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Antoni Porzeziński

Wczesnośredniowieczne groby ciałopalne na cmentarzysku 
w Cedyni, stanowisko 2

The early medieval cremation cemetery in Cedynia (site 2)

This article presents a formal and typological analysis of the source materials 
gathered from the oldest cremation cemetery in Cedynia which is generally dated from
the second half of the 8th century to the second half of the 10th century.

Key words: cremation cemetery, West Pomerania, Cedynia, early middle age 
Słowa kluczowe: cmentarzysko ciałopalne, Pomorze Zachodnie, Cedynia,

wczesne średniowiecze

Niewiele jest w literaturze fachowej obiektów sepulkralnych, których odkrycie
i opublikowanie wywołuje tak szeroki oddźwięk, jak w przypadku trzech grobów
ciałopalnych (nr: 2, 10, 40 – mylnie oznaczony nr 43), odkrytych w latach 1967-
1973 na cmentarzysku w Cedyni. Autorka badań, Helena Malinowska-Łazarczyk
zaliczyła je do najstarszej, birytualnej fazy cmentarzyska płaskiego, założonego
na powierzchni najwyższego, dominującego nad okolicą wzniesienia AE 3623,
wypiętrzonego do wysokości 42,36 m n.p.m.1 W trakcie prac nad chronologią
i stratygrafią cmentarzyska Autorka uznała, iż materiały pochodzące z ciałopalnych
pochówków okazały się trudne do datowania na skutek znikomej ilości zespołów oraz ich
szczątkowego zachowania. Na podstawie ceramiki można je jedynie ogólnie datować na
koniec X i XI wiek (Malinowska-Łazarczyk 1982, 68). W innym miejscu zaz-
naczyła, że materiał ceramiczny zachowany w ułamkach nie wchodził w skład wyposażenia
pochówków szkieletowych. Uzyskany został z trzech grobów ciałopalnych oraz z terenu
cmentarza. Były to przedmioty luźno znalezione pochodzące prawdopodobnie ze znisz-
czonych pochówków ciałopalnych (Malinowska-Łazarczyk 1982, 65-66). 

1 Wzniesienie stanowi naturalne przedłużenie wysoczyzny terasy nadzalewowej, wypiętrzającej się
kilkanaście metrów ponad aktualny poziom pradoliny Odry. Cyplowate zakończenie tego
wzniesienia wykorzystane zostało przez ludność kultury łużyckiej do budowy grodu w VII-VI
w. p.n.e. (stan. 1). Po jej stronie wschodniej (w dolnej i środkowej partii wzniesienia, poniżej
jego kulminacji) założona została osada otwarta. Walory obronne zadecydowały o założeniu w tym
miejscu, powyżej cieku Cedzynka wpadającego bezpośrednio do starorzecza Odry, na przełomie
IX/X wieku dużego grodu wraz z rozległą osadą podgrodową. Ten wczesnośredniowieczny kom-
pleks osadniczy funkcjonował do XIII stulecia (ryc. 1:1:2b) (Porzeziński 2006, 13). 



124

Szczegółowa analiza licznych fragmentów naczyń glinianych pochodzących
z grobów ciałopalnych odkrytych w latach 1976-1985 pozwala mówić
o znacznym ich zróżnicowaniu pod względem zarówno typologicznym, jak
i technologicznym (Porzeziński w przygotowaniu do druku). Nadmienić jed-
nocześnie należy, iż datowanie ceramiki ze stanowiska 2 w Cedyni oparte zostało
przez Autorkę na analizie porównawczej materiałów ceramicznych pozyskanych
w trakcie wieloletnich prac badawczych nad aglomeracjami miejskimi w Wolinie
(z IX-X wieku) i Szczecinie (2. połowa VIII-XII wiek) oraz późnej fazy cmen-
tarzyska z XI-XII wieku na stanowisku 8 Wolin-Młynówka. Nie podjęła nato-
miast wówczas próby analizy typologiczno-chronologicznej zbiorów ceramiki
z 34 odrębnych i wydzielonych skupisk, pozyskanych w latach 1967-1973.
Stanowiły one, zdaniem Autorki, pozostałość inwentarza zniszczonych grobów
ciałopalnych (Malinowska-Łazarczyk 1982, 190-193). W publikacji z 1985 roku
Autorka pisze, że ze względu na słaby stan zachowania, nie udało się stwierdzić, czy
były to groby jamowe, czy popielnicowe. Na podstawie uzyskanych ułamków ceramiki
można wywnioskować, że jamy grobowe (ciałopalne ?) zawierały od 1 do 3 naczyń (Ma-
linowska-Łazarczyk 1985, 86).

Badacze zajmujący się problematyką wczesnośredniowiecznych cmentarzysk
ciałopalnych z terenu Pomorza Zachodniego sugerowali konieczność skorygowa-
nia chronologii publikowanych trzech grobów cedyńskich, ze względu na bardzo
ważne związki formalno-typologiczne ceramiki naczyniowej z ich wypełnisk z ce-
ramiką występującą na sąsiednich obszarach Meklemburgii i Pomorza Przedniego
(Zoll-Adamikowa 1975, 66; 1988, 197, przypis 15). Chodziło głównie o naczynia
typu Feldberg i Menkendorf (Zoll-Adamikowa 1975).

Przeprowadzenie ponownej analizy ceramiki ze wszystkich wczesnośred-
niowiecznych grobów ciałopalnych (łącznie 10 odkrytych podczas 17 sezonów
prac badawczych) oraz ceramiki znalezionej luźno w obrębie cmentarzyska
w niewielkich skupiskach spowodowane jest potrzebą ustalenia przerwy czasowej
pomiędzy okresem funkcjonowania cmentarza ciałopalnego i założonego następ-
nie w tym samym miejscu cmentarza szkieletowego. Groby ciałopalne odkryte
w latach 1973-1985 poddane zostały szczegółowej analizie w przygotowanym
opracowaniu monograficznym2. Kompleksowe opracowanie stwarza szansę uś-
ciślenia chronologii cmentarza, zwłaszcza jego najstarszej fazy. Analiza zbioru
fragmentów naczyń luźno znalezionych, odpowiadających typologicznie
i chronologicznie naczyniom pozyskanym z grobów ciałopalnych, pozwolić może
na określenie przybliżonej, pierwotnej liczby grobów ciałopalnych w obrębie
badanego cmentarzyska. 

1 Szczegółowa analiza: Porzeziński w przygotowaniu do druku.
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Cmentarzysko ciałopalne odkryte zostało przypadkowo w 1966 roku, podczas
przygotowań do obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (Malinowska 1967,
289). Już w następnym roku rozpoczęły się archeologiczne badania sondażowe.
Założono siedem wykopów kontrolnych (I-V, VIa i VIb) na południowo-zachod-
nim stoku wzniesienia (Malinowska 1967, 292, ryc. 2). Efektem prac w pier-
wszym sezonie było odkrycie trzech grobów ciałopalnych ludności kultury
łużyckiej z okresu halsztackiego, jednego grobu ciałopalnego i 26 grobów szkiele-
towych z wczesnego średniowiecza oraz fragmentu kamiennej budowli sakralnej.
Badania archeologiczne prowadzone były w kolejnych sezonach (z dwuletnią
przerwą) do roku 1985. W latach 1969-1976 odkryto 32 groby ciałopalne kultury
łużyckiej, 2 groby ciałopalne i 305 szkieletowych z okresu wczesnego śred-
niowiecza (Malinowska 1969, 111). Do roku 1973 odkryto zaledwie 3 wczes-
nośredniowieczne groby ciałopalne (nr 2, 10 i 40, numerowane w jednym ciągu
wraz z grobami ciałopalnymi kultury łużyckiej). Kolejnych siedem grobów
ciałopalnych odkryto podczas prac badawczych w latach 1976-1985 (groby nr 45,
47, 48, 50, 51, 54 i 58A). Łącznie prace badawcze ujawniły obecność 10
pochówków ciałopalnych z wczesnego średniowiecza (ryc. 2). 

KATALOG ZNALEZISK

Grób nr 2 
Lokalizacja: ar 12, ćw. D, na gł. ok. 55-58 cm poniżej współczesnej powierzchni; 
Kształt i wymiary: prostokątny ok. 75 x 65 cm, osią dłuższą usytuowany po linii SE-NW, głęb.
wypełniska od 3 do 10 cm (ryc. 3:1);
Wypełnisko: czarna i czarnożółta próchnica, drobne węgle drzewne, popiół, przepalone w ogniu
kamienie, mocno przepalone i rozdrobnione kości ludzkie; 
Inwentarz: 14 fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej, w tym fragm. naczynia typu C/Feldberg
(ryc. 6:1) – stan zaawansowania technicznego oraz staranność wykończenia naczynia pozwala
wnioskować, że jest ono niewiele starsze od naczyń silniej profilowanych, które są datowane na 2.
połowę VIII – 1. połowę IX wieku, 3 fragm. naczyń typu D/Menkendorf (ryc. 6:2a-c), fragm. dna
(ryc. 6:2d) zbliżony do typu II:a ze Szczecina oraz płaskie dno lepione na podstawce;
Zbiory: Muzeum Regionalne w Cedyni, nr inw. MC/35.

Grób nr 10 
Lokalizacja: ar 21, ćw. B, na gł. 30 cm poniżej współczesnej powierzchni; 
Kształt i wymiary: zbliżony do kolistego o wymiarach 126 x 112 cm, dłuższą osią usytuowany po
linii S-N, w przekroju nieckowaty o maksymalnej głęb. wypełniska do 57 cm (ryc. 3:2). 
Wypełnisko: szaroczarna i brązowoczarna próchnica ze żwirem, popiołem i znaczną ilością węgli
drzewnych (resztki stosu ciałopalnego) oraz nieznaczną ilością drobnych, przepalonych kości
ludzkich; 
Inwentarz: 30 fragm. naczyń wczesnośredniowiecznych, w tym: 2 fragm. naczyń typu D/Menken-
dorf, szeregu 2-3 (ryc. 7a, f), 1 fragm. naczynia typu D/Menkendorf, szeregu 1-3 (ryc. 7d); 
7 fragm. partii środkowych naczyń (ryc. 7b-c, 8:1a), 1 fragm. tygielka odlewniczego (ryc. 7e); 
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3 fragm. den naczyń (ryc. 8:1b-c) zbliżone do typu I:a i I:b:2 ze Szczecina oraz wtręt w postaci
dolnej partii misy kultury łużyckiej (ryc. 8:2a); 
Zbiory: Muzeum Regionalne w Cedyni, nr inw. MC/281. 

Grób nr 40
Lokalizacja: ar 22, ćw. B/ar 23, ćw. A, na gł. 60 cm poniżej powierzchni współczesnej; 
Kształt i wymiary: kształtu kolistego o średnicy 42 cm, w przekroju nieckowaty o miąższości od 1
do 13 cm (ryc. 3:3);
Wypełnisko: ciemnoszary piasek z węglami drzewnymi, drobnymi, mocno przepalonymi kośćmi
ludzkimi i ułamkami naczyń glinianych; 
Inwentarz: 31 fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej pochodzących z 2 naczyń, w tym: 5 fragm.
partii przybrzeżnych naczynia dwustożkowatego (ryc. 9b) typu Tornow, zaliczone do naczyń formy
A, odmiany A2 (Herrmann 1966, 66, 67, Abb. 22a,f); fragm. naczynia typu Tornow (ryc. 9b), za-
liczane do naczyń formy B, odmiany B 3 (Herrmann 1966, 69, 71, Abb. 25d);
Zbiory: Muzeum Regionalne w Cedyni, nr inw. MC/852 

Grób nr 45 
Lokalizacja: ar 14, ćw. D, na głęb. 62-64 cm pod powierzchnią współczesną;
Kształt i wymiary: kształtu nieregularnie kolistego o średnicy ok. 35-38 cm i regularnie misowatym
przekroju o miąższości ok. 15 cm (ryc. 3:4);
Wypełnisko: duże naczynie wazowate kultury łużyckiej wypełnione szarym piaskiem i 1015 gra-
mami przepalonych kości ludzkich (w tym: 60 fragm. trzonów kości długich, 8 fragm. kości mied-
nicznych, po 1 fragm. rzepki prawej i lewej, 2 paliczków prawej dłoni i 42 fragm. kości czaszki); 
Inwentarz: 196 fragmentów glinianej wazy o baniastym brzuścu pochodzącej z III lub IV EB na
Pomorzu (Kostrzewski 1958, 24-25, rys. 8-9; 51, rys. 32; Kozłowska 1999, 155, ryc. 4.8/8); 3 fragm.
szpili żelaznej dł. 8,9-9,0 cm (ryc. 10a-c); fragm. pierścionka z taśmy brązowej z dolutowaną
oprawką oczka (ryc. 10d); 
Zbiory: Muzeum Regionalne w Cedyni, nr inw. MC/1008 

Grób nr 47 
Lokalizacja: ar 32, ćw. A, na gł. ok. 50 cm poniżej powierzchni współczesnej; 
Kształt i wymiary: owalny ok. 138 x 122 cm dłuższą osią na linii N-S, w przekroju nieckowaty
(ryc. 4:1) o miąższości do 39 cm;
Wypełnisko: dwupoziomowe w postaci szarożółtego i ciemnoszarego piasku z mocno
przepalonymi i rozdrobnionymi kośćmi ludzkimi i fragm. naczyń glinianych, węglem drzewnym,
drobnymi, mocno przepalonymi kamieniami; 
Inwentarz: małe, misowate naczynie ręcznie lepione (ryc. 11:1a), posiadające analogię w czarce
odkrytej w grobie nr 8 w Klessin w Brandenburgii (Kolbe 2004, 220, 224, Abb. 3), kształtem
zbliżone do naczyń rodziny typów O-P ze Szczecina, dolna partia naczynia z dnem z odciskiem
osi koła garncarskiego (ryc. 10e), kształtem zbliżone do naczyń typu Menkendorf, szeregu 1-2; 
Zbiory: Muzeum Regionalne w Cedyni, nr inw. MC/1096.

Grób nr 48
Lokalizacja: ar 45, ćw. A, na głęb. 65 cm poniżej powierzchni współczesnej; 
Kształt i wymiary: owalny, ok. 53 x 30 cm, dłuższa oś na linii S-N, przekrój pionowy nieckowaty
o miąższości do 13 cm (ryc. 4:2);
Wypełnisko: szarożółty piasek z drobnymi fragm. przepalonych kości ludzkich, fragm. naczyń
glinianych, drobnymi węgielkami drzewnymi i sporą ilością popiołu;
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Inwentarz: 34 fragm. naczyń wczesnośredniowiecznych, w tym: małe naczynie gliniane (ryc. 11:2)
typu D/Menkendorf, szeregu 2; fragm. naczynia typu D/Menkendorf, szeregu 2; 
Zbiory: Muzeum Regionalne w Cedyni, nr inw. MC/1097.

Grób nr 50
Lokalizacja: ar 22, ćw. A, na gł. 48-50 cm poniżej powierzchni współczesnej;
Kształt i wymiary: owalny, ok. 169 x 104 cm, dłuższa oś po linii S-N, przekrój pionowy misowaty
z przegłębieniem do 43 cm w partii środkowej (ryc. 4:3);. 
Wypełnisko: szarożółty i jasnoczarny piasek z drobnymi fragm. przepalonych kości ludzkich,
ułamków naczyń glinianych, węgli drzewnych, mocno przepalonych kamieni i śladową ilością
popiołu;
Inwentarz: 40 fragm. naczyń wczesnośredniowiecznych, w tym: 2 fragm. naczyń (ryc. 12:2a-b)
typu D/Menkendorf, szeregu 2; 1 fragm. naczynia (ryc. 13:1a) typu D/Menkendorf, szeregu 3; 1
fragm. środkowej partii naczynia (ryc. 12:2c) zbliżony do typu D/Menkendorf, szeregu 3; 3 fragm.
dolnych partii naczyń (ryc. 13:1b-c, ryc. 12:3), analogicznych do grupy den ze Szczecina.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Cedyni, nr inw. MC/1099

Grób nr 51 
Lokalizacja: ar 12, ćw. C-D, na gł. 58 cm poniżej powierzchni współczesnej;
Kształt i wymiary: owalny, o wymiarach 130 x 73 cm, o dłuższej osi usytuowanej w kierunku SE-
WN, przekrój pionowy misowaty z przegłębieniem do 21 cm w partii środkowej (ryc. 4:4);
Wypełnisko: brązowoszare pobocze (piasek przemieszany z próchnicą) i jasnoczarna partia środ-
kowa (piaszczysta) z zawartością drobnych fragmentów przepalonych kości ludzkich, ułamków
naczyń glinianych, mocno przepalonych kamieni oraz dużej ilości popiołu z węglami drzewnymi; 
Inwentarz: 52 fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych, w tym: 1 fragm. naczynia (ryc.  13:2a)
z rodziny typów D/Menkendorf, szeregu 2; 1 fragm. naczynia jajowatego mocno obtaczanego (ryc.
13:2b) typu D/Menkendorf, szeregu 6; 1 fragm. naczynia dwustożkowatego (ryc. 13:2c) typu
D/Menkendorf szeregu 5; mały fragm. naczynia (ryc. 13:2d) typu D/Menkendorf, szeregu 2; 5
fragm. środkowych partii naczyń (ryc. 14a-e) typu D/Menkendorf szeregu 1-3; 3 fragm. dolnych
partii naczyń (ryc. 14f-h) analogicznych do den kolekcji ceramicznej ze Szczecina oraz 22 fragm.
ułamków naczyń ręcznie lepionych, mało charakterystycznych;
Zbiory: Muzeum Regionalne w Cedyni, nr inw. MC/1136 

Grób nr 54 
Lokalizacja: ar 05, ćw. B, na gł. 42-47 cm poniżej powierzchni współczesnej;
Kształt i wymiary: owalny, ok. 113 x 90 cm, dłuższą osią usytuowany po linii E-W, w przekroju
lekko nieckowaty o miąższości do 15 cm (ryc. 5:1);
Wypełnisko: brunatnoszare w postaci piasku przemieszanego z próchnicą, mocno przepalonymi
kamieniami i naczyniem glinianym wypełnionym ciemnoszarym piaskiem przemieszanym
z przepalonymi kośćmi ludzkimi i drobnymi węgielkami drzewnymi;
Inwentarz: 45 fragm. naczyń wczesnośredniowiecznych, pochodzących z 2 naczyń ręcznie lepio-
nych, reprezentowanych przez: naczynie jajowate (ryc. 11:1a) typu D/Menkendorf, szeregu 2,
naczynie dwustożkowate (ryc. 15:1) typu D/Menkendorf, szeregu 1-2, bliskie typologicznie
naczyniom rodziny typów D ze Szczecina;
Zbiory: Muzeum Regionalne w Cedyni, nr inw. MC/1259.
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Grób nr 58A
Lokalizacja: ar 21, ćw. A, na gł. 90-105 cm poniżej powierzchni współczesnej;
Kształt i wymiary: owalny, ok. 212 x 180 cm o dłuższej osi usytuowanej na linii SW-NE i regularnie
nieckowatym przekroju głębokości do 20 cm (ryc. 5:2);
Wypełnisko: dwukolorowe, ciemnoszare (w partii południowo-zachodniej) i szarożółte (w partii
środkowej i północno-wschodniej) w postaci piasku, przepalonych kości ludzkich, ułamków
naczyń glinianych, węgli drzewnych i mocno przepalonych kamieni. Centralną część grobu przeci-
nał wkop grobu szkieletowego nr 1264, północno-wschodnią jego partię przecinał kolejny wkop
grobu szkieletowego nr 1259. Pomiędzy wkopami odkryto negatyw drewnianego kołka o średnicy
7 cm;
Inwentarz: 225 fragm. naczyń wczesnośredniowiecznych, reprezentujących: 10 partii przykrawęd-
nych, 22 fragm. górnych partii ścianek (brzuśców), 14 fragm. dolnych partii ścianek, 10 fragm.
partii przydennych ścianek, 4 dna ze ściankami, 13 drobnych fragm. den naczyń i 108 fragm.
naczyń różnej wielkości, pochodzących z 11 odrębnych naczyń. Wydzielone formy naczyń
reprezentowane są przez: małe naczynie gliniane (ryc. 15:3c) typu D/Menkendorf, szeregu 1; małe
naczynie w kształcie czarki (ryc. 15:3a) typu D/Menkendorf, szeregu 1; fragm. naczynia jajowatego
(ryc. 15:3b) typu D/Menkendorf, szeregu 2; nieforemne i przysadziste naczynie dwustożkowate
(ryc. 15:2) typu D/Menkendorf, szeregu 2; niskie naczynie jajowate (ryc. 16:1a) typu D/Menken-
dorf szeregu 2; 2 fragm. naczyń beczułkowatych o pogrubionej krawędzi wylewu (ryc. 16:1b-c)
zbliżonych do typu D/Menkendorf, szeregu 1; 2 dużych naczyń wazowatych (ryc. 16:2 i 17:1)
stanowiących odpowiedniki typu D/Menkendorf, szeregu 2-3 i szeregu 1-2; małe naczynie dwu-
stożkowate ręcznie formowane na prymitywnym kole garncarskim, zdobione ornamentem strefo-
wym (ryc. 