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PRZEMOVVA. 

Zebrane przezemnie do dziejow ojczystych muteryaly, mianowicie uu- 
mizuiaty i iuue Wszecb - Slavvian porauiki, injaty ckiftfes uporzqd- 

kowaue, krytyczaia, isnione iy stop rltarza ojczyzuy / zloaoue. 
Przekonywam sig atoli: ze res^ta jjui .zy^ia wojego i sgy umy- 

slowa na publicznei strawione usludze, juz oie sa vvrystarczajace, by 
aalezycie mLiak.em rozbujac sie poluj a^ypoio %lypi .iuz. zo- 
stajqc wieku, prz^juagle zejj'cie z tego swiata, owoc ckugoletiuago mojego 
badattwa moglby calkowicie dla narodu zagift^c. jm pize-o^ <o- 

jgdyncze mych zbiordw wydzialy oddac w rece uzdatnioaych meZow lub 
towarzystw, ktdre z wyiszq odemnie rzezwQScia takgyve obrabiac po- 
trafia. Chcac^at.j;' teuiy zapobiedz, azeby mgjp listv. zbiory te po zie- 
mi stawianskiej loznoszace, badz przez iedojscie do miejsca przezna- 

czeii, in etn- jakiernu ulegajac przypadkowi, nie zaginelv. clicg^ta- 

.^.oyve ^ujyieni oglosic, podaj^c przeto badaczom starozytuo^ci sposo- 
buosc zatwierdzenia mych podan, lub tez bigddw sprostowania; bo kto 
sig zapuscit bez przewoduika w stepy mgi^ tysiacolecni^ ppkryte, ten 

magi czgstokroc z 'blqdzic. 

.jiiJjit wy pod^Paksifija, 
w Wielb. Ksigst. Poznanskiem, dnia 15. Sierpnia 1844. 

Tadeusx Prst/jaeiel % Wolan Wolanshi. 
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WYKAZ LISTOW PIERWSZEGO ZBIORU. 

Stroua. 
I- Do szanovvnej Cesarsko-Rossyjskiej Akademii nauk w Petersbureu, zd 

12. Stycznia 1844. _ ' I 
II Do Wielmoznego Teodora Narbutta, twdrcy dziela; „0 dziejach staro- 

zytnych narodu Litewskiego," z d. 17. Stycznia 1844. . 9 
III. Do tego/. z d. 28. Stycznia 1844. . . _ 21" 
IV. Do szanownego Kroleivsko-Dunskiego Towarzystwa starozytnosci pol- 

nocnych w Kopenhadze, z d. 3, Maja 1844. 21 

WYKAZ OBJASMONYCH RYCIX. 

Nr. 

1 
2. 

3, 4. 
5. 

6, 7. 
8. 
9. 

10; II. 
12 — 17. 

18. 
1. 

2 — 4. 
5. 

1, 2. 
3. 

4, 5. 

stron. 

2, 32. 
2, 33. 
3, 33. 

4. 
4. 33. 
5. 45. 

9. 
10. 
11. 
12. 

13, 14. 
15. 

17, 27. 
'17, 28. 
17, 29. 
18, 29. 

6. 5,18,30,32 — 
7. 
8. 
9. 
10. 

11,12. 

1—6. 

5,19,30,32. 
19, 37 

19. 
8, 21. 
8, 22. 
14. 
45. 

Xr. stron. Tabl. Nr. stron. 
1. 39. — 4. 30, 31. 
2, 30. — 5, 6. 31. 
3. 44. — 7. 45. 

4, 5. 31. — 8, 9. 33, 
1. 26. — 10 34,39,45 

2,3. 27. -—- 11. 38. 
4. 27, 30 — 12 — 14. 37. 
5. 28, 29. — 15. 38. 
6. 28, 32. — 16. 37, 41. 

7 — 17. 29. — 17, 18. 32, 36. 
1, 2. 29. IX. 1—5. 31 

3—7. 29,33. 1 — 6, 7. 36 
8 — 11. 43. X. 1. 34, 35. 
12, 13. 29. —1 2. 34. 
14. 33. — 3. 34, 35. 
15. 29. XI. 1. 35. 

16, 17 30 — 2, 3. 36. 
18. 30, 45. — 4—10. 38, 

19, 20. 30. ' — 11, 12. 39. 
21, 22. 30, 32. — 13—16. 41. 
23. 32. — 17—26. 42. 
1. 30. — 27, 28. 43 
2. 30, 38. 
3. 30. 
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LIST PIERWSZV. 

Do szanownej C esarsko - Ro ssyjsk^ej Akademi nauk 

w Petersburgu. 

ob i"'r> M-^oa ka 

- ill (l>oa •) .1?. K> jtl -t > 

i • -j^d , v . i , pu l i 
Bydgoszcz, dnia 12 Stycznia 1844 e J 

£• t>m 
^5^ irawiwszy wicksza zy cia polow§ nad badactwem sTawiai'iskich staro- 

zytnosci, zavvszem powalpiewat o powszechuem, nawel ruskich stare 

Zytnifcow mnienianiu: jakoby numizmatyka Rusinow dopiero z wielkini 

Wlodzimierzem poczqtek wziqsc miaTa; kiedy kmych s^sieduid: STawian, 

nuanowicie Lechdw, Czechov . Morawcow inonety z czasow pogaiistwa 

vvyualezc si^ daly^ Zdawato mi sig bye niestosownem przypuscic, azeby 

Rusini, jeden z najznakomitszycb Slawian szczepow, \v tej upowszechnio- 

nego juz w owczas haiidlowego przemyslu gaiezi, iiin\m pobfatymczyit 

uie wyrdwiiajac narodom, mogli sig obywac obca do kraju wpty vaj^cq 

moneta, lub samem iyiko plodow swycb zamieuictw^m. Nio poprzesta 

wszy viigc w dalszem badauiu, mam na konier zadowolnienie, tvidziec 

domysly moje uistnione. 

Jest moim zamiarem, przetozyc szanowaej Akademii niektdre ztote 

i srebrne numizmy, do pierwszego wtadzcy Rusi Ruryka i poblizszych 

jego oastepcow nalezace, ktdre, aczkolwiek nie na kurs publiczii} prze- 

znaczone iako medale pomnicze , la wyzszym jeszcze nizeii pieniadz 

pospolity szczeblu, miejsce w zawodzie numizinatyk; narodowej zajmo 

wac powinne. in« /f/drfsni 

« » 
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^azyvj-szy, ze wszelka srednich wiekow mone<a, tak grecko- 

wschodniego panstwa, jako tez i inocarstvv zachodu, z povvierzchownosci 

swej za nadto jest znajoma, izbym by! mdgl jakich badz pomigdzy nia 

zabtqkauych spodzievvac sie wynalezc eleraentow ruskich, zwrocllem uwa- 

g§ szczegdlnie tylko na nieodgadniftne dofqd i czesto zpdlnocnej ziemi 

wydobyte blachy zJote, czyli amulety; oraz na mniemane monety barba- 

rzyriskie, pospolicie narodom gallo-celtyckim przypisywane. Tak w pier- 

wszych, jako i pomiedzy druginii, znalazlem, com sznkaf; mam przeto 

zaszczyt na dol^czouej tablicy nasfgpne wyobrazi.' numizmaty: 

R I R Y K, 
od roku 862 do 879. 

1. Brakteat zloty, wyjgty z pod nr. 51. tablicy piqtej, nieodgadnie- 

tych dot{|d zlotych amuletow przez Pana Thomsen, Dyrektora krole- 

wsko-dunskiego gabinetu numizmatycznego, przedlaty 18 zapublikowanych. 
TAB.I.n. 1. Glowa jezdzaca na kouiu, zlewej strouy, wszerokim helmowym dyade- 

mie; ua przodzie krotki przypis w zwyczajnych u Slawian aadbaltyckich 

i Litwinow pdlnocnych runach, opiewa imie ksi^zoce: RURYK. 

Jezdziec, bed^c od niepamietuych czasow godlem naroddw slawian- 

skich, jako tez saraowladzcow Litwy, byl nasladowauiem jezdzca znaj- 

dujacego sie na ta ay zbrojowej cesarzow bizaatynskich HrkadyusJ 

Leona, Anastazego, Zenona i innych; ktorego po przyjeciu Wiaty chraie- 

scianskiej, zamieniono wswigtego Jerzego. Nawet na niektdrych da- 

wniejszych rusko-srebrnych kopiykack, lubo z czasow ruskiego juz Chrze- 

scianstwa, znajduje sig jezdziec pospolity z dok t{| szabla, bez smoka/ 

zksjd muiemam: ze w pdzniejszych dopiero czasach jezdziec ruski swig 

temu Jerzemu miejsce swoje ust^pil. 

o L E c a. 

od roku 879 do 91S. 

2. Zioty brakteat, u Thdmsena na tejze tablicy pod nr. 56. Nad 
AU.l.n.S. rozci^gnietym smokiem, zwalczonego nieprzyjaciela wyobrazie majqcym, 

wzuosi sig glowa ksisjtzgca z prawej strony, diadematem betmowj m przy- 

Oi- "obiona, z ksztaltnym w^sem, jaki ani u Grekow, ani u Rzymian, tylko 
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a S ivvian byJ ijest wzwyczaju. Na przodzie znajduje si^ glowka mlo- 

dociana bedqcego pod jego opiek{| ksiqzeciE, Ihora Rurykowicza, korong 

pokryta. Cztery litery runiczne zawieraja w sobie mie: OLYCH. 

3. Brakteat zloty, tamze pod nr. 54. — Glowa ta sama, z podobien- 

stwem nawet twarzy, z wqsem i hehnuwym dyadematem, ustawiona (ak TAB.l.n.5. 

wyzej, ua smo u; trzyma na wycifjguieie inalutkiej raczce figurke ruskiego' 

Bozyszcza wojny, w gu^cie dawnych Bzytnian, zwycieztw Boginiq po- 

dobniez aa reku trzymajacych. Przy boku ma gldwke ukoronowaxig 

mlodego ksifjz^cia Ihora Rurykowicza. Zamiast napisu znajduje sig tylko 

polfjczoiie dwie Ktery ruskie: 0 i R, znaczace .osj.olicie: Car, albo 

Car Rusfti. Ill oxoiaiaiuu/'itt if ■ 

i a o R, 

' od roku 913 do 946. 

i. ZJoty brakteat, tamze pod nr. 55, — Glowa mlodonana Biora 

Rurykowicza, zlevvej strony, bez wqsa, przykryta 'lelmem Gdy tu TAB,l.n.4. 

wasa brakuje, oraz tej drugiej gtdwki. wypada p 'liii^dz leu uwazac jako 

nalezacy do rzfjdu doszlego pelnoletuosci ksiqzecia Ihora. Zwierz^ 

pod nim bedqce uiema luszczkdw smoczych na ciele, ni kolcdw na grzbie- 

cie, aui jgzyka wezvkowato wywieszonego; owszem ma uszy i ogonek 

zakrecony; zatem nie smoka, tylko psa wyobraza. Mlody Ihor na po 

czfjtku panowama nie wyrownawszy jeszcze slawie poprzednika podobne- 

mi zwycieztwy, nie mdgl na smoku zasiqsc. Przybral sobie zatem psa, 

jako wyobrazenie przywrdconych do postuszenstwa hord Orewlanow 

Zamiast ruskiego Marsa trzyma Car na wyciqgnietej rece posazek bez- 

skrzydlategc zvvycigzstw Bozyszcza, z palm?, wiencero w reku. Dwa 

przy tyxn Bozkn Ikery: S i C, ktdrebj mogty bye uwazau- jako nasla- 

dowanie rzymskiej cechy S. C. (senatus consulto), nie aa tu bynajmniej 

bez wszelkiego znaczenia^ owszem izytam je: Stawa Oar^wa, jak 

podobniez na rzymskich najdujemy monetach: Gloria imperii. 

Olha. 
imVl .vtM'.ifri./o 



TAB.l. ii.5. 

TAB. I. n. 6. 

TAB. I. n. 7. 

k. it« O L H A, <• ikp 
jako opiekunka maloletniego fcwigtotslawn, roku 945. 

5. Medalik srebrny, pomiedzy nieodgadnigtemi lezfjcy iiumi2,maiami 

w gabinecie krolewsko -berlinskim: 

Strona gtowna. Popiersie ksiezny owdowialej Olhi; przy jej lewym 

boku mlqdociane popiersie !§wigtoslawa, jej syna, wprostej dzieciqcej 

czapeczce. 

Strona odwrotna. Lew ruski, znajdujqcy sie takze i na monetacb 

najdawiiiejszych Pskowsko-ruskich. Nad grzbietem Iwa unosi sie wgore 

na powietrzu wqs Podpis literami laciiisko-gotyckiemi: RVSOBKOLhA, 

ja bez najmuiejszego przymusu czytam: RUSOW Knehini OLHA 

KNIAZ ^WIETOSLAW fflOROWICZ, 

od roku 945 do 972. 

Nastepne dwie blaszl pomnikowe, do czasow pogaristwa ruskiego 

jeszcze nalezqce, przywlaszczam, Ihorowemu nastepcy, jako ostatniemu 

z ksiazqt. rusko - poganskich; poniewaz nieco lepszego sq rylca, nizeli 

brakteaty poprzednio opisane. Wystawiajq one uroczystosc publiczuycb 

ksiazqcia Olechu ofiar, i zgon jego fataluy zfjdlem zmii. 

6. Zloty brakteat, u Thomsena pod nr. 59.— Pomnib uroczystych 

Bogom czynionych ofiar. Ksiazo Olech w towarzystwie jeduego Bojara, 

przed posqglem Fortuny ruskiej, spuszcza z uszanowaniem dzierzone 

w prawej rece berlc trdjzqbne; levvq za^ rqka ofiarq swa podaje Bo- 

gini, ktdra nawzajem przed nin pieuiqdze wysypuje; nad ksiqzeeiem 

w powietrzu orzel opiekunczy. 

Wedliig Karamzyna znajdowaly sie trdjzebne widly neptuuowe na 

jednej ruskiej monecie Jaroslawa, ktdra tenze niegdy^ widzial w zbiorze 

brabiego Mussin Puszkii)« Nimejsze dwie blaszki objasuiajq ten rrdj 

zqb jako ksztalt negdys berta VTJadzcdw Rusi. 

7. Brakteat ztoty, tauize pod tir, 58., aa paa-iatke smierci Olecho- 

wej. Ksiaze w towarzystwie Bojara stanqwszy przed posagiem ruskiej 

zwycieztw Bogini, spuszczony trdjz^l. bertowy w prawej, unosi lewa reka 

klejnoi ofiarny do przyozdobienia j J czoia; nad nim w powietrzu orzei 

opiekunczy. Przed posggiem tkwi ostrzem w ziemi miecz, a takiz drugi 

\ 



ezy rzucony mu pod nogi. 8^ to zapewne zdobyte na uieprzyjacielu a 

bogini w ofierze przyniesioue oreze. Przed kolanami ofiarnika znajduje 

sie znak Merkurego, co uwazam bye laseczka wieszczbiarsk^ (lituus aug i- 

ralis) czyli proroczq kurwaturq, w skaZujaca na przepowiedziany mu zgou 

fatalny wyroczniq ^wiazdziarza. Ztytu zmija z.-jdlem godz^c wpiet- 

^mierc mu zadaje. — Co za trafny uktad tego widowiska! l przodu pro- 

roctwo na publicznym'widoku;— z tylu w ukryciu nadchodzi wykona- 

nie — Jakajest mysl ukryta w sze^ciu rozrzuconycl ruuach: LU—OL — 
550 — triidno odgadnad. Zwazaj;jc atoli, ze na litewskich bozyszczu 

Kurchowi poswieconych zfotych brakteatich. skrdcony majduje sie oa- 

pis laciiiski: K. O. M., znaczqcy: Kurchoni 5ptime maximo — jako 

nasladowanie podobnych na pomnikach rzymskich napisow: t C RL Jovi 

optimo maximo, — dsmielam si§ te tu trzysylabne arywki uzupelnic, 

jako: Lustratio Olhi votiferi. Ofiara Wagalna Olecha ifiarodawcy. ©uljn> 

opfct Ofed)^ be6 Cpferbnugerg. ol Uln (i 

Wyobrazenie niniejsze smierci Olecha zadnei nit podlega w^tpliwo- 

sci; bo chociaz to niektorzy te powaznego Nestora powiesc, mniemajq 

bye basniq i nasladowaniem podobnej bajki .slaudzkiej — Jubo przypadki 

podobne, gdzie ludzie Z{|dtem jadowitych gaddw iycia zostali pozba- 

wieni, bynajmniej niepodobieiistwem uie sa, i ksi^zqt zardwno jak kazdegc 

innego spotkac mogtj, — wszelako zapomiiity^ o tern, ze orzeciwiiie po- 

wiesc Islandczykdw powstad mogla na Rusi, tak jak cala mitologia pdl 

uocna wraz zOdinem tarn swoje brala poczjjtki. 
«e-iJftSf ilmti') ;tViJiig .HlV.U'Wh KiOKVl/rt iTOdnU'S/Sd 

WLODZiMIERZ JL 
od roku 980, ochrzcony r. 988., umarl r. 1016. 

