rzymskie, cćsarzc Dacyi już utrz_ymać nic mo
gli i dla tego micszka{1c<JW rzymskich ztąd wy
prowadzili, osadzając ich za Dunajem. Stalo 
si" to około r. 270 naszej ery, kiedy, skutkiem 
utraty Dacyi zadunajskić:j, Aurelijan z cz~ści 

ohudwu Mczyj i Tracyi nową pro\Yincyj~ da
cyjską, tak Z\rnną Dacia .,.lurcliam na prawym 
brzegu Dunaju urządził. 

Na porzćcznch zachodnich trwał lrnnJcl 
rzymski, jak to widać z pozostałych monet, aż 
do IV \Yicku naszćj ery. Monety Antonina, 

1) Zaliczają do tćj adrninistracyi cz\ści lhcyi mi\
dzy Pyrc.:tcm a I lypaniscm leżące. 

l'vlarka Aurelego, Kommoda, Septyma Sewera 
Karakalli, Aleksć1ndra Sev„er<1, Galijcna, Dyo
klccyjana, Konstancyjusza i Konstantyna napo
tkać można na ,vszystkich drogach handlowych 
zachodnich, aż po San i Wisłę. Znajdują si~ 
też i ,v okolicach Ełka, co do\vodzi, 'ie wszyst
kie te drogi były odwiedzane. - Najcz~st
szeq1i są monety Dyoklecyjana, Koqstancyju
sza i Konstantyna, z czego jednak, dopóki póź
niejsze odkrycia sprawy handlu rzymskiego 
za ostatnich cesarzy dokladnićj nic wyjaśniq , 

111c można ,,,yprowadzać \Yniosku, jakoby w cza
sie ich panowania handel z północą najbar
dzićj był OŻ)'\Yiony. Utrzymywanie Jcgijonów 
złożonych z Germanów i innych ludów półno
cnych i napady tych ludów na skrnjne pro
wincyjc pa1i.stwa rzymskiego) mogły te monety 
i w inny sposób do nas spro\Yadzić. .Monety 
Konstantyna, znajcly\\''-rnc w okolicy Starego 
Sącza, zdają się dowodzić, że za jego czasó,v 
szedł handel tą drogą od nowej stolicy pa11-
st\Ya rzymskiego. -- Ostatnie znane nam mo
nc:ty rzymskie, znalezione w okolicy Raciborza 
i \\' Krcisc,vitz pod Brzegiem na Szlązku są 

c0sat7a Walensa. 
\Vspomnieć nam tu wypada jeszcze o je

dnym rodzaju zapinek, których do żadnego 

czasu ani stylu odnieść nic można. Zapinka ta 
odrysowana tabl. V fig. 78 st~mo\Yi rozwarty 
okrą;; z jcdnćj strony łebkiem opatrzony, z dru
giej nieco koóczaty do wsmY.:-1nia szpili w tym 
kształcie odlany. Zapomocą tej zapinki spiąć 
można d\vic dziurki przeciwnych stron sukni 
i przez oparcie szpili o łebek zapi~cic takowe 
ubezpieczyć. Do poczytania tćj zapinki za rzyrn
skl! braknie ,vszclkich podstaw. Odrobioną jest 
bowiem nader surowo. A mimo tego nic mo
żna jej poczytać za miejscową, bo się znajduje 
na tak szćrokim obsznrzc dr()g rzymskich, ja
kiego jedno pierni~; któremu by ją przypisać 

chciano, nigdy nic obcjrnowaio. Znajduje si~ 
ona i w grobach inflanckich, badanych przez 
Bach r a, w wielkiej ilości na p<'>lwyspie Ku
ro{1skim od Brustcr Orth ai. do Kłajpedy, 

w Tangcn, \\'e \:Varmii, w Ksi~zt\vie Pozna11-
skićm1 a jeden jćJ okaz, znajdujący si~ w zbio-

'' 
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rach p. B. Podcwszy11skiego, znalezionym zo

sto.r, jeśli się nic mylimy, pod Grochowem nad 

"'Wisłą. Leży ona wi~c na różnych rozgał'czie

niach dróg handlowych rzymskich i dopóki dal
sze badania pochodzenia jej ściśle nic ustalą, 

skłonni jesteśmy do poczytania jej za Jeden 

z owych lekko od r'cki na handel zagraniczny 

\Y)Tabianych ut\vorów nadgranicznych rc:;ko

dzicl pć.111no11~kich z czasu panowania H.zymian, 

w niepewnej epoce drogą. handlu rzymskiego 

do nas przyniesiony. 

