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RIIAN 47 Z MIECZEM Z CMENTARZYS 
• v 

W ZWI CH (ZVIRBL ) 

• v 

YNAIWANOWSKA, VYTAUTAS YIelUS 

WSTI<;P 

Pomysl publikacji chociaz jednego kurhanu z 
niegdys duiego, badanego na szerokq skaly obiektu 
archeolo~icznego, jakim bylo cmentarzysko kurha-

v 

nowe w Zwirblach (Zvirbliai) (obecnie teren miasta 
WilDa) powstal nieprzypadkowo. Ciekawe i bogate 
materialy z tego stanowiska po dzien dzisiejszy 
pozostajq dla archeolog6w litewskich tabula rasa. 
Badane przez polskiego archeologa R. J akimowicza 
w 1925 r. cmentarzysko oraz znalezione tam zabytki 
byly czysto wzmiankowane w litewskiej literaturze 
arcbeologicznej (IIaM5ITHaJI, 1891, c. 179; J akimowicz, 
1929, s. 277; 1948, s. 425-426, tab!. 100; TayraBWllOc, 
1959, c. 149; Kulikauskiene, Kulikauskas, Tautavicius, 
1961, p. 546, 558; Volkaite-Kulikauskiene, 1964, p. 225; 
1970, p. 295, pay. XXVII, XLVIII, LI, LXN; Radzvi
lovaite, 1966, p. 144; Kunciene, 1972, p. 219-220, 254; 
lieruvos, 1978,p.8,25,29,31,93, 112, 121, 124, 127; 
Ka3aJoiBJol'llOC, 1988, c. 137; Kazakevicius, 1996, p. 62, 
115). Niestety nadal Sq one niedostypne i prawie 
meznaDe srodowisku archeologicznemu. 

Z uwagi na fakt, ie materialy z cmentarzyska w 
• v 

Zwirblach (Zvirbliai) znajdujq si y w zbiorach 
Panstwowego Muzeum Archeologicznego w Warsza
wie, do napisania publikacji zostala zaangazowana 
kustosz Dzialu Archeologii Balt6w PMA Grazyna 
Iwanowska, kt6ra przygotowuje calosciowe opraco
wanie tego stanowiska. Na ponizszy artykul sklada 
si~ historia bad an cmentarzyska oraz czysc poswiyco
Da jednemu z rozpoznanych kurhan6w. Obejmuje 
ODa opis obrzqdku pogrzebowego i katalog mate
ria16w (autor Grazyna Iwanowska) oraz analizy 
najciekawszego zespolu zabytk6w (autor Vytautas 
Kazakevicius ). 

HISTORIA BADAN 

W grudniu roku 1924 do Prezydium Panstwowego 
Grona Konserwator6w Zabytk6w Przedhistorycznych 
przy Ministerstwie Wyznafl Religijnych i Oswiecenia 
Publicznegow Warszawie (dalej - P'G.K.Z.p.) nadeszla 
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wiadomosc, ze na terenie wsi Zwirble (Zvirbliai) pod 
Wilnem w czasie ewiczen wojskowych zostaly znale
zione zabytki. W piSmie z dnia 17 grudnia 1924 r., J. Re
mer, Konserwator Ziemi Wilenskiej i Wojew6dztwa 
Nowogr6dzkiego informowal- ,,Na skutek wiadomosci 
otrzymanej z Dow6dztwa Okn,gu Korpusu Nr III 
zawiadamiam, ie jedna z kompanji 85 pulku piechoty 
19 dywizji Piechoty przy kopaniu stanowisk na karabiny 
maszynowe w rejonie Nowa Wilejka, 300 m na pln.-

• 

wsch. wsi Zwirble natknf,la sir: na "kopce", w kt6rych 
znaleziono, opr6cz szkielet6w, nastr:pujqce przedmioty: 
siekierki, groty, bransolety, naczynia gliniane, k6lka 
gliniane, druty spiralne itp. roo.] Poniewai w nazwanym 
rejonie znajduje sir: ok. 40 "kopc6w", przeto poszu
kiwania na wskazanym terenie moglyby dla nauki dac 
powaine rezultaty. Komunikujqc 0 powyiszem proponujr: 
komisyjne zbadanie terenu na miejscu celem powzir:cia 
decyzji co do planowego i systematycznego przepro
wadzenia rozkop6w. R6wnoczeSnie wydajr: zarzqdzenie 
w kierunku zaniechania samowolnych rozkop6w. " 

Dnia 22 stycznia 1925 r. udal siy na teren wsi 
• 

Zwirble L. Sawicki, Paflstwowy Konserwator Zabyt-
k6w Przedhistorycznych na Kresy Wschodnie i zloiyl 
do Kierownictwa P'G.KZ.P. sprawozdanie z wyjazdu
"Stwierdzilem, ii rozkopane zostaly podczas cwiczen 
wojskowych roo. J trzy kurhany. Rozkopywanie dalszych 
kurhan6w wskutek zarzqdzenia Pana Konserwatora 
1. Remera zostalo wstrzymane. Wydobyte zabytki w 
postaci r6inych ielaznych wyrob6w, ozd6b bronzowych 
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oraz jednego naczynia glinianego Dow6dztwo 85 p. strzel. 
Wilenskich przekazalo za mojem posrednictwem do 
zbior6w Panstwowego Centralnego Muzeum Archeo
logicznego w Warszawie. Pr6cz trzech rozkopanych 
kurhan6w - pozos tale w ilosci okolo 40-u w r6inym 
stopniu zachowania wymagajq natychmiastowego 
zbadania, gdyi jest to jedyny pewny srodek uratowania 
od zniszczenia ich zawartosci kulturowej f. .. j Do czasu 
mojego przybycia na miejsce kurhany powyisze byly 
doskonale zabezpieczone dzit;ki wystawieniu przez 
Dow6dztwo 85 p. strzel. Wi/. specjalnego posterunku 
wojskowego ". L. Sawicki ustalil na miejscu, ze kurhany 
znajduj~ sil( cZl(sciowo na nieuiytkach, cZl(sciowo na 
gruntach uprawnych. Liczne zostaly juz zaorane, inne 
s~ niszczone wskutek podorywan oraz samowolnego 
rozkopywania. Poniewaz pozos tala jeszcze CZI(SC 
wspomnianego nieuzytku rowniez jest zaorywana, 
moze to spowodowac zniszczenie dalszych kurhanow. 
Innym z kolei grozi rozmycie przez rzekl( Wilejkl( 
(Sprawozdanie, 1929, s. 201). 

Jak wspomniano w pOwyZszym sprawozdaniu L. 
Sawickiego, zabytki ze zniszczonych podczas ewiczen 
wojskowych kurhanow przekazano do Panstwowego 
Muzeum Archeologicznego w Warszawie zgodnie z 
dyrektyw~ Ministerstwa Wyznan Religijnych i 
Oswiecenia Publicznego. "Co zas do f. .. j sprawy 
przeznaczenia zabytk6w przedhistorycznych, Mi
nisterstwo zaznacza, ie, aczkolwiek sprawa ta nie jest 
uregulowana szczeg610wemi postanowieniami, to jednak 
zostal ustalony r6iny stosunek do zabytk6w wydobywa
nych na r6inych obszarach Rzeczypospolitej, w 
szczeg6lnosci zabytki wydobywane na obszarze b. zaboru 
rosyjskiego przeznacza sit; do powstajqcego w stolicy 
centralnego Panstwowego Muzeum Archeologicznego. " 
Wykaz przekazanych przedmiotow zawiera pismo z 
dnia 30 stycznia 1925 r. od Kierownika Panstwowego 
Grona Konserwatorow Zabytkow Przedhistorycznych 
R. lakimowicza do Pana Pulkownika M. Kosteckiego, 
dowodcy 85 p. strzelcow wilenskich - ,,Kierownictwo 
P'G.K.Z.P. sklada Panu Pulkownikowi uprzejme 
podzit;kowanie za ofiarowanie do zbior6w Centralnego 
Muzeum Archeologicznego w Warszawie zabytk6w 
przedhistorycznych pochodzqcych z kurhan6w we wsi 

• 

Zwirble G6me na rt;ce p. Konserwatora Ludwika 
Sawickiego, a mianowicie: 5 noiyk6w, 5 grot6w do strza~ 
4 czekan6w, 1 umba, 1 gwoidzia, 1 szydla, 1 bransolety 
bronzowej, 1 pierscienia spiralnego bronzowego, 2 
sprzqczek ielaznych, 4 przt;sliczek, 1 naczynia glinia
nego". 

Latem 1925 r. R. lakimowicz przeprowadzil 
calosciowe badania wykopaliskowe na cmentarzysku 

• v 

w Zwirblach (Zvirbliai). Trudno powiedziec, jaka liczba 
kurhanow zostala wczesniej naruszona b~di rozko-
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pan a, gdyz cmentarzysko, znane w drugiej potowie 
XIX w., juz wtedy bylo niszczone przez orkl(. W latach 
1870-1880 kilka kurhanow "przebadali" milosnicy 
archeologii (Lietuvos, 1977, p. 127. Nr. 832). R. Ja
kimowicz ustalil, ze kilka kurhanow rozkopali przed 
sam~ wojn~ jacys Rosjanie, przybyli z Wilna, a dalsze 
3 - obozuj~ce tu w roku 1915 tabory niemieckie. 
Cmentarzysko bylo niszczone takie wskutek podmy
wania brzegu przez rzekl(, wskutek rozorywania i 
rozdeptywania kurhanow przez pas~ce sil( bydlo. 
Wreszcie wojsko, urz~dzajqc tu jesieni~ 1924 r. 
ewiczenia, w kilku kurhanach wykopalo stanowiska dIa 
karabinow maszynowych. W tej sytuacji w trakcie prac 
wykopaliskowych trwaj~cych od 11lipca do 16 sierpnia 

• 

przebadano 62 kurhany na terenie wsi Zwirble 
v 

(Zvirbliai) oraz 2 kurhany polozone na drugim koncu 
wsi, na gruntach folwarku Rekanciszki (Rokantiskes). 

W zbiorach Dzialu Archeologii Baltow Panstwo
wego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 
znajduj~ sil( zabytki pochodz~ce z cmentarzyska we 
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wsi Zwirble (Zvirbliai) (obecnie CZI(SC miasta Wilna 
(Vilnius)), zarowno te przekazane przez dowodcy 85 
pulku strzelcow wilenskich jak i znalezione 
prac wykopaliskowych w 1925 r. Zachowal sil( rowniei 
prowadzony przez R. I akimowicza dziennik badan, 
zawieraj ~cy szczeg610we opisy poszczegolnych 
kurhanow oraz ich szkice ukazuj~ce rozmieszczenie 
palenisk, grobow i zabytkow na kartkach w kra~ 
stanowi~c~ pewnego rodzaju skall(. Dzil(ki temu udaJo 
sil( obecnie zrekonstruowac przypuszczalne wymiary 
poszczegolnych pochowkow. Zachowala sil( rowniei 
dokumentacja fotograficzna (30 szklanych klisz), 
ktorej autorem byl rowniez R. lakimowicz. Na 
zdjl(ciach, obok ogolnego widoku cmentarzyska, 
uwiecznione zostaly niektore (ciekawsze) groby, a 
doskonala jakOSC zdjl(c pozwalaj~ca na odroinienie 
poszczegolnych elementow wyposazenia sluiyla 
pomoc~ przy opisie kurhanow. Uzupetnieniem 
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informacji 0 cmentarzysku we wsi Zwirble (Zvirbliai) 
jest zachowana w PMA korespondencja z lat 1924-25 
licz~ca kilkanascie listow i oficjalnych pism, dzi~ki 
ktorym mozna przesledzic losy cmentarzyska i 
pochodz~cych z niego zabytkow oraz zapoznac si~ Z 

problematyk~ zabezpieczania stanowisk archeolo
gicznych przed niszczeniem. 

• 

Przedmioty pochodz~ce z cmentarzyska w Zwirb-
v 

lach (Zvirbliai) znajduj~ sil( takze w Muzeum 
Narodowym Litwyw Wilnie, w Dziale Archeologii.S. 
wsrod nich, obok kilku fragmentow naczyn glinianych 
i krzemieni rowniez 2 topory zeJazne, 2 groty osw.epu, 
sierp zelazny oraz zdobiony przl(slik gliniany. Na 
kartach powyzszych zabytkow widnieje data 1928 r~ 
nie wiadomo jednak, czy dotyczy ona momentu icb 



zaalezienia czy tez przyjC(cia do zbiorow muzealnych. 
J e wiele lat poiniej na obszarze omawianego 
cmentarzyska byly znajdowane przedmioty zabytkowe, 
o czym swiadczy kilkanascie fragmentow naczyii 
glinianych oraz maly grot zelazny odkryty tam w roku 
1969. 

• y 

Chronologia cmentarzyska Zwirble (Zvirbliai) 
otala okreSlona przez R. J akimowicza z VIII-IX w. W 
opublikowanym sprawozdaniu autor badaii stwierdzil, ze 
turbany zawieraly w nasypie po kilka grab ow cialo
palnych bez urn rozmieszczonych na ro:inym poziomie, 
niekiedy na samym szczycie tuz pod powierzchniq. 

R. Jakimowicza w przypadku kilku kurhanow 
wkopane p6iniej groby szkieletowe zniszczyly groby 
ciaIopaine. Groby cialopalne koni odlayto wylqcznie w 

. kurhanach polozonych w jednym rogu cmen
tarzyska. Zostaly one usypane na zgliszczach stosu, a ich 
\Stlalty byly odmienne ad kurhanow zawierajqcych groby 
iudzkie (Jakimowicz, 1929a, s. 277). 

Jak wynika z dokumentacji R. Jakimowicza z 
1925 r., liczba przebadanych kurhanow wynosila 62, 
ale 18 z nich bylo zniszczonych bqdi przekopanych juz 
wczesniej. Autor badan poczynil ciekawe obserwacje 
nawet w odniesieniu do obiektow zniszczonych. 
Zanotowane przez niego w notatniku sugestie dotyczq 
rodzajow oraz pierwotnej liczby grobow w tych 
kurbanach. Wedlug dokumentacji polowa z 44 dobrze 
zachowanych kurhanow zawierala paleniska - resztki 
stosu. Dominowaly kurhany z pochowkami wylqcznie 
cialopalnymi - 26 obiektow. WiC(kszosc z nich zawierala 
jeden lub dwa groby, choc w jednym przypadku bylo 
ich dziewiyc. W szesciu kurhanach wystqpily wylqcznie 
pochowki szkieletowe, w dwoch zas - rnieszane. Z 10 
kurhan6w z poch6wkami koiiskimi - w siedmiu odkryto 
takie przepalone kosci ludzkie. 