8. 3rakteat ziotj, u Tliomsena nt tabiicv czwartej, pod nr. 45, — 

Rycerz ^wigty Jerzy, na konm, z mieczem i wldcznia przeciw ^moku 

walczacy; nad jego glowg inny jakis z tylu nachodzi go potwdr; je- 

zli to nie jest tylko ozdobg ieImow{|? Dvvt. krzyzyki nizej konia, 

wskazdwkij sg Chrzescianstwa. Gdy brakteaty zlote z pewnoscia od- 

uiesc mozna dc czasdw Ottonowych (Otto I. 936 -973 Otto II. 974 - 

983, Otto III. 991 —1002.) i dawniejszych; wiec zawiesidlo z oznakami 

Chrzescianstwa, ani do wczesniejszych w poganstwie, ani tez do pdzniej- 

TAB, III. 
n. 6. 7. 

TAB. I, n. 8. 
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1 "f**™ k«M«» nato .,ie mote. H&mky KaiezaaOlh. 

okoio rok 955. w Carogrodaie ochrzcoaa, Hold swd, Chrzedciaastwu 

wtem „ za»,es,dle yyomije zamyflaia' - Obwddt. oprawna zunet- 

we jest podobna amtdetom poprzednio ,opisan>m 

Mmemam tedy, powyzszen odkrycieu dokonatem wiudykacn 

numizmatyki slawiano-ruskiej. I' tjiu ynl 

Jezli zwrdcim uwag^ na pc .uniki raskiego iaueaia za czasdw wazeoh- 

wladztwa rzj .skiego na ziemi stawiauskinj powatam, jakie dzid jesznze 

gdzie aegdzie natrafiamy, numizmatyka tegoz imienia sioga w;et(;w 

przedchrystusowyck, mianowicie co do Stawian Moschow, nad rzeka 

^2;^'^ ^ Herodota, pnzemoey Peksdw „ie- 

"'"egtych wiekach . twagystkich. naroddw ^colmejszych 
. ow widywano na ot /arten. polu slawy, wbliskicl stosnakach z Gre- 

.^'.1 r TT '■ ^ t0' ^ ^ ^ swycb awobdd m stemab,. b,dz,zo avprzynnerzn znnni na wyprawach wojenaycb im 

B izysz.-jc, w nagrodo zastng, na ,znakom%cb zasiadywali nrzedach. 

1 nieaaprzeczonyn. logo a, dowodem." Po 
zwalam sobie to moje zjanie pop^e, nieltorem. p-zykJadaa.L 

A. Nor .an. pdtnocni. Mieszkajgey pod p.. B2, „ tfrnmrn 

WM' ^ ..Septentrioni, Jodnego znieb .eaarz m! 
Aurekusz, uozcd pommkiem z napisen.: Marcus AURELios AUGosto. 

IBerO AGILIO SEPTEJVTBIONI, PANTOMIMO M l TEMPORIS Pnn,;, 

f""' S¥NN0D, AP0,'LIMS- ^ I— Caroti Patim nU_ tamdiarum romau. pag. 198.   

B-b ^Cimbri. W hczbie mord-rcdw Cosarza 

1 tr im " 7 btilius Cimben Palo, B-odyoyi Soetonio- 
' PaS- 56 ' X'-e k" pan.i,fco jego Wybi,a 

:ra St.0"°a: Gl"Wa '"■"data; najaca praed solo, uuecz kodcen, w gore wymesiony. />••;> i 

nod'"^" f'''W1"'lla/ faska merkunuszowa i wqz na krzyz ulozone, pod czapkg woluoscr, napis: V'lILIVS ClMBEft, (Cajus Suetoniu, 

♦ • 
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i^uillus nazjwa go illius Cimber; Appiauus zas mowitAtilius 

co sie zgadza z niniej.szym med. iikiem.J 

r iszpany. Konsul rzymski „Lucius Fabius," rodem Hiszpaii, 

przydomkiem aarodowosci oznaczal swo '-j mduete, nazywajgc si§: LU- 

CIUS FABIUS. LUCII Filius, HlSPANUS. Patrz Patini Fam. rom- 

numism. pag. 107.— Mionnet pag. 39. 'J KX£i!i[o,iT< i:\ fcdjs/mw j - 

D. Gallowie, oz samo i Gallowie zaszczycab sie swg narodowo- 

sci^ na pomuikach kruszcowych i kamienuych. Konsul Asinius navy wa 

aie na mouetach: (. ASINIUS GALLUS. Podobniez : Memmius., oraz 

Lupercus Caninius Gallus tnumv "r, Monetarvusz Augusta Patrz 
Patini nurusm. fam. ron pag. 39., 30., 169., 172., 178, — Mionnet 

pagjJ 107., 108. —x jtiaivb .nBbinobni nbinrtfiuihti v/ 

E. Wlocby Na monetach konsularnych famdii Siiia. najdujeiny przy- 

domek narodowy „ltalicus. '.tann^EYv KWx&nhettyT I)o4 .v ".ir 

F. Germany. Wymienienie przydomku Germandw na pomnikach ka- 

ojiennych i kuszcowych zadkiem nie jest. 

G. Earpowie. Szczep tea slawianski siedlisKa miai swoje pod Kar- 

patami. TJ Patina, pag. 208., 209.. najdujeiny napLy z przydomkiem 

uarodowym: L. SlLiVS CARPVS. — M. FABIVS GaRPlJS L GOR- 

\KLI\ S CARPVS. — CARPVS AVG. LIB. PALLANTIANVS — C. Av- 

RELIVS CARPVS Q. Q. H. S. -Ijivv inyl^ul.v ogeliJewojil 

H. Etruski. Ci takze godlo swoje narodowe zachowywali; na przy- 

klad: pomuik u Patina pag. 273. L TARQVITIO L. F. POM. ETRV- 

SCO SVLPICIANO, SCRIBAE QVAESTORI, EX TESTAMUNYO DE 

XX. uiskh iWohl r|muu.LlxK7f? ^ 

an no Ay. Grobowiec wSpalaio wPanuonii, dawnej slawiariskiej 

ziemi, ma napis: FlaVIVS PANNONIVS MAxeNTIAM CONIVGEM DVL- 

CISSIMAM SEPVLIVIT.— P ifrzr Sffiienet ja^rbucber ber Siteratur, XII. 

-rjSanb, 1820., pag. of) in'ortnlfl il^.v 

K B 'Igary. ^bociaz to juz wieki srednie dotyka wartojednak wspo- 

inn^"1 'e Merowingow |edei z ich Mouetaryuszow zwai sie na mo- 
uetach: Leo Bulgarus Patrz: L< Blaac pag 78., u. 22. — Mader's 

,1 ^ctW^V'T. ni.; pag. a, 41. —maidyk rft owA&ramJk 
L. Polacy. Najdawniejsi dziejopisy zowia oas; Bolaai. )raa. Po- 
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lani. Ezechiel Spaniieim T. U, pag. 592., oraasMoreUi Specimen &c. 

pag. 163. T. XYI., wymieuiaja nam Polaka „Bolanus( na monetach 

Smyrny i kolonii Patras Mionuet wskazuje nam tenze sam przydo- 

mek narodowy na mouetach konsularnych familii Vettia. Jest to za- 

pewne ten sam Vet tins Bolanus, co, wedJug Tacyta, znakomitvm 

byl wodzem za Witeliusza Cesarza. Dzieto; Antiquites d'Avenches, 

de Culm, e d'autres lieux de la Suisse, par Schmidt. 1760., pag. 93., 

opisuje pomnik grobowy jeduego niegdys wXI. Legii rzymskiej za- 

sJuzouego Polanina z napisem; Lucio TEGNATIO POLono, MAXIMO 

Doaiino, For. , Cor. Mil. Leg. XI. C. P. F. Gvssorivs Ann. XI a hi. 

STIPendior XX. HOC SEPVLCRVM EreXIT. Grobowiec ten zuaj- 

duje sie wstarodawn^m Vindonissa, dzisiejszym Windisch, za- 

mieszkaniem niegdys Slawiai - Window, jak samo okazuje nazwisko 

M. Mazury. Pod Tyberiuszem wspomniony jest mqz znakomity, Pra- 

wnik: Sabinius Masurius. 

N. Litwini. W^ historyi, jako i na monetach, nazywano Litwiudw: 

Litavici. Caesar, in bello gallico, meraz wspomiua walecznego swego 

przeciwnii a Litwina (LITAVICVS), ktdry wojsku gallo-celtyjskiemn 

dowodziJ, po ktdrym oawe zostaty mouety. Jedna znich, wyobra- 

;ona w: Bouteroue Recherches curieuses des monoyes, pag. 48., ma 

jezdzca litewskiego z lukiem w reku i sajdakiem ze strzalami na ple- 

cach. Orgz ten, uzyty tylko u Litwindw i innycb scytyjskich luduw, 

wyraznie dowodzi: ze pieuiadz ten do Grekdw, Rzymian lub innych 

•nieczera : tarczq walczqcych naroddw nie aalezy. 

Udowodniwszy temi przykladami, jakich daleko wiecej mdglbym 

wyliczyc, ze obcych laroddw mezowie znakomici z Grekami lub Bzy- 

mianami y jakich bqdz stdsunkach zostajqcy, zawsze przydomki swej 

narodowo^c' zachowywaU; nie moze podpadc wqtpliwosci: ze Mo- 

skowiauie czyliMoschi do tegoz zwyczaju si§ zastdsowali. WAkwi- 

legii, na samem pogi.piczu oiegdys' sfawianskiej ziemi. znajduje sif 

pomnik kamienny, przez jeduego znakomitego — zapewne z ciezkiej 

choroby wyzdrovvialego - Moskwite Ddstwo«ii zdrowv po^wiecony, 

z napisem: AESCVLAPIO ET IIyGIAE AVG. SACR. C STATIVS MO- 

SCHVS Duum VIR AQU DEC. COLL. FABR. V. S. L. M. - Patrz 

4 
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ffltener 3af)rbud}ei bet giteratur, ©anb XIL, StojetgeM*! pag. 28. — W Eze- 

chielu SpanheiDiie, torn II. pag. 24., opisany jesi piei'i^dz Suiyroeuskj 

znapisem: M02X0I M02X0I — Moschus Moschi filius; wediug za- 

chowanegc i dzis jeszcze w Rossyi zwyczaju, dodawania ojcowego 

imienia swojeniu, n. p. Iwan Iwanow^cz. 

limy podobny pieniqzek oi-edziany, znajdiij^cy siy w gabiuecie knW 

lewsko - Berliuskim, mam zaszczyt tu przedstawic; 

9- St row a glduna. Glowa z prawej strony, w czapce ruskiej TAB.l.n.9, 
r» futrzanej. - oiMd . -lid  \ 

Strona odwrotna. Stojqca niewiasta, w diugim az do ziemi kafta- 

aie, boginia lub ofiarnice wystawic majqc.j, — z przy*iiseni; M02X02. 

Koriczqc naiiejsza rozprawe zzyezeuiem abv sie Szanownej Akade- 

mii i dalsze moje przyjmowac podobato w tym przedmiocie odkrycia za- 

pewniam Ja o vvysoki m mojem powazaniu. 

V 
* 

In I 

" •. 

'i: v • 

T. fVolantki 

: 

" r . illS? id.'i i •> olndhi* ^ r 

.v H , ► ibi'.I «hr 

IIST DRUGI. 

! ifttij i ^iadod v 

iv Szawracn 

wpowiecie Lidzkim na Zmudzi. 
1 rt„ i olf/V- /Vfjv/.Y7>oi 

T/l'.I.Vl/i U inft • 9 i . 

J Uv^ll} I V • . 
>0 otj a Iff ■ ' ■ ■ " ^ 

dziei a: inn • * ^ 
' v ♦ " 

iego' It >4* 

Bydgoszcz, w Wielk cio Ksi^-stwu Poznanskiem,, 
^nij» 17 Stycznii. 1844 
f tiS'iii ,'lrWI( : tw y, f-V(,f n 

Of*'"*"2' okazyij do Litwy mi sig zdarz^cg, mam zaszczyt przeslac 
Panu moje uprzejme pozdrowienie. jako starozytnik starozytnikowi, ko- 
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ledze swemo; bo rdwnie jak Pan, lat trzydziedci mozol^ si§ nad staro- 

zytnodciami slawianskien'i, w czem kochana Litwa, z powodu zaszfego 

niegdy^ miedzy dwoma narodam zjeduoczenia, niezaprzeczouy ma udzial 

Niechcg si§ rozwodzic nad oplsaniem mych dotychczasowych prac, ba- 

dan, zbiordw i dqznosci; wolg papier ten zapisac przedmiotami, ktdre Pana 

wiecej iuteresowac potrafiq; przystgpujg przeto do uwag nad wyborn^ Jego 

histoiya Litwy, — dzielo nieocenioue, ktdrem skarb literatury narodowej 

zbogacic raczyies. Dopiero trzy pierwsze tomy, po zbyt. dlugiem ocze- 

kiwaniu, rqk mycb doszly. Uwagi, ktdre czynic mysl^, nie tyczq si§ 

tresci historycznej, tylko wyobrazen na tablicach. 

Pieni{|dz na tab. HI. dzieia Panskiego pod n. 13. bywa takze znaleziony 

wblaszkach, czyli brakteatach. W pismie peryodyczuem, przez doktoia 

Koehue w Berlinie wydawanem, pod tytulem: Seitfdjrift fitr Sicgcb 

unb SSappenfunbe, jmeiter Sfl^rgang, Tab. XI. nr. 13., znajduje sig ryciua 

podobnego brakteacika, ale dla zatartosci zle oddany- Posylam wi§c 

Pauu rysunek lepszy w zal{|czeniu pod znakiem A. Bozek piorunowy 

siedzi w oblokach, na ksztalt Jowisza, na orle, bebniqc wkociol; skle- 

pienie gwiazdziste niebios oparte na ukoronowanej jego glowie, dla roz- 

sochatosci aa jednym koncu, ma podobienstwo do bialomlecznej drogi 

(via lactea). Strzala blyskawiczna na ddl zmierza, a po bokach pio- 

runowe rozlatuja sie kamienie. 

Zdawaloby sie, Ze to Perkun, o ktorym bylo mniemauie: ze je- 

zdz^c po oblokach w kotly bgbni; a jednak nim nie jest. Znajduje sie 

mi^dzy jego nogami cztery znaczki, ktdre uwazam za litery, znaczqce: 

Jess a. Pismo takiego ksztaltu mam i na drugim brakteacie innemu bd- 

stwu poswigconym. Moze mi Pan na to odpowiesz: ze Jessa tym sa- 

mym byl co Perkun; t. j.: jasny; dla czego tez ta jasnosc Perkunowi 

towarzyszy w zwyczajnem przekl^ctwie: „bodajby cig jasne pioruny 

strzaskaly!"— lecz ja zdania tego dzielic nie moge. 

\a dwdch pos^gach kamienhycli zpiaskdwca, mojego zbioru, pdl- 

czwartej stopy wysokich, przed kilkunastu laty \\ Polsce wykopanych, 

z napisami slawiauskiemi, wzywanie tych bozkdw po imieniu do zemsty 

nad nieprzyjacioly zawierajacymi, rozna jest wcale oostac Perkuna ad 

Jessy Tamteu stoi z korouq tip glowie, okryty sutym plaszczen krd- 
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lewskim, w prawej dzierzac rgce kamien klinowato-zaostrzouy l^cznie 

e plomieniem blyskawicznym. Drugi zas5 z odkrytg stojac glowq . pra- 

wie nagi, z kawalkiem tylko plaszcza zlewego ramienia dla zakrycia 

czQ^ci wstydliwej zwieszonym, ma lewq ryk§ do gory wzuiesionq; ta, 

niestety! w-koncu jesf utrqcoua; przeto ^ie widac co trzymaL Rowna 

wysoko^c tycli obok siebie zualezionycfa pos^gdw, i zupelna rowno^c 

ksztattu tarcz znapisatni, przekonywajq, ze oba sa dzielem jednego dldta, 

i..obok siebie wjednej staly swiatyui. Musialy wi§c bye ivva rozne 

od siebie bdstvva; a przynajmniej o tyle, Je u Rzymian zachodzita rd- 

znica miedzy Jovem fulguratorem et Jovem ultorem. 

Na lejze tablicy III. pod fig. 16. wystawiasz Pan monetke w Litwie 

znalezionq. Dol^czam poc" znakiem B. rysuneb podobnej tamze znale- 

zionej srebrnej monetki, i mniemam, ze Litwa rzeczywiscie ich jest oj- 

czyznq; naleza one do ktdrego z blizszych Jagielly poprzednikdw. 

Na tablicy IV. piecz^tka pod numerem 20. zdaje mi si§, ze wy- 

stawia lasico lub grouostajke; bo, jaszczur zwyczajny, majqc kark jak 

krokodyl niezgigty, lapki przednie tuz przy karku, a ogoh nie bardzo 

zdolny do podobnego wykrgcania, — nie mdg! bye tak wyobrazouym. 

(Moze pieczqlka z Jasic{| nalezala niegdys do ljasickich?J Trzy u gdry 

litery: G. M. B. znaczq: Gaspar, Melchior, Balthasar. 

Pieczqtka pod fig. 26. godna jest zastauowienia sie. Pokazuje si? 

tu g?s post?pujaca przez vvetkiii?le w ziemie choragiewki. Widok ten 

przypomina wyroczuie rumaka ^watowidzkiego wArkonie, przez ko- 

pije na krzyz w ziemi utkwione lewa lub prawa nogq przest?puj^cego. 