\V ciągu rozprawy naszej nic wspomina

lismy dotąd o śladach dróg fenickich ku Bal

tykO\vi, a to z przyczyny, że na podstawie zna

nych dotąd zabytków ziem naszych nic możemy 

robić żadnego przypuszczeni;:i, aże:by kiedykol

wiek po drogach przez nasze porzecza wiodą

cych uczęszczać mieli do bałtyckich wybrzeży 

burs z ty i1 owych. Śladu takich dróg chciano 

u patry\Yać w paciórkach szklanych, dla tego, 

że szkło jest \vynć.dazkiern fenickim, ale: znano 

ten wynaiazek i w Italii i gdzicindzićj. Nic 

można tći: upatry\vać tych dróg i po śladzie 

małych mieczyków z krótką rfikojcścią: bo stare 

groby w N ar n i i V a 1 enta n o udowodniły 

nam odwieczną ich italskość. -- Jeden z bc.l

daczy Ksi~stwa Poznć.111.skiego 1) upatry\\'al sta

cyję fenickq na Sn i czy, wzgórzu w okolicy 

I1oJanowc.l lcżącem, ale jedynie dla kilku szkla

nych naczyniek niezwykłego ksztoltu, które ni

czego nic dowodza. - ' 
Zdaje nam si~ nc.ltorniast, że można z \\-i~k-

szem nieco podobie11stwern do pra \n.ly pójść 
za śladem kilku okaz<'>w bronzo\\·ych nosz(1cych 

wyraźną cechę przedmiotÓ\\' p{)lnocnych 2J, kt(>

rym pochodzenie fenickie 11icktórzy archcolo

go\Yic może niezupełnie bezrnsadnic przypisują 

i przyjąć drogę fenicką od wybrzeży Prutu 

przez Gaiicyj~ i Szl~zk, gdzie, roz\Yidlając si'c 

1'1 Die L",'nźtsc/1, cine llandelsslalźon i t. d. 
'J. i f\lamy tu 11a rn yśli te przed rn iot\', k tf>rcśrn y , 

w dopisku do str. '.~:2 przytoc;i;yli. · 

prowadzi jedną 'odnogą przez Czechy i Sakso 

niję, drugą zaś przez Marchij~ i .Nleklernbur

giję, jak sic; zdaje do zachodnich wybrzcż) 
Szlcz\Yickich, gdzie leżała znana zapewne Fc

nicyjanom G 1 a es ar i a. Przedmioty, po kt(>

rych ślad tt:j drogi znaczymy, są nast~pujQcc : 

1) topór nicz\Yyklego ksztaI;y ?-- bogato zdo
biony,? zna~eziony w Ka'r14i~nce'. 'Nielkit:1 

Ir' i_.,,_ " < I{:., ' f 1<' 

w \.:010myp:tdem V. 79; 
2) taki sam topór nadesłany z Galicyi bez 

oznaczenia miejsca znalezienia do zbior{)\V 
'1 'o,,·arzyst\\·a N a L1ko\vcgo l)ozna 11skiego 

i rozpowszechniony fotografiją \vydaną 

przez p. F'cldrnanowskiego; 
3) ogromnej wielkości z;ipinka znaleziona 

w S\Yidnicy, mająca zupełnie k3zta!t i od

r({bny ustrój zapinek przez p. Hildebrandta 
jako pc')lnocnych podanych. ( Les fi bu/es de 

/'age du bronz.e ). Odrysowaną została 

w Buscbinga lzeidn. Altert/z. lI, 1. 

4) \Yozik zn;.1lcziony w Obcr-Kehlc w Dól

nym Szlązku, służący za podstcl\\'<; ko

ciolkn, w rodzaju tych, które Nilsson U\Yaża 

za zupełnie podobne do kotła w świ~!tyni 

Salomona przez Hirnma Tyryjczyka zdzia
łanego, o. opis,rncgo w ksi<;dze królów 
w biblii. 

Podobne \rnziki w Marchii ~ Meklem
burgii. 

5) Labc;dzie od 1.agi~ć tego samego wozika 
znakzione \\' Czechach razem z tabliczka 
zupełnie do przedrniot('1w północnych po: 

dobną. - Przedmioty k op1suic i rysuje 
\ ,\7 o ce 1 w n Pr m' ck { e lll e ces k e « str. 4 7, 

5 2 i 5 ~~ ; 
(i ) Liczne przedmioty z tą snmc1 ornamen 

tyk[! w pobliżu wybrzeża szlez\vickicgo lc
ż~!ce, \Y kt('>rc obfitują zbiory p()!nocnc. 

\Vszystkic te przedmioty odznaczają si~ or

namentyką bardl.O wybitną i zupełnie odr~

bn~!, k.t<'m!, po obejrzeniu jednego przedmiotu, 
w każdym innym tego rodzaju od razu roz

poznać można. - \V Italii nic znaleziono do

tychczas nigdzie tego roLłwju wyrobów, znaj

dy\\',mo je dotychczas tylko na p()lnocy, po-
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mienione zaś ad 1) i 2) topory, odznaczające 

si~ tym samym rodzajem ornamentyki, znane 
są tylko jeszcze z wykopalisk odkrytych nad 
Dunajem, dokąd si't tćż dostać rnog1y z kolo
nij fenickich. Oprc'>cz ,vi~c północy) okolic nad
dunajskich i wytkni~tcgo co tylko przez nas 
szlaku przekątną ~rodkmvćj Europy wiodącego, 
nic znaleziono ich dotąd nigdzie. 