• 
Wyposazenie grobow na cmentarzysku Zwirble 

(Zvirbliai), typowe dla kultury wschodniolitewskich 
kurbanow, zawieralo rowniez elementy pochodzenia 
skandynawskiego, przede wszystkim uzbrojenie. 
Znaleziskiem wyjqtkowym byl natomiast miecz zelazny 

w kurhanie nr 47, zwaZywszy na sporadyczne 
wysttrpowanie tego typu zabytkow na obszarze 
wscbodniej Litwy (Kazakevicius, 1996, p. 8, pay. 1). 
Co ciekawe, identyczny miecz typu V wystqpil rowniez 
w kurhanie na zniszczonym cmentarzysku w sqsiedniej 
wsi Rekanciszki (Rokantiskes) (Musianowicz, 1968, 
s. 343-347, rys. 7:c, d) badanym rowniez przez R. Ja
kimowicza w 1925 r. PoniewaZ obok tak wyjqtkowego 
znaleziska jak miecz kurhan nr 47 zawieral jeden z 
najlepiej wyposazonych grobow na calym cmen
tarzysku, warto przedstawic odkryte w nim zabytkil. 

MATERIAJ,Y 

Kurhan 47 
N asyp okrqgly a srednicy 6 m, silnie zniszczony przez 

orkC(. Przy jego krawC(dzi NE, tuZ pod darniq, znaleziono 
top6r zelazny A (1), "ze sladarni drewna", bez oznak 
przepalenia w ogniu. W centrum kurhanu odkryto 
palenisko z czterema naczyniami, zaS na SE ad niego -
pierwszy grob, zniszczony. Grob drugi zlokalizowano przy 
poludniowej krawC(dzi kurhanu (rys. I). 

Inwentarz (katalog): 
1. A - topor zelazny z brodq, a wyszczerbionych 

krawC(dziach osady. Wymiary: dlugosc - 15,5 cm, 
szerokosc ostrza - 7,4 cm, zachowana wysokosc osady-
4,4 cm (rys. IV:2). 
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Rys. I. 1- Kurhan 47. Strona z notatnika R. Jakimowicza z 
1925 z opisem i rysunkiem kurhanu. 2 - Kurhan 47. Plan 
wykonany na podstawie szkicu R. J akimowicza. Rys. A. 
Potoczny. 
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I Monografia cmentarzyska Zwirble (Zvirbliai) - w przygotowaniu. Planowany teIlllin wydania - 2002 r. 
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Palenisko 

Usytuowane w centrum kurhanu, na poziomie 
prochnicy pierwotnej, ksztaltu owalnego, 0 przybli
zonych wymiarach 1,3x1,8 m. W jego obrybie wystllPily 
cztery naczynia: B (1), C (2), D (3), E (4) (rys. 11:1). 
Jak wynika ze szkicu, dwa z nich znaleziono w pozycji 
stojllcej (B i E), a dwa - w lezllcej (C i D) (rys. I). W 
materialach PMA znajduje siy jeszcze mary noiyk 
zelazny, opisany jako pochodzllcy z kurhanu 47, z 
adnotacjll - "znaleziony wsrod skorup" (5). R. Jaki
mowicz nie wspomina 0 wystllpieniu takiego zabytku 
w sllsiedztwie naczyn. 

Inwentarz (katalog) - rys. III (numeracja zabyt
kow na tablicy odpowiada ich numerom w ponizszym 
katalogu): 

1. B - naczynie gliniane, rycznie lepione, majllce 
form y malego garnka 0 esowatym profilu. Po-

1 

2 

Rys. II. 1 - Kurhan 47. Naczynia odkryte w obrl(bie 
paleniska. Fot. R. lakimowicz. 2 - Kurhan 47. Grob II, 
skupiska G, H, 1. Fot. R. lakimowicz. 
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wierzchnia barwy jasnobrunatno - szarej, zagladzona, 
z licznymi ziarnami drobno-, srednio- i grubo
ziarnistego tlucznia karniennego. Wymiary: wysokosc-
12,2 cm, srednica wylewu - 12 cm, srednica dna - 8 
cm. 2. C - naczynie gliniane, rycznie lepione, maj~ce 
formy nieduzego garnka 0 esowatym profilu. Powierz
chnia barwy jasnobrunatno-szarej, zagladzona, z 
licznymi ziarnami drobno-, srednio- i gruboziarnistego 
tlucznia kamiennego. Cary brzusiec pokryty jest 
ornamentem poziomych zlobkow dookolnych. Wy
miary: wysokosc -17,8 cm, srednica wylewu -15,7 em, 

1 2 

3 4 

, 
o • 

I 

5 

• 1 

Rys. III. Kurhan 47. Naczynia i noz znalezione w obr~bie 
paleniska. Rys. E. Pazyna, A. Potoczny. 

srednica dna - 10,5 cm. 3. D - naczynie gliniane, 
rycznie lepione, w ksztakie misy 0 wyodrybnionej 
nozce i lejkowato rozchylonej krawydzi. Powierzehnia 
barwy ceglasto-brunatnej, zagladzona, z lieznymi 
ziarnami srednio- i gruboziarnistego tlucznia kamien
nego. Wyrniary: wysokosc -13,5 cm, srednica wylewu
okolo 19,5 cm, srednica dna - 9 cm. 4. E - naczynie 
gliniane, rycznie lepione, majllce formy niewielkiego 
garnka 0 esowatym profilu. Powierzchnia barwy 
brunatno - szarej, zagladzona, pokryta prawie w caloSci 
(poza partill przydennll) plytkimi, poziomymi ilobkami 
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grobu w trakeie eksploraeji wynika, ze graniea miydzy 
tymi skupiskami nie byla zbyt wyraina. Natomiast do 
wyposazenia "grobu wlaseiwego" zaliezony zostal 
mieez zelazny, przy kt6rego rykojdei znajdowala siy 
"gromada brqz6w: naszyjniki, bransolety, n6z zel. itp. 
oraz kosei, paeiorki", a do skupiska J - "n6z zeI., nasz. 
i stopy". Zar6wno spos6b zapisania powyzszyeh 
informaeji jak i napisy na zabytkaeh znajdujqeyeh siy 
w zbioraeh PMA nie dajq podstaw do jednoznaeznego 
rozdzielenia zawartosei "grobu wlaseiwego" oraz 
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- skupiska J. Dlatego tez zostanq one dalej opisane 
razem jako gr6b IIJ. R. Jakimowiez traktowal zresztq 
"gr6b wlaseiwy" i skupiska G, H i J jako ealosc, gdyi 
ieh opis podsumowal stwierdzeniem: "Sq slady pl6tna
zap. zawartosc byla wsypana do worka i zakopana" . 
Opis grobu II autor badan podsumowuje: "po 
szezeg6lowem przejrzeniu mat. kostnego nie zna
lazlem zadnego dowodu, by tu byly 2 osoby poeho
wane." 

Rys. IV Kurhan 47. Naszyjnik z grobu IF i znalezisko luzne 
A. Rys. E. pazyna. 

dookolnymi. Domieszka drobno-, srednio- i gruboziar
nistego tlueznia kamiennego. Wymiary: wysokosc -
16,4 em, sredniea wylewu - 13,9 em , sredniea dna -
9,5 em. 5. Maly noiyk zelazny 0 dlugim, obustronnie 
wyodrybnionym trzpieniu. Wymiary: dlugosc-l0,1 em, 
szerokosc ostrza - 1,2 em. 

Grob IF 
Cialopalny. Usytuowany w SE cwiartee kurhanu, 

na poziomie pr6ehnicy pierwotnej, zniszezony zapewne 
jui wezdniej. Zaehowalo silt "kilka kosei" oraz frag
ment "witego naszyjnika brqzowego" (1). 

Inwentarz (kataiog): 
1. 2 fragmenty brqzowego naszyjnika 0 kablqku 

skryeonym z trzeeh drut6w, kolistyeh w przekroju. 
Wymiary: dlugosc fragment6w - 2,8 i 10,2 em, sredniea 
kablqka - 0,5-0,65 em, sredniea drut6w - 0,2-0,3 em 
(rys. IV:l). 

Grob II 
CialopaJny. Usytuowany przy poludniowej kra

w~dzi kurhanu, opisany zostal przez R. Jakimowieza 
jako "gr6b wlaseiwy" oraz trzy skupiska zabytk6w i 
przepalonyeh kosei - G, H, J. (rys. I, II:2). W 
przypadku skupisk G i H autor badan wymienia 
znalezione w kazdym z nieh przedmioty, kt6re mozna 
bylo jednoznaeznie wydzielic z ealosei materia16w 
pochodzqeyeh z grobu II, ehoc z zaehowanego zdjyeia 

Grob IIG 
Usytuowany wSW ezysei grobu. Znaleziono tam 

top6r (1), grot (2), n6z (3) i zapinky podkowiastq (4), 
a przepalone kosci "lqezq siy z koscmi kolo mieeza". 
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Rys. V Kurhan 47. Zabytki z grobu IIG. Rys. E. Pazyna. 
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Inwentarz (katalog) - rys. V (numeracja zabytkow 
na tablicy odpowiada ich numerom w ponizszym 
katalogu): 

1. Topor zelazny z brod<l. Wymiary: dlugosc -17 em, 
szerokosc ostrza - 8,8 em, wysokosc osady - 6,7 em. 
2. Grot zelazny 0 dlugiej tulei i zgiettym liseiu ze slabo 
wyodretbnionym zeberkiem. Wymiary: dlugosc - 35,3 em, 
dlugosc tulei -14 em, szerokosc liscia - 2,9 em. 3. Noz 
zelazny 0 obustronnie wyodretbnionym trzpieniu. 
Wymiary: dlugosc -13,8 em, szerokosc ostrza -1,6 em. 
4. Br<lzowa zapinka podkowiasta z koneami zwiniet
tymi w uszko (zaehowal siet tylko jeden) i kab1<lku 
wykonanym z pretta 0 daszkowatym przekroju. Na 
ealym jej obwodzie wystetpuje ornament w postaei 
dwoeh rzetdow wybijanyeh trojk<leik6w. Kolee nie 
zaehowalsiet. Wymiary: sredniea - 5,7x6,3 em, sredniea 
pretta - 0,34xO,8 em. 

Grob lIB 
Usytuowany w eentralnej ezetsci grobu i przylega

j<lCY do srodkowej partii mieeza zawieral, obok kosei, 
topor (1), noz (2) i zapinket podkowiast<l (3). 

Inwentarz (katalog) - rys. VI (numeracja zabyt
kow na tablicy odpowiada ich numerom w ponizszym 
katalogu): 

1. Topor zelazny. Wymiary: dlugosc - 17,9 e, 
szerokosc ostrza - 6,2 em, wysokosc osady - 6,8 em. 
2. Noz zelazny 0 obustronnie wyodretbnionym, 
ulamanym trzpieniu, silnie zniszezony przez korozjet. 
Wymiary: dlugosc - 11,6 em, szerokosc ostrza -1,5 em. 
3. 2 fragmenty br<lzowej zapinki podkowiastej z 
koneami w formie splaszezonyeh prostopadloseien
nyeh guzkow i kabl<lku wykonanym z pretta 0 przekroju 
rombowatym. Wymiary: dlugosc fragmentow - 4,1 i 
6,1 em, sredniea pretta - 0,4xO,7 em. 

GrobllJ 
Usytuowany w p6lnoenej i zaehodniej ezetsei grobu. 

Jego najwazniejszy element stanowillez<lCY poziomo 
mieez zelazny (1). Przy jego retkojesei wyst<lpila 
"gromada br<lzow: naszyjniki, bransolety, n6z zei. itp. 
oraz kOSci i paeiorki", natomiast odsuniette na poludnie 
od r~kojesci skupisko J zawieralo - "noz zeI., nasz. i 
stopy". W materialaeh poehodz<lcyeh wedlug metryk 
z "grobu wlaSeiwego" kolo mieeza jak i wspomnianego 
skupiska, ktoryeh nie mozna jednoznaeznie rozdzielic, 
znajduj<l si~ w PMA nastetpuj<lee zabytki: dwa groty 
zelazne (2, 3), noz zelazny (4), skorodowany przedmiot 
zelazny, prawdopodobnie fragment noza (5), naszyjnik 
br<lzowy 0 kab1<lku skr~eonym z 3 drutow (6), 
fragmenty innyeh osmiu naszyjnikow (7-14), trzy eale 
bransolety dwoeh typow (15-17) oraz fragmenty 
dalszyeh pi~eiu (18-22), zapinka podkowiasta (23), 
szezypezyki br<lzowe (24), fragment ozdoby br<lzowej, 
moze sprz<lezki (25), br<lzowy l<leznik kolii (26), 
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roznorodne paeiorki szklane i ulamki stopionego szlda 
(27-33), drobne fragmenty nieokreslonyeh prze
dmiotow z br<lzu i zelaza (34-38), kawaleezki tkaniny 
(39) oraz ulamki ludzkieh kosei (40). 

Inwentarz (katalog) - rys. VII-X (numeracja 
zabytkow na tablicach odpowiada ich numerom w 
ponizszym katalogu): 