Bye moze, iz ges'Radgoszcza, bozka Pomorzan, z ktdrq na glowie by- 

wal wyobrazony, znajdujqca si? oraz na jego czarach ofiarnych, do 

podobnych uzywano wyroczni? Wszakze kapianstwo czci Radgo- 

szcza poswiecone, w wynajdywaniu sposobdw ■fudzenk ludu i pomnaza- 

nia dochoddw swych, innym gu^ iarzom zapewne pierwszenstwa nie ust?- 

pewalo? — -»kjuib i v f ok jdiwran .Vf 

Inna piecz^tka na tejze tablicy pod lig. 31. zawiera w swym napisie 

rouicznym imie wlaeciciela.Syineona: SI — ME — ON. 

Na pieczfjtce pod fig; 32. wyczytuj?: MATTEZ. Zdaje mi si?, ze 
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to jest »inie Matyasz, albo Mateusz, w narzeczu zmudzbiera lub lote- 

wskiem, 

5- Uwazajmj teraz Panskiego pod nr. 27 bgd^cego Sot wora - zjawi- 
sko wielce ciekawe! Papier z tym zuakiem fabryczuym musial bye 

zi'obiony przed ochrzczeniem JagieBy . calej Litwy; a ze pisano na 

mm dopiero w szesuastym wieku- wi?c spoczywat okoto 200 laty nim 

zostai uzytym. Po zaprowadzeniu Chrze^cianstwa zapewue zanie-Jkauo 

odnawiac gdz^kolwiek bqdz wizerunki dawnych bozkdw. f)owoclzi 

to wys-.ki stopien ilwiaty Litwindw lub Rusindw, ktdrzy wbasne 

juz posiadali papierme, kiedy sposdb robienia papieru z pldtna wdw- 

czas dopiero swiezo byl -v Europie .vynaleziony ; to nie jesi ,aowa 

0 dawmejszyn egipskim i rzymskim „papyrus," ktdry byt wcale 

czem nuem. 

Co do Jt lka Sotwara, jakoby byl tym samym, co jest Sawajxtiks 

Cod zwajgzda - - gwiazda}, na to ^ z Panem zgodzic nie mog§. Szwajx- 

tiks prylwicki, u Masch? i Wogena przy karcie 88. jako dziad zbrodg 

1 pochodnlfi wprawej rece wyobraiony, do Panskiego Sotwara uajmniei 

szego niema podobienstwa; sam tylko stary „Uranus" dalby z tanitym 

- pordwnac. Bobusz, I3asicki i inni, dc ktdrych opinii Pan sie odwo- 
lujesz, nic tu stanowic nie mogq. Zdanie tycb mezdw: ze Sotwor lub 

Sotuar Jest sloncem, dusza, ozywicielem swiata — zatem do rzedu 

bdstw bialych czyli dobroczynuych nalezqcy - tak dlugo uchodzic mo- 

glo, dopdkqd Pan swojej nie oglosil ryciny, ktdra nas o jego rogach i 

smoczych pazurach przekonywa. Sotwor w dawnej slawianszczvznie 

moze tyle znaczacy, co potwdr - monstrum - jest bogiem piekiel- 

nym, znajdujacym si§ u Indyan pod imieniem „D eumo" (to jest; Dae- 

ra'' z rogami i pazurami. Wyobrazony jest , przy karcie 82. tomo I, 
wTrogilt Arnkiel, ^eihntfd}t 5tttert|mmer Hamburg 1703. — Hondorf in 

jcj tro histor. P. 2. pag. 104. oraz: Miinsterus in Cosmographia lib. 5, 

cap. 77. opisujej go z rogami u glowy i drapieznemi pazurami, jakie wla- 

snic na Panskiej pokazuj^ si§ rycinie 

Ztrgc go wigc Pan, na mojg odpowiedziniuost, z Olimpu slawiansko- 

litewskiego do piekla, — bgdzie mu tam cieplo! — 

Nad chorqgwia wejdewutowsk^, uPana na tablicy VI. b§dac^ obszer- 

» 
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"ejsze mam ao czynierua uwagi. Slus/inie Pan gauisz Voigta, ze on TAB.II.? 1, 

pomnik ten powazny zupeluie odrzuca, nie umiejgc pisma na nim bgdsjcego 

wytlumaczyc. Jest to istotnie najlatwiejszy sposob pozbycia sie mozolu, 

chociazby z uszczerbkiem slawy wlasnego narodu! W podobny trop 'nie 

jeden z naszych dzis mgdrkow zabtadzil, oglaszajqc staropowazne ludn 

tradycye o Lechach i Leszkach, Polaku i Krakach, Wandzie i Popie- " 

lach, za wierutne bajki; chocfaz odkryte icb niektdre monety i grobowe 

pomniki, z gruzdvv ubiegJych wiekdw przekonywajacyip do uas przema- 

wiaja glosem! r''.'**■'/ ri-nt / 

Nie pojmuj^, zkad Pan wziqles irycing iej pruskiej choragvvi, ktdra 

zupt nie si§ rdzni od innych? W history! swej milczysz o tem, odwo- 

lujiic sig do dziejdw pruskich; o napisie tylko powiadasz: ses go wyjaJ: 

z r^kopismu swojego. Powiem Panu vvigc, ile mi o tem wiadomo. 

Biskup pruski Krystian byt pierwszym, co tg pruskim poganom przez 

krzyzakd\ ^abrana chorqgiew odrysowal. Szymon Grunovv (©runau), 

majacy przed soba tgz kronike Krystiana wzupelnosci, w swojej (to 

jest: w tym exemplarzu jedynym, ktdry sam swoja rek^ napisal) 'vierzy- 

telny ten rysunek powtdrz] I VVszystkie inne exemplarze kroniki Gru- 

nowskiej w lat kilkanascie pdzniej, od muiej wieecj zdoluych pisarzdw 

przepisywaue, i zuowu dalej kopijowaue, nie sg zupefne; albowiem tacy, 

ktdrych to mniej moze iuteresowaio, lub co rysowac nie umieli, opuscili 

rysunek, kontentujac sie powtdrzeniem aieznajomego napisu, w kfdrym 

przez nieuwage . lub niezgrabnosc przepisywaczdw niektdre litery ksztatt 

pierwiastkowy po czesci juz byly utracily; pouiewaz fac simile obcego 

zupeluie nieznajomego pisma, nie jest rzecz^ latwa dla reki rysowac 

nie uraiejacej. Exemplarz Gruuowa, ktdry mam przed sob{|, wyrainie 

uadmienia, ze opuszcza to wszystko, co sie przepisujacemu zdawalo bye 

mniej uzytecznem: mir menig nugKcb gemefen, ber^afBen untBermegen gc. 

laffen/' Brakuje zatem w rzeczonem rgkopismie kilka caiych traktatdw, 

co dowodzi; ze me zbyt skrupulatnie rgkopism Grunowa bywat prze- 

pisywany. Lukasz Dawid posiadal, jak si§ zdaje, tylko utomek kro- 

niki biskupiej, stwierdza sig to przez wynalezienie pomiedzv materva- 

lami Dawidowskiemi wbibliotece Krdlewieckiej, jednej tylko kartki z wspo- 

mnionej kronikiKrystiana. Podobniez nie posiadalon oryginalnej kroniki 
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Oruttowa, wjednym tylko exemplarzu wtniec moggc^j; przeto z mednkla- 

d.nej tylko kopii Grunowj- powtdrzyl przeksztalcony juz poprzednio od 

niezgrabnych pidr uapis na slawnej lej ixiegdys choragwi narodowej 

b^dqcy. 

Sam tylko Kasper Henneberger przy opisie Prus r. 1585., in quarto 

wydanym, musiat posiadac oryginal rekopisma Grunowskiego, i wyobra- 

zil na karcie 22. choragieM rzeczooq w autentycznej ryciuie. Z niego 

w sto lat pdzniej, Hartknoch w swem dziele: unb neueS ^reupen/' 

na karcie 226. ten sam powtorzyi rysuuek, z opuszczeniera jeduak na- 

pisu. Ze zas ryciua Hartknocha jest tylko kopiq z Hennebergera poznac 

po skiadzie wszystkicb jalcow bozyszczych, z ktorych kazdy wtym 

samym jest skladzie 7 zagigciu, jak rla obrazie o sto lat dawniejszym. 

Niechec Hartknocha ku Grunowowi zakonnikowi, powodowala go do 

zaprzeczenia poczciwemt temu dziejopisowi wszelkiej wiarogodnosci. 

Dolqczam Panu rysunek tej choragw z Hennebergera przytoczo- 

nemi oraz odmianatni aapisu w zlych kopiach Grunowa i w Gukaszi Oa- 

widzie bedacemi; takze i abecadto do czytania tego pisma, ktore podfug 

mego wykladu vvyraza: „Diewai wardq amen. Zrnogumi prussoz. Zu- 

pau Utenes."*) Wimieniu: Utenes, itery srodkowe „ teneu polqczone 

s? vv monogramacie. Jest to wiec an- Vajdewuta, lecz Utena ksiaz^cia 

litewtekiego chorqgiew. ktdry wiasnie na ten czas panowal, gdy Krzy- 

zacy po raz pierwszy na Prussy uderzyli. 

Zkadz Pan wziqles swdj rysunek. wcale inny od rycin zuajomych? 

Z samego tylko opisu w kronikach pruskich bedacego, nie mogle^ go 

skladac; bo krdj sukien i caly ksztalt ^opiersiow bozyszczych jest taki, 

jak bye jowinien; ale przydales Pan Pikollow) trupia glowe, Perku- 

nowi piorun i kamien, a trzeciemu sierp. 0 tych atrybucyach, cho- 

ciaz im si§ slusznie nalezaly, dziejopisy pruscy choragiew t§ opisujacy 

nic nie wspominajq. Dodales Pan nawet ierbowi Wajdewutowskiemu 

balabarde i sztaudary, jakich niema.u Hennebergera i Hartknocha. Mu- 

siales wigc przed soba koniecznie miec jaki rysunek, co aawet stwier- 

izajq trzy litery nad glowaiu? trzech bdstw umieszczoue. 
■ cinilo'ltJidtf Im ■■ctK&oh'-r; 

**) Po polsku: W bogow imie amen. Zludem pruskim, ksiazg Uten! 
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Chorqgiew Pauska jest zatem wcale inua, dawuiejsza aawet od 

Ute.ia. ktory na swej chor^gwi postac trzech bozkdv opiekunczych na 

choragwi ^Vajdewuta bgdqoych, tylko nasladowai. Bo oapis, ktdry Pan 

kladziesz w ruuach aadbaltycko-wendenskich, aiema .styczoo^ci bynaj- 

rauiej znapisem Utena; zawiera owszem, podiug iueg( wytladu, imie 

krdla VTodejwetis albo Wodejw etas. Moze t. siowo prez Pana 

zk^din^d wzigte i na chorqgwi umieszczoue, nalezaio do herbu Wajde- 

wutowskiego, na ktdrym, jak zapewniaj^ dziejopisy, znajdowalo sig takze 

pismo jakies nieznajome? Bacz mi Pan nie pospolitej wagj okoli- 

cznosc wyjasnic. ,1. ximmi i iuloik * 

Na tablicy IX. wystaw asz Pan abecadto biarmskie. ladu na wyso- 

kiej pdlnocy mieszkajqcego i przylaczasz na karcie 166. o jego da- 

wnosci: ze podiug Sagdw islaudzkich IX. i X. wieku^oabdjn'cy skan- 

dynawscy az do siedlisk Biarmczykdw dojezdzali. Ja Sagi islaudzkie 

inaczej isdbie ddmaczo. Icb „Biarmeland" uwazam za Warniig 

((Srmelanb), ktdra rdwnie jak cale nadbrzeze Baityki^ bywala od Skan- 

dynawian i Joms-Wikingdvv czesto napastowana i lupiona. 

W tomie III. na struouicy 567. wyobrazasz Pan pare slow mniema- 

nego pisma najdawuiejszego uskiego, na drzewie wyryle, ktdre mqz 

znakomity, Pan Fraehn, z autora arabskiego Ne dima, zyjacego wdzie- 

siqtem stuleciu,. wyczerpnqt. Ja upatruje w tem podobienstwo nie male 

do pisma Saracendw afrykadsk eh, ktdrego aliabet, wyj§ty z Atanazego 

Kircbera „Prodromo coptico" pag. 199 Panu dol{|czam; przydajfjC oraz 

Lakana cie slow podobuego pisma, wypisanych z tegoz Kircbera ,.Oedipei 

aegyptiaeo," Tom.I. pa®.377. v^(K..vb*1V/ duijlvi 'i ,1 nil" 

Przystgpuje teraz do udzielema Panu kilku rycii z dawnych pogan- 

skd-li«ewskich pomuikdw numizmatycznych, w zuanycb lostatecznie brak- 

teatacb, cziyli amuletach zlotych, ukr, wajqcycb sie, a przezemnie » zua- 

cznej cz§>ci juz odgadnietych. Wspomnione ztote zawiesidla, ze zienk 

dawuej Skandinawii czesto juz wydobyte, od pdltorasta lat sq przedraio- 

tem badan starozytnikdw; przeciez ani jedua sztuka do ad nalezycie czy- 

tauq i wylozotifj nie byla, Mudstwo anychze zuajdujace si§ szczegdlniej 

w skarbcu dunskim, pochodzi zapewne z zabrauycb niegdys arzez Wal- 

demaral., k^dla dunskiego, skarbdw bozyszczych, przy zburzeniu swia- 

'g* 5 
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tyn nadbaltyck>ego SJawian poganstwa; wktdrych —jak wyraznie wspo- 

nunajq dziejopisarze — mnestwo znajdowalo sie zlotych uumizmatow, od 

krolow i ksiqzqt bogom na ofiare przysytanych.— Bircherod w Spe- 

cimen rei monetariae Danorum. Hafn. 1701.," ile wiem, uajprzod, 

a w rok pozniej, 1702.: „Trogillo Arnkiel, Tom. III. pag. 144." pe- 

wna z nich czesc wyobrazili. Nastepuie Suhm w dziele: „Beskri- 

velse over Danske Mynter" eic. ua pierwszej i drugiej tablicy 

sztuk 30. tych amuletow ogtosit. Przed laty okolo 18. Pan Thomson 

w Kopenhadze, krolewsko-dunski radzca, dyrektor krolewskich gabine- 

t6w starozytnosci i numizmatyki, galeryi obrazow i innych muzeum dnn- 

skiego wydzialow, rozpoczql publikacy^ wszelkich tych pod jego dozo- 

rem, jako i w innych prywatnych z'oiorach bedtjcych, a dotad nie oiga- 

dnionych osoblhyosci; wyobrazit sztnk 77. na osmiu tablicach, i te puscil 

z zqdanien objasnieuia pomiedzy badaczdvv starozytnosci. Niedawno 

odkryl Pan Thomseu, odbywajac tym kohcem podrdz do Sztokholmn, 

w skarbcu szwedzkim mnostwo podobnych pomnikow, ktorych oglosze- 

niem zajrauje sie teraz towarzystwo starozytnosci polnocnych w Ko- 

penhadze. 

Niektore z nich zostaly tymczasowo juz wyobrazone w „Nordisk 

Tidskrift for Oldkindighed, II. Tom. 1833.", oraz w „AnnaIer 

for nordisk Oldkyndighed, pro 1842 — 1843., pag. 129. 

Przekonalem s"e, iz z malym tylko wyj{|tkiem,wszystkie te nader wazne 

pomniki naleza do Polski, Busi, Litwy i Slawian nadbaltyckich. Sa po- 

miedzy nimi medale Mieczystawa I., Boleslawa Chrobrego, Czeskiego 

Niemy^la, ruskich wladzcdw Ruryka, Olecha etc., na koniec bostw i 

ksiazqt litewskich. Trzy najwazniejsze z nich dla Polakow, na tablicach 

Thomsena pod numerami 62., 63. i 65. bedqce, oglosiiem na poczqtku 

mych ..Pomnikow," wykladaj^c takowe jako oczywiscie do Mieczy- 

slawa I. i Boleslawa Chrobrego nalezqce. Pan Filip zKonopia, wpi- 

4mie czasowem: „Biblioteka Warszawska", iniesiqc Pazdziernik, 1843., 

zdaje sie powatpiewac o ich istnieniu, a to jedynie dla tego: ze nnmer 

inwentarza, pod ktorym w skarbcu dunskim sa zachowane, przezeinnie 

nie jest zacytowany, jakby temu, ktdry tak oryginalne i pietno srednich 

wiekdv la sobie noszqce rzeczy zrayslic zdola, truduo bylo r!,myslic 
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i uumera Widac, 2e temu l-'anu nic uie iniisi bye wiadomp o zlotych 

brakteatach i amuletach polnocnych, wszystkim. starozytaikom dobrze 

znajomych. Moja w tem szczupla zasluga na tern jedynie sig ogranicza, 

ie po dhigoletniem i piliiem wpatryvvaniu si§ w n:ch, udalo mi sic na 

koniec wyczytad naplsy, na ktore prsez poltorasta laty jak w slup 

patrzauo. 

Nast^puje teraz opis zalqczonych tu ryciu pod znakami C. D. E. F'. 

G. H. I. K. L. M. N. 

Duzy zloty brakteat, poltora cala sreduicy majacy. Popiersie 

ukoronowane Pikolta zlewej strony; przed nim wznosi sig dym ofiarny 

zkadzidia; wszakze wiadorao, ze temu piekielnemu bozyszczu nieustannie 

lampe lojow^ utrzymywano. Napis lacinski mieszany zrunami pdlnocne- 

mi, czytam: Afumigem Pikollio Ellychnium; po polsku: Pod- 

kadzam Pikotlowi na kndcie lampowym. 