Na pomieniony szlak dostać sil,'. zaś mo
gły jedynie w bard,w dawnych cza:1ach ud 
osad fenickich nad Propontydą leżących i za
znaczają prawdopodobnie bczużytecrne i dla 
tego zarzucone p<'>źnićj usiłowania dostania siy 
drogą lądm\·ą do zachodnich wybrzeży cym
bryjskicgo p<'>lwyspu, przcdsi~\\·zi~tych na po
dob<c owćj najstarszćj wn,rn,vy grcckićj do 
,vybr;:cża gda11skicgo, ktc')ra tćż tylko dla c')\v
czcsnego braku znajomości bliższych drc')g pro
wadzących do właściwego ,vybrzcża burszty
no,n:go przcdsi<-cwzic;tą być mogla. 

Na tćm ko11czy si1.c cały zasób matcryjalc')w, 
którcśrny celem wyśledzenia drc')g handlowych 
ludów nad morzem Śródzicrnnćm osiadłych 
do wybrzeży bursztynowych zgromodzić zdo
łali. Pićrwsza próba tak zawilćj pracy nic może 
spełnić od razu całego zadania. Czujemy do
brze, że podajemy ca !ość jeszcze zbyt luźnq, 
wicie niezapełnionych próżni przcdsta,Yiającą. 

Archeologija jest jeszcze nauką no,Yą, maj~!G! 
przytćm t<c nicdogodno:~ć, że znaczna cz~ść za
bytków, na których swe rozumowania opićra, 

ukry,va si~ jeszcze w ziemi. Każde z w„1żnicj
szych dalszych odkryć może wi~c zachwiać 

obecne jej podstawy. Groźba takiego nast~p
stwa za,visa kż oczy,\·iścic nad każdćm prze
konaniem, które si<c na podstawie rozpatrzc- . 
nia siS; w Joty c h cz c1 sowy c h oJkryciach 
\\·ypowiada. Dla tego prace obecnie na polu 
archcoiogii przcdsi~brane spcłniaj'-1 już svv·c za
danie, jeśli tylko tyrncza sowćmi wynikami swć
rni zdol'-1ją pobudzić wszystkie siły narodo,vc 
do podj~cia racyjonalnych i wszechstronnych 
bi.1da11 w pewnym ważnym dla nas kierunku. 
Po takich bndaniach, przech;i~branych sumien
n ic ,ve wskarnnym przez nas kierunku, spo
dzić\\'._11ny si~ ,v'-1żnych rezultiJtÓ\\. dla ctno-

grafii plemion slcnvi;_111skich. Każdy zabyte k 

italski, Jako pochodzący z czasów w1:gl <c 
d n ie do I ta 1 i i hist or y cz ny c h, ,,·tcnczas 
kiedy w naszych okolicach istniał jeszcze stan 
l") r z cd historyczny, jest da n ą c hr o n o 1 o
gi cz n ą, rmcającą już pićrwszy prornic11 świa
tła na zamierzchle dzieje slo,via11skic. Okoli
czność n. p., że zapinka charakteryzująca cmcn
tarzyskn slowia11skie nad Elbą, i dla tego zwy
kle wendyjską zwana, okazała si<c zapink ą 

rzymską z czasów Tybcryjusza 1), podaje nam 
ważny dowód, że Słowian i e siedzieli już nad 
Elbą na początku f'° 0 \\·icku po Chrystusie. 
Cmentarzyska w Tangen (w \Varrnii ) i w Ro
se n a u (w Sambii), przedstawiają nam w za
bytkach swoich miejscowych te same znamiona 
ludu jezdnego i wyścigami o spadek zmarłego 
u biegającego si~, jakie nam Du11czyk \V u 1 f
s ta n w 1x:rm wicku naszćj ery opisuje 2). A że 
,v tych samych grobach, obok zabytków nie
zaprzec.1.cnie do tych samych plemion starych 
Pru~;ów należących, których na tćrn miejscu 
czasy historyczne zastały, znajdują si~ ,v zna
cznej liczbie zapinki rzymskie z czasów Tra
jana, zyskujemy do,vód, że plemiona te już 
na początku 1Iq0 wicku naszćj ery ,v \Varrnii 
i Sambii mieszkały. Podobnych dowodó,v "y
świćcających dzieje W<cdró~vek i czasu osiada
nia 1:óżnych plemion slo,\·ia11skich na naszych 
porzćcz._Jch, po,vinny nam przedhistoryczne 
groby ziem naszych siostarczyć w nierna1ćj ilo
ści, trzeba tylko starannie i wszechstronnie ba
dać wszystkie cmentarzyska, w których si't za
bytki rzymskie pojawiają, rozkopując je od 
ko1'ica do ko11c~1. Sporządzenie dokładnego planu 
sytuacyjnego z oznaczeniem na nim liczbami 
,vszystkich grobów i ze branie wszystkich na 
cly11 glinianych rnzcm ze znajdującćmi si½; 
,v nich zabytkami w jednym zbiorze jest wa
runkiem nicodzo\\·nym prawdziwie starannego 
badania. Za wz(H· trzeba sobie wziąć rozko
p;rnie cmentarzysk w Hallstatt i ,v Darzo\vie. 