1. Mieez zelazny, "ktorego galka i jelee s<l okr~eane 
drutem srebrnym"- zabytek nie zaehowal sil( W 

zbioraeh PMA (J akimowiez, 1948, tabi. 100:20). 2. Grot 
zelazny 0 dlugim i bardzo w<lskim liseiu, rombowatyrn 
w przekroju i esowato wygil(tym. Tuleja pokryta 
ornamentem pionowyeh rowkow w ukladzie ostro
lukowym. Wymiary: dlugosc - 34,7 em, dlugosc tulei -
8,5 em, szerokosc liscia - 1,7 em. 3. Grot zelazny 0 

dlugim i bardzo w<lskim liseiu, rombowatyrn W 

przekroju i esowato wygi~tym. Wymiary: dlugosc-
26,3 em, dlugosc tulei - okolo 7 em, szerokosc \iseia -
1,6 em. 4. Noi zelazny 0 obustronnie wyodr~bnionyrn 
trzpieniu. Wymiary: dlugosc - 16,3 em, szerokosc 
ostrza - 1,5 em. 5. Fragment silnie skorodowanego 
przedmiotu ielaznego, prawdopodobnie noia, w 
postaci plaskiej tasmy z kolistym otworem przy jednej 
z boeznyeh kraw~dzi. Wymiary: dlugosc - 9,8 ern, 
zaehowana szerokosc - 1,3 em. 6. Br¥owy naszyjnik 
(w dw6eh ez~seiaeh), 0 kab1<lku skr~eonym z trzeeh 
drutow, kolistyeh w przekroju. Jeden z kone6w rna 
postac uszka utworzonego zjednego z drut6w, podczas 
gdy dwa pozos tale s<l wokol niego okr~eone. Drugi 
koniee, zapewne haezyk, nie zaehowal si~. Wymiary: 
przypuszczalna srednica - 17x22 em, sredniea kablllka-
0,4 em, sredniea drut6w - 0,2 em. 7. 2 fragmenty 
naszyjnika br<lzowego wykonanego z pr~ta 0 przekroju 
kolistym w partii srodkowej, przeehodz<leym w 
trojk<ltny. Po obu stronaeh grzbietu srodkowego wysty-
puje ornament linii zygzakowatej, a na obu koneaeh
guzki wieloseienne. Wymiary: przypuszezalna sredniea
okolo 20 em, sredniea pr~ta - 0,4 em, szerokosc ezysci 
trojk<ltnyeh - 0,8 em. 8. 3 fragmenty naszyjnika 
br<lzowego 0 kab1<lku skreteonym z trzeeh drutow, 
kolistyeh w przekroju. Zaehowalo si~ jedno z 
zakonezen w postaei dw6eh prostok<ltnyeh plytek i 
tr<lbkowatego guzka. Wymiary: dlugosc fragmentow-
2,6; 4,1 i 13 em, sredniea kabl<!ka - 0,7 em, srednica 
drutow - 0,3 em. 9. Fragment br¥owego naszyjnika 
wykonanego z pr~ta kolistego w przekroju w partii 
srodkowej, a trojk<ltnego na koneaeh, gdzie wystl(puje 
motyw drobnyeh poprzeeznyeh naeietc. Wymiary: 
sredniea pr~ta - 0,4 em, szerokosc ez~sei tr6jkqtnej-
0,9 em. 10. Fragment br¥owego naszyjnika wykona
nego z pr~ta kolistego w przekroju w partii srodkowej, 
a trojkqtnego na koneaeh, gdzie wyst~puje ornament 
przykraw~dnyeh ilobk6w. Od spodu widoezna jest 



siateczka nieregulamych, plytkich wglerbien - byl tu moze 
odcisk tkaniny. Wymiary: srednica prerta - 0,45 cm, 
szerokosc czersci trojkCltnej - 0,8 cm. 11. 2 fragmenty 
brllZowego naszyjnika wykonanego z prerta kolistego 
w przekroju w partii srodkowej, a trojkCltnego na 
koncach. Wymiary: dlugosc fragmentow - 4,1 i 12,9 cm, 
Srednica prerta - 0,4 cm, szerokosc czersci trojkCltnej -
0,7 cm. 12. Fragment naszyjnika br¥owego w formie 
plaskiej tasmy 0 daszkowatym przekroju zdobionej 
wzdlui obu krawerdzi pojedynczymi zlobkami, zwer
iaj'lcej sier sukcesywnie w kierunku zaokqglonego 
zakonczenia pokrytego ornamentem nacierc w ukladzie 
jodelkowym. Wymiary: dlugosc-ll,3 cm, szerokosc-
0,S-1,7 cm. 13. Fragment ozdoby brClzowej, prawdo
podobnie kablqka naszyjnika, majClcy postae wClskiej 
sztabki 0 daszkowatym przekroju. Wyrniary: dlugosc-
3,1 em, szerokosc - 1 cm. 14. Fragment skrerconego 
drutu brqzowego, okrClglego w przekroju, pocho
dZ'Icego prawdopodobnie z kablClka naszyjnika. 
Wymiary: dlugosc- 2 cm, srednica - 0,27 cm. 15. Bran
soleta br'lzowa ze sztabki 0 przekroju plasko
wypuklym i prosto sciertych koiicach, zdobionych 
poprzecznymi ilobkami. Na calym obwodzie (poza 
kr6tkim odcinkiem partii tylnej) wysterpuje ornament 
z/oiony z dwoch dookolnych zeberek, przedzielonych 
rz~dami polqczonych ze sobCl, wspolSrodkowych 
rombow. Wymiary: srednica - 5x7,2 cm, srednica 
sztabki - O,5xl,8 cm (Jakimowicz, 1948, tab!. 100:8). 
16. Bransoleta brClzowa z szerokiej cienkiej tasmy 0 

daszkowatym przekroju. Koiice prosto scierte, zdobione 
kilkoma poprzecznymi zlobkami oraz motywem 
ukosnej kratki utworzonej z podwojnej linii drobnych 
naci~c, ktorym towarzyszCl wybijane punkty. Grupy 
analogicznych punktow rozmieszczone sCl regularnie 
na obwodzie bransolety, natomiast wzdluz jej krawerdzi 
oraz po obu stronach srodkowego grzbietu wysterpujCl 
poziome linie drobnych naciere. Wymiary: srednica-
7,65x7,75 cm, szerokosc tasmy - 3-3,6 cm. 17. 
Bransoleta brqzowa z szerokiej, cienkiej tasmy 0 

daszkowatym przekroju. Koiice pros to scierte, zdobione 
kilkoma poprzecznymi Zlobkami oraz motywem 
ukosnej kratki utworzonej z podwojnej linii drobnych 
naci~c, ktorym towarzyszCl wybijane punkty. Grupy 
analogicznych punktow rozmieszczone sCl regularnie 
naobwodzie bransolety, natomiastwzdluzjej krawerdzi 
oraz po obu stronach srodkowego grzbietu wysterpujCl 
poziome linie drobnych nacierc. Wymiary: srednica-
7,8x8,2cm, szerokose tasmy - 3-3,5 cm. 18.2 fragmenty 
bransolety brClzowej z szerokiej cienkiej tasmy 0 

daszkowatym przekroju, nadtopione w ogniu. Koiice 
prosto sci~te, zdobione kilkoma poprzecznymi 
ilobkami oraz grupami naprzemianleglych ukosnych 
kresek. Analogiczny motyw wysterpuje jeszcze dwu-

krotnie na obwodzie bransolety, jak rowniez ornament 
w postaci krzyzykow otoczonych koncentrycznymi, 
wybijanymi k61eczkami. WzdluZ krawerdzi oraz po obu 
stronach srodkowego grzbietu widoczna jest linia 
zygzakowata. Wymiary: przypuszczalna sredniea -
9,3xll,5 cm, szerokose tasmy - 3,6-4 em. 19. 2 
niewielkie fragmenty bransolety br¥owej z szerokiej, 
cienkiej tasmy 0 daszkowatym przekroju, zniszczonej 
przez ogieii. Jeden z nich to prosto scierty koniec, 
zdobiony kilkoma poprzecznymi zlobkami oraz 
grupami naprzemianleglych ukosnych kresek. 
Analogiczny motyw wysterpuje jeszcze na obwodzie 
bransolety (na drugim jej fragmencie), wraz z krzy
zykiem otoczonym koncentrycznymi wybijanymi 
koleczkami. Wzdluz krawerdzi oraz po obu stronach 
srodkowego grzbietu widoczna jest linia zygzakowata. 
Wymiary: dlugosc fragmentow - 4,3 i 8,5 cm, 
zachowana maksymalna szerokosc - 4 cm. 20. 4 
niewielkie fragmenty bransolety br¥owej z szerokiej 
cienkiej tasmy 0 daszkowatym przekroju, zniszczonej 
przez ogieii, zdobionej wzdluz krawerdzi i po obu 
stronach srodkowego grzbietu poziomym pasmem 
wybijanej kratki. Na obwodzie widoczne slady 
ornamentu w postaci naprzemianleglych grup 
ukosnych kresek. Wymiary: dlugose fragmentow - 3, 
95,4,7,4 i 9,5 cm. 21. 2 fragmenty bransolety br¥owej 
z tasmy 0 daszkowatym przekroju, zniszczonej przez 
ogieii, werzszej i masywniejszej od opisanych wyzej, z 
przywartym kawalkiem tkaniny. Prosto scierty koniec 
zdobiony jest kilkoma poprzecznyrni zlobkami, a za 
nimi widnieje slabo czytelny ornament naprze
mianleglych grup ukosnych kresek. WzdluZ krawerdzi 
i po obu stronach srodkowego grzbietu bransolety 
wysterpuje poziome pasmo wybijanych trojkClcikow. 
Wymiary: dlugose fragmentow - 5,5 i 8,4 cm, szerokose 
zakonczen - 2,4 cm. 22. 6 fragmentow stopionych 
ozdob brClzowych, prawdopodobnie bransolet - jednej 
lub kilku. Wyrniary najwierkszych fragmentow: dlugosc-
4,2 cm, 3,7 cm, 3,3 cm, 3 cm. 23. BrClzowa zapinka 
podkowiasta z wielosciennymi guzkami na koiicach, 0 

kablClku wykonanym z prerta soczewkowatego w 
przekroju. Wyrniary: srednica - 5,1 cm, srednica prerta-
0,35xO,8 cm. 24. Szczypczyki br¥owe z plaskiej sztabki, 
prostokCltnej w przekroju, rozszerzajClcej sier w szerokie 
trojkCltne uchwyty (naroznik jednego z nich jest 
ulamany). Wymiary: dlugose - 5,7 cm, szerokosc 
sztabki - 0,46 cm, szerokose uchwytow - 1,6 i 1,95 cm. 
25. Fragment owalnej ozdoby br¥owej z plaskiej taSmy 
(bye moze jest to rama sprzClczki). Wzdluz zachowanej 
czersci krawerdzi zewnertrznej biegnCl dwa rzerdy 
wybijanych punktow. Wymiary: przypuszczalna 
srednica - 5,4x6,5 cm, szerokose tasmy - 1,1 cm. 26. 
BrClzowy lqcznik kolii lub naszyjnika w postaci 
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lukowato wygi((tej blaszki 0 wrzeeionowatym 
ksztalcie. Ieden koniee haezykowato zgi((ty, drugi 
zwini((ty w esowate uszko. Wzdluz kraw((dzi blaszka 
pokryta jest ornamentem linii z wybijanyeh punktow 
i trojk,!tow. Wymiary: dlugose - 6,8 em, szerokose -
1,6 em, grubose - 0,1 em (Iakimowiez, 1948, tab!. 
100:3). 27. 28 kulistyeh paeiorkow z eiemno
niebieskiego przejrzystego szkla: a) 1 potrojny, b) 18 
podwojnyeh, c) 8 pojedynezyeh i 1 fragment. Wymiary: 
a) sredniea - 0,56 em, wysokose - 1,14 em, b) 
sredniea - 0,6-0,7 em, wysokose - 0,8-1,2 em, c) 
sredniea - 0,5-0,7 em, wysokose - 0,4-0,5 em. 28. 12 
kulistyeh paeiorkow z zoltego nieprzejrzystego szkla: 
a) 1 potrojny, b) 9 podwojnyeh, c) 2 pojedyneze. 
Wymiary: a) sredniea - 0,8 em, wysokose - 1,5 em, b) 
sredniea - 0,6-1 em, wysokose - 0,9-1,1 em, c) sredni
ea - 0,6 em, wysokose - 0,4 i 0,54 em. 29. 3 paeiorki 
(jeden znieksztaleony w ogniu) z bialego nieprzejrzys
tego szkla z pionowymi ezarnymi paseezkami w 
ukladzie melonowatym. Wymiary: srednica - 0,8-0,9 em, 
wysokose - 0,9 em. 30. Paeiorek podwojny, 0 obu 
ez((seiaeh kulistyeh, wykonany z nieprzejrzystego szkla 
barwy fioletowej. Wymiary: sredniea - 0,7 em, 
wysokose - 1,1 em. 31. Paeiorek ze szkla barwy 
brunatnej, znieksztalcony przez ogien. Wymiary: 
sredniea - 1,3 em, wysokose - 0,6 em. 32. Paciorek ze 
szkla barwy brunatnej, zaehowany fragmentaryeznie i 
znieksztalcony przez ogien. Wymiary: sredniea - 1 em, 
wysokose - 1,3 em. 33. 17 fragmentow stopionyeh w 
ogniu paeiorkow szklanyeh, barwy zoltej. Do dwoeh 
najwi((kszyeh z nieh przywarly kawalki granatowego 
przejrzystego szkla poehodz,!ee z innyeh paeiorkow. 
34. 12 ulamkow zelaza (na trzeeh widoezne s,! resztki 
tkaniny). 35. Cylindryezny guzek zelazny z kawalkiem 
przylegaj,!eej blaszki. Wymiary: sredniea - 1,3 em, 
wysokose - 1,1 em. 36. Ulamek br'!zowej blaszki 
wygi((tej polkoliseie. Wymiary: dlugose - 1,3 em, 
szerokose - 0,45 em. 37. 5 fragmentow blaszek 
br,!zowyeh, z ktoryeh 2 zdobione s,! prostymi i 
ukosnymi rz((dami wybijanyeh punkeikow. Wymiary 
najwi((kszyeh fragmentow: dlugose - 1,7 em i 1,5 em. 
38. 16 fragmentow br'!zu poehodz,!eyeh bye moze z 
diademu lub skuwki sprz,!ezki. Na kilku z nieh 
wyst((puje przykraw((dny ornament w postaei kratki. 
39. Okolo 9 kawaleezkow tkaniny (lnianej ?) 0 prostym 
sploeie. Analogiezny fragment przywarl do jednej z 
bransolet znalezionyeh w opisywanym grobie (patrz: 
poz. 21). Bye moze w tkanin(( t(( byly zawini((te zabytki. 
40. Kilka ulamkow kosei ludzkieh, w tym kosei dlugieh, 
ezaszki oraz korzen z((ba. Wedlug wst((pnej analizy 
antropologieznej prof. A. Wiereinskiej nalezaly one 
do osobnika mlodoeianego (juvenis). 
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ZABYfKI - ANALIZA 

Analizie poddano znaleziska z grobu III z kurhanu 
nr 47, z uwagi na unikatowose odkrytyeh w nim 
zabytkow. Znaleziono tam 39 przedmiotow z zelaza, 
br'!zu i szkla (patrz: katalog). 

MIECZ 

Centraln'! ez((se grobu III zajmowal dwusieczny 
miecz zelazny. Reprezentuje on typ V wedlug 1. Pe
tersena (Petersen, 1919, p. 154-156, fig. III). Jego 
dlugose mogIa wynosie okolo 95 em, a szerokose glow
ill - okolo 5-5,5 em (wymiary podano w przybliieniu, 
gdyz zabytek zagin,!l podezas II wojny swiatowej, a 
jedyny opublikowany rysunek nie rna skali). Polkolista, 
dwudzielna glowiea i prosty jelee byly pokryte srebrem, 
jak napisal autor badan R. Iakimowiez: "okr((cane 
drutem srebmym" (I)'s. VII:1). Z ~wagi na fakt, ie miecz 
z kurhanu nr 47 w Zwirblaeh (Zvirbliai) byl prawdo
podobnie identyezny z mieezem znalezionym na 
s¥iednim ementarzysku w Rekaneiszkaeh (RokantiSkes), 
mogI bye takZe zdobionyw ten sam sposob, czyli poprzez 
pokryeie zelaznej glowiey i jelca g((stymi ilobkami, 
wyeisni((tymi sztane'!, ktore nast((pnie przykryte zostaly 
eienk,! blaszk,! srebrn'!, spojon,! ze Zlobkowan'!, spodni~ 
powierzehni'!. Dalo to efekt owini((eia eienkim 
drueikiem srebrnym (Musianowiez, 1968, S. 346). 