D. Brakteat ztoty, trochg nad cal majjjcy w sreduicy, z nszkiem 

do zawieszania. Gtowa bozka Gardojtis, opiekuna rybakow i ze- 

giarzy, z lewej strony, wszyszaku; u spodu ryba, a na boku przed 

obliczein ^agiel rozpi^ty, i gtowka cztowiecza, oraz litera G. jako 

poczatkowa imienia: Gardojtis. T§, i poprzedni^ sztuke pod lit. C. 

wyjmcje z dziela rzadkiego TrogilliAmkiel, zr. 1702. Tom. III. pag. 

144. Pierwsza sztuka wykopaua wwieku 17. na wyspie F^uhnen; druga 

zas wtymzc czasie na wyspie Seelaud, podtug ^wiadectwa Tomasza 

Bartolina in libro 2. antiquit. cap. 9. pag. 461., 462. Oddane byly do skar- 

bu dunskiego, jak pisze Olgerus in Aegio Museo, part. 2. sect. 3. tab. 

14. pag. 36. 

E. Zawiesidlo zlote, I1 (a cali w sreduicy, Pilwitowi, bozyszczu bo- 

gactw i skarbow posvvi^cone. Przepyszny pancerz wraz z hetmem, per- 

lami i mnogiemi klejnotami ozdobiony; tabaz na okolo obwddka promie- 

nista. Z obu stron w runach wendenskich imie bozka przez pdl podzie- 

lone, czyta sig wspacznie: PYLL-WIT. Znajduje sig pod ir. 1. na pier- 

wszej ztablic przez Pana Thorasen, dyrektora muzeum dunskiego oglo- 

szonych. 

F. Zawiesidlo ztote, troche nad cal szerokie, Czemibogu po^wie- 

cone. Kl^czqcy ksiqze, pokladlszy lewq rgkq gal^z palmowq na ziemi§, 

TAB. m. 
o I. 

TAB.II q 5, 

> 

TAB. Ill, 
n. 2, 

TAB. m 
n. 3. 
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uiodli si?, podnoszac prawfj r?k? do Czerniboga, w postawie drapie- 

znego smoka przed nim wznak lezqcego; ksi^z?cego oblicza. czepi 

sie kukawka wieszczka. Przypisek ruuiczny ja czylam: „Lotworuni 

dux RMLS", to jest: Rymund Laurus. Wyj?te z Thomseua tablicy 

(L ur. 18. 

G. Zawiesidlo podobne, wystawiajqce ksi^z?cia'przed Czernibogiem, 

ale bez napisu i bez palmowej galezi. W prawej r?ce trzynia przed 

obliczem kukawk?; w levvej za sobq jakies zwierzqtko uieznajome; jakby 

te dwa istoty bozku przyuidsl na ofiarc. Na tejze drugiej Thomsena 

tablicy pod nr. 19. 

H. Zawiesidlo zlote, cal i dwie linie szerokie; przez Sambora 

krdlika Slawian nadbaltyckich bozyszczu urodzajdw, owocow i ogrodm- 

clwa poswiecoue, ktorerau imi? bylo Kurch. Niezgrabuy, ledwo do 

rozpoznania jezdziec z sokotem. Wkolopis lacinski w runach weudeu- 

skich opiewa podlug megb rozbioru: „Iminolavit Samborius dux 

Krucho olitori" (ofiarowal Sambor ksiqzi; Kruchowi ogrodorzadcy). 

W tem bozka iuiieniu litera O zamiast na koncu, wsuuieta jest w srodek. 

tak, ze zamiast Krucho stoi Koruch; a wmiejscu literv eh, niezuauej 

wabecadle runiczneni, wzi?to podwojne gg, ktdre poiaczoue vvjedu? 

zglosk? (mouogramma), czytaja si^ ch. Wszakze i dzis jeszcze u f Ua- 

wian rossyj»l'ich g lub h jednakowo si? pisze. Rycin? wyjmuje z tejze 

tablicy II. Thomsena z pod nr. 22. 

I. Zawiesidlo podobne, zjezdzcero uieco zgrabniejszyra, bez ptaka^ 

oapis w trzech tylko runach: M 0 .K Ze slowo to ma bye z prawej 

ku lewej rece czytaue, widac z wspaczuych liter. Daloby si? wprawdzie 

M-yraz: .K 0 M zastdsowac do bozka Kohma. opiekuna biesiad i ob- 

zarstwa; lecz kropka bedqea przy literze .K wskazuje, ze jest stowem 

skrdconem. Wole przeto czytac: Kurcho. optimo maximo; co mo- 

glo bye nasladowaniem mpisu I. 0. M. na pomnikach rzymskich, zna- 

cz^cego: Jovi, optimomaximo; albo ua grobowych kamieuiach chrze- 

sciahskich: D. 0 M. Deo, optimo naximo. Podobniez ua. tarczy 

bozka Jaruwila, opiekuna miasta Wologoszcza (Wolgast) znalazlero la- 

pis : Tutori Volgast eusi, optim< maximo Jaruwitb. J?zyk 

lacinski byl dyplomalycznym r SlaU ian, W tuddv i Litwiudw. Jakze 
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niaczej Karol wielki i jego nastepcy byliby mogli z kr61ikami tych ua- 

rodow korrespondowac i traktatj zawierac? tV aickiwie Krolewieckiem 

do dzi^ diiia zachowane sjj listy iacinskie ksiai^t oogansko-litewskich 

do mistrzow krzyzackich pisywaue. Wszakze i kainieb grobowy Men- 

doga jest tego zwyczaju dowodeni. Zawiesidlo wzwyz wspoinuioue wy- 

jete z Thomsena tabl. III. z pod ur. 34. 

K. Zawiesidlo takiez, u Thomsena ua tabl. 111. ur. 36.; ale je- 

zdziec zprawej strouy (ua poprzeduiej sztuce byl zlevvej!. Liiery 

te same runiczne M. 0. K., zrozuicq, ze tu K. w spaczne jest lacinskie. 

L. Pyszuie oprawue zawiesidlo zlote, blisko dwoch cali szero- 

kosci, nalez^ce, wedtug mego wykladu, do Kukowojta, wielkiego 

ksiaz^cia litewskiego; wy-obrazone na ostatniej dodatkowej tablicy Thom- 

sena, obok znaleziouych obreczow zlotych, ozdob i sprz^tdw. Glowa 

ksi^jzeca z lewej strouy, z pahidameulem ua piersi L perlowym dyademem 

ua wlosach. Wkolopis w ruuach wendenskich czyta sig wspacznie, 

z gory u czola zaczawszy: Kukwoits weliki Xiadzlitwas xxooo. 

Dwa xx i trzy koleczki ooo .>zuaczaja zapewne rob 23. jego Zycia lub 

panowania, jezli tak dlugo pauowal? Przestrzegam, ze pierwsza figura 

napisu jest monogranimat z polaczouy-ch liter KU, i czytac sig port'inna: 

Kuk, albo: Kuku. 

Mdglbym Pauu wiycej jeszcze udzielic ryciu podobnych Litwy po- 

mnikow; atoli wstrzymujg si§ ztem, gdyz badactwo moje nad uiemi nie 

jest jeszcze ukouczone. 

Poselam Pauu oraz wyobrazenie malego posqzka bogud, przed laty 

siedmiu w Kujawach blisko jeziora Gopla wykopauego, ktdry teraz jest 

wlasuosciq generala uiegdyi wojsk polskich Skarzynskiego. Trefuy 

uklad wiosdw i sukuia z.dlugiemi rozprutemi na ksztalt kontusza rgka- 

wami, zupehiie sa oryginalue. Pewua powaga w calej postad, — prawa 

r^ka na zywot, a lewa ua karmiqc^ piers wskazujace, — oznaczajq do- 

syc wyraznie bnginia Lajme, opiekunk^ poczetego w zyvvocie macie- 

rzyiiskim plodu, poloznic i niemdwlqt, przy ktorych ua swiat przyjsciu 

uiewidzialuie bywala obecnq. Gdy Pan uadmieuiasz w swem dziele o 

pie^ui litewskiej: Lajmie szauke, La mie r eke, basa biegaut 

per kalneli etc., ktdra Rhesa ua niemiecki przelozyl jezvk, — dpl^- 

TAB. lit. 
n'. 7. 

TAB. HI. 
n. 8. 

TAB, III. 
u. 9. 
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czam Panu przeklad radj na polski niegdy^ przed wielu laty zrobiony. 

Nie bgdzie to Panu nieprzyjemuemj bo kto miosc ojczyzny i davvjych 

jej svvobdd wspoumienia, w sercu swem wiernie jak Polak i Li twin za- 

rhowuje; temu i taki szpargalik pozfjdanym jest darem. 

.1 \ .a. 
V* r 

Lajma tvola, Lajma wrzeazczy, 
Suwa boso przez pagorek. 

Doszedt do mnie gtos jej wieszczy, 
Wnet wybicgam na moj wzgdrek. 

,v>Ej, dzieweczko — prdina pra&a. 

„„Kto dpi wgtgbi, jui nio wraca. 

„„Co nam dasz; gdy go dobgdziem, 

^Trudnej pracy nie oszczfxlzicm ?{u< 

Tarn spostrzegam trzech rybakow, 
Kopijnikow — mych rodakow: 
„Czyscie brata nie spotkali 
„Po dzisiejszej nocnej fali?" 

„Pierscien ztoty dam jednemu, 
„A jedwabny pas drugiemu; 

„Lecz trzeciemu niemam co dac; 

„Muszg siebie jemu oddac." 

,„,Ach! dzieweczko nntosliwa! 
^,„Brat twoj na dnie juz spoczywa; 
„„Piasek mu policzki sciera — 

;,„Juz sic nurtom nie opicra/"' 

^Shichaj, ty sterniku miody, 

„Co swa todzia prujesz wody: 
jjJa sie z toba w net utoif — 

„Wszab sterniki chtopcy hoie; 

„Kopijniki, przyjaciele, 

(Rzecze dziewrzg do nich smiele) 
„Wydobadzcie4 mi braciszka 

Z gtebokiego wdd io4yska.a 

,;^agle swoje jak rozwina, 
„Z wiatrem przeciw wiatru ptyna 

„Ale vvrogi, jak cif zocza, 
,,1 na okdt ciy obskoczij; 

„Czy potrafisz otoczony 
„Im sig wymkuac do twej iony, 

wBy samotnfj nie zostata —- 

„Oczki z ialn wyptakata (fu 

Jezli przeklad nie dobry, to racz poprawid. 

Czas, a^ebym list ten skonczyl. Przy pierwszdj okazyi — nie cze- 

kaj^c odpowiedzi ^adskiej — kontynuowad b§d§ moje nad staroiyt- 



nosciami litewskiemi uwag^ , i spodziewam si§ Go zadowoluic, miano- 

wicie mektoremi pomnikami litewskiemi, ktdre czasow przedchrvstuso- 

wjch si^najq; a teraz polecara sig Jego przyjaznym wzgl^dom. 

T. Wulanski. 

LIST TRZEG1. 

Do tegoi. 

% 
u UK . 

iW 

Bydgoszcz, dnia 88. Stycznia 1844. 

^ilPodroi'ay, list moj pierwszy do PaQa zabrac majacy, odwleka swdj do 

Litwy odjazd na dwa tygodnie. Korzystam wi§c ztego zdarzenia, i dalej 

0 slarozytnosciach litewskich rozprawiara. 

Jest rzeczq pewnq, ze Litwa pod temze samera, jak dzis imieniem 

znaua juz byta Rzymianom. Litwini rdwnie jak inni najcelniejsi wszech 

ludow m^zowie, albo wst^powali w stuibg wqjennq dwczasowych ^wiata 

wladzcow; albo tez naprzeciw Rzymianom walczyli. Wszakze i Armin, 

dowodzca Germanow, bral wychowanie u Rzymian; a na monetach 

1 iunych poinnikach rzymskich napotkamy czosto imiona: Polanow, Mo- 

scbow, Panouow, Galldw, Hiszpauow, Karpdw, Cymbrow i Normandw 

„Septentrioiii" uazwanych. Juliusz Cezar, in Commenlariis bell. gall, 

lib. VII., c. 37. 38., wspomina dzielnego Litwina wodza, nazwanego: Li- 

tavicns, dowodzqcego wojskiem Gallo-Celtdw, uadwczas pod Karpa- 

tami w Krakowskiem osiadlych. Poselam Panu pod literami M. N. O. 

rysuuki trzech rzadkich tegoz Litwina dla wojska swojego, okolo 50 lat 

przed Chrystuseni, bitych monet; a mianowicie: 

M. Pieniqdz srebrny; strona gldwua: Glowa jakiej^ bogini lub TAB. III. 

krolowej, zuplecionenii warkoczami i berlem. n. i0. 

Strona odwrotna: Litwin na kouiu, trzymaj{|cy przed sob^ sztan- 

dar, na ktorym zwierze podobne do dzika. Napis LITAV znaczy: Lita- 

TAB. III. 
n. 10. 
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vie us. Pieniadz ten vvyobrazouy jest w Etudes numismauques et archeo- 

logiques, Type gaulois ou celtique, tab. YII. nr. 7. 

TAB. ill. N. Strona glowna: Takaz glowa ozdobna kobieca, bez war- 

n-kocza, a winiejscu berla sq tylko trzy galeczki; wtyle glowy litera C. 

(moze: Carodunum, Cracovia??}. 

Strona odwrotna: Lit win na koniu, z sztandarem bez zwierza; 

podpis: LlTA. — Pieniadz ten, jako i nastgpny, wyjmujg z „Bouteroue 

Recherches curieuses des monoyes. Paris, 1666. pag. 48." 

TAB. III. O. Strona glowna: Glowa m^ska, moze samego wodza Litwina; 
19. n lT- 'za uiq litera C. (jak wyzej, cecha menniczna.) 

Strona odwrotna: Jezdziec litewski zbrojny. z lukiera w prawej 

rgce; na plecacii sajdak z trzema strzalami; podpis: LlTA. 

Ten pieniqdz dokumentnie dowodzi: ze jezdziec na nim ni Grek, 

ni Bzytnianin; albowiera tuk ze strzalami byl tylko orczem Szczy- 

tew CScytow) do ktorych liczono takze i Litwindw; Greki zas i Rzy- 

mianie uzywali mieezdw, tarcz i wldczui. 

Pomnik, ktdry Panu teraz opiszo, zawierajqcy w sobie napis w jezyku 

litewskim, takze czasdw dosiegnqc moze Chrystusowych: poniewaz wspo- 

mniony w nim jest uarddTagrdw, ktdry raz tylko w historyi przez 

Ptolemeusza ozuaczou] jest, jako lud wsqsiedztwie Getdw nad Duie 

strem osiadly. Musial wuet potem sc w rozsypkg, kiedy zaden z pd- 

zniejszycb dziejopisdw o nim wi^cej nie nadmn uia. W roku 1799. przy 

innycb kosztowiiosciach wykopano w komitacie torontalskim, nie daleko 

miasta Mikolaja, z winnicy w dobrach Pana Nakd, naczynie zlote zna- 

pisem nieznajomym, znajdujace sie teraz w cesarsko-wiedenskim gabiue- 

cie starozytnosci, jak lonosi Szafarzyk w starozytnosciach slawianskich. 

*1 u^irjupiBUW V II1IU Wl^CCJ 

mnycb kosztowiiosciach wykopano w 

im asta Mikolaja, z winnicy w dobrac 

pisem nieznajomym, znajdujace sie ten 

cie starozy tnosci, jak donosi Szafarzy 

Brzmi ten napis nastgpnie: 

BOYAJ. ZC) 4IIAN. TECE. JYEE. 

TOIEH. BOY. TAOYA. ZSiAtlAN 

TdrPOEHTZirH. TAICH. 

Pierwsze slqwo: BOYAA, wuld, wulda, biore za dzisiejsze ,,waida," 

to jest: wladnij, rzqdz, panuj; podobne do niemieckiego ^malte." Slowo po 

Zupanie TECflj znaczy: tjese, to jest: prawo, prawie, prosto. Czwarte 

slowo: JYEE, duge, znaczy: daugie, daug, daugiu. daogio, daugiel, daugiaus; 
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popolsku: wielce, lab: dlugo. W drugim wierszu pierwszy wyraz: roira, 

tojgc, jest dzisiejsze „taigi," popolsku: a z at em, wigc. Drugie slowo: 

eorjest: bus, buk; popolsku: bedziesz, badz, Trzecie: T^OF^/, ta- 

ul, jest: tagul, popolsku: uiechaj. Czwarte slowo jest powtdrzoue: 

Zupau. Ostatni wiersz wymienia Tagro-Jatzygdw i TA1CH. tajse; to jest: 

zrobili (feceruut, fecerej. Czyta sig wi§c ten napis w dzisiejszej 1 te- 

wszczyznie, popolsku, polacinie i wuiemieckim j§z}ku jak nast^puje: 

Wat da, Zupan, tjese daugie; Rzadz, Zupanie, prawn ie, dtugo; 

Taygi tagul bus Zupan. Takim badz Zupanie. 
Tagrogetzygie tajse. Tagro - Jadzwingi zrobili. 

Regas, princeps, recte diu: 
Talis princeps esto. 