1 ) Por. przypisek do str. 5 3. 
'.!) Por. co o tćm m(rn·i B c r c n d t w SclzrUicn 

da plzrsżk.-ockon. Gcscl!sclząft in Xocnigsbcrg str. 82, 
rok I 874. 
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\Vtcnczas to po ukazujących si<t zn~mionach 

poznać zdoła 111 y, ,v którym ko11cu zacz~to, 

a w którym przestano sic; chować, a jeśli za

bytek rzymski \\"skaże nam cpok<t jednego grobu, 

to ,vtcnczas b~Jzie już można 1atwo ·wypro

wadzać ztąd dalsze wnioski chronologiczne. 

llcszty dokona porównywanie jednych cmcn-

tarzysk z drugicmi, w równic dokładny spo

sób rozkopanemi. Vv ten tylko sposób osią

gnąć b~dzierny mogli ważne rezultaty ctnogrn

iicznc. - Dotychczasowy sposób dobywania 

z ziemi po kilka popielnic i rozrzucania ich 
po różnych zbiorach, malc tylko przynosi ko

rzyści pod wzgl~dcm naukowym. 

Po,\·yższa rozpra\\·a odczytaną została na posicdzeni~1ch Ko111isyi archeologicz!l<.'.·j 1\ka.__lernii 

Urniej<rtno~ci \V dniach q Kwietnia, q i 15 Lipca 1875 r. 

c.~~; 
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1. ])o str. 57. \V \\'ołowie (\\'o!Jlau~l 11a Szlązku zna
leziono naczynie gliniane, bardzo 11\ez,yyklcgo kształtu, 

z nóżką i wyskokami po bokach, odrysm,ane w Bl't
schinga: ])ie lzcidnisclzen .11!tcrt/1ii111CI' .Sc!ilcsicn's Vf, 3. 
Zupełnie takiego samego kształtu popiclnics, z takićmi 

samćrni wyskokami po bokach, widzimy ,v Piranesi Ant. 

Rom. Tom II tav. XIV lit. A., z grobów rzymskich 
odwzorowaną. 

2. Do str. 7~-· Przy śledzeniu dróg handlo\\'ych etru
skich wymienialiśmy tylko przedmioty znalezione \\' zd lu ż 
szlaków wiod,1cych od Alp do Bałtyku. Jeśli 

teraz rzucimy okiem na krajowe zbiory starożytności, 
żeby zobaczyć, co si~ tam jeszcze \\' nich, oprócz przed
miotów lcż,1cych nad drogami handlowcmi znajduje, 
przekonamy si~, żeśmy cały zasób tych zbiorów, od
noszący si~ do czasów tak zwanĆJ epoki hronzo\\'ćj, 

wyczcrpn<zli. Pokazuje si~ ,,i~c z tego jak najwyraźnićj, 
że po za drogami handlowerni żadnego dotych
czas przedmiotu u nas nic odkryto, i jeśli przyszłość 

jakikolwiek przedmiot w miejscu od najda,rnićjszych 

dróg odlc.:glćm okaże, to bc;_dzic to przedmiot, który si" 
tylko przez wymiany handlowe wgt1b' kraju zabL1kał. 

Stanowi to wyraźny dowód: że przemysłu miejscowego 
w epoce bronzowćj \\'Cale na naszych porzćczach nic 
było i że wszystko przyszło do nas jedynie drogcl han
dlu. \V sJ'.ystkie te przedmioty znalezione zostały wzdłuż 
dróg prowadzqcych od południa na północ, - od Alp 
do Bałtyku. Celtowie, którym niektóre z tych za byt· 
ków archeologo\\ ie przyznają, przynieść ich do nas nic 
mogli, boby si~ przedmioty te, o ile do najdam1ićjszycb 
czasów należą, znajdować musiały wzdłuż dróg z Za
chodu na \V schód pro,vadzących. Że zaś Celtowie nic 
mogli ich przynieść do nas ,v tych czasach kiedy od 
chwili napadu na H.zym aż do ko11ca wojny punic
kićj w północnćj Italii i w Noryku ranowali, dowo
dzi okawjący si~ zupełny brak zabytków do tćj epoki 
należacvch na porzćczach naszych, a mianowicie brak 
całcg~ "szeregu bransolet pcrdkowych i sporadyczne 
tylko pojawianie si~ ówczesnych monet celtyckkh. 

\\'szystkie WI(2C 1-irzedmioty, zaliczane do tak Z\vanćj 
epoki bronzo,,ćj curopejskićj, dostać tylko mogliśmy 

z rąk etruskich, co tćm pewnićj przyj,1ć należy, że 

,,s:".ystkic przedmioty różnych odcieni znajdują si~ u nas 
razem z 11iezaprzeczenie etruskićmi wyrobami i że na
leżą do tych rodzajów, których prototypy znajdujemy 
już, z prastarych czasów, w grobach Marino, N arni 
i Valcntano. ' 