Mieeze typu V spotykane s,! w ealej Europie. 
Z obszaru Norwegii znanyeh jest 6 takieh mieczy, 
datowanyeh z 1 polowy X W. (Petersen, 1919, p. 154-
156). 3 kolejne egzemplarze poehodz,! z Finlandii 
(Kivikoski, 1973, p. 113, tab. 95:836). 2 mieeze typu V 
oraz jeden typu przejseiowego V/W znaleziono w 
Danii, w grobaeh szkieletowyeh z polowy oraz z 2 
polowy X W. (Br0nsted, 1936, p. 149, 167, 183, fig. 66a, 
77a, 93, 94). Mieeze omawianego typu znane s~ 
rowniei z obszaru Szweeji (Thunmark-Nylen, 1998, 
tab. 219:1, 2; 224:2; 225:1) oraz Estonii, gdzie 
znaleziono 5 egzemplarzy. Estonski badaez broni Mati 
Mandel okreSla ezas ieh uzytkowaniana z 2 polowy 
X w. - 1 polowy XI W. (Mandel, 1991, p. 118). 
Pojedyneze znaleziska omawianego typu mieczy 
poehodz,! rowniez z Europy Zachodniej: z Francji
jeden egzemplarz (Arbman, Nilsson, 1969, p. 165-166, 
fig. l:a, 2:e; Muller-Wille, 1978, S.78), a z terenu 
Niemiec - 2, ze Szlezwika-Holsztynu, z miejscowoSci 
Ziiiderbrarupo i Belio (Muller-Wille, 1977, S. 43, 
Abb. 5:11, 6:1, 18:1, 2a-c). Iednak najwi((ksza liczba 
mieezy typu V zostala odkryta na obszarze Rosji. 
A. Kirpieznikow opisuje 14 egzemplarzy i datujejez 
X w. (KHpmrQHHKOB, 1966, e. 31). Ieden z najlepiej 



zachowanych znaleziono na cmentarzysku kurhano
wym w Gniezdowie, w grobie Dn-4 (Avdusin, 
Pushkina, 1988, p. 26, fig. 5:2). 

W materialach pochodz,!cych z ziem baltyckich 
znajduje sil( 13 mieczy typu V. 2 znane s,! z Lotwy, 4 -
z litwy, 6 - z obwodu kaliningradzkiego. Rl(kojeSc 
jednego takiego miecza znaleziono na Bialorusi 
(Kazakevicius, 1996, p. 63, pay. 67). Najwil(cej mieczy 
omawianego typu znaleziono na cmentarzysku 
kurhanowym w Kaup (Wiskiauten, Kr. Fischhausen). 
Berthold von zur Miihlen opublikowal3 egzemplarze 
pochodz'lce z numerowanych kurhanow i okreslil ich 
ehronologiy z 1 polowy X w. (Miihlen, 1975, S. 36, 
144, Tab. 27, 30, 31). Najpewniej jeden z nich zostal 
znaleziony podczas bad an w 1897 r. w kurhanie nr 11 
(La Baume, 1941, S. 23-24, Abb. 1). Jeszcze jeden 
miecz odkryty w kurhanie nr 2 opisuje W Kulakow 
(KYJlaKOB, 1988, pRC. 2:6; 1989, c. 88, 92-93). 
KJasyczny miecz typu V znaleziono przypadkowo w 
Wieszwile (Viesvile), rej. Jurbarkas, bardzo zblizony 
do opublikowanego przez J. Petersena okazu z Torblo 
w Norwegii (Petersen, 1919, tab. III). Zachowal sil( 
fragment glowni 0 dlugosci 57 cm i szerokosci 5,3 cm. 

Najbliisz,! analogi,! do miecza z kurhanu nr 47 z 
• • 

cmentarzyska w Zwirblach (Zvirbliai) jest prawdo-
podobnie identyczny egzemplarz pochodz,!cy z 
S'lSiaduj'lcego z nim inn ego stanowiska usytuowanego 
na terenie miasta Wilna - z cmentarzyska Rekanciszki 
(Rokantiskes). Jego dwusieczna glownia, dlugosci 
99,5 cm i szerokosci 5,3 cm, zostala skrl(cona podczas 
rytualnych obrzydow. Glowica i jelec s,! posrebrzane. 
Autorka publikacji 0 materialach z cmentarzyska w 
Rekanciszkach (Rokantiskes) K. Musianowicz 
zaliczyla ten miecz do typu X i okrdlila jego 
ehronologiy z wieku X (Musianowicz, 1968, s. 345). 

Kolejny miecz typu V zostal znaleziony na 
obszarze Litwy w 1990 r., na cmentarzysku z okresu 
wplyw6w rzymskich w Dauglaukis, rej. Taurage. Autor 
badan, arch eo log E. Jovaisa okreslil to znalezisko jako 
gr6b nr 77 i datuje je z lat 950-1100 (Jovaisa, 1992, 
p. 96). Jednak prawdopodobnie byl to nie grob, lecz 
skarb. W tym samym miejscu znaleziono jeszcze 2 
strzemiona oraz grot oszczepu. 

Miecze typu V znane s,! z bogatych pochowkow 
na lotwie. Jeden z nich znaleziono na cmentarzysku 
Qugeri, rej. Cesis, w grobie nr 30. Glownia tego 
dwusiecznego miecza miala dlugosc 100 cm i szerokosc 
6 em. Zachowal sil( takZe br'!zowy trzewik pochwy z 
omamentem palmetowym (Kazakevicius, 1996, pay. 66). 
W tym bardzo bogatym grobie odkryto 44 zabytki. W 
sklad zloionego w nim kompletu broni wchodzil 
jeszcze topor z szerokim ostrzem, noz bojowy i 2 groty 

oszczepow typu E. Lotewscy archeolodzy Janis Apals, 
Zigrida Apala, Ana Zari~a przypuszczaj'!, ze byl to 
grob kupca i datuj'! go z XI w. (Apala, Zari~a, 1991, 
p. 25 i nastl(pnie; Apals, Apala, 1994, p. 93-110). Drugi 
miecz typu V znaleziony na Lotwie, 0 dwusiecznej 
glowni, dlugosci 93 cm i szerokosci 5,4 cm, ktory 
pochodzi z cmentarzyska Kristapini, rej. Preili, z grobu 
nr 280. Razem z nim odkryto br¥owy trzewik pochwy. 
Chronologiy miecza okreslono z okolo 1000 r. (Kuniga, 
1988, p. 90). 

RykojeSci mieczy typu V to prawdziwe dziela 
sztuki. Przykladem moze byc inkrustowana br'!zem 
rekojeSc miecza z grobu nr 25 z cmentarzyska w 
Linkuhnen (obecnie Riewskoje, rej. Sowietsk, obwod 
kaliningradzki) (Engel, 1931, p. 321, fig. 3:b) oraz 
miecze z grobu nr 11 z Kaup (Wiskiauten), 0 

rykojesciach pokrytych srebrem i br'!zem (Heydeck, 
1900, tab. IX:4; La Baume, 1941, Tab. 1; Miihlen, 1975, 
Tab. 31). Miecze typu V CZysto ozdabiano metalami 
szlachetnymi i kolorowymi, a na glowniach umieszcza
no napisy. Dwa miecze z Kaup (Wiskiauten), z grobow 
nr 2 i 11, mialy napis ULFBERHT na glowni. Nie 

• 

mozna wykluczyc, ze i glownia miecza ze Zwirbli 
• 

(Zvirbliai) kryje jakis napis. Moze uda sil( to 
potwierdzic w przyszlosci dzil(ki specjalistycznym 
badaniom. 

Miecze typu V uzytkowane byly na ziemiach 
baltyckich w 2 polowie X w. i wI polowie XI w. Trafily 
one na te tereny z warsztatow producentow broni z 
Europy Zachodniej. 

Miecz znaleziony w grobie IIJ mozna datowac z 
przelomu X i XI w., na podstawie analogii z ziem 
baltyckich oraz innych regionow Europy. 

GROTY 

W grobie IIJ znaleziono dwa groty typu E wedlug 
J. Petersena (Petersen, 1919, p. 26-28, fig. 12, 13). 
Pierwszy z nich, 0 dlugosci 34,7 cm i lisciu szerokosci 
1,7 cm, rna tulejy zdobion,! ornamentem ostrolukowym 
(tab!. VII:2). Drugi byl krotszy, 0 dlugosci 26,3 cm i 
szerokosci liscia 1,6 cm (rys. VII:3). Oba groty 

• 

wspornniane sCi w artykule polskiego archeologa J. Za-
• 

ka (Zak, 1959, s. 136-148). 
Z ziem baltyckich, z czasow IX-XII w., znanych 

jest 58 egzemplarzy grotow tego typu, odkrytych na 
28 stanowiskach archeologicznych. 34 z nich zostalo 
znalezionych na Litwie: 31 pochodzi z okreslonych 
miejscowosci, 3 - z nieznanych. Z 6 takich grotow 
o ch na obszarze Lotwy jeden znaleziony zostalw 
nieznanych okolicznosciach. 16 grotow typu E pochodzi 
z bylych Prus Wschodnich. 15 znaleziono na dwoch 
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najbardziej znanych cmentarzyskach: 14 w Kaup 
(Wiskiauten) oraz 1(?) w Linkuhnen. Jeszcze jeden taki 
zabytek wyci~niyto z rzeki w Elbl~u (La Baume, 1940, 
S. 1343, Abb. 276). Ostateczna liczba grotow oma
wianego typu znalezionych na terenie bylych Prus 
Wschodnich nie moze bye doidadna, gdyz infonnacje 0 

nich w literaturze S'l niepeme. Na przyidad C. Engel w 
artykule z 1931 r. na II Kongresie Archeologow rejonu 
Morza Baltyckiego pisze, ze na cmentarzysku Lin
kuhnen w grobach okresu wikiflskiego groty z ornamen
towan'l tulejk'l wystypuj'l cZysto, ale nie mowi 0 ich 
konkretnej liczbie (Engel, 1931, p. 313-336). To sarno 
mozna powiedziee 0 materialach z cmentarzyska w 
Kaup (Wiskiauten). Wedlug B. von zur Miihlena w 9 
kurhanach znaleziono 11 grotow typu E z ornamen
towan'l tulejk'l (Miihlen, 1975, S. 121-140). W okresie 
powojennym badacze dalszych 15 kurhanow na 
cmentarzysku Kaup (Wiskiauten), F. Gurewicz i W. Ku
lakow znaleili jeszcze 3 takie groty (rypeBH'l, 1963, 
c. 197-210). W sumie wiyc na tym cmentarzysku 
znaleziono ogolnie 14 grotow typu E z ornamentowan'l 
tulejk'l. Jest to najwiyksza ich liczba na jednyrn 
stanowisku, podczas gdy na innych nie s'l jui: tak cZysto 
spotykane. Na przyklad 5 grotow znaleziono w 4 
grobach na cmentarzysku plaskim Upyna, rej. Szilale 
(Silale) Kolejne 4 egzemplarze wyst'lpily na cmen
tarzysku kurhanowyrn Kretuonys, rej. Swiyciany (Sven
Cionys), 3 - na cmentarzysku plaskim Kristapeni, rej. 
Preili. Po dwa egzemplarze odkryto na crnentarzysku 
kurhanowym Czobiszki (Ciobiskis), rej. Szirwincki 
(Sirvintos), w Marwele (Marvele) - Kowno (Kaunas) 
oraz na cmentarzysku w Pol'ldze (Palanga). Ostatnio 
jeden taki grot znaleziono w trakcie badan cmentarzyska 
kurhanowego Stawiszki (Staviskes), na terenie Wilna 
(Vilnius) (Grizas, 2000, p. 168, pay. 13:1). Wyj'ltko
wym znaleziskiem jest skarb 0 w miejscowosci 
Rupuniony (Rupunionys), rej. kowienski (Kaunas), w 
kt6rym wystqpily 2 groty typu E Z ornamentowanymi 
tulejkami. Na innych baltyckich stanowiskach archeolo
gicznych groty omawianego typu S'l reprezentowane 
przez pojedyncze egzemplarze. 

Groty typu E znajdowane S'l razem z mieczami 
roznych typow, talci:e V, jak w przypadku cmentarzyska 

• v 

w Zwirblach (Zvirbliai). Oprocz tego stanowiskaznane 
S'l tylko 3 takie przypadki, w Linkuhnen - grob or 25 
(badania C. Engla z 1928 roku) oraz w Kaup (Wis
kiauten) - grob or 11 (badania J. Heydecka z 1897 roku) 
oraz grob bez numeru (badania J. Heydecka w sierpniu 
1880 r.). 

Materialy archeologiczne niedwuznacznie wska
zuj'l na fakt wystypowania grotow typu E z ornarnento
wanymi tulejami na ziemiach baltyckich w latach 800-
1050. W XI w. S'ljui: spotykane bardzo rzadko i stanowi'l 
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anachronizm. Podstawowy okres ich uZytkowania to IX
X w. Archeolodzy S'l zgodni co do rniejsca, z kt6rego 
ornamentowane groty typu E dostaly siy na ziemie 
baltyckie. Przypuszcza siy, ze pochodz'l one ze 
Skandynawii, gdzie byly szeroko rozpowszechnione 
(Kunciene, 1972, p. 210-211; Volkaite-Kulikauskiene, 
1970, p. 231). Wedlug danych z 1967 r. w NOIWegii 

• 

znaleziono 70 takich grotow (Zak, 1967, s. 293), w 
• 

kontynentalnej Szwecji - ponad 80 (Zak, 1967, s. 294), 
a na Gotlandii - 30. Wyj'ltkiem jest Dania, sk'ld znane 
S'l tylko pojedyncze egzemplarze. Najwiycej grotow 
ornawianego typu pochodzi z obszaru Finlandii, z okresu 
wikinskiego. Znaleziono ich tam 370, z czego ponad 30 
egzemplarzy rna ornamentowane tulejki (Kivikoski, 
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1973, p. 115, tab. 98; 853). Zdaniem B. Solberg, bron ta 
byla produkowana w Norwegii i w Finlandii (Solberg, 

• • 

1984, p. 76). Tak sarno uWaZa J. Zak (Zak, 1967, s. 294). 
Wedlug A. Kirpicznikowa, groty typu E ze stali damas
censkiej z ornamentowanyrni tulejami, produkowane 
byly w warsztatach Europy zachodniej i do Skandynawii, 
Anglii i Rosji trafialy z nadrenskich osrodkow 
produkcyjnych (KHpnHQHHl(OB, 1966, c. 9). 