Tagro - Jazygae fecerunt. 

SDaftc, BupaH/ geredjt unb tang; 

Sctd)' fin ft'- 
Sied niadjten bit JlngrosSa^pgcn. 

Widac ztad, ze Jadzwingi litewskim mdwili jezykiem; gdyz wdzie- 

sijjtym wieku icb siedliska na Podlasiu graniczyly z Litw:j, a lawet 

w samej Litwie nardd ten dzikowaleczny mial swoje osady. 

Co Biskup Krys^an zkroniki ptockiego kanonika Jaroslawa douosi, 

0 bitynskira podrdzuiku „Diwouas," ja bynajmniej nie uwazam za bajk^. 

Naprzdd, co do jego imienia, to Hartkuoch nazywa go: Divanes, 

in genitivo: Divanis. — Voigt, T.I. p. 32., zowi go: Divones; a na 

karcie 623. odraiennie: Diwones, Diwonis, Dywones, — Grunow wreko- 

pismie moim, wtraktacie II, rozdziale I, nazywa go raz: Diwoyuis, uie- 

co nizej: Dywoniys; dalej: Dybou's, a zaraz znowu; Dywonys; na osta- 

tku jeszcze raz: Dywonis. Ztad powziqsc mozua: ze to imig „Divoni8'" 

jezli nie wziete zgreckiego: Dionysios, Dionys — jest czysto litewskie 

1 przetldmaczeiiiem z tacinskiego: Theodorus, lub Theodotus, ktdry za 

Augusta wyslany byl wkraje pdlnocne, az do raorza baltyckiego, kon- 

cem geograficznych badan i ziemi przemiaru. Wszakze Slawianie wszy- 

stkie Grekdw i Rzymian imiona: Theodorus, Theophllus, Theodatus, Deo- 

gratus &c. przekladali wswym jyzyku na: Bogumll, Boguchwal, Sogi- 

staw, i t. d. podobniez Litwiii Theodota przetlcmaczyli sobie na: Die- 

wouis. (Diewas — Deus — Bog.) 

Pozwdl mi Pan jeszcze na jedne okolicznosc zwrdcic uwage. 
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Wiadomo, ze za Oesarza Augusta, Owidyusz Naso, slawny wygoa- 

niec, w naszych krajach az do ^mierci przemieszkivvaL Slawian, a mo^e 

i Litwindw nauczywszy si§ jgzyka, slodkie im nucit pieuia; jak sam 

w Elegiach swych wyznaje. Pomijam to: ze podlug podobienstwa rzeczy 

wOwidyuszu moze ukryty jest 6w zachovvany dotqd wpamigci ludu sla- 

vvianskiego wieszcz Bojan, czyli Wojan; nadraieniam tylko: ze Owi- 

dyusz, mqz znakomity, senatorskiej godnosci, swiatty i zamozny, indgl dla 

wtasnych doswiadczen — nauczywszy sig krajowego jgzyka — objezdzac 

okolice pdhiocne, i zostawid wPlocku konotacye swoje, badz wtacin- 

skiem, badz slawianskiem pismie, ktdre, bedqc zacbowane przez kaplau- 

stwo twiatyn poganskich, przy zaprowadzeniu Chrzescianstwa mogly sig 

dostac do Arcbiwu katedralnego, zkqd Jarostaw kanonik takowe Bi- 

skupowi Krystianowi pozyczyl do uzytku. Nie jest oraz bez podobien- 

stwa, ze Owidyusz, pomigdzy Stawianami mieszkajqc — gdzie wielo- 

zenstwo i plodzenie dzieci z niewolnic bylo upowszechnionem — zyjac 

sobie wygodnie i zapewne nie bez sluzebnic, mdgl sptodzic syna i wswoim 

wychowac go ducbu. Jezli taki popdzniej, korzystajqc z powzigtycb 

nauk, objezdzat kraje uadbaltyckie i wiadomosci zebrane pospisywal; — 

jezli on, jak si§ godzilo, zwauy byl: syn Owid, a iini(i to, zwyczajem 

dawnych Slawian, wspacznie od prawej ku lewej rece bylo pisaue — 

zjawilby nam sie wnet 6w podrdznik DIYONYS, co wspacznie czytajqc 

jest: SYN-OYID. — Niepokladani atoli warto^ci wtym trafunku graina- 

tycznym; sijdzqc raczej, ze dw Diwonis byl rzeczywiscie zeslanym tu za 

Augusta Theodorem; a wyciqg zjego pami^tuika podrdzy, przez Krystiana 

nam zachowauy, na wielki u nas zasluguje szacunek, jako drugi Tacyt 

dla Prusso - Litwindw! - 

Nie majqc dzis nic wiecej do dodania, chc§ wkoncu tylko nadnuenic 

o szczegdlnem zdarzeuiu, sprawdzqcem niektdrych osdb mniemanie: ze ^ 

zuakomite dzieje, ktdre od wiekdw juz poszly wuiepami^c, wlat tysiqc 

sie odradzaja. 

Dziewigc juz mniej wiecej uplynglo wiekdw, jak Paleraon, obey 

niegdys przybysz, osiadi na tronie litewskim. W gazecie powszechnej 

augsburskiej z duia 31. Marca r. 1839. znajduje sie artykul datowany 

zNeapolu dn. 14. Marca, donoszqcy o spadku sukcessyinym 24 miliondw 
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dukatow ueapolitanskich po P a 1 e m o u i , urodzoayut w Bellosguardo 

w prowincyi Salerno, ktory przed niejakim czasem opu^ciwszy ojczyzn^ 

i rdzue przechodzgc losu koleje, zostal na koncn obrany krolem Jedne> 

czesci wyspy Madagaskaru, gdzie ten ogromny skojarzywszy majqlek. 

umarl nie dawuo pod przybranem nazwiskiem: Frauciszka^ Bonnet. Te- 

stament dotgd nie jest zualeziouy; sukcessorami wi§c prawymi sa Sa- 

lerno no wie, synowcy zraarfego, w ubustwie zyjqcy. Nie jestze to tra- 

fnnek rzadki, godzien w dziejacli litewskich wspomuienia?. 

Iladagaskar zawiera wsobie kilkariascie pomniejszych kroiestw. Do- 

stawszy sig tain Paleraou, i dosluzywszy# zapewue wobronie krajotvycb 

swobod/ najwyzszego dostojenstwa pod p'-zyb/anem imieniem, r wtasci- 

wej swej — zwyczajnie jako Wiocb — zapomnial ojczyznie, niedbajqc 

o pozostaJq rodzing, ktdrq, zyjqc w dostatkn powinieu byl, jezli nie do 

fzgdowych dpraw, to jrzynajmniej do zatozenia nadwornej cukierni spro- 

wadzic. 

Koiicze ua powtfrzeniu mojego pozdrowienia przy zapewnieniu wy- 

sokiego szacuuku. 

T Wolanski 
   

» S •' i (' -w U-A. 

LIST CZWARTY. ^ V 1 ' f ? v . . - « « r « « U 4 « • ^ % - 
, . . ^ - * 

Do szanownego krdlewsko - dunskiego Towarzystwa 

starozytno^ci pdlnocnych w Kopenhadze. 

Bydgoszcz, dnia 3. Maja 1844. 

fti 
#Pan TLomsen, Dyrektor muzenm duiiskiego, zacny moj przyjaci d, ktdry 

od wielu lat m idomoscig o zdarzajgcych sie lia ziem pdlnocnej oakry- 

ciach mig obdarza, udzielit mi nie dawiio zafaczonq to rycing duiego 

brakteatu, w staroiytnym srebrnym uapiersniku osadzonego ktorego 

orygiual jest wlasno^ciq krolewsko - sz wedzk: -^go zbiorc starozytno^ci 

w Sztokholmie. 
7 
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Uznawszy go za pomnik dziejjow dnnskich, mam zaszczyt przy 

okazyi wyktadn tego nader waznego zjawiska, szanownemn Towarzy- 

stwa zdanie mqje wprzedmiocie znajomych amuletow zlotych uprzej- 

mie wynurzyc. 

Naprzod, co do rzeczonego srebraego brakteatn, wypada nam do 

dziejdw dunskich nieco zaglqdac. 

Po zabiciu krdla Eryka wr. 1139. synjego, nastgpoa trona i je- 

dynak Swen, dla maloletno^ci ust^pic musial berta bratu swemu cio 

tecznemu Erykowi, z przydomkiem Agnus; sam za^ pozostat przy 

dostojnosci rzeczywistego nast^pcy tronu, z przyczyny bezdzietnosci krdla. 

Gdy ten wr. 1147. abdykowal, powstalo na przeciw Swenowi dwdch 

pretendentdw: Kanut i Waldemar, ktdrzy domow^ wojczyznie roz- 

zarli wojn§. Krdlewicz Swen uciekal si§ osobiscie do Frederyka I., 

cesarza niemieckiego, natenczas wMerseborgu obecnego, siebie i kraj swdj 

cesarzowi wlenno^c poddaj^c; a tym sposobem pod jego opiekq tronu 

dunskiego dost^pil. W ciqgu tych zamieszek, zapewne pod czas pobytu 

krdlewicza wMerseburgu, brakteat niniejszy zostal utworzony, bqdi dla 

zjednania sobie stronnictwa i uslug wynagrodzed, b^dz dla okazanza 

swoiej krdlewiczowskiej godnosci. Wyczytujg to znapisu okdlnego, 

ktdry otacza glowg mlodocianq Swena, na ustawione przed obliczem 

berlo dunskie spogladaj^cego. Wnapisie tyra dwie tylko litery nie na 

wlasciwem stojq miejscu; 

bo zamiast: SVNE DROM D H 

bye powinno: SVEN DOilM D H, 

co si§ czyta: SVEN DanOBuM Dux Hereditarins. 

Co si§ tyczy zlotych amuletdw, ktdrych uzupelnionem teraz oglo- 

szeniem szanowne Tovvarzystwo podobno si? zajmuje, nie mog§ Pana 

Thomsena i innych badaczdw dzielic opinii; jakoby najwigksza takowych 

cz§sc bye miala krajdw pdlnocnych plodem; owszem najduje, ze mala 

tylko znich czastka, ziemi skandynawskiej jest wlasnosciq; albowiem 

bgdqce na nich wyobrazenia, bynajmniej zmitologi^ pdlnocng wtak bli- 

skim nie sa zwiqzku, aby mniemanie to usprawiedliwic sig dalo. Ktd£ 

chcialby slawiansko-ruskiego albo litewskiego jezdzca uwazac za jedno- 

okiego Odina na dsmionoznym Sleipnierze? Numizmaty z Odinem i Slei- 
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pnerem, ktdre wkoncu tego listu miec bedg zaszczyt w rycinie przed- 

stawic, wcale innym odznaczajq si§ cbarakterem. 

Roztrzqsmy teraz zosobna wspomnione brakteaty, w czem, ku oszczg- 

dzeniu sobie lanogicb lycin, odwoiywac si§ bed^s do znajomych juz Ai- 

dieologom ogioszen; szczegolnie do 6&niu tablic z77. rycinami, przed 

laty 18. przez Pana Thomsen wygotowanych, lecz dla nowozaszlych 

odkryc, a ztqd wyniklej potrzeby innego rzeczy uporzqdkowania prze- 

rwauych. 

Trogillo Arnkiel w tomie III. przy str. 144. wystawia piec podobnych 

amuletdw. O akuratnossci tych rycin raoiua wprawdzie powatpiewac; 

atoli s^dz§, ze one przynajmniej o <yle oryginalom sq podobne, ile do 

rozpoznania przedmiotow i tycbze ocenienia koniecznie nam potrzeba. 

Nr. I. Giowa morskiego olbrzyma Gardojtis, opiekuna rybakdw TAB. II. 

i ^eglugi; co stwierdza litera pocz^tkowa jego imienia: G; ryba pod^cie- n-5- 

lona i zagiel rozpigty. Dla dobitniejszego wyrazenia olbrzymowato^ci 

batwana, wystawiona jest przy nim glowa pospolitej wielkosci zeglarza. 

Byba ma ksztalt delfina lub wieloiyba. 

Nr. 11. Popiersie litewskiej bogini nocy Menuli w czepcu, ustawione TAB. VI. 

ua stosie z ksi^zycowych rogow; przed niem ptak nocny Lelak. Znaki * n ®* 

x x nie sq krzyzyki, albowiera stalyby prosto -f -J-. Zastgpujq one 

tu zapewne zwyczajng na amnletach bozyszczych fignr§ mistycznq 

ktdra podlug mego zdania oznaczatalbo mlot krzyzowy Thora, nazwany: 

Miolnir (zgruchotarz, potrzaskawiec), albo gzygzak blyskawiczny Per- 

kuna, poniewai i wtabim pokazuje si§ czasem ksztalcie; albo 

nakoniec dwa na krzyz ulozone runiczne S S, jako znak bozyszczej nie- 

tykalnej ^wi^to^ci: Sacro-Sanctom. 

Dwa slowa na tyro brakteacie zawierajq imig ztytulem tej bogini. 

MENV MeNVLA. 

Nr. III. Glowa, jak si§ zdaje, litewskiej bogini „Walgina," opie- TAB. Vl. 

knnki rogatego bydla, w takimze czepcu, ustawiona na krowie lub byku. n■ **' 

Znaczenia pobocznych liter 0 E doj^c niemog§. Moze znaczg: DEwaj — 

Bogini? 

Nr. IV. Zawiesidlo to poswi§cone litewskiej bogini Allabatis, TAB. VI 

* 



TAB HI. 
n. 1. 

TAB. VI. 

TAB. VI. 
n. 6. 

TAB. III. 
n. 9. 

opiekunce Inu, zle jest wyobrazone. Na Pana Tbomsena tablicy III. pod 

u. 32. lepsza podlug orjginalu znajdnje sie ryciua; jezeli to iuny nie jest 

stempel? Zwierz§ w Trogillu wyobrazone w ksztatcie byka, v Thom- 

seua ma postac konia. Czy glowa ua niem ustawiona do bogini, czy 

do jezdzgcego na koniu ksiazycia nalezy, trudno odgadnqc. Napis ru- 

uiczuy rdwny wobydwocb wyobrazeniach: ALLABT. Ll\t., czyta Br$: 

AuLABaTis LlNu, albo: LlXigera 

Nr. V. Amulet, ofiarowany htewskiemu bozyszczu piekielnemu Pir 

kotlowi. Popiersie balwana ukorouowane; przed ktorem wzuosi si§ 

d>m kadzidla z utrzymywauej mu nieustanuit lojovvej lampy. Podkladka 

pod niem ma podobienstwo do kosciotrupa. Napis laciuski z runami mie- 

szauy, czyta'sig: AFFUMGEM PlKOLLIO ELLychnio (podkadzam Pikoi- 

lowi na knocie lampowym). Poozjjtek imienia: Pik — znajduje sie wspo- 

jeniu runicznem. 

Obrocmy sie teraz do osmiu tablic Thomsena. Z wyobrazonycb tam 

77. amuletow, dwa tylko ziemi skandynawskiej uieomylnie przywla- 

szczyc mozna. Naprzdd: sztuk§ pod n. 20. na tablicy II., nalezijCrj do 

krd.» duiiskiego Gorm o 111., zacietego chrze^cian prze^Iaddwcy wlatacb 

031t A bowiem zruu przy Ibie kouskim bedqcych, wyczytujy 

wspaczuie im^ HORMO. Zgloski H lub G o pdlnocnych narodow byly 

w rdwnem znaczeniu; a jezdziec ze sokotem ulubiouym byl emblematem 

na piecz^ciach i mouetach wiekow dtednicb. - Powtdre: sztuki na ta- 

blicy V; pod n. 49., ktora poswigcoua jest pamigci dawnozeszlego krola 

szwedzkiegb Ane Jorundowicza, zyjfjcego w latach 530 — S10. 

Albowiem poscinanych gldwek dziewi^c rozmaitej wielkosci, wskaznje 

na dziewi§c jego syndw, zktdrych, ku przedtuzeuiu sobie zycia, co Izie- 

si§c lat jednego Odinowi w ofierze oddawal. 

Dalszy rozbidr rzeczouych Thomsena tablic, slawiansko-litewskiego 

starozytno^ci badacza obfitem obdarza zuiwem. Prosze rai towarzyszyc 

vy przedsi§wzietej podrdzy po oiemnoszarych przesztosci stepach. 

. Na samym wstgpie do tego slawiansko-litewskiego Olimpii pod n. I. 

na tabl. I. wita nas litewski Plutus, bozek dostatku i bogactw Pill wit. 

rzepyszny pancera i helm, pertami i klejnotami sowicie przyozdobiony. 

W miejscu twarzy ^wieci si§ godlo bozyszczdj nietykalnosci, runiczue 
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Sacro-Sanci im. Imig wronach ' tewskich, przez pot przedzielone i 

wspacznie czytaue, jest; Pyll-wil. 

Nast^puj^ce na tej tablicy numera, od 2 az do 17, oraz i q. 53. na 

tabl. V. sci^gaja si§ do litewskiego uczczenia w§zdw; a poczgdci wy- 

obrazajg takze godto Stawian nadbaltyckich, Czerniboga w postaci 

smoka, ktory, jako herb wtasciwy krdlestwa Wenddw, do dzis dnia za- 

cbowany jest wtarczy herbownej panstwa dunskiego. Bye jednak moze, 

ie to wyobrazenie w§z6w sciqga si§ takze do ogromnego po^oza mid- 

gardzkiego (Jormundgard) przez Thora niegdyd zwyci§zonego» 

Na tablicy nast^pnej pod n. 18 i 19, widzimy adoracyg Czerniboga 

przez lotewskiego ksi^cia Rymunta Laura. Na jednym ztych bra- 

kteatdw czytamy wrunach litewskich: LOTWAORVM DVX RMLS, (to jest: 

Rymunt Laurus.) stdwko „dux" znajduje si§ wgldskospoju (monogram- 

ma.) 

N. 20. juz wyzej objasniony jest, jako nalezacy do krdla dunskiego 

Gormo III. 

N. 21. Ten amulet przez mieszkanciw baltycko-liwonskiego nad- 

brzeza, poswigcony jest bdstwu baltyckiego morza, rozhukanemii balwa- 

norzqdzcy Antrympos, czyli Bungputis. Przyznaje, ze wyktad mdj 

raniczno-tacinskiego napisu: „Amico mari uvido Livonum ventoso 

ac raotato." (Przyjacielowi Liwondw, mokremo, falistemu, rozhukanemu 

morzu,) jest za nadto dmialy. Wyczytanie podobnych skrdcen bgdzie 

zawsze usitowaniem niewdzigcznem; poprzestad trzeba na samem tylko 

d( iniemaniu. ;; vlfni i i j ^ - I 

N. 22. nalezy do pomorskiego krdlika Sambora, ofiarowany Kurcho- 

vvi, czyli Kruchowi, opiekunowi ogrodnietwa. Wyczytujg to zlacin- 

skiego wrunach napisu; „Immolavit Samborinus dux Krucho oli- 

tori. Wimieniu ,,Krucho" litera o nie jest na swem miejscu; bostoi; 

Koruch; a zamiast zgloski ch, jakiej niema walfabecie runicznym, wzig- 

to podwdjne wgloskospoju gg. 

N. 23. na tabl. III. zdaje sig byd temuz samemu poswigcouy Kur- 

chowi, jak podpis wspaczny; K.UR mniemad dozwala. 

N. 24., ktdrego otyginat widziec mozna wgabinecie Berlinskim, wy- 

stawia przybylego zlndydw bdstwa S h i w a, z kukutkq wieszczq wreku 

8 

TAB. VII 
n. 1-7 

TAB. Ill 
n. 3,4. 
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* ai 

TAB. VI. 
n. 5. 

TAB. VII. 
n. 12. 

TAB m. 
n. 5. 

TAB. VII. 
n 13. • • y - * T - i 

TAB. VH 
n. 15. 
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TAB. VII 

n. 19, m 

TAB.VIII, 
n. 1,2. 

(patrz Hanusch p. 125.} Przypis z gory ua dot spuszczony: CHIIVA, iini§ 

rzeczone w sobie zavi era. U Stawian polskich i innych, bostwo to na- 

zywato si§: Siwa, Siba, Siewa, Sieba tub Zywie. 
aB.V. Znajduje sig brakteacik srebroy temuz bos two po^wigcony, ze stou- 

cem wschodz^cem i podpisem wrunach slawianskich: Zywie, ktorego 

ryciug zataczam. 

TAB. VII Numery 25, 27. i 28, dla podobnej kukutki temu samemu moznaby 
n. 16,17,18, przypisac bostwu. 

n. 19,^0. N. 26. ze sowj|, i u. 30. zpuhaczem, bdstwom nocnym, czyli pie- 

kielnym przywtaszam. (Patrz Hanusch p. 284.) 
TAB.VIII, N. 29. i 31. stawianskiemu poswiecone sq Kadgoszczowi, ktdry 

n" z ptakiem na glowie (jak go widzimy w posazkach prylwickich) wgnie- 

wnogroznej postawie, jako Czernibdg, nieprzyjaciela ojczyzny pod obra- 

zem psa szczekaj^cego, z kraju wygania. Wszakze wiadomo, ze Rad- 

goszcz zarazeni jako bog biaty i czarny, wposfjgach prylwickich wy- 

stgpuje, co bgd^ce na aim uapisy ruuiczhe opowiadaja. 

TAB. VI N. 32. jest amulet wyzej wspomuiony, ofiarowany bogini Inu Alla- 

batis, a u Trogilla Arnkiela pod n. IV. zle oddany. 

TAB. VIII. N. 33. Gtowa niewiescia ^ ksiqzgcym dyademie, zdtugim warko- 
n-3- czera, na koniu; z napisn wpdl wytartego vyczytujemy imie: IVDITH 

Nie wszystkie zon krdlikdw slawianskich imiona sf| w dziejach zacho 

wane; przeto truduy jest domysl: co za Judith nam sig tu prezentuje? 

Runiczne Sacro-Sanctum haze tg sztukg odnie^c do czasdw poganstwa. 

AB, > lit. Zawiesidlo, ktore pozniej pod n. 38. nastgpuje, nalezace do Utona, 

ojca Godeszalka, podobny temu wstgplu okazuje charakter; nie be- 

dzie zatem od rzeczy, wskazac mu micjsce wszeregu krdlikow obo- 

tryckich. 

^ 11 N. 34., 35., 36. poswiecone sq. bozyszczu Kurchowi. Trzy runy, 

wsktadzie wspacznyra M O .K, zawierajg wskrdceuiu: Kurchoni op- 

TABgj^1' timo maximo. Znak zwyczajny nietykalnej swigto^ci na wszystkich 
trzech, jako i na nastgpuem zaAviesidle, ma ksztalt btyskawicy, 

TAB. VII. N. 37. Wyobrazenie do poprzeduich zupelnie podobne, lecz zinnym 

wcale acz nieczytelnym napisem, majacym nieco podobienstwa do run: 

Dnim. Moze oznacza ktorego zrzqdzcdw litewskich imieuiem: SI in dog? 

TAB. VI 
D. 4. 

TAB. VIII. 
n. 3. 

TAB. VUI. 
n. 4. 

TAB. III. 
n. 6,7. 

TAB. VII, 
D. SI. 

TAB. VII. 
n. 82. 
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IVie mowie tu o znanym w dziejach Mendogu; gdyz brakteat ten star- 

szym jest od iiiego na kilka wiekdw; ze za^ do rz^du rusko-litewskich 

ualezy, dostrzedz mozna pordwnaj^c go znumerami 50 i 51. 

N. 38. Giowa na kouiu nieco zgrabniejszym, zprzypiskiem wspa- 

cznym: UTO. Tak si§ nazyvvat krdlik Stawian-Weudow, ojciec Gode- 

szalka, o ktdrym wspomnialem wyzej pod Nr. 33. 

N. 39. ua tabl. IV. Amulet zjezdzcem na kouiu wczapce zimowej; 

takiz inny pod n. 41. whehnie na byku; oraz cztery okazale " awiesidJa 

z glowsj kobiecq na byku, pod numerami 40., 46., 47., 48., dla zupelnego 

braku napisow, nie mogfj bye wyja^nione. Ze wystawiajfj bostwa zen- 

skie, poznac po twarzach mlodocianych i tylnych na nrze 46. warkoczaeh. 

Zwierzg zas podobniejsze do rogatego 'ydda, nizeli do konia; §dyz na 

n. 40 wyrazuie pokazujq siy uszy obok rogdw. Zdaje sig przeto, ze 

poswigcone byly dobroczynnej bogini,' opiekujqcej, sie bydlera domowem 

jakiej mamy wosobie litewskiej bogini Walgina. 

N. 42. rdzniqcy sig zupelnie od innych. radbym oddat Kijowianom, 

gdzie, podtug Nestora, za Wlodziinierza I. iczne Pierunowi zdzieci 

obojej plci palone bywaty ofiary. Na temtu malem zawiesidle ofiarnik 

dziecie zabija. Napis slawiaiisko-runiczny czytam wspacznie: „Welikoj 

„oniinator Jessjjo-Perkunu." fwielki vrieszczbiarz Jessie-Perkunowi. 

Pontifex maximus Jesso-Percuno.) Widac zt^d, ze miano racinskie 

„Ominator" podobuiez jak dzi^ „Imperator" u Busindw bylo wz\vy- 

czaju. Nie zargczam wprawdzie za niecbybno^c mojego wykladu; gdy- 

by atoli sama tylko pisownia przeciw niemu swiadczyc miala; proszg przy- 

pomnqc sobie: ile to jeszcze dzis Jest ludzi na swiecie piszj|cych prze- 

ciw zasadom gramatycznym; a cdz dopiero przed laty tysi^c w czasach 

barbarzynstwa? Moznaz wymagac prawopisowni tam, gdzie ivizerunki 

Bogow, ludzi i zwierz^t tak sq nikczemne, ze czgstokroc przedmiotu wy- 

obrazen ledwo odgadnqc zdolamy? 

N. 43. Na tym amulecie wyobrazonj jest Zbawiciel pod imie- 

niem Cie^liboga (Zislbdg) zwyci^gnietemi jakby na krzyzu rozpigtemi ra- 

mionami. Wpodobnej postawie widzimy go pomigdzy bozyszczami pryl- 

wickiemi swi^tyni Retry, u Mascha'i Wogena.przy karcie 81. zrunicz- 

nym napisem: Rhetra, Zislbog; a na sajdaku wyraznie przydomek: 

TAB. vm 

TAB. VIII 
n. 5,6. 

TAB. IX. 
n. 1,2,3,4 

TAB. IX, 

TAB. IX. 
5. 

IJ1V , ' 
•YI vii 

TAB. V. 
n. 5. 

TAB. V. 
n. 4. 
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VAB. VIII. 
n. 17. 

n. 18. 

TAB. VI. 
n. 6. 

TAB. V1L 
n. 83. 

TAB. IU. 
n. 6. 7. 

TAB. VII. 
n. 81. 88. 

TAB. I. 
n. 1. 
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&RICTL Podobniei i na tym zawiesidle imi? Chrysta Jczu latwo 

wyczytac mozna zuapisu: ClCT ISIS ISIS ISSISL Ohriste Jezus Jezus 

Jezusie! 

To moje odkrycie Zbawiciela w ^wiqtyni Rhetry, popieram wia- 

domo^cig, ktor^ nam daje zyciopis ^wi§tego Oltona. Gdy ten Apostdl 

Pomorzan pierwszy raz w r. 1124. Ewangeli?j ua Pomorzu gtosil, oswiad- 

czali poganie swq gotowo^c uvvierzenia w Jezusa Chrystusa i przyjgcia 

go wpoczet swoich bogow, jezli przy nich pozostac Bisknp im dozwoli; 

na co Otton s. oczywiscie przyzwolic nie mogi. SpeMa wi§c jego missya, 

az po czterech nptynionych latach powtornie do nich przybyl i skute- 

czniej wiar§ zaszczepiL W tym tedy krdtkim przeciagu czasu, migdzy 

iaty 1124 — 1128, Pomorzanie po odjezdzie Biskupa chcacy sig zapewne 

od mniemanej odrzuconego Boga zemsty zasJonic, przyjeli go w poczet 

ojczystych swych boiyszcz; a poniewaz kazde n nich bdstwo jakimkol- 

wiek losow ludzkich oddzialem opiekowad si§ musiato; przeto, pomni na 

to, £e podlug opowiadanej im Ewangelii, s. Jdzef ojciec przybrany Zba- 

wiciela byl cieslg, nadali mu imie: Ciesliboga, mianujac go oraz opie- 

kunem, czyli bogiem ciesli. 

II. N. 44. Ten brakteat oddzielny wcale okaznje charakter, i lepszej 

jest nieco roboty od zwyczajnych amuletow. Czyjem jest popiersie ko-. 

biece zzaslpna przed obliczem? ze skqpego napisn: ooa—Utrudno zga- 

dnac. Strdj welonowy ma podobiehstwo do strojn Carycy ruskiej ua 

tablicy VBL 

N. 46., 47., 48. przy numerze 39. jai sq wspomnione. 

I N. 49. Wielki przepyszny amulet z obrazem krola szwedzkiego 

Ane i glowkami syn6\.- jego Odinowi na ofiar§ zabitych, juzem na 

wstppie tego pisma wyswiecik 

l- N. 50. Jezdziec slawiahsko-Iitewski, podobny zupelnie do opisanych 

j pod nnmerami 34—37. na amuletach Kurchowi bozyszczu po^wipconych, 

jako tez do nastepujgcego tu brakteatu ksujz^cia ruskiegj Ruryka. 

Przy pis runiczny czyta sig wspacznie: LIT ALA. Litalain w narzeczu 

Czuddw estohskich i Czuchohcdw znaczy: L. :wa. 

N. 51. Takiz sam jezdziec, z wyraznym przypisem imienia pier- 

wszego wr. 862. od Waregdw przybylego ruskiego ksi^zgcia: RUBIK. 
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N. 52. Sam jezdziec bea dalszych ozuakow nalezy do uiepewuycb 

szeregu; zas n. 53. zkoniera bez jezdzca, zbliza sig nieco do oznakow 

wojennych pod numerami 8, 9, 10 i 17, wyobrazonych. 

Numera 54, 55 i 56, oraz 58 i 59, niezawodnie naleza do Rusi. 

fliiaiiovvicie widzimy ua numerze 56. gtowg ksiazgcia Olecha w szy- 

szaku, czyl: helmie, z wqsem u Stawian zwyczajnym, na zwycigzonym 

smokn, podbitego nieprzyjaciela wyobrazajacego; ua przodzie gldwka uko- 

ronowana maloletniego pod jego opieka bedqcego ksi^zgcia Ihora. Na- 

pis runiczny zawiera wsobie imig: OLYCH. 

Na brakteacie pod n. 54 ta saina na sraoku okazuje sie gtowa Ole- 

cha zwasem i nawet podobiehstwem twarzy. Gtowka ukoronowana 

Ihora przy jego prawym boku; zas na rece wyci^gnigtej posazek ruskiego 

vvojen bozyszcza. Napisu niemasz, procz zwyczajuego na monetach ruskich 

monogrammatn zliter slawiauskich C H, znacz^cych: Car, albo: Car 

Huski. 

Dalej na n. 55. widzimy popiersie bezbrodne mlodego cara Ihora 

zposazkiera bozyszcza zwycigstw na rgku, miedzy literami S. C. zna- 

czacemi: Slawa Carstwa, fgloria Iraperii). Zwierze pod nim bgdqce 

nie jest smokiem, lecz pies, — jak widac z uszdw i zakrgcouego ogonka, 

wyobrazajacy przywrdconych do posluszehstwa Slawian- Drewlandw 5 

pouiewaz ua nieprzyjacielu jeszcze nie by! odnids! tyle co Olech zwy- 

ciestw, by mogl zask^c na smoku. 

N. 58 i 59. Te dwa brakteaty historyczne wybite sq ku uczczeuiu 

pami^tki czynionych niegdyd przez Olecha bozyszczom publicznych ofiar, 

jako tez fataluej jego smierci. Olech wtowarzystwie mlodego Ihora, 

lub jednego zBojarow, spusciwszy z uszanowaniem berlowy trdjz^b, na 

jeduym brakteacie Fortunie, na drugim bogini zwy ciestw przynosi 

dary ofiarne; ztylu zmija z^dlem swem jadowitem godzi wjego pigtg. 

Trojzab jest najdawniejszem berlem ruskiem, i znajduje sig takze na 

monetach Jaroslawa. 

N. 60. pieuiqdz dwustronny, i n. 61. brakteat, naleza do Litwy. 

Widzimy postac bozyszcza, „Lithua" zkociemi nogami; ua jednym 

imig oznaczono literami: LlXVH. Na stronie odwrotnej sq jakies na- 

rzgdzia, zbroje, lub ryusztunki. 

TAB. VII 
n. 14, 7. 

u. 3,4,5,6. 

TAB. r. 
n. 2. 

TAB. I. 
n. 3. 

TAB I. 
n. 4. 

TAB. I. 
n. 6. 7. 

" Si n 

TAB. VIII. 
n. 8,9. 



TAB X. 
a. 2. 

«<s 

TAB. X. 
n.l. 

TAB. VIII. 
n. 10. 

TAB. X. 
n. 3. 

N. 62. Medal polski Boleslawa 1. Chrobrego, 

Strona gtdwna. Popiersie zlewego boku, wszyszaku laurem 

uwienczonym. Napis okdlny z liter slawiansko-runicznych sktadany: 

WYOLIZ'LIAV YAL'LICZNOI L, czyta si^: Wolislaw waliczuoj 

Lach. Dwa zgloski stawianskie: czerw i nasz (cz, n) wsiowie: 

waleczooj ze sobfj sq spojone. 

Strona odwrotna. Wiktorya zpalmfj, pfowadzi konia, na ktorym 

jezdziec (Bolestaw?) dzida wywija. 

N. 63. na tablicy VL uwazalem dotad za medal Mieczyslawa I., 

ksiqzecia polskiego, co piervrszy w kraju wiar§ zaszczepil chrzesciansk^ 

Strona giowna. Popiersie ksiqzgce zprawej strouy wdyademie. 

Napis zdawat sie wyrazic imie i tytul; pierwsze w zgloskach lacinskich, 

z zachowauiera pisowni slawianskiej; drugi literami bebrajskiemi: MI- 

CIZ'L AW SUP AN. 

Strona odwrotna. Krzyz wzniesiony na stopiiiach, po ktoregt 

bokach zuak sbonca i ksi§zyc. czworaki; to jest: wschodzqcy i zacho- 

dzacy, wpierwszej i ostatniej kwadrze. 

Wzor do krzyza wzigty jest zmonet cesarza Herakliusza (610 — 

641). Mniemalem, ze kdleczko o w napisie zast^puje litere c albo cz. 

Zmieniletn jednak to zdanie, oddaj^c ten medal pobralymcom moim naj- 

blizszym t. j. Chorwatoin, ktdrych rz^dzca cbrze^ciauski MOJSLAW, 

ojciec Terpimira, panowal sto lat przed Mieczyslawem Polskim, to jest, 

okolo roku 836. Czytam teraz: M'OIS'L'AW SUP AN. 

N. 64. Gtowa Niemy^la, krdla Czechow, z dyademem; w kolopis 

literami grecko-slawianskiemi rj NhMISA jCNrs czytasig: Gospcdyna 

Ne ni^l denga (Domini NemisI pecunia). 

N. 65. Medal polski przez Boleslav a ■ Chrobrego poswiecony pa- 

miqtce obecnosci cesarza Ottona III. u grobu swiQtego Wojciecha wGnie- 

zuie. Ze medal taki rzeczywiscie byl wytloczony, mamy slad w dziejo- 

pisach; patrz: SBoicjtg @efcf)id)te ^reuffeng, Sanb I, pag, 277. 

Strona gldwna, Popiersie■ mlodociane dwudziestoletniego cesarza 

Ottona w dyademie i dalmatyce dostojnosci cesarskiej; reka prawa wznie- 

siona do przezegnauia. 

Strona odwrotna. Suty wieniec laurowy, w ktdrego £rodku 

« . 

j • 
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skrz}dlata Wiktorya wieuczy pasterai umgczonego Biskupa. Wkoiopis 

slawiauski, ktory na g}:dwnej poczyna, a na odwrotnej dopiero konczy 

si§ stronie, jest taki: 

OIZ [U^IDZhCC^ HU OaTA^ia^ nx OIOSsCKi^ IOTq- 

^NIOO^HlIVHtM HI CZCI HOYCZEXT, 

co sig czytac powinno: Dyz widzcie! fu. ostaniet paiuiet, czto rymski 

Jolton jesu Gu.osii'iuh' i czci Woyczecha. 

N. 66. Pordwnauie st§plu i napisu tej sztuki zinedalami stawiad- 

skiemi poj rzednio pod numeratni 63, i 65, wyobrazouemi, przekonywa nas ■* 

ze zawiesidto nioiejsze jest tworem Stawian - Chrobatdw. 

Stroua gldwna. Popiersie w dyademie Mojslawa cara vvielkiej 

Chrobacyi, znapisem okdlnyiu 

Strona odwrotna. Stoj^ey Car wub'orze wojennyai, ztarczq i 

halabard^, oraz dalszym napisem okdluym. 

Napis teu obustroany — majacy podobniez jak ua Boleslawa Chro- 

brego uiedalu, liter§ T. ua bok potozonq H> co zastgpuje .brakuj^cfj wal- 

fabecie tacinskiem gloskg stawianskq ,jer" (spiritus lenis; apostrophe'J — 

sklada sie wprawdzie z 57. znakdw, lecz wiasciwie tylko z si-idm o cz§sto 

powtdrzonych liter: C, I, H, O, S, T, Y. Potrzeba zatem koniecznie 

supplementowac gloski wmiejscach potrzebnych, i wziqsc: C za E, I za 

L, H za A M N lub R, O za D, &c. 

Wszakze wsrednich wiekach podobna liter zamiana i aiieszaniua 

byuajmniej rzadka uiejest. Spogl^dajmy tylko ua mouety wspdlczesnych 

cesarzdw nieniieckich, vvyobrazone w: (SotjenS ^diferntungen, a przekonamy 

si§ wnet: ze Slawiauie ua nierdwnie wyzszyui stawali stopuiu oswialy 

i przeniyslu, uizeli Cesarstwo uiemieckie; albowiem wdziele Gdtza pod 

Nr 38. IlIOTIAIVSIMIA znaczyc ma: ILOTARIVS iMPEftATOR AV- 
GVSTVS. 

nr. 125. ODDOIVIPMNGV, oznacza: OTTO IMPERATOR AVGVSTVS- 

nr. 127. XNIANVIRII, zawiera wsobie - CHRISTIANA RELIGIO. 

nr. 429. VlDVOIVIVCINCAVI, jest: LVDOVIClTS IMPERATOR AV- 

GVSTVS, ' &c. 

Lecz wrdcmy do naszego siawianskiego medalu cara wielkiej Chro- 

bacyi Mojslawa, i starajmy sie bedace na nim dwa napisy okdlne jako 

TAB. XI 9 
n. 1. 4 

TAB, X. » 
n. 1,3. 
r . ' a 
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tako vvytlouiaczyc, Wkotopis gtovvnej strouy 

jest . . hONYS CAS HOYSACAS TOICTHS CTOHSTO 

mialo bye . DNUS CAES MOYSLAYS INVICTVS AVGVST9 

czyta sig. Dominus caesar Moyslaus invictus augustus; 

ua stronie odwrotnej zaj 

jest . . . NCTOH STI CT SHIS CHTCSI^S 0 

mialo bye . VICTOR SIT ET SUIS CUT.. BUS O 

czyta sig. Victor sit et suis cobortibus ornamentun?. 

U doiu wodcinku cecba menniczna VISH zdaje sig oznaczac stolicy 

„Wyszebrad" wMorawii, lub wCzecbach pod Pragq. 

Ze napis jest lacinski, nie powinno zadziwiad; kiedy wynaleziony 

dotad najdawniejszy siawiaiiski dyplomat Cierpimira, Krola Chorwa- 

tdw, uastgpcy Mojslawa, z dnia 4. Maja r. 837. pisany jest w tymie j§- 

zyku; patrz Szafarzyka T. II. rozdz. V. § 33. n. 3. 

TAB XI. N. 67 i 68. Dwa starozytne medale cesarzdw Konstancyusza i 
n. 2,3. Walentyuiaua, ktore wzaduym zuami nie SJ| stosunku, chyba jedynie wtyra, 

ze' byly oprawione i bozyszczom polnocnym w ofierze oddawane. 

Ztrzeeh na nastgpnej siddmej (ablicy wyobrazonycb amuletdw, pierwszy 

TAB. IX. jest Morawski, drugi Buski, trzeei za<5 Pomorski. Na pierwszym 
n' 6- wyjezdza znow niezgrabny jezdziec znapisem slawiansko-runicznym, 

kt(5ry czytam: „Wizysslau, bozemu mjru, oflarno but' w'rem' 

trud,w (Wizysiawowi, bozemu swiatlu, ofiarowanem badz wczasie trudu, 

czyli ut«-apienia. Vitislao, divino luei, oblatum sis tempore afflietionis.) 

Wityslaw, czyli Wizyslaw — jak podobniez pisywano ^watowiz za- 

miast Jslwiatowit — by! bogiem swiatla, wysoko czezonym u Morawcdw 

i innych Slawian. Patrz: Hanuseb, pag. 159, 171, 172. 

aB VIII. Drugi brakteat, bez napisu, pokazuje ustawione na zdlwiu popiersie 
n.ia ruskiej Carycy, frzymajqcej w prawej r§ce berlo ruskie wksztalcie wi- 

n> jy. del; czepiee ua glowie podobny jest do.stroju pod n. 44. — Kiedy smok 

zwyeigzonego nieprzvjaciela, a pies . przywroconyeh do posluszeustwa 

poddanycb ozuaeza; zdlw ocbodzic moze za obraz zabezpieczonego 

ze wszecb stron i spokojnego panowania. 

TAB. IX. Trzecie na tej tabliey zawiesidlo wystawia ozdobna tarcz boga vro- 
n-7- jen Jaruwita, ktdra uiegdys zawieszonq bedac w swi^tyni tegoz bd- 

TAB VIII 
n. 18 

n. 17. 

TAB. IX. 
n. 7. 

* ^ 



stwa wWologoszczu, za osobliwa i nietykalna uwazana b3rIa iwk^sc. 

Wiadoriio zdziejow, ze kleryk Dytrycb napadnigty od pogau \v wiel- 

kim strachu szukat schrouienia w otwartej swi^tyni, gdzie tarcz swiet^ 

porwawszy i nia siy zastaniajac, przedarf si§ przez ttum ludu, ktdry nmie- 

majac, ze sam bog Jaru wit si§ zjawia, plerzcbual na wszystkie strony, 

a poczgsci strachem przerazony padl na ziemie; przez co ksigdzu ucie- 

czka zostala ulatwionfj. S. Otton tarcz tg odebrawszy, odestai do Rzymu 

na znak odniesionego nad poganstwem umyslowego zwyciestwa. 

Napis na tarczy b§dc|cy: TVTORI V. 0. M. IAVRWITO, czyta sie: 

Tutori Yolgastiensa, Optimo Maximo Jaruwito. (Opiekunowi 

Wologoskiemu, najlepszemuti najwi^ks^emu Jaruwitowi). 

Pozostaje nam jeszcze tabli ;a osma, czyli dodatkowa, gdzie obok 

zlotych ozddb i sprzgtdw, znajduje si§ brakteatdw zlotycb sze^c. Pierwsze TAB. VIII. 

trzy zjezdzcem zwyczajnyit bez napisu, nie moga bye wyjasuionej chyba 13,14. 

samo tylko pordwnanie zinnemi co do stgplu i ozdobnycb opraw, sluzycby 

nam moglo za skazdwke. 

Czwarty zas brakteat pysznie oprawny naleZy doKukwojta wiel- TAB. Ill, 

kiego ksifjzgcia litewskiego. Widac na nim glowe monarchy w dyademie 

znapisem wspacznym wrunach litewskicb: KUKWOITS W X LlTWAUS, 

xxooo. co znaczy: kukuwojtis weliki xiadz litewski, XXUI. roku 

panowania. Pierwsze dwie gtoski: KU sa spojone, i czytaja si§ kuk 

albo kuku. 

Brakteat nastgpny jest nader rzadkim pomnikiem z vviekn ^iddmego, TAB. VIII. 

kiedy okolo roku 657. cesarz grecki Constans II. podbii sobie kraje n. 16. 

slawiansko-nadduuajskie, to jest: Bulgaryq, Serwif|, Bosnifj, Morawia, 

Cbrobacy^ &c., ktdre nietracac jednak swych ksiazat ojczystyck. Grekom 

czasowy ptacic mus'aly haracz; pdki nie wybiwszy si§ zpod jarzma grec- 

kiego ci Siawianie, podobnej na odwet od cesarzdw wscbodnich pobierali 

daniny. W czasie tym. gdy stdsunki dobrego sfjsiedztwa zacbodzily miedzy 

kroiikami wspomnionycb Stawian a cesarstwem wschoduiem, orakteat ten 

powstal jako pomnik obu narodow przymierza. Dzieje greckie nieza- 

chowaly cam imion wszystkicb krdlow i naczelnlkow osad stawianskich; 

zachodzi tu owszem przez dwa wieki zupeJne dziejopisdw milczenie, az 

dopiero za Karola wielkiego kronikarstwo zachodnie rozwinqc si§ po- 

TAH, VIII. 
□. 16. 
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□. 4. 

TAB. XI. 
n. 5. 

n. 6.—10. 

TAB. VIIL 
n. 11. 
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TAB. VIII. 
n. 15. 

cz^io. Atoii widzimy, ie krdlikowi slawianskiemu obok cesarza tu na 

brakteacie wyobrazouemu imiy bylo „Hostiwit," jak podobniez w dwiescie 

lat pozniej nad Czechami krdl takiegoz panowal imienia; bo napis okolny 

wpol barbaryzowany, czyta si§: HOSTIVIT Et CONSTANS P. F. AVG. 

(pius, felix, augustusj. 

Nakoniec brakteat ostatui na tej Thoinseua dodatkowej tablicy zsa- 

mym tylko koniem bez jezdzca, nie dopuszcza wytlomaczenia; wolno 

z niego robic co sig podoba. Ozdoba okolua podobna zupeinie do bra- 

kteatu na tabl. III. n. 29. zRadgoszczem pomorskim, wskazuje mo za 

ojczyzne kraje siawiansko-nadbaltyckie. — 

Skonczywszy przeglad tych amuletdw, bynajmniej nie zqdain, aby 

wyktad moj uszedt za nieochybny; owszem przyzcaje, ze wwielu iniej- 

scach domysly moje, prgdzej czy pozniej, bgdq mnsialy uledz sprostowa- 

niu; tymczasem nikt przynajmniej niezaprzeczy: zem byl pierwszym, co 

utorowal droge w tej nieprzebytej dawnj'ch wiekow zarosli; bo, ile 

wiem, nikt z badaczdw dot^d ani jeduego z tych uader ciekawych po- 

muikow jeszcze nie wyjasnik 

Do wyliczonych tu mnogich amuletow zlotych dodam jeszcze cztery 

nast§pne: 

I. Brakteat zloty, w muzeum Berlinskiem stawianskich starozytno^ci, 

wyobrazony przy opisie tegoz zbioru przez Leopolda Ledebura na tabl. 

V. pod n. 1953. — Mqz walczqcy mieczem przeciw dwom potworom do 

smoka pouobnym. Oprawa tego brakteatu podobna do nastepojacego, 

ktoregom przypisat czeskiemu Unislawowi. 

Jezli si§ przypatrzym uajdawniejszym pieczeciom mazowieckira, oraz 

monetom gredaiego wieku tegoz kraju, naprzyklad: -SZaberS fritifc^e S8eu 

trage jur SDZungfimbe beg DJiittelalteig, S^eil III, Tab. 3, n. 49, jakich posiaT 

dam rozmaitego st§pla sztuk pi 3c, gdzie podobna zbrojaego meza wy 

stawiona jest walka ze zwierz^tami; wypada nam brakteat niniejszy od- 

dac ziemi mazowieckiej. 

II. Brakteat drugi udzielony mi byl niegdys w ryciuie przez Pana 

Barona Riihle de Lilienstern w Berlinie. Wystawia on popiersie ksi^- 

zece zfrontu, berlo wprawej trzymajqc rece, podlug wzoru monet by- 

zantynskich Jostyniana, Maurycego i Herakliusza. Zwazajac, ze wzory 

r 
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Qumizmatyczue bywaly tylko pozyczane od sqsiednich i wspdtczesnych 

monet, gdyz gust odleglejszych czasow i naroddw na ten przedmiot po- 

sluzyc nie mogf; zapatrujqc sig oraz na styl brakteatu czeskiego ksiq- 

i^cia Nie my si a, u Tbomsena na tabl. VI. n. 64. wyobrazonego; roz- TAB. VIII. 

bierajac nakoniec liteiy napisu: VNYYCA, wypadlo mi sztuk§ t§ przypi- n-10 

sac Unislawowi, ksi^z^ciu czeskiemu. 

III. Brakteat ten, jako i nastepny, oba takze wztocie, udzielony TAB. XI. 

mi byl wrycinie przez Paua Tbomsen. "• 11- 

Jest on nasladowaniem Talismana Gnostykdw, jak powzia^c mozna 

z dwunastu figur Zodyafc wyobrazajacych. Kiedy u Grekow i na calym 

wscbodzie brakteaty nigdy nie byly wzwyczaju, a na zachodzie u sa- 

mycb tylko Niemcdw, nie predztj jednak, az dopiero w dwunastem na- 

f^Iadowane byty stuleciu; u Slawian, Wenddw i Sorbdw zas juz wsid- 

dmym — a wedlog Metbodyusza nawet wtrzecim zjawily sie wieku, 

(patrz: ^offmannS after unb neuer 3WunjfcbIi$el pag. 114. 1210 wypada ten 

amulet przypisac Slawianom, ile pomigdzy znakami zodyakalnemi znaj- 

duje sig litera slawianska D jak dzis jeszcze u Rossyan jest wuzywaniu, 

(to jest: greckie delta zprzecinkami wnaroznikach) oraz slawiaiiskie 

A u gory. 

IV, Brakteat ten jest nasladowaniem monet knficznycli Kalifow TAB. XI. 

arabskich Samraanidow, Sassaniddw i Abbasidow. Przeksztalcona arab- n' 

czyzna wnapisie srodkowym, stala sie uieczytelnrj; litery okolne za^ 

pokazuj^ slawianszczyzn§, mianowicie gloski slawianskie n, sz, o; wi- 

dac po kropkach, ze pismo to wspacznie ma bye czytane. Obydwa 

brakteaty uszkami do zawieszania byty opatrzone. 

\\ roku 1822. na polu wsi Cbehniec, pod Kruswicfj nad brzegiem 

Gopta jeziora lezacej, wyoral wtoscianin rozne numizmaty i starozytno- 

sci polskie w garnku zachowane, mi^dzy ktdremi znajdowat si§ naszyj- 

uik, sktadany z dwunastu srebrnych brakteatow, potrojnemi taucuszkami TAB.V. 

z sob^ spojonycb, jak w dotaczonej wystarreiam rycinie, Dogadzajac zy- n- 1- 

czeniu szanownych przyjacidl, ktdrzy wzajemnie w zbiorach mych wspie- 

rac mi§ zwykli, rozlaczytem takowe i wieksza czesc pojedyiiczo mi§dzy 

nicb podzielitem. Odebrali po jednej sztuce Panowie: Dyrektor TbOmsen 

wKopenhadze, General Baron Ruble de Lilienstern w Berlinie, Ksiaze 

TAB. XI. 
n. 12. 

TAB.V. 
n. 1. 
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Gwilelm Radzivvitt, Radzca stanu i Konsul generalny Charles de Hey- 

deken w Genui, Ksigzna Czartoryska w Pulawach, Hrabia Tytus Dzia- 

tyhski wPoznaniu, Dyreklor Reichel wPetersburgu i znakomity niimiz- 

matyk Gotz wDreznie. 

Lubo na pozor wszystkie te brakteaty zdawaly si§ bye zupelnie so- 

bxe rowne, zachodzila atoli maloznaczna roznica, mianowicie w skladzie 

i liczbie kresek okdlnych i bgd^cych na kurwaturze. Zt^d, jako lez 

z nadzwyczajnej wypuklosci figor okazalo sie, ze takowe nie byly spo- 

sobem pospolitym inoc^ st§plu wycisnigte; tylko kazdy z osobna na- 

przod ztylu wytloczony, a na gldwnej stronie rylcem wyrabiany; wkle- 

sta za^ strona gladkfj przykryta byla blaszkq. Nie byly zatem prze- 

znaczone do pienigznego obiegu, owszem tylko do zawieszania jako 

amulety; przeto tez obraz na nich bgdacy bardziej do obrzadku religij- 

nego zastdsovvac, nizeli za pospolity wizerunek ksifjzgcy uwazac wypada. 

U pogan slawiaiiskich wladza krdlewska czgstokroc potfjezon^ byla 

z najwyzszem kaptahstwem, jak u Rzymian; wieszczbiarze uzywali kur- 

watury (lituus) przy obrz^dkach ofiarnych. Gdyby osoba na tycl za- 

wiesidlack b§d^ca oznaczyc miala biskupa cbrzescianskiego, nie mdglby 

bye za innego uwazany, jak tylko za & Wojciecha, chociaz amulety te na 

pdltorasta lat davvniejszemi bye sig wydajq; lecz, kto wskaze mi bra- 

kteat lub monetg sredniego wieku, gdzieby pralat albo biskup bez wszelr 

kiej attr)bucyi duchowuo - chrzesciariskiej, bez infuly, bez krzyzyka, lub 

vvzniesionej do blogoslawiehstwa r§ki, byl wyobrazony? — 

Jestto wi^c jedno z bozyszcz slawiahskicb, lub krolik zberlem oso- 

bliwego ksztaltu, lub nakoniec Pontife^ z kurwaturq balwochwalcza; moze 

pruski Krywe - kryweyto ? 

Dosyc o brakteatach zlotych, ktorycb czgste wkrajacb polnocnycb 

wykopywanie ztqd zapewne pochodzi ze krolowie dunscy niszczqc nie- 

gdy^ swi^tynie nadbaltycko - slawiahskiego balwocbwalstwa zlupili skarbce 

bozyszcze zawierajqce w sobie numizmaty zlote od ksi^z^t slawiahskicb 

i ludu bogom.wofierze oddawane. Patrz; Micralii alteS ^Jommerlanb if, 

p. 163 

Nie pozoslaje mi wiecej, jak przelozyc szanownemu Towarzystwu przy- 

obiecahe ryciny monet tyczacych sie czc: jednoocznego Odina i jego na 



o.sifliu nogacli ^le])nierza. Wiadomo sie ,,Odyn" wnarzeczu Ruskiem zna- 

czy: ,,jedyiiy"; byf ou tedy dbrazem oka Opatrznosci jedynego 

Boga. Takich monet znam sztuk 1G., ktore pod znakami A—Q. wy- 

stawiam. 

□. 14 

A. Strona glown a. Glowa Odiiia zprawej strony. Oko znaj- TAB. Xi. 

duje sie iia posrodku czola wprost nad noseui. n" 13* 

Stroua odwrotna. Wieszczbiarz noszacy swiet^ obrgcz. 

Pieniadz ten 8rebrny, znaleziony w Trewirze, wtasnoscia jest Paua 

de Saulcy wMieczu; wyobrazit go Lelewel wswych: Etudes numis- 

madques et archeologiques, I. Vol., Tab. VI. n. 25., lecz niedoszedlszy 

jego znaczenia, w opisie go pomija, i tylko wieszczbiarza z obrgczq sw. 

wreku nazywa: nialutkaczleczynq (un manuequin — z niemieckiego: 

cm aKanmben! !)• 

B. Strona gldwna. Glowa jednooczna Odina z lewej strony; n. 14 

oko znajduje si§ tuz nad nosem. 

Strona odwrotna. Kon swi§tj, czci stonca poswiecony, w biegu 

Pieniqdz ten srebrny, znajdujacy sie wtyraze P. de Sanlcy zbiorze, 

wyobrazony jest na wspomnionej wyzej tabl. VI. Lelewela pod n. 24. 

C. Strona glowua. Glowa brodata i wqsata, laurem uwienczona, n. 15 

jakiegos krola Sarmatow, czyli Slawian-Szczytdw, zprawej strony. 

Strona odwrotna. Odin na osmionoznym Slepnierzu. 

Pieniadz ten srebrny w trzech steplowych odraianacb, znaleziony 

w Dalmacyi na ziemi slawiariskiej,— bgdqcy w zbf orach P. P. Due as 

w Lille i Meynaerts w Louvain, — wyobrazony jest na Lelewela tabl. 

11. pod n. 3.— Sqdzi o uim Autor na karcie 13., ze jest utworem men- 

nicy krakowskiej. To jego zdanie dalo by sie poprzec brakteatera zlo- 

tym, Iia Thoraseiia tabl. VIII. bedqcyin, z oznaczeniera: Hostiwit et TAB VIII 

Constans p. f. aug., gdzie u gory nad glowami ten sain okaznje si§ n•,6' 

znak, jaki tu widzimy pod brzucbem ^lepnierza, co pbsiuzyC moze za 

dowdd to.'samosci menniczego warsztatu. 

D. Strona glowna. Glowa Odina z lewej strony; dla dobitniej- TAB.XI, 
4 A 

szego oznaczenia jednooko^ci, zostato oko opasane obszernq obwodka. 

Strona odwrotna. Osmionozny l§lepuierz z gory widziauy. 

H 

n. 15 

TAB. XI. 
n. 16. 

Pieniazek ten srebrny w zbiorze P. Norblin w Paryzu, wyobrazony 
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11.17,18,19. 

n. 21. 

n. 22—25, 

jest u Le^ewela na tabl. I. n. 15., gdzie Autor, biorfjc cztexy levve nogi 

za skrzydla, s^dzi, ze jest Pegaz. 

j. >. E. F. G. Trzy zlote numizmaty, w kolekcyacli P. P. Voilleinier 

w Seiilis, Meyiiaerts wTjouvaiu, i Serrure w Gaud; wyobrazone zas u 

LelevA'ela na tab!. Ilf. n. 37., 41., tabl. IV. n. 18. — Dwa z nich sa wie- 

ksze, Irzeci zas o wpdl iiiuiejszy. 

Strona gldwna. Oko opatrznosci Odiiia, nad kometq piomienista, 

miejsce brody zastepuj^ca. 

Strona odwrotna. Koii sloneczny w biegu migdzy gvviazdami. 

Strona gldwna. Duze oko opatrznosci Odin a. 

Stiona odwrotna. Kon sloneczny w biegu; pod nim zvA'yczajuy 

u gwiazdarzy znak sloiica; nad ni;a uapis: Cara.... co Scjdze bye miejscem 

menu icy: Carantanum, czyli Caradummj, to jes. Krakow/Patrz Sza- 

farzyka Stardzytnosci, Tom IL, Rozdziafvi., § 36. — Zioty ten pieuiadz 

wyobrazony u Lelewela T. VI. u. 3. Conbrouse n. 613. Petau n. 1050. 

i Bouteroue n. 31., znajduje sie w muzeum miasta Miecza (Metz). 

^ Strona gldwTna. Oko Opatrznosci, zprzypisem: LVCOTIO, 
Strona odwrotna. Kon sloneczny, w biegu miedzy gwiazdami i 

znakiem kalendarskim slonca; ten sam przypis: LVCOTIO. Jezeli imig 

to, jak pospolicie na starozytuycb monetach, wyniienia miejsce raeuuicy, 

moze ozuacza miasto Kuck, albo tez ksigstwo slawiauskie tegoz nazwi- 

ska. W ladyslaw, ostatni z ksiazqt Kuczandw, w IX. wieku zwyciozonym 

zosfal przez Neklaua czeskiego, i kraj jego rozebrany. — Pieniqdi. ten 

zloty, w zbiorze Pana Ducas w Lille, wyobrazony jest wLelewela Etu- 

des etc. T. IV. u. 21., Bouteroue n. 33. 

-25. K. L. M. N. Cztery numizmaty zlote, wyobrazone w Leiewela tab. 

III. n.39., IV. u. 19., 20., VII. n. 55. Oryginaly sq w zbioracb Pandw 

de la Fontaine w Luxemburgu, Leclercqz wMons, i Ducas w Lille. (Con- 

brouse n. 65.. 70. Petau n. 1045.) 

Strona gldwna. Oko Opatrznosci, poczgsci z gwiazdami na po- 

wiekacb. 

Strona odwrotna. Kon sloneczny, otoczony zuakami slonca i 

gwiazd. , 

'• O. Takiz sam pieniqdz zloty, w kolekcyi Pana de la Fontaine wLu- 

" f 
•- ■ a 

• * 



xemburgu, u Lelewela na tabl. IV. u. 22. — Zrzenica w oku Opatrznosci 

zamienioua tu jest w zwyczajny znak sionca. 

P. Numi '.mat zloty takiz, w zbioracb Panovv de la Fontaine i Vey- 

uaerts, wyobrazony vv dzielacb: Conbrouse n. 68., 532. — Akermann uu- 

mism. Chronicle II., p. 191. — Mionnet 130. — Lelevvel tabl. IV. n. 23.— 

Zrzeuica w oku Opatrznosci przybiera tu ksztalt zwyczajnego kola od 

wozu, co — jak wiadomo — u pogan bylo obrazem slonca. W odciixku 

strouy odvvrotnej znajduje si§ imie: OTINA. 

Q. Taki^ pieniadz zloty, ktory wyjmuje z SSauevS -Sftunjitcuigfeiten, 

pag. 125. 

Stronagldwna. Oko Opatrznosci, sktadaue z ksztaltnych t§cz6w 

i gwiazd, z kolem slonecznem wii 'ejscu zrzenicy. 

S iron a odwrotua. Koh sloneczuy, z pod ktorego ogoua gwiazdo- 

skra upada; wodcinku: O'FINA. Imie to wyrazone w drugira przypadku 

spadkowania slawiauskiego, z dodatkiem ruskiego apostrofu (jer) dla 

ziniokczenia litery T wedlug pisowni slawiahskiej, nie czyni w^tpliwem: 

gdzie szukac tej monety ojczyzny. 

Takie tedy sa numizmaty ku czci Odina wytloczoue, ktcre na^muiej- 

szej stycznosci nie majq z amuletami pogansko-polnoccemi. Pqchodz^ 

one od Siawian potudniowycii, jak okazuje podobienstwo steplowe do 

monet Leszka, Kraka, Dubna, Roscislavva i inuych davvnych kroldvv sla- 

wianskich. 

Znalazlem takze pieniadz (solidus) sreduiego wieku na tablicach 

Rhaua, bardzo rzadkich, do ktdrych text wcale ogtoszouym nie zostal; 

a mianowicie na tabl. XXIV. pod n. 11., ktorego ryciue dolaczam. Ron 

ua glownej strouie podobuy do konia slonecznego monet Odinskich; po- 

krajane zas zwierzqta ofiarne na stronie odwrotuej, zblizaja si§ do brak- 

tealovv zlotych na Tbomsena tabl. I. pod n. 14., 15. i 16. c. wyobrazonych. 

Solidus ten z dziesiatego wieku, od zuawcow bywa przypisauym Sla- 

wianom Zgorzeleckim. 

Rozpocz^wszy list ten od wyjasnienia jednej z osobliwosci duiiskicb, 

wypada go podobniez ukonczyc. 

Wiadomo zdziejow, Z3 Gunhilda, cdrka Mieczyslawa I. pol- 

skiego, byla w malzenstwo oddana krolowi duiiskiemu Svexn Harald- 

n. 27 

n 28. 

TAB. VII. 
n. 10. 

TAB. VII. 
n. 8.9.11. 



. ■ « 
ifc 

TAB. Vr. 
n. 3. 
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sou. Rozrzucanie mcnet pomigdzy lud zgromadzony przy slubnyct i in- 

iiycb nionarszych obchodarh publicznycb, wiadomym srednich wiekdw bylo 

zwyczajem. feq tego dowodem monety zpoplersiem Ottona Wielkiego i 

mal^ouki Adelaidi i wyrazuym uapisem: OTTO REX. ADELAIDA.. 

patrz: ©ogenS ^atfermun.^en n. 66. — 69. ®rof(^en;,Satinet n. 12., 

13., 14. etc. 

ZaaUdy sie w Polsce mate brakteaty na slub Mieczyslawa vvtd- 

rego z Ryxa, gdzie krol siedz^cy zchor^gwia ma obok siebie ksigzui- 

czke zkwialkieni vv r§ku, zpodpisera: MESICO. 

Inny taki brakteat, nieco wiekszy, ua slub Boleslawa kedzierza- 

wego zAuastazy^ ruskq, pokazuje dwa naprzeciw sobie ustawione 

popiersia ksi^zecia i ksigzuiczki zpodpisem: BOL. Ana. (Boleslaus et 

Anastasia.) Takiz brakteat, w Polsce znaleziony, ktdrego rycin^ do- 

laczam, wystawia siedzqeego za balustrade krola dunskiego Sveiun, 

zjaWkiem krolewskiem w reku, obok malzonki, z uapisem: GVNCU. (Gun- 

bilda.) 

Nie pozostaje mi teraz, jak cieszyc si§ nadzieje, ze list niniejszj 

uprzejmego dozna przyjecia, co dla mnie bedzie nagrod?j wszelkich po- 

niesionych tiud dlugoletniego mojego badactvva. 

T. W o la nski. 

Gwaga 

- ! 
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Uwaga do Cx-jtelnika. 
.n!Ai^i/JKjj» ( (viu 

Po ukonczouym jui druku tego lisiu spostrzegaui, ze w przektadzie 

onego z nieiuieckiego pierwotworu, opuszczony Jest opis dwdch braktea- 

tow u Thoiusena pod iiuuierami 45. i 57. wyobrazciiycli. Pierwszy po- I.n.S. 

tnnikiein jest ruskrm. Rycerz s w i§ty Jerzy, walczacy ze smokiera; 

znaki krzyza kazsj sztuk§ przywlaszczyc Wlodzimierzowi, pier- 

wszemu z ksiaznt ruskich chrze^ciauinovvi. Drug! brakteat wyobraza glo- TAB. VIII. 

we bardziej do ptaka, uizeli do czlowieka podobnjj, ustawiona na dziku n" 7" 

z ogromnym ktem i zakreconym jak pospolicie u swiii ogoneni. Moze to 

jest dzik Radgoszcza batwaoa u Slawian nadbaltyckich, z duzym bialym 

klem blyszcz^cym sig w raordzie spienionej, o kidrym Tliielmar biskup 

Merseburski nadmienia: aper magnus et candido dente e spumis 

lucesceule etc.; patrz Hanusch p. 120. 

Przy opisie brakteatu na Thomsena tabl. III. nr. 28. zapomuiauo do- TAB. VII. 

dac, ze cztery runy: OXLA, moze oznaczaja imie bozyszcza gor i lasovv I,■ tt,• 

„Ochlas" (O-liIas, od-glos, Echo}; patrz Hanusch p. 303. 389. W ta- 

kim razie usta otwarte i kukulka okazatyby sie tu w miejscu wlasciwem. 

Na stronnicy 34. pod nr. 64. czytac nalezy: Fz/ iV/iM/iSA JCNFA S. 

„Hospodyua •—albo: Hossudara— Nemisl deuga solotaja" (Domini no- 

stri Nemisl nummus aureus). 

Kiedy uakoniec cala tego listu osnowa przepelniona jest balwo- 

chwalstwem slawiahskiem, nmiescilem dla zapetuienia proznego na tabl TAB. IV. 
f fi 

IV. miejsca, wyobrazenie szesciu glow mitologicznyeh, ktdre wykute ll" ' 

z polnego kamienia, znajdiijj| sie zewnijtrz sciany pdlnocnej zapadlego 

kosciola Panny Maryi w Inowlociawiu. Pierwsze trzy, z uszami 

zwierzgcmei, wyobrazaj^ zle czyli czarne bostwa; glowy czwarta biore 

za ksiazec?! zpolskiego pogaiistwa; piatij, zgeba rozwart^, uwazac mo- 

12 

TAB. VII. 
n. IS. 

TAB. IV. 
n. 1.—6. 
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zna za bostwo wietrzue CSwist-Poswisf?_); szosta zas, dla zupelnej 

okrqgiosci, sluzyc moze za obraz miesiaca w pelni bed^cego. — Ko- 

scidl ten, z ociosanego polnego kamienia, przed zaszczepieuiem wiary 

chrzescianskie] byl swiatyniq balwocbwalcza. Wpagorku na ktdryiu 

stoi, ukrywajq si§ urny popielne, jakich przed laty dwudziestu, sam 

sztuk kilka wydobybera. 
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