3. Do str. 77. \V gabinecie archeologicznym Uni
,,crsytetu Jagicllo11skiego znajduje si~ jeszcze z~1pinka 
przcjścio,\·a od Ty be ryj uszo\\'skich do \V espazyjanow
skich, znaleziona ,v grobo\Yiskach Zakrze,Yskićj \Voli 
pod lZadomiem. Znalezienie jćj w tćrn miejscu popićra 
dowód cz,1sm,-cgo schodzenia handlu rzymskiego za 
\\\:spazyj,111a na gościniec wzdłuż Sanu i \\'isly do 
nurskich kopalni bursztynu', albo tć.ż na drogs przez 
mi~dzyjeziorny przesmyk p~,d Ełkiem do właściwego 
wybrzeża bursztynowego pro\vadzącą, -- dowód, któ
rcgośmy już w pojawieniu sii \Yespazyjanowskićj mo
nety obok zabytków Leżajskich upatrp,ali. Z tego sa
mego cmentarzyska posiada tćż gabinet archeologiczny 
Uniwersytetu .lagiello11skiego zapink~ Trajano'xską, zu
pełnie taką samą, jakćl znaleziono w \\'ieliczkm,icach 
nad Bugiem, co dowodzi, że i za Trajana tą drogą 

chadzano. 
+ Do str. 7~). Gościniec prowadz,1cy od Sarmackiego 

Karrodunu ku północy wzdłuż Zbrucz a i Bug a, uży
,vany jako handlo\\·y za czasów Trajana, mógł i za cza
sów greckich być używanym i odbijać się w tym punk
cie na r,ółnoc od szlaku Alawńskiego, wiodącego ku 
SanO\vi. Nietylko wic;,c odkrycia zabytków greckich spo
dzićwać sic;, można w krainie dawnych Alazonów i na 
gości11cu od ujścia Zbrucza ku północy prowadzqcym, 
ale nie byłoby \\' tćm nic zadzi,viającego, żeby si~ w po
mienionych okolicach znalazł z czasem podobny wpływ 
Greków na ceramik~ miejscową, w sposobie n. p. kształ
tów i rnalowa11, jakie nam Conzc w swćm dziełku: 

Zur Gcsc!ziclztc der A1~fd11gc {!ricclzischcr Kunst z róż
nych starożytnych osad greckich podaje i jakie po in· 

• 
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nych źróJłach znane s;1 z Argolidy, szczególnie z Mi
e en. Okolic tych badania archeologiczne pra\\·ic jeszcze 

\vcale nie dotkrn;ły, a odkrycie przedmiotów w rodzaju 

pomienionych mogłoby ważne światło rzucić na czasy 
pićnvszych osiedleń Słowian na porzeczach \Visły i Dnie-

stru. Możliwe wyjaśnienie wpły\Vll Greków na ccramik<i, 

miejsco\Y<l okolic Alazo11.skich wspićraloby tćż analogi
cznie domysry nasze wzglęc.km wpry\'v·u Etrusków na 

ceramikę miejscow,1, wzdłuż szlakóvv od Alp do Bałtyku 

wiodących. 

5. Do str. 8 r. Że droga handlo\Ya, którćj używano 

za czasów Hadryjana była prawie \Y)'ł,1omic w od n ą, 

i schodząc z Jasiołdy na Szczarę, prowadziła następnie 
korytem Niemna, aź do ujść tJj rzćki do hafu Kuroń

skiego zdają się dowodzić miejsca, w których najwięk

sze ilości jego monet znajJują. Jeszcze \\' r. 168 5 zna

leziono pod Kłajpedą razem 90 monet z jego czasów, 
jak o tern świadczy rozprawa umieszczona \V n.Erlaczt

tertes Preussenc1 tom I str. 418. Do takich tylko wy

kopalisk, które \V waźnćm pod \vzględem komunikacyj
nym miejscu, w \,·ielkićj ilości i w jednym rodzaju mo

net, bez przymieszki monet z innych czasów, się znaj

dują, przywięzujerny znaczenie dowodu o drodze tędy 

prowadzącej. Moneta jest bowiem rzeczą obiegającą,. 

Znalezienie całych zbiorów monet rzymskich z długiego 

przeciągu czasu jak n. p. pod Ostrud,1, gdzie, podług 
Ś\Yiadectwa Lilienthala \V nErlaeut. Preussenc( tom V 

str. 125- 168, znaleziono , , 34 sztuk monet rzymskich 

od c z as ów Ne ro n a aż d o J u st y n i j a n a , dowo. 

dzi tylko, że się w takich punktach handel miejscowy 

koncentrował. \Vraściwe wybrzeże bmsztynowe j~st 

krainą pustą, ogołoconą z wszelkich przedmiotów za

spakajających codzienne potrzeby. Mieszka11.cy wybrzeża 

zbierali znaczne sumy za bursztyn, a sprowadzali przed

mioty codzier~nych potrzeb (futra, mi~so, miód, \\'Osk) 

z gt~bi lesistych okolic o niedostępne pojezierze od 

strony pórnocnej opartych. Monety zanoszone przez 

Rzymian do \vybrzeża, przenosiły si<r \Yi~c Z\Yolna w oko

lice leśne. Na pasie leśnym od Ostrudy aż do Lec 

(Loezen) i Ełk a znajdują cz\sto znaczne ilości monet 

rzymskich, ale Zć.1\Ysze pomięszane z sob,! z długiego 

przeci,!gu czasu, gdy tymczasem po drogach handlo

wych leżą monety z epok, w których wzdłuż nich han. 

Jel prowadzono, jak to \Yidzicliśrny u monet Trajana, 

z których oznaczone przydomkier11 Germ a n i c us znaj

dują się przeważnie na gościócach zachodnich, a rno-

net" Jego z przydol11kiern Da ci c us na drodze o~I Sar
mackiego Karrodunu ku północy wioLhtcej. \V okolicy 
lasów pruskich nad pojezierzem monety te mi~szają si~ 
z sobą. 

Ile razy wzbogaconym handlem bursdynowym rnie
szka1icom wybrzeża chodziło o nieco \\ ytwornićjsze 

przedmioty, sprowadzali je prawdopodobnie drogą \\"icl

ko-handlo\\'ą z owych prastarych ognisk handlowych, 

z których wyrósł późniejszy handel Pskowa i Nowo
grodu. To tćż nas stósunkowo dosyć znaczne ogołoce

nie wybrzeża bursztynowego z zabytków italskich, a zna
czne nagromadzenie ich razem z grcckićmi i innćmi 

wschodnićmi w Inflantach bynajmnićj zndzi\Yiać nic po

\Vinno. Nic ma śladu, ażeby przed Hadryjanem ltalija 

jaki ekol\\ iek miała stósunki z okolicami późniejszego 

Psko\\'a i Nmrngrodu, w ogóle z krairn1 inflancką, a je

dnak mamy tLl znaczn,1 ilość zabytków italskich od naj

starszych etruskich przedmiotów począwszy, aż do naj

późniejszych rzymskich za cćsarzy. O ile przedmioty 

te nic nadeszły w te strony drog;1 morską z Cymbryj

skicgo pćiłwyspu przez \Visby, o tyle nadejść tu tylko 
mogły drogą \\')'11lian handlowych z \\'ybrzeża burszty

nowego, i zdaniem naszćm przc\\'ażna ich cz"ść tą osta

tni,1 drog,1 tylko przyjść tu mogła. 
Co do źródeł zaś oświfrających nas \Yzględcm roż

n ycl1 wykopalisk monetarnych nadmienić nam jeszcze 

wypada, że w dawnićjs7,ych cza~ach, kiedy pojawianie 
sie monet rzymskich \V blizkości WYbrzeżv morza Bal-

" .,. ~ .I • 

ryckiego uchodziło za wielk,1 osobli\\'ość, noto\Yano sta-

rannie wszystkie znalezienia. Pismo Erlaeutcrtes Prezts

sell zawićra dużo \\'iadomości pod tym względem. \Vy

chodziły tćż i osobno drukowane rozprawki, z których 
naj\Yażnićjszą jest Bf/J'"Cr, Dissertatio de Numis in Prus

sia repcrtis. Zawiera ona najdokładniejszy spis wszel

kich monet rzymskich znalezionych w blizkości Bałtyku, 

aż do ko11c;1 XVI I I wicku. Z późniejszych czasÓ\\' mamy 

oprócz rozrzuconych po różnych źródłach notatek, roz

pra v,·~ Voigta, wydrukowaną w Beitraege 1ur J{zmdc 

l'rcussens Bd. V f, podaj,1cą nam wiadomość o mone
tach rzymskich. znalezionych pod Brunsberg,1 w \\'ar

mii z ostatnich cz,1sów cćsarst\\'a rzymskiego, reszty 

\Yiadorności szukać trzeba po katalogach zbiorów nu

mizmatycznych i zacho\\'anych przy nich korespondcn

cyjach i notatkach. Korzystaliśmy z nich, ilcśmy mogli, 

dużo jednak \\' prncy naszej pod tym wzgl~dem pozo

staje do uzupełnienia. 
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OBJ AS N IE N I A TABL I C. 

Tab 1. I. Mapa tizyjograficzna porzćczy polskich, 
ohcjmuj,1ca zarazem \\'Szp;tkic miejscowości, \\' których 
z11ale1-iono \Yażnc zabytki. 

Tab I. I I. a. ~Japa obejmująca części porzfrza Odry 
\Visły z kratlu1 stopni Ptolcmeuszmyycl1. 

b. Takaż mapka ;Vlorawii i \Yschodnićj cz<;;ści Czech. 
T a b 1. I I I. fig. 1 -<~ . Pie n i ą ż k i o Ibi op o 1 i ta 11 ski e z n a -

kzione w SzubiniL: nad Gąsa \\'ką. Fig. 1 i 2 11rzcdsta 
wiają koło o cztćrcch sprycbacli z jednćj, a quadratum 
inrnsu11i z drugićj strony; fig. 3 glcmę Meduzy z jc
dnćj, a quadratzmz incusum z drugi(j strony. Fig. + 
Moneta ateóska, przcdsta\\·iająca z jcdnćj strony głowę 
Pallady, z drugićj so,,·ę. Fig. 5. 1foncta cycykaóska. 
Fig. 6. Moneta cginetska, przcdstn\\·iaj:ica z jednćj strony 
żółwia, z drug:ćj pi ę ci odzie I n e quadratum incusuni 

(zmrn,1 \\'łaści\\'ość eginctsb11. 
Fig. 7--18 przcdstawiaj,1 przedmioty znalezione 

w Ivl a r i n o, tu dz i c ż w N a r 11 i i V a 1 c n t a n o, - \ \' os ta -
tnich dwóch miejscach pod \\'arst\, ą Z\Yarn1 npcpcrino<<, 
ut\\'orzo11,1 z lawy wulkanu J\lba11skicgo, który już 
\\' pićn\·szych latach po założeniu H.zymu przestał wy
buchać. Przedmioty te znalezione zostały razem z aes
rude, najstarszą monetą etruską. Uchodzą on_; Z\Yfkk 
za utwory różnych ludów europejskich w czasie epoki 
brunzowej, tu sis zaś pokazuje:, że pochodzą pićnrntnic 
z Italii. lłysunki, wzi~tc z tablic profesora H. ossi, 
przedłożonych na antro~..,ologiczno-ar-.:hcologicznym kon · 
gresie w Bononii. Przedmioty naryso,Yanc pod 11. 7, 8, 
q, 1,, , 3, 14 i 1 5, ucl10dz;! zwykle za \\')Toby celty
~kie (szczególnie nr. 1 5); nr. 10 przedsta\\'ia znany 
kształt ź,,·icrciadła etruskiego, a nr. 1 G, 1 7 i 1 8 s,1 
zaczątkami najstarszych zapmek i szpil etruskich od
\\'ZOro\\'anych na tabl. I V pod liczb:tmi 3 5 do 44-

ga-Fig. 19-2~1 przcdsta\\'iaj,1 przedmioty odcienia 

lickicgo z doliny H.odanu. 
Fig. 1 o, 20 i 2 1 m,·ażane powszechnie za celtyckie 

wyroby, s~l jednak zupc.:lnic tćmi sarnćmi przedmiotami 
c.:truskićrni, któreśmy pod liczb,1 mi 7, 8 i ~) \\' N arni 

i Valcntano \\'idzicli i które jeszcze późnićj znajdujemy 
w grobach etruskich w okolicy Parmy i H. e g g i o 
i nad jeziorem Com o. 

Fig. 22 przedstawia puginał etruski, z\rnny npara
;;_onizmz«. Przedmioty 2 3, 2+, \\·ieszadełka 2 5, 26 i 07;doby 
27, 28 i 2~) na bransoletach znajdują się \\' podobnych 
zupełnie kształtach \\' grobach etruskich. 

Fig. 3o a przcllsta\\'ia nam SJ,,.stę z Ccrtozy bonofi
skićj z \\'akowantj blachy bronzo,yej; fig. 3o b takież 

same wiadro z cmentarzyska w Hallstatt. 
Zupełnie podobne do nieb wiadro (sista) znakzionc 

zostało \\' Gor\\'alu pod Przcmentcm w \V. Ks. Poznaó
skiem i znajduje si~ \\' posiadaciu Dra V irch o\\' a 
\\. Berlinie. 

Fig. 3 r, 3:2, 33 przcdsta\\'iają kilka ozdób i znaków 
clrnraktcrystycznych, które si~ ~1a przedmiotach cerami
cznych i bronzO\\")'Ch, t.:1k w grobach etruskich jak 
i w Hallstatt znajdują, a nast(żp11ie na malowanych na
czyniach znalezionych w Szl,1zku

1

, po\Ytarzają. -
Tab I. lV. f1g. 3+ Popielnica twarzo\\'a z nad Renu, 

okazująca umieszczonym na ni~j Pr y jap em \\'pływ 
italski na jćj wyrubienic. 

Fig. 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 3 ~), 4 Ci z ap i n ki et rus k i c , k t ó
r yc h zarodko,Yc kształty znajdują się już w Nami (por. 
1 G i 171. \\'yraźnc \Yyt1ikanie kształtu każdej zapinki 
z kształtu poprzedzajcicćj, a \\'szystkich razem z zarod
ko\,·ych kształtów znalezionych w Narni i Valcnuno, 
przcdsta\\'ia naoczny dowód wspólnego pochodzenia ich 
\Yszystkich z jednćj i t~j samćj szkoły techniczn~j. 

Fig. 4 r, 42, 43 i 44 przedstawiają zapinki etruskie, 
rozwijające si~ systematycznie z zaczątku znalezionego 
w N arni fig. r 8. -- Za pink~ pod 1. 4 r odwzoro\\',lllc! 
podaje Hildcbrand (Les fibu1es de l'dgc d. br.) jako 
wyląc z n i c i ta 1 s ką, tak samo fig. 45 w kształcie 

rozpi<{tcgo żagla. Ostatni rodzaj, bardzo po\\·szechny 
\\' grobach etruskich, nic pojawił si~ dotąd nigdzie z tej 
strony Alp, tylko \\' Pawło\Yi~ (Pavelau) na Szlązku. 

Fig. 4G, 47 i 48 przcdstawiaj,1 typy szpil etruskich. 
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Nr. 46 znaleziono u nas \V Manieczkach i nad Ołobo
kicm, 47 ,v Szmiglu, 48 w kilku miejscach na Szlązku. 

Fig. -1-9-58 przedstawiają szereg zapinek \\'yrabia
nych ,v państ\\'ie rzymskićm za cćsarzy. Z tych: f-ig. 49 

przedsta\\'ia zapinkę znalezioną w Castra J1etera (X a n
te n) razem z moncu1 A u gust a; fig. 5o zapinkę znaną 
pod nazwą wendyjskićj, którćj pochodzenie rzymskie 
do\\'udzi jednak znalezienie j<.:j z monetą Tyber>" j u

s z owską w grobie rzymskim rozkopanym ,v Xanten. 
Fig. 5 r i 52 ~')rzedstmviają zapinki należące do tego sa
mego rodzaju zapinek. Kształty figury 53 okazują się 

widocznie jako przejściowe do kształtu następnćj za
pinki. Fig. 5.+ przedst;_mia zapinkę, którą z przyczyn 
wyłuszczonych ,v tekscic, poczytujemy za wyrób rzym
ski z czasów \V es pa z y ja n a. Fig. 5 5 przedstawia typ 

przejściowy do nast~pnćj. Fig. SG i 57 typy zapinek 
Trajano\vskicb, z których szczególnie nr. 5() napotyka 
się w grobach rzymskich we \V rnrzech. Fig. 58 a za -
pinka, którą z przyczyn wyłuszczonych w tekscie po
czytujemy za zapinkę Hadryjano,vską. 

\Vszystkie te zapinki (49-58 a) ukazuj;_! naocznie 
systematyczny rozwój każdego następnego kształtu z bez
pośrednio poprzedznjącego, tak że żadnej nic można 

\V)T\\'8Ć z szeregu bez nad\\'erężcnia t1cz,1cego je \\'spól

nego \\'ęzła. 

Zapinkę 58 b pooytujcmy za ,,yrób rzymski pro

wincyjonalny, zapC\\·ne Laury jacki. 
Tab 1. V. fig. 59, Go, (j,. fo, G3. Bransolety wyra

biane \V :;'\aryku, prawdopodobnie przez \\yrobnik{J\v 
etruskich, ale za panO\vania Celtó\\' w Galii zapada{1-

skiej i Nory ku między r. 474 a 201 naszćj ery, w cza
sie przerwy w handlu Etrusków z ludami osi,1Liłćmi 11ad 

"ybrzeżami morza Bałtyckiego. 
Fig. G4, 65 i GG przcdsta\Yiają staructki bronW\\C 

\V\Tobu etruskiego, znalezione pod Świdnic1 na SzLp~-

ku; fig. G7 bransoletę szczćrozłotą ,v smocze łebki wy
rabianą, etruskiego wyrobu, znalezioną w Vogelsang 
pod Nicmczem na Sztp:ku; fig. G8 zapinkę etruską zna
lezioną w Nadzicjowie ,v \V. Ks. Pozna11skiem (por. 
typ. 43). Taką samą znaleziono ,\- H.edziszowie nad \\')'
brzcżcrn gdański<:m w popielnicy twarzowej. 

Fig. ()9 przedstawia nam bransoletę znalezioną ra
zem z mieczykiem etruskim obok popielnicy twarzowej 

w Oliwie pod Gda11skiern. Fig. 70 znak zwany trique
tru111. 

Fig. 71 a. vVęgary drz,viczek bronzowych w popiel
nicach etruskich, których wierny wizerunek znajdujemy 
na popielnicach t\\·,1r;1.o\\'ych na wybrzeżu gdańskiJm. 

Fig. 7 r b. Znane ozdoby różnych przedmiotów etru 
skich, powtarzające się na blas;1.cc zlotćj od rękojeści 

miecza w Ta n g c n (w \Varmii1. Fig. 7'2. Popielnica 
t\\'arzo\\'a Gosi11ska, przedstawiająca na sobie rysunek 
obszywania sukmany w sposobie I jakiego do nicda,vna 
jeszcze uży,rnł lud okoliczny. Fig. 73. Szcz;_itek naczy
nia z w,1kowa11~j blachy bronzowćj, znaleziony w Jc

le11cu (Hirschberg) na Szlą;1.ku. Fig. 7+ Takie same 
naczynie znalezione w IZ z c ż us z n i, na drodze z Kra
ko\\'a do \Yarsza\\'y, znnjdujące się \\' gab. arch. Uniw. 
Jag. Fig. 75. lZ;,ymski grób w Masło,vie (lvlassel) na 
Szlązku. \\' środku popielnica naksztalt dolium rzym
skiego z napisem: I\'l. Dec. oss. I I I I oll. ]iba. (Manii 
Dccii ossa, quatuor ollac libationum). Fig. 7G. Korona 
n:yrnska, zwana JJallaris, z czasÓ\v Trajana, znaleziona 
\V lesie zwanym Si em i n ie c w· blizkości Mi e 1 n i cy 

nad Zbruczem. Fig. 77. Zapinka Trajanowska znale
ziona \V lZoscnau \\' Samb i i, pod Królc\Yccm. Fig. 
78. L1pinka znajdo\\'ana często na j~zyku odgradzają

cym haf Kuroóski od morza Bałtyckiego. Fig. n· To-

11ór bronzO\VV z1w lezion \' w-~-V-tclk-i-ćj- 1\.:-ami-B-nce na P<,-
~-/ ~ . . ' 
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