Kolejnym dowodem na to, ze groty typu E, 
znalezione na ziemiach baltyckich byly importowane, 
S'l okolicznosci ich znalezienia, bowiem najwi~cej 
odkryto ich wwikinskiej kolonii w Kaup (Wiskiauten). 
Porownujmy materialy archeologiczne znalezione na 
tym stanowisku. Z opublikowanych 86 przebadanych 
kurhanow w 46 byli pochowani myzczyini. W ich 
grobach znaleziono 42 groty roznego typu, 23 miecze, 
8 umb od tarczy, 1 noz bojowy. Grotywyst'lpilywi~cw 
91,3% wszystkich grobow myskich, miecze - w 50%, 
tarcze - w 17,3%, a noze bojowe - w 2,1%. Wsroo 
innych typow grotow typ E z ornamentowanymi 
tulejkami mial wysoki udzial i stanowil 33,3% calosci 
materialu. To sarno mozna powiedziee 0 wikinskim 
cmentarzysku w Gniezdowie kolo Srnolenska. Tam 
bron wystqpHa w ponad 50% grob6w. Niestety 
materialy z tego slynnego w calej Europie 
archeologicznego zostaly 0publikowane tylko ~Scio
wo, st'ld nie s'l znane dokladne dane dotycqce 
wystypowania tam interesuj'lcych nas grot6w. TrzebI 
jeszcze zwrocie uwagy na fakt, ze na ziemiacb 
baltyckich groty typu E znane s'l przede wszystkim 
ze stanowisk usytuowanych wzdluz wielkich rzek, CO 

mialo zwi'lzek z przebiegiern szlakow handlowych. Na 
to, ze w tych rniejscach nie tylko handlowano, ale i 
wojowano, wskazuje posrednio wlasnie obecnoU 
grotow typu E. Na podstawie analizy analogicznydl 
materia16w archeologicznych mozna s'ldzic, ze groty 
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typu E znalezione w Zwirblach (Zvirbliai), w grome 
IIJ, w kurhanie or 47, pochodzily ze Skandynawii i 
mozna je datowae z przelornu X-XI wieku. 



• 
NOZE 

W grobie IIJ znaleziono 2 noze. Pierwszy 0 

dJugosci 16,3 cm, 0 szerokosci ostrza 6 cm (rys. VII:4). 
Drugi n6z (?), zniszczony, mial dlugose 9,8 cm i 
szerokose 1,3 cm (rys. VII:5). 

To podstawowe i szeroko rozpowszechnione 
Darz~dzie pracy wyst~puje zar6wno w grobach m~skich 
jak kobiecych i dzieci~cych. Jednak noze, choe dzi~ki 
swym cechom charakterystycznym moglyby bye 
zabytkami datuj1\cymi si~, nie zostaly jak dot1\d w 
Iiteraturze litewskiej przedmiotu sklasyfikowane i 
wymagajq calosciowego opracowania przez specj alist6w. 

NASZYJNIKI 

W grobie IIJ wyst'lpily 4 typy naszyjnik6w: 1) 0 

kablqku skryconym z drut6w, z zapi~ciem na haczyk i 
Ntelk~ 2) 0 kabl1\ku skryconym z drut6w, z zakoncze
Diem w postaci stozkowatych guzk6w 3) z plaskimi, 
zachodzqcymi na siebie koncami 4) zakonczone 
wielosciennymi guzkami (wedlug Lietuvos, 1978, p. 27, 
t.emelapis 17, 30-31, zemelapis 19:1, 25, zemelapis 15). 

1) Naszyjniki 0 kabl~ku skr~conym z drut6w, z 
zapi~ciem na haczyk i p~telk~. 

W grobie IIJ wyst1\pil jeden naszyjnik br1\Zowy tego 
typu (w 2 fragmentach), srednicy okolo 17x22 cm, 0 

kablqku skryconym z 3 drut6w (rys. VIII:6). 
Naszyjniki tego typu byly zazwyczaj skrycane z 2 

drut6w, a haczyk i p~telk~ wykonywano z jednego 
drutu. KOIke czysto daleko zachodz1\ na siebie, 
tworzqC drug1\ p~tl~. Ten typ ozd6b byl najbardziej 
rozpowszechniony w zachodniej Litwie i jest najczys
ciej spotykany z zapinkami podkowiastymi 0 g16wkach 
cylindrycznych, w ksztakie mak6wek, gwiaidzistych i 
zoomorficznych. Tylko 3 takie naszyjniki znane S'l z 
obszaru kulturowego Litwy Centralnej. Dwa pochodz1\ 
ze Sredniowiecznych grob6w w Rumszyszkach 
(Rumsiskes), rej. kajszadarski (Kaisiadorys), jeden z 
grobu nr 121, drugi to znalezisko luine (Urbanavicius, 
1970, p. 17, pay. 39:7). Trzeci taki naszyjnik odkryto w 
Sargenach (Sargenai) kolo Kowna (Kaunas) (Lietuvos, 
1978, p. 28). W litewskich materialach archeo
logicznych znanych jest dot1\d 70 takich ozd6b z 22 
stanowisk. Jedyny naszyjnik znaleziony na terenie 
wschodniej Litwy p~cbodzi z opisywanego grobu IIJ 
w kurhanie nr 47 w Zwirblach (Zvirbliai). N a obszarze 
lotwy naszyjniki omawianego typu nie s1\ popularne. 
Dominuj'l tam egzemplarze z dwiema pytlami na 
koncach (Latvijas, 1974, tab. 48:2). 

Naszyjniki zakonczone haczykiem i pytelk1\ s1\ 
szeroko datowane z okresu IX-XI w. (Lietuvos, 1978, 
p. 27, 28, zemelapis 17). Egzemplarz znaleziony w 
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Zwirblach (Zvirbliai) mozna, na podstawie analogii, 
datowae z przelomu XlXI wieku. 

2) Naszyjniki 0 kabl~ku skr~conym z drut6w, Z 

zakonczeniem w postaci stozkowatych guzk6w. 
W grobie IIJ wyst'lpily 3 fragmenty takiego 

naszyjnika, dlugosci 13, 4,1 i 2,6 cm, 0 kabl1\ku 
skr~conym z 3 drut6w, okr'lglych w przekroju (rys. 
VIII:8). Na koncu jednego z fragment6w zachowalo 
si~ zakonczenie w postaci dw6ch prostok'ltnych plytek 
i jednego stozkowatego guzka. Drugie zakonczenie, 
na kt6rym powinny bye 3 stozkowate guzki - nie 
zachowalo si~. 

Naszyjniki omawianego typu, 0 3 guzkach na 
jednym i dw6ch plytkach zjednym guzkiem na drugim 
koncu, S'l cz~sciej spotykane w materialach archeo
logicznych pochodz'lcych ze wschodniej Litwy, nieco 
mniej liczne - na Litwie P6lnocnej i Centralnej. 
Pojedyncze egzemplarze znane S1\ takie z zachodniej 
cz~sci Litwy. Najdalej na zach6d wysuni~tym stano
wiskiem, gdzie znaleziono taki naszyjnik, to Stragny 
(Stragnai), rej. Klaipeda. Z obszaru calej Litwy 
znanych jest dot'ld 50 ozd6b tego typu z 32 stanowisk 
archeologicznych (Lietuvos, 1978, p. 30-31, zemelapis 
19:1; Tautavicius, 1996, p. 185-186). S'l one tam 
spotykane cz~sciej niz na Latwie, gdzie grupuj'l si~ 
gl6wnie w cz~sci wschodniej, rzadziej wyst~puj'l na 
poludniu (Karnups, 1929, p. 134-136, ryc. 9). Na 
obszarze poludniowej Latwy znaleziono taki naszyjnik 
na cmentarzysku z XI-XII w. w Ciemalde, rej. Jelgava 
(Latvijas, 1974, p. 214). Ozdoby te byly charakte
rystycze dla wyposazenia poch6wk6w kobiet let
galskich (Radi~s, 1999, p. 73). 0 ile na Litwie naszyjniki 
omawianego typu datowane S'l z VII-XI w. (TautaviCius 
1996, p. 185), na Latwie pojawiaj'l si~ nieco p6iniej, 
okolo VIII w. i spotyka si~ je w grobach kobiecych 
dluzej - do XII w. (Karnups, 1929, p. 134). 

Analogiczne zabytki znane sa takie z obszar6w 
p61nocno-zachodniej Bialorusi. 4 takie naszyjniki 
wykonane ze srebra znaleziono w skarbie w Milkie
wiczach. Ich chronologi~ okreslono z X-XI w. (Cep
reeBa, 1978, c. 37, pHC. 1:4). 

Zachowany fragmentarycznie naszyjnik z grobu II 
J nalei:y datowae z X w. - 1 polowy XI w. 

3) Naszyjniki z plaskimi, zachodz~cymi na siebie 
koncami. 

W grobie IIJ znaleziono fragmenty 4 takich 
naszyjnik6w. Trzy z nich pochodz'l z partii srodkowych 
i s'l wykonane z pr~ta okr'lglego w przekroju, 
przechodz'lcegow tr6jk1\tny (rys. VIII:9-11). Czwarty 
fragment to rozklepane na plasko zakonczenie 
naszyjnika. (rys. VIII:12). 

Naszyjniki omawianego typu byly bardzo popu
larn1\ ozdob1\ w VIII-X w. na p6lnocno - wschodniej i 



wschodniej Litwie oraz na poludniowo-wschodniej 
Lotwie, czyli na ziemiach Litwin6w, Se16w i Letgal6w. 
Na Litwie odkryto dotqd 40 takich ozd6b (Lietuvos, 
1978, p. 25, zemelapis 15; Tautavicius, 1996, p. 181). 
N ajbardziej na poludnie wysunir;:te znalezisko pochodzi 
z cmentarzyska kurhanowego Pamusys, rej. Varena, 
gdzie wystqpily 2 takie naszyjniki (Szukiewicz, 1900, 
rys. 3:2; Volkaite-Kulikauskiene, 1970, p. 145, pay. 17:3; 
Kunciene, 1973, p. 110, pay. 5:6). Czasami na splaszczo
nych koncach naszyjnik6w wywiercone byly otworki, w 
kt6rych umieszczano trapezowate zawieszki lub 
dzwoneczki. Kilka tak zdobionych egzemplarzy znale
ziono w Pirogach (Pyragiai), rej. Kupiszki (Kupiskis), i 
Wabalninki (Vabalninkas), rej. Birzi (Bidai) (Kuli
kauskas, Kulikauskiene, Tautavicius, 1961, p. 462, pay. 
330). Fragmenty naszyjnik6w z dzwoneczkami po
chodzqcych z nieznanych stanowisk z obszaru Litwy 
znajdujq sir;: w Sztokholmie, w Muzeum Historycznym 
(SHM 6565:139). Naszyjniki z plaskimi zakonczeniami 
sqjednak najczr;:sciej spotykane na ziemiach Sel6w oraz 
Letgal6w i tam najbardziej rozpowszechnione byly 
egzemplarze ozdobione zawieszkami. luz w 1929 r. 
lotewski archeolog Adolfs Karnups, piszqc 0 naszyjni
kach lotewskich z p6znego okresu zelaza, wymienil149 
egzemplarzy tego typu (Karnups, 1929, p.121-129). Od 
czas6w jego pracy liczba tych zabytk6w znacznie 
wzrosla. Obecnie z terenu l...otwy znanych jest 376 
naszyjnik6w bez zawieszek oraz 259 - z zawieszkami z 
ponad 100 stanowisk archeologicznych (Snore, 1994, 
p. 107, fig. 1, 2). Ilustracjq faktu, ze byly to ulubione 
ozdoby, Sq znaleziska z cmentarzyska w Kivti, rej. Ludza, 
gdzie stanowily one 50% og61nej liczby wszystkich 
znalezionych tam naszyjnik6w. W niekt6rych grobach 
wystqpily nawet po dwa egzemplarze (Snore, 1987, 
p. 18). Bardzo pir;:kne okazy takich naszyjnik6w 
pochodzq z cmentarzyska kurhanowego w Lejasdopeji, 
rej. Aizkraukle. I tak w kurhanie nr II, w grobie nr 17, 
gdzie pochowano dziewczynkr;:, znaleziono naszyjnik, na 
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koncach kt6rego bylo 18 dzwoneczk6w (Snore, 1997, 
fig. 32). Ozdabianie naszyjnik6w brqzowyrni zawieszkarni 
jest charakterystyczne dla IX-XII ww. Natorniast okres 
wystr;:powania naszyjnik6w omawianego typu mozna na 
podstawie znalezisk z licznych grobOw kobiecych okreSlic 
z VII-XIII w. (Radir;ts, 1999, p. 71). Tak tez naleiy 
datowac ozdoby tego typu znalezione na obszarze Litwy. 

Poza obszarami baltyckimi naszyjniki z plaskimi, 
zachodzqcymi na siebie koncami wystr;:pujq niekiedy 
na ugro-finskich terenach Estonii, na przyklad na 
grodzisku lru (Vassar, 1939, fig. 50) i cmentarzysku w 
Kobratu. Naszyjnik z trapezowatymi zawieszkami, 
datowany z XI-XII w. (Selirand, 1974, p. 138-139, 
fig. XXVI:2), znany jest z Uskeia-Lukkarinmaki w 
Finlandii (Kivikoski, 1973, p. 68, fig. 450). Kilka 
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egzemplarzy takich ozd6b znaleziono w g6mym dorzeczu 
Berezyny na slowiaflskirn cmentarzysku kurhanowym w 
Zaslawliu oraz nad srodkowq Dwinq, na cmentarzysku 
kurhanowym w Rudnia-Salatki (CepreeBa, 1978, c. 37, 
pHC. 1:5; 1985, c. 124, pHC. 1:1, 2). Zachowane frag
mentarycznie naszyjniki z plaskimi koncarni, pocho-
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dzqce z grobu III z kurhanu nr 47 ze Zwirbli (Zvirbliai) 
naleiy datowac z konca X-poczqtku XI w. 

4) Naszyjniki z wielosciennymi guzkami na koncach. 
W grobie III znaleziono jeden taki naszyjnik (w 2 

fragmentach), 0 srednicy okolo 20 cm, wykonany z 
prr;:ta 0 przekroju okrqglym w partii centralnej i 
tr6jkqtnym - w pozostalej czr;:sci. Na obu koncach 
wystr;:pujq wieloscienne guzki (rys. VIII:7). 

Aoalogiczne naszyjniki nie Sq znane z obszaru 
Litwy. Spotykane Sq, co prawda, naszyjniki zwieloscien
nymi guzkami na koncach, ale ich kablqki Sq zawsze 
skrr;:cane z brqzowych drut6w. Ozdoby tego typu tei 
nie Sq czr;:sto spotykane. Znanych jest 7 takich 
naszyjnik6w, datowanych z X-XII w. (Lietuvos, 1978, 
p. 31, zemeIapis 19:2). Znaleziony najblizej cmentar-
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zyska w Zwirblach (Zvirbliai) zabytek tego typu 
pochodzi z rniejscowosci Staciunai, rej. Pakruojis. Jego 
kablqk, w przekroju rombowaty, a przy wielosciennych 
guzkach - wielokqtny, jest ornamentowany motywami 
geometrycznymi. Naszyjniki z wielosciennymi guzkami 
na koncach Sq niekiedy datowane z XI w. (Voikaite
Kulikauskiene, 1943, p. 88, pay. 3). Egzemplarz 
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znaleziony na cmentarzysku w Zwirblach (Zvirbliai) 
jest genetycznie powiqzany z zapinkami podko
wiastyrni oraz podobnymi bransoletami zakonczonymi 
takimi samymi guzkami. Zapinki podkowiaste z 
wielosciennymi guzkami na koncach Sq zabytkiem 
bardzo popularnym nie tylko na Litwie, ale takie na 
pozostalych ziemiach baltyckich i poza nirni. Branso
lety tego typu wystc;:pujq rzadziej. Znanych jest dotijd 
50 egzemplarzy takich ozd6b. Najbardziej rozpows
zechnione byly na obszarze zachodniej Litwy, 
pojedyncze egzemplarze pochodzq ze stanowisk Limy 
Wschodniej. Datowane Sq z X-XI w. (Lietuvos, 1978, 
p. 104-105, zemeiapis 60: 3). Naszyjnik z wieloscien
nymi guzkami z grobu III mozna na podstawie podob
nie zakonczonych bransolet datowac z X-XI w. 

BRANSOLElY 

W grobie III wystqpily 2 typy bransolet: 1) 
masywna 0 p6lokrqglym przekroju 2) 0 tr6jk'ltnym 
(daszkowatym) przekroju. 

W litewskiej literaturze archeologicznej brak jest 
ostatecznej klasyfikacji i jasnego podzialu bransolet na 
grupy, typy, podtypy. Analizujqc ten typ ozd6b opieram 
sir;: wir;:c na dw6ch pracach, w kt6rych zawarty jestwst~oy 



podzial tych zabytk6w - na pracy z 1961 r. autorstwa P. 
Kulikauskasa, R. Kulikauskiene i A. TautaviCiusa 

Kulikauskiene, TautaviCius, 1961), oraz na 
0publikowanym w 1978 IV tomie Atlasu Archeolo-
gicznego Litwy (Lietuvos, 1978, p. 88-106). 

1) Bransoleta masywna 0 p6lokr~glym przekroju. 
W grobie IIJ wyst'lpila jedna bransoleta tego typu, 

o srednicy 5,Ox7,2 cm, zdobiona trzema rzt(dami 
wsp6ISrodkowych romb6w przedzielonych dookolnymi 
ieberkami (rys. IX:15). 

W litewskim materiale archeologicznym branso
lety tego typu s'l zaliczane do grupy bransolet 
masywnych i dzielone na podgrupy w zaleznosci od 
przekroju sztabki, z kt6rej zostaly wykonane. W 
niektorych publikacjach wydzielono dwie podgrupy 
takich ozd6b: 0 przekroju po1okr'l8lym i czworok'ltnym 
(Kulikauskas, Kulikauskiene, TautaviCius, 1961, p. 491, 
Volkaite-Kulikauskiene, 1970, p.180), natomiast w 
innych - piye: 0 przekroju po1okr'lglym, tr6jk'ltnym, 
prostokqtnym, kwadratowym i wielok'ltnym (Lietuvos, 
1978, p. 95-97, zemelapis 57). Najliczniejsz'l z nich 
stanowiq bransolety 0 p610kr'l8lym przekroju (Lietu
vos, 1978, p. 95-97, zemelapis 57:1). Ich konce s'l 
poszerzone, a partia srodkowa - scieniona i zwt(zona. 
Bransolety tego typu byly zawsze ornamentowane 
(cz~sto z wyl'lczeniem partii srodkowej), motywami 
powracaj'lcej, zagit(tej linii, wybijanymi rombami, 
trojkqcikami, k6leczkami (Lietuvos, 1978, p. 95-96). 
Wszystkie podgrupy bransolet masywnych wystt(puj'l 
na obszarze calej Litwy. Sposr6d znanych dot'ld okolo 
ISO egzemplarzy bransolet 0 polokr'lglym przekroju, 
zdecydowana wit(kszose grupuje sit( w strefie nad
morskiej, na obszarach Litwy Zachodniej. Z cmen
tarzyska Kiaulejkie (Kiauleikiai), rej. Kretinga, 
znanych jest 9 egzemplarzy, datowanych z IX-X w. 
(Lietuvos, 1978, p. 96, Lietuvi4, 1958, pay. 495), 
natomiast az 116 odkryto na cmentarzysku w Pol'ldze 
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(Palanga) (Lietuvi4, 1978, pay. XVIII, Zulkus, 1988, 
p. 124, pay. 16). Na obszarze Litwy Wschodniej zano
towano zaledwie kilka stanowisk z takimi ozdobami 
(Lietuvos, 1978, zemelapis 57). St'ld wysuwany w 
literaturze wniosek, ze S'l one najbardziej charakte
rystyczne dla teren6w nadmorskich Kur6w (Tautavicius, 
1996, p. 255). Pojawiaj'l sit( w 2 polowie IX w., 
funkcjonuj'l w X w. i w 1 polowie XI w. (Volkaite
Kulikauskiene, 1970, p. 180). Bransolety tego typu S'l 
dose powszechnie spotykane na obszarze Lotwy. 
Znane S'l mit(dzy innymi z cmentarzyska Aizkraukle 
(Ascheraden), rej. Aizkraukles. (Katalog, 1896, p. 69, 
tab. 20:15,31) orazz cmentarzyska Nukszy, rej. Ludzas, 
na ktorym wyst'lPily mit(dzy innymi w grobie nr 23 i 38 
(IIlHope, 3ei1,nc, 1957, c. 70, 72, Ta6. V, pRC. 12, l3). 
Wedlug badaczy tego ostatniego stanowiska, masywne 

bransolety 0 roznych przekrojach (tr6jk'ltnym, p6lo
kr'l8lym) byly, obok bransolet innego typu, znajdowane 
w prawie kai:dym mt(skim grobie (UIHope, 3ei1,nc, 1957, 
c. 39). Bransolety masywne 0 p610kr'l8lym przekroju 
wystt(puj'l nie tylko na ziemiach baltyckich. Znane S'l one 
r6wniez z obszar6w Finlandii i Szwecji (Kulikauskas, 
Kulikauskiene, Tautavicius, 1961, p. 494, Volkaite
Kulikauskiene, 1970, p. 180). W Estonii tak'l ozdobt( 
znaleziono na stanowisku Peetri Orisaar (Thllgren, 1925, 
p. 98, 100, pay. 129). Bransolett( masywn'l 0 p6lokr'l8lym 
przekroju z grobu II] mozna na podstawie analogii z 
innych stanowisk datowae z X-XI w. 

2) Bransolety 0 tr6jk~tnym (daszkowatym) 
przekroju. 

W grobie II] znaleziono 2 cale oraz fragmenty 4 
innych bransolet tego typu (rys. IX:I6-21). Srednice 
dw6ch pierwszych wynosz'l7,65x7,75 cm oraz 7,8x8,2 cm. 
Wszystkie byly zdobione na koncach poprzecznymi 
nacit(ciami oraz motywem ukosnej kratki b'ldi gruparni 
naprzemianleglych, ukosnych kresek. 

Bransolety 0 tr6jk'ltnym (daszkowatym) przekroju 
nalez'l do grupy bransolet z rozszerzaj'lcymi sit( 
koncarni, pustych, wykonanych z blachy. Wywodz'l sit( 
od prostych bransolet z VII w. 0 peloym, tr6jk'ltnym 
przekroju, kt6re w VIII w. zaczt(to wykonywac z 
odpowiednio wygit(tej blachy. Ozdoby te staly sit( w 
ten spos6b znacznie lZejsze, choc wygl'ldaly masywnie. 
Ich partia srodkowa byla wt(zsza w por6wnaniu z 
rozszerzaj'lcymi sit( koncami. W litewskiej literaturze 
archeologicznej wydzielono dwie grupy bransolet tego 
typu - wczesniejsz'l (grupa 1) i p6zniejsz'l (grupa 2) 
(Lietuvos, 1978, p. 93, zemelapis 55). Wczesniejsze 
egzemplarze z IX w. maj'l zakonczenia szersze, WYZsze 
niz p6zniejsze, datowane z X-XI w., ktorych obwod 
staje sit( usredniony - to znaczy szerokosc tworz'lcej 
je blachy jest mniej wit(cej taka sarna na koncach jak i 
w partii srodkowej (Kulikauskas, Kulikauskiene, 
Tautavicius, 1961, p. 496, Volkaite-Kulikauskiene, 1970, 
p. 179, 180). Bransolety grupy 2 byly wykonywane z 
grubszej blachy niz grupy 1, a ich zakonczenia, 0 
przecit(tnej szerokosci 3-4 cm, byly bardziej odchylone 
od siebie. Ozdoby te s'l zazwyczaj zdobione ornarnentem 
jodelkowym, grupami kresek, rzt(dami trojk'ltow 
utworzonych z nacit(c, linii. Ornament zajmuje prze
wai:nie cal'l powierzcbnit( bransolety, niekiedy poza jej 
parti'l srodkow'l (Lietuvos, 1978, p. 93). 

Wczesniejsze bransolety daszkowate grupy 1, jak 
pokazuj'l miejsca ich znalezienia, wystt(puj'l wyl'lcznie 
na wybrzezu litewskim, na Litwie Zachodniej, podczas 
gdy pozniejsze, grupy 2, znane s'l jedynie z kilku 
stanowisk we wschodniej i centralnej Litwie. Chro
nologit( tych ostatnich okreslono z X-XI w. (Lietu
vos, 1978, p. 93, zemelapis 55:2). A. TautaviCius datuje 
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je nieco wczesniej, z 2 potowy IX-X-XI w. (Tauta
vicius, 1996, p. 252). 

Bransolety odkryte w grobie IIJ kurhanu nr 47 w 
• v 

Zwirblach (Zvirbliai) nalez'! do 2 grupy bransolet 
daszkowatych. Jak dot,!d znaleziono na Litwie ponad 
20 egzemplarzy ozd6b tego typu. Jedna z nich wyst<!pi1a 
w cialopaloym grobie rzemieslnika nr 378 w Sargenach 
(Sargenai) kolo Kowna (Kaunas) datowanym z X-XI w. 
(Lietuvi4, 1958, pay. 493; Sadauskaite, 1959, p. 69, 
pay. 9:2, 70). Zakonczenie takiej bransolety odkryto 
takZe na grodzisku Kaukai, rej. Alytus (Kulikauskas, 
1982, p. 72, pay. 109:3). Jednak najwil(cej bransolet 
daszkowatych grupy 2 znaleziono wlasnie na cmen-
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tarzysku w Zwirblach (Zvirbliai). Opr6cz omawianych 
6 egzemplarzy z kurhanu nr 47 analogiczne ozdoby 
wyst'!pily takZe w kurhanie nr 39, w grobie I - 4 
egzemplarze (Volkaite-Kulikauskiene, 1970, p. 179-
180, pay. LI) oraz w grobie I z kurhanu nr 49 (2 
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e~zemplarze). W sumie z cmentarzyska w Zwirblach 
(Zvirbliai) pochodzi 12 takich bransolet, czyli potowa 
wszystkich znalezisk z obszaru Litwy. 

Bransolety omawianego typu nie s,! znane z 
material6w lotewskich, wystl(puj,! natomiast na tere
nach s,!siaduj,!cych z Litw'! od wschodu i poludnio
wego wschodu. Na obszarze Bialorusi, na cmentar-

. zysku Jasudowo, rej. Grodno, datowanym z X-XI w., 
w kurhanie III wyst,!pita jedna cala bransoleta 
daszkowata oraz polowa drugiej, identycznej (Kru
kowski, 1911, s. 8, rys. 12). Na cmentarzysku Nacza, 
rej. Radun, w grobie 10 znaleziono dwie takie same 
bransolety, jedn,! cat'!, drug,! zniszczon'! przez ogien 
(Szukiewicz, 1913, s. 36, rys. 2). Bransolety 0 tr6jk,!t
nym (daszkowatym) przekroju, znalezione w grobie 
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IIJ kurhanu nr 47 w Zwirblach (ZvirbJiai) mozna 
datowac z X-XI w. 

ZAPINKI 

W grobie IIJ znaleziono jedn,! zapinkl( podko
wiast'! z wielosciennymi guzkami na koncach, 0 
srednicy 5,1 cm, wykonan,! z prl(ta 0 przekroju 
soczewkowatym (rys. X:23). 

Zapinlci tego typu pojawiaj,! sil( na Litwie w IX w. 
i S,! szeroko rozpowszechnione w X i XI w. Zdecydo
wana wil(kszosc byla wykonywana z bT'lzu. Wsr6d 
zapinek znalezionych w Paragaudis, rej. Szilale (SiIale), 
wyst,!pila jedna 0 posrebrzanym kabltlku. Jak dot,!d 

o ponad 250 ozd6b omawianego typu. Najczl(sciej 
spotykane S,! na cmentarzyskach Litwy Zachodniej. 
Na niekt6rych z nich znaleziono po kilkadziesi'!t 
egzemplarzy takich zapinek. Na przyklad: w Pol,!dze 
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(Palanga) 051 sztuk, w Upyna, rej. Smale (Silale)-
30, w Stragnai, rej. Klaipeda - 29, w Gintaliszce 
(Gintaliske), rej. Kretinga - 15 (Lietuvos, 1978, p. 55, 
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zemelapis 34:5). Kabl~ki zapinek z 
guzkami na koncach wykonywane byly z prl(tow 0 

zr6znicowanym przekroju: okr,!gtym, owalnym, 
wielok'!tnym, rombowatym, tr6jk,!tnym, czasami byly 
tordowane lub skrl(cane z kilku drut6w. CZysto 
zdobiono je drobnymi nacil(ciami, tr6jk,!cikami, 
k6leczkami, wybijanymi punktami, a niekiedy na
nizywano dodatkowo spiralne pierscienie z bqzu. 
Ornamentowano takZe wieloscienne guzki na koncacb 
zapinek. 

Zapinki omawianego typu s,! spotykane nie tylko 
na ziemiach baltyckich. Na drodze wymiany trafialy 
one na ziemie slowianskie i byly tam istotnym 
elementem kultury materialnej (BaHTK}'HCKeHe, 1980, 
c. 461-469). Ozdoby takie wystl(powaly rowniez w 
Europie P6lnocnej. Z obszaru Gotlandii znanycbjest 
635 zapinek z wielosciennymi guzkami 0 r6znorodnych 
przekrojach kabl,!k6w (Carlsson, 1988, tab. 22) . 
Zapinkl( podkowiast'! z grobu IIJ mozna datowac z 
konca X-I polowy XI w. 

SZCZYPCZYKI 

W grobie IIJ kurhanu or 47 znaleziono 
br'!zowe, dlugosci 5,7 cm (rys. X:24). 

Szczypczyki wykonywane z br'!zu lub zelaza byIy 
przedmiotem codziennego uiytku, wykorzystywanym 
do zabieg6w higienicznych, sluz,!cym niekiedy jato 
narzl(dzie jubilerskie lub chirurgiczne . 
1996, p. 275). Ich przecil(tna dlugosc wynosila 
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7,5 cm. Rzadko byly ornamentowane. Znane ~ 
litewskich grodzisk Kunigiszki-Pajewonie 
giskiai-Pajevonys), rej. Wilkawiszki 
Nemenczyna (NemenCine), rej. wilenski 
Wozgiele (Vozgeliai), rej. Zarasy (Zarasai) z 
cmentarzysk I tysi,!celiecia. Interesuj,!ce, ze w 
terialach z V-IX w. wystl(puj,! przewaznie w 
poch6wkach. CZl(sto znajdowane s,! na piersi, 
sk6rzanym pasie, rzemieniu lub na lancuszku 
czepionym do zapinki (TautaviCius, 1996, p. 274). 
cmentarzyska Vilk4 Kampas, rej. Szilute (Silute), 
grobu nr 6 znane S,! proste br'!zowe szczypczyki 
dlugosci 6 cm, kt6re byly pol'!czone lancuszkiem 
kuszowat'! zapink,! br'!zow'! z guzami w 
mak6wek na koncach spirali, datowan,! z VIII 
(Nakaite, 1970, p. 51, pay. 9:2,53). Na 
Pozere (Paezeris), rej. Szilale (Silale), w grobie 
wyst,!pily tr6jk,!tne szczypczyki zdobione 
rowkami wzdluz krawl(dzi, przyczepione do 
zawieszonego na cil(ciwie kuszowatej zapinki 
o ciostowatej n6ice z 1 polowy VIII w. (Tautavicius, 
p. 102, pay. 9:4, 109). Kolejne szczypczyki, . 
pol'!czone z du:l<! zapink,! kuszowat'! z 
z VII w., odkryto w grobie nr 27 na 



Pamiszki (Pamiskiai), rej. Paswalys (Pasvalys) 
(liutaviciene, 1974, p. 42). Z cmentarzyska 

. (Kasuciai), rej. Kretinga, z grobu nr 25 
pochodzli br¥owe szczypczyki zawieszone na kuszo
watej zapince zoomorficznej datowanej z VIII w. 
Opr6cz tego w grobie wyst,!pila jeszcze jedna taka 

zapinka, miecz, noz, w«dzidlo, sierp (Radzvi
lovaite, 1970, p. 70). N a cmentarzysku Laiwie 
(Laiviai), rej. Kretinga, znaleziono szczypczyki 
br~owe, dlugosci 6,7 cm, zdobione podluznymi 
rowkami wzdluz kraw«dzi, przywieszone na koncu 
IaDcuszka zaczepionego za ci«ciw« brqzowej zapinki 
kuszowatej z guzkami w ksztalcie makowek na 
koncach spirali, datowanej z IX-X w. (Lietuvi4, 
1958, pay. 416). 

Szczypczyki w grobach mogly bye tez po prostu 
poIoione na piersi lub przy boku zmadego. I w ten 
spos6bwTaurapilis, rej. Uciana (Utena), w ksiqi:«cym 
grobie nr 5 z konca V - pocz,!tku VI w., znaleziono 
br~owe szczypczyki 0 dlugosci 7,3 cm lez'!ce po 
zewn~trznej stronie miecza (Tautavicius, 1981, p. 31, 
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pay. 33). Na cmentarzysku Zwile (Zviliai), rej. Szilale 
(SilaJe), do 4 grobow m«skich wlozono po jednej parze 

3 z nich byly brqzowe i mozna je datowae 
z VII-VIII w., 1 - zelazna, z III-IV w. (Vaitkuns
kiene, 1999, p. 141, pay. 144). 

Spoza terenow Litwy szczypczyki znane s,! 
mi~dzy innymi z Birki, gdzie znaleziono 23 sztuki, 
prawie wylqcznie w grobach kobiecych, datowanych 
z IX - 1 polowy X w. Wyst,!pily tam okazy zelazne i 
br~owe, 0 dlugosci 7-10 cm. (Tautavicius, 1996, 
p. 275). Z ziem pruskich pochodzq brqzowe szczy
pczyki odkryte w 1996 r., razem z innymi zabytkami 
datowanymi z X/XI w., na galindzkim grodzisku w 
miejscowosci Szestno, stanowisko III, gm. Mrqgowo 
(zabytek niepublikowany. W przygotowaniu 
artykul 0 stanowisku w publikacji "Studia Ga
lindzkie", t. I). 

Szczypczyki nalezq do zabytkow wyst«pujqcych w 
calym I tysi,!cleciu i na pocz'!tku II tysiqcJecia. Jak 
dotqd nie wydzielono takich cech, ktore pozwalaly by 
uSciSlic ich chronologi«. Najblizszy okazowi z grobu 
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IIJ z kurhanu nr 47 ze Zwirbli (Zvirbliai) jest 
egzemplarz z grobu ksiqz«cego nr 5 z Taurapilis, 
datowany z konca V - poczqtku VI w. Wydaje si« 
jednak, ie chronologi« szczypczykow z cmentarzyska 
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w Zwirblach (Zvirbliai) naleiy okrdlie tak sarno jak 
pozostalych zabytkow z tego samego zespolu - czyli z 
X-XIw. 

L\CZNIK KOLII LUB NASZYJNIKA 

Wsr6d zabytkow pochodzqcych z grobu I1J 
znajduje si« przedmiot w postaci lukowato wygi«tej 

blaszki brqzowej 0 wrzecionowatym ksztalcie, 
dlugosci 6,8 cm i szerokosci 1,6 cm. Jeden jej koniec 
jest haczykowato zgi«ty, drugi zwini«ty w esowate 
uszko. Wzdluz kraw«dzi blaszka pokryta jest 
ornamentem wybijanych trojk'ltow (rys. X:26). 
Prawdopodobnie przedmiot ten sluzyl jako l'lcznik 
kolii b'ldz naszyjnika. 

Z obszaru Litwy nie Sq, jak dot'ld, znane 
podobne zabytki. Pewn'l dalek,! analogi« mogq 
stanowie wyst«puj,!ce na ziemiach Letgalow l'lczniki 
napiednikow, do ktorych przyczepiane byly 
lancuszki i roznorodne zawieszki. Pojawiaj'l si« one 
w X w. i upowszechniaj,! w XI-XII w. (Radi~s, 1999, 
p. 75, fig. 53, 54:3, 4). L'lczniki te s'l jednak 

• 

zdecydowanie wi«ksze od znaleziska ze Zwirbli 
v 

(Zvirblai) i maj,! zazwyczaj postae dlugiej, prosto-
k,!tnej tasmy, zawini«tej na obu koncach w uszka. 

Blizsz'l analogi,! do opisywanego zabytku wydaj'l 
si« bye zakonczenia srebrnych naszyjnikow ple
cionych z drutow, znanych z obszaru Rusi Kijowskiej 
oraz Skandynawii. Zakonczenia te skladaj,! si« z 
dwoch wrzecionowatych blaszek: jednej z haczykiem, 
drugiej z p«telk'l b,!dz obydwu z haczykami. Ich 
ksztah i niekiedy sposob zdobienia s,! identyczne jak 
na okazie z kurhanu 47, z tym ze byly one na stale 
pol'lczone z naszyjnikiem. Srebrny naszyjnik sple
ciony z 3 drutow, z wrzecionowatym zakonczeniem 
ornamentowanym pasmami wybijanych trojk'lcikow, 
znaleziono w 1904 r. w skarbie kolo miejscowosci 
Kryzowo, gub. pskowska, zaliczonym do grupy 
skarbow ukrytych w XI - pocz'ltku XII w. (Kop-
3YXHHa, 1954, Ta6JI. XXVI:76). Z obszaru Skan
dynawii srebrne naszyjniki 0 wrzecionowatych 
zakonczeniach, zdobionych takim samym motywem 
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jak okaz ze Zwirbli (Zvirbliai), czyli pasmami 
wybijanych trojk'lcikow wzdluz kraw«dzi, znaleziono 
mi«dzy innymi w skarbach: z Glemminge (datowa
nym z okresu po 1000 r.), Reslov (datowanym po 
996 r.) czy z S. Sandby Friedhof (datowanym po 
983 r.) (Hardh, 1976, S. 43, 61, 67, Abb. 29: 1-3; 
43:11:1; 46:1). Najblizsza analogi a do omawianego 
l'lcznika z kurhanu nr 47 pochodzi z ziem pruskich, 
ze wzmiankowanego juz galindzkiego grodziska w 
miejscowosci Szestno, stanowisko III, gm. Mr'!gowo. 
Razem z innymi zabytkami, datowanymi z XlXI w., 
znaleziono tam wrzecionowat'l blaszk« br'lzow'l 
zakonczon'! uszkiem i haczykiem, zdobion'l orna
men tern wiJczych klow (zabytek niepublikowany. W 
przygotowaniu artykul 0 stanowisku w publikacji 
"Studia Galindzkie", t. I). 

Na podstawie analogii z innych stanowisk l'lcznik 
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kolii z grobu IIJ z kurhanu nr 47 ze Zwirbli (Zvirblai) 
naleiy datowae z IX-X w. 



SZKLANE PACIORKI 

W grobie IIJ znaleziono kilkadziesi~t kulistych, 
szklanych paciork6w, z kt6rych cz<rsc ulegla znieksztal
ceniu w ogniu b~di stopieniu. W calosci zachowalo 
si<r 28 paciork6w z ciemnoniebieskiego przejrzystego 
szkla, w tym 1 potr6jny i 18 podw6jnych (rys. X:27), 
12 - z z6hego nieprzejrzystego szkla, w tym 1 potr6jny 
i 9 podw6jnych (rys. X:28), 3 - z bialego nieprzejrzys
tego szkla z podluznymi czarnymi paskami (rys. X:29). 

Paciorki wykonane z barwnego szkla znane s~ na 
Litwie od pocz~tku I tysi~clecia. Znajdowane przede 
wszystkim w grobach z I tysi~clecia i pocz~tk6w II 
tysi~clecia, rzadko wyst<rpuj~ na grodziskach i osadach. 
Nalez~ do ozd6b cz<rsto spotykanych na wczesnosred
niowiecznych cmentarzyskach. Znanych jest okolo 
4500 szklanych paciork6w z 80 stanowisk (Kunciene, 
1981b, p. 78). Wedlug klasyfikacji O. Kunciene, 
paciorki pochodz~ce z grobu IIJ, z kurhanu nr 47 ze 
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Zwirbli (Zvirbliai) nalez~ do grupy okr~glych 
paciork6w wykonanych z kolorowego szkla przejrzys
tego i nieprzejrzystego (Kunciene, 1981b, p. 77-92). 
Paciork6w tego typu znaleziono na terenie Litwy 
niewiele, zaledwie okolo 110 z 13 stanowisk. S~ one 
szeroko datowane z IX-XIII w. (Kunciene, 1981b, 
p. 79). Paciorki 0 analogicznym ksztalcie i rozmiarach, 
wykonane z podobnego szkla, wyst<rpuj~ na pozosta
lych ziemiach bahyckich oraz na obszarze Europy. 

Wi<rkszosc archeolog6w litewskich uwaza, ze 
szklane paciorki byly importami. Wymienia si<r dwa 
centra produkcyjne, sk~d mogly trafiac one na ziemie 
litewskie. Pierwsze to Bliski Wsch6d, sk~d pochodzily 
paciorki datowane z VIII-IX i cz<rsciowo X W., drugie 
zas - to Rus Kijowska. Paciorki ruskie s~ p6iniejsze, a 
ich chronologi<r okresla si<r z XI-XIII w. (Kunciene, 
1981b, p. 87). Paciorki szklane znalezione w kurhanie 
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nr 47 w Zwirblach (Zvirbliai), wedlug opinii doc. dr. 
A. Luchtanasa, byly najprawdopodobniej importami 
bizantyjskimi, z uwagi na spos6b ich wykonczenia. Na 
podstawie pozostalych zabytk6w z omawianego grobu 
mozna je datowac z X-XI w. 

INNE 

W grobie IIJ w kurhanie nr 47 na cmentarzysku w 
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Zwirblach (Zvirbliai) znajduje si<r jeszcze br~zowa 
ozdoba owalna zachowana fragmentarycznie, wyko
nana z plaskiej tasmy, pogrubionej od strony wew
n<rtrznej, zdobionej wzdluz kraw<rdzi zewn<rtrznej 
dwoma rz<rdami wybijanych punkt6w. Jej srednica 
wynosila prawdopodobnie 5,4x6,5 cm (rys. X:25). Jak 
dot~d nie udalo si<r znaleic zadnych analogii do tego 
zabytku ani okreslic jego przeznaczenia. Nie jest 
wykluczone, ze byla to sprz~czka. 
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W grobie IIJ znaieziono jeszcze kilkadziesi'lt 
ulamk6w nieokreslonych przedmiot6w br~zowych i 
zelaznych pochodz~cych prawdopodobnie ze zniszczo
nych w ogniu zabytk6w oraz kawaleczki tkaniny, bye 
moze lnianej (patrz: katalog nr. 34-39). 

ZAKONCZENIE 
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Cmentarzysko w Zwirblach (Zvirbliai) (obecnie 
cz<rsc miasta Wilna (Vilnius) zbadane w 1925 r. przez 
R. Jakimowicza jest obiektem typowym dla kultury 
kurhan6w wschodniolitewskich, zar6wno pod wzglf(
dem budowy kurhan6w, obrz~dku pogrzebowego jak 
i wyposazenia grobowego. Zabytki znalezione w 
trakcie wy kopalisk reprezen tu j ~ charakterystyczne dla 
tej kultury zespoly towarzysz~ce grobom m<rskim (groty, 
topory, noze, sprz~czki), kobiecym (prz<rsliki, szydta, 
bransolety, naszyjniki) oraz konskim (w<rdzidta, 
strzerniona, dzwoneczki). W kilku z 44 dobrze zacho
wanych kurhan6w odkryto jednak poch6wki cialopalne 
wyposaZone w bogatszy zestaw dar6w grobowych nil 
pozos tale. Znalazly si<r wsr6d nich zabytki, do kt6rych 
analogie wyst<rpuj~ w materiale zabytkowym pocho
dz~cym z teren6w Litwy zachodniej, Lotwy, a nawet 
Skandynawii. Co ciekawe, kurhany te grupuj'l siy w tej 
samej (zachodniej) partii (;mentarzyska. Lqczy je rowniei 
fakt umieszczania w centralnej partii kurhanu na 
poziomie pr6chnicy pierwotnej, cZ<rsto na resztkach 
paleniska - naczyn glinianych, dw6ch, trzech lub czterech. 
Zwyczaj ten, zwi¥any z obrz<rdem pogrzebowym, znany 
jest z innych cmentarzysk kultury kurhan6w wschodnio
litewskich (Kunciene, 1981a, p. 101). 

Wsr6d zabytk6w odkrytych na cmentarzysku w 
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Zwirblach (Zvirbliai), b<rd'lcych prawdopodobnie 
importami skandynawskimi, mozna wymienic przede 
wszystkim 7 zelaznych grot6w oszczep6w typu E z 
charakterystycznym zdobieniem tuiei, znalezionychw 
czterech grobach czy tez sprz~czk<r br~zow~ z bogato 
ornamentowan~ skuwk~ z kurhanu nr 49 (Kunciene, 
1972, p. 219-220, Butenas, 1999, p. 42, pay. 5:7,43). 
Jednak zdecydowanie najbardziej wyj~tkowy zesp61 
zabytk6w pochodzi z om6wionego w powyzszym 
artykule kurhanu nr 47. Odkryto w nim, obok czterech 
naczyn ulokowanych na palenisku nie b<rd'lcym raczej 
stosem pogrzebowym (rys. II:1, III:l-4) takie dwa 
groby cialopalne (rys. I). Pierwotnie moglo bye ich 
wi<rcej. Nie jest wykluczone, ze pozostalosci'l po 
trzecim, zniszczonym, poch6wku jest znaleziony luzem 
w nasypie zelazny top6r (rys. IV:2). Natomiast w skali 
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calego cmentarzyska w Zwirblach (Zvirbliai) zupelnie 
wyj~tkowo prezentuje si<r gr6b II z kurhanu 47. Autor 
badan, R. J akimowicz, choc zar6wno w opisie jak i na 
szkicu dzieli go na trzy skupiska G, H i J, traktuje je 



jlk jeden zesp61 zabytk6w i sugeruje nawet, ze 
wszystkie przedmioty zostaly najpierw schowane do 
worka, a dopiero p6iniej zakopane. Trudno siy jednak 
zgodzic z takim przypuszczeniem. Z zachowanego 
zdj~ia grobu II (rys. 11:2) oraz z charakteru skupisk 
G i H jak tez z zestawu znalezionych w nich zabytkow 
(rys. V i VI), wynika, ze byly to raczej oddzielne, 
jednoczasowe poch6wki, tak sarno jak trzecie skupisko 
w grobie II - czyli gr6b Ill. I to w przypadku tego 
ostatniego mamy do czynienia z dose nietypowym 
zespolem dar6w grobowych liczqcym prawie 40 
zabytk6w, kt6re po wstypnej analizie mozna datowae 
zX-XI w. Najbardziej unikatowym z nich jest miecz 
iclazny typu V (rys. VII:l). lak wynika z mapy 

. znaleziska mieczy na ziemiach baltyckich, 
na terenie kultury kurhan6w wschodniolitewskich 
odkryto zaledwie trzy egzemplarze (Kazakevicius, 
1996, p. 8, pay. 1), przy czym jeden pochodzi z 
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anentarzyska w Zwirblach (Zvirbliai), a drugi - z 
~iaduj<\cego z nim zniszczonego cmentarzyska w 
Rekanciszkach (Rokantiskes) (Musianowicz, 1968, 
5.343, rys. 7:c, d, 344-347). Obok miecza, w grobie III 
wyst<tpily dwa zelazne groty typu E (rys. VII:2, 3), 0 

podobnie jak rniecz prawdopodobnej, skandynawskiej 
proweniencji. R6wniez wsr6d ozd6b znajdujq siy okazy 
nawi¥uj<\ce w swojej stylistyce do obcych wzorow, jak 
wrzecionowaty przedmiot brqzowy zakonczony 
uszkiem i haczykiem, bye moze spelniajqcy roly 
~cznika kolii (rys. X:26), do kt6rego najblizsze 
analogie stanowiq podobnie uksztahowane i ornamen
towane zakonczenia srebrnych naszyjnik6w ruskich i 
skandynawskich. Wyrazem dalekosiyznych kontakt6w 
SlI tei niewqtpliwie szklane paciorki, znajdowane wy
IlIcznie w bogatych pochowkach, bydqce bye moze 

importarni bizantyjskimi. Do niektorych zabytkow z 
grobu III nie udalo siy dotqd znaleie w materiale 
archeologicznym bliskich analogii, jak np. do sprzqczki 
br<\zowej 0 owalnej ramie (rys. X:25) czy naszyjnika z 
tr6jk<\tnej taSrny z wielosciennyrni guzkarni na koncach 
(rys. VIII:7), inne z kolei majq scisle powiqzania z 

kulturq rnaterialnq Litwy Zachodniej oraz Lotwy. 
Nalezq do nich naszyjniki 0 kablqku skryconym z 3 
drutow, z zapiyciem na haczyk i pytelky oraz bransolety 
masywne 0 polokrqglym przekroju. Caly zestaw 
odkrytych w grobie III zabytkow wskazuje, ze mamy 
do czynienia z wyjqtkowym zespolem pod wzglydem 
charakteru i roznorodnosci zgromadzonych w nim 
darow. Co prawda, autor bad an, R. lakimowicz 
sugerowal przy opisie calego grobu II (czyli skupisk 
G, Hi 1), ze material kostny wskazuje na pochowanie 
w nim jednej osoby, ale wydaje siy to malo prawdo
podobne. 1 ak wspornniano juz wyzej, byly to raczej trzy 
jednoczasowe groby. Nie ulega jednak wqtpliwosci, ze 
jeden z nich - nazywany grobem III - nalezal do 
osobnika 0 wyjqtkowej pozycji majqtkowej, zapewne 
tez i spolecznej. Bye moze mamy do czynienia z 
pochowkiem znacznego wojownika, moze nawet 
obcego, ktoremu towarzyszq dwaj inni, polegli w tym 
samym czasie (w tej samej walce ?). Wsrod materialow 
przypisanych do grobu III znajduje siy zaledwie kilka 
ularnkow Iudzkich kosci, w tym kosci dlugich, ale dwa 
z nich Sq wystarczajqco charakterystyczne, by na ich 
podstawie okrdlie wiek jednego z pochowanych 
osobnikow - jest to fragment czaszki oraz zqb z 
zachowanym korzeniem. Wedlug prof. A. Wiercinskiej, 
nalezaly one do osobnika mlodocianego, kilkunasto
Ietniego. lednak z uwagi na mozliwose przemieszania 
autentycznych metryczek (tych z 1925 r.) dolqczonych 
do poszczegolnych zabytkow, mozna miee jedynie 
pewnose, ze wspomniane wyzej ulamki kosci pochodzq 
z grobu II w kurhanie 47. Nie rna wystarczajqcych 
podstaw do twierdzenia, ze wojownik pochowany z 
mieczem, dwoma grotami, kilkoma naszyjnikami i 
bransoletami oraz calym zestawem innych przedmio
tow byl kiIkunastoletn'lm mlodzieilcem. N a POaStaWle 
analizy zabytkow pochodzqcych z grobu Ill, przede 
wszystkim w oparciu 0 datowanie odkrytego w nim 
miecza zelaznego typu V, caly zespol znalezisk z grobu 
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II w kurhanie nr 47 na cmentarzysku w Zwirblach 
v 

(Zvirbliai) naleiy datowae z konca X-I polowy XI w. 
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IS NR. 47 SU 
v r'iv .... TTTO IS ZVIRBLIQ PIL 

GraZina Ivanovska, Vytautas Kazakevicius 

Santrauka 

Sumanymas paskelbti bent vien'l pilkapj is kadaise 
buvusio didelio ir plaCiai tyrineto archeologijos pamink-

v 

10 - Zvirblill pilkapyno (Vilniaus miestas) kilo ne-
atsitiktinai.ldomi ir turtinga sio pilkapyno medziaga dar 
ir dabar Lietuvos archeologams yra nezinoma. 1925 
metais lenkll archeologo Romano lakimoviCiaus tyrine
tas pilkapynas ir jo radiniai daznai minimi jvairioje 
archeologineje literatiiroje, taCiau plaCiau mokslinei 
. ..... . . . 

Vlsuomenel nezmomas Ir nepnemamas. 
Straipsnio tikslas - paskelbti pilkapyje Nr. 47 aptikt'l 

turting'l radinill kap'l Nr. III (pav. I), iSanalizuoti jo 
laidosen'l ir materialines kultiiros dirbinius. 

Pilkapyje aptiktas 1,3xl,8 m dydzio degesill sluoksnis. 
1 arne ir buvo visi kapai. Kape N r. III negausiis degintiniai 
kaulai buvo surniSy drauge su radiniais (pav. II:2). Sio 
kapo jrengimas nesiskiria nuo kitq Rytq Lietuvos etnokul
tiirines srities degintinill kapll (pav. III-VI). 

Minetame kape aptikti 39 dirbiniai (pav. VII-XI), is 
kurill Rytll Lietuvoje retas V tipo kalavijas, E tipo 
ietigaliai su skliautiniu ornamentu puostomis jmovomis. 

Visi sie ginklai, datuotini X-XI a. riba, yra importiniai. 
Papuosalll taip pat gausu. Tai 4 tiPll antkakles (pav. 

VIII): 1. vytine su kilpele ir kabliuku galuose, 2. vytine 
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kiiginiais galais, 3. su daugiakampemis buozeh\mis 
galuose, 4. plokSCiais uzkeistais galais; stikliniai karoliai 
(pav. X:27-29), pasagine sege daugiakampemis buo
zelemis (pav. X:23); 2 tipll apyrankes: 1. juostine 
platejanCiais galais pusiau apskritu lankeliu ir 2. trikam
pio pjiivio platejanciais galais (pav. IX). Kriitines 
papuosalo jungiamoji dalis, prie kurios biidavo prikabina
mos grandineles, sujungta su smeigtukais arba segemis, 
jvairiis kiti kabuciai taip pat papildo papuosalq kolekcij~ 
(pav. X:26). Buitines paskirties daiktams skirtinas 
pincetas (pav. X:24) ir peiliukai (pav. VII:4, 5). 

v 

Zvirblill pilkapyno pilkapyje Nr. 47 aptiktas jauno 
vyro kapas Nr. III yra isskirtinis is kitq Rytq Lietuvos 
pilkapill etnokultiirines erdves kapll. 1 arne aptikta skandi
naviskos kilmes ginklll: kalavijll ir ietigaliq. Daug kitq 
dirbiniq, kaip antai: antkakles ploksCiais uzkeistais galais, 
vytine kiiginiais galais antkakle, apyrankes ir kriitines 
papuosalo jungiamoji dalis - artimi Vakarll Lietuvos ir 
Latgalos materialinei kultiirai. 

v 

Zvirblill pilkapio Nr. 47 kapas Nr. IIJ datuojamas 
X-XI a. pirm'lia puse. lame palaidotas jaunas vyriskos 
Iyties asmuo, kuris galejo biiti aukSt'l socialinj rang~ turin
tis karys. 



ILIUSTRACIJl) S~SAS 

I pay. 1 - pilkapis 47. Lapas is R. Jakimoviciaus 

(Jakimowicz) uZrasl! knygeles 1925 m. su pilkapio 

apraSymu ir piesiniu. 2 - pilkapis 47. Planas, sudarytas 
pagal R. lakimoviCiaus eskizlt. 

II pay. 1 - pilkapis 47.Aplink lauzlt rasti indai. 2 -
pilkapis 47. II kapas, grupes G, H, 1. 

III pay. Pilkapis 47. Aplink lauzlt rasti puodai ir peilis. 

IV pay. Pilkapis 47. IF kape rastas antkakles 

fragmentas ir atsitiktinis radinys. 

V pay. Pilkapis 47. IIG kapo radiniai. 

VI pay. Pilkapis 47. IIH kapo radiniai. 

VII pay. Pilkapis 47. IIJ kapas. Geleziniai radiniai. 
Katalogo Nr. 1-5, Nr. 2-5. 

VIII pay. Pilkapis 47. IIJ kapas. Antkakles ir jl! frag
mentai. Katalogo Nr. 6-14. 

IX pay. Pilkapis 47. IIJ kapas. Apyrankes ir jl! 
fragmentai. Katalogo Nr. 15-21. 

X pay. Pilkapis 47. IIJ kapas. Bronziniai ir stikliniai 

dirbiniai. Katalogo Nr. 23-29, 37, 38. 

IS lenkll k. verte Jurate Blaieviciute 

OW NO. 47 CONTAINING SWORD FROM Z LIAI 
B OW CEMETERY 

Graiyna Iwanowska, Vytautas Kazakevicius 

Summary 

The idea to one barrow from the big and widely in-
v 

vestigated archaeological site publish - Zvirbliai barrow 

cemetery (now Vilnius city) - is not accidental. The in

teresting and rich material of this barrow cemetery is 

stiU unknown for Lithuanian archaeologists. Investigated 

in 1925 by the Polish archaeologist Roman Jakimowich 

this barrow cemetery and its finds are often mentioned 
in different archaeological literature but for the wide 

masses of the scientific society it is unknown and inac

cessible. 

The aim of the article is to announce the grave 

No. IIJ (Fig. I) of the barrow cemetery No. 47 that is 
very rich in finds, analyse the way of funeral and the 
artefacts of the material culture. 

In the burial there was the 1.3x1.8 m layer of the 

charred wood particles found. All burials contained it. In 

the grave No. IIJ few cremated bones were mixed with 

the finds (Fig. II: 2). The setting of this burial does not 

differ from other cremations that are characteristic to the 

ethnoculture region of East Lithuania (Fig. III-VI). 

In the said burial there were 39 artfecats found 

(Fig. VII-XI), among them there were a sword of V type 

that is rare to the East Lithuania, spearheads of the E 

type with the cases decorated by the arched ornament. 

All those weapons should be dated by the bound of the 

10-11 centuries and they are imported. They are also 

plenty of ornaments. These are neck-rings (Fig. VIII): 1. 

Plaited with the loop and hook clasp ends, 2. Plaited with 

cone shaped ends, 3. With multangular knob shaped 

ends, 4. With overlapping flat ends, glass beads (Fig. X:27-

29), horseshoe shaped brooch with the multangular 

knobs (Fig. X:23), bracelets of the 2 types: 1. With sash

like ends and semi rounded small arc and 2. Triangle 

cross-section with the widened ends (Fig. IX). The join

ing section of the breast ornament to which the chains 

were attached, joined by the pins or brooches, other dif

ferent pendants also supplement the collection of the 

ornaments (Fig. X:26). The pincet (Fig. X:24) and knives 

(Fig. VII:4, 5) should be attributed to the artefacts for 

the household purposes. 
v 

In the barrow of the Zvirbliai barrow cemetery 
there was the burial of a young male individual No. IIJ 

found and it is the distinguishing burial among other 

burials, which belong to East Lithuanian ethnoculture 

space. It contained weapons of the Scandinavian ori

gin: swords and spearheads. Many articles such as neck

rings with the overlapping flat ends, plaited with the 

cone-shaped ends, joining part of the bracelet and the 

breast ornament are close to the material culture of 

West Lithuania and Lettigalia. 
v 

The burial No. 47 of the Zvirbliai barrow cemetery is 

dated to the first half of the 10-11 centuries. A young 

male individual buried in it probably was a warrior of a 
high social rank. 
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THE LIST OF ILLUSTRATIONS 

Fig. I. 1 - barrow 47. Page from the record book of 

R. 1 akirnowicz, 1925, containing description and the draw

ing of the barrow. 2 - barrow 47. Plan concluded accord

ing to the sketch made by R. 1 akimowicz. 

Fig. II. 1- barrow 47. Vessels found within the range 

of the fireplace. 2- barrow 47. lInd grave, groups G, H, 1. 

Fig. III. Barrow 47. Vessels and knife found within 

the range of the fireplace. 

Fig. IV Barrow 47. The found in the IF grave string 

and the stray find. 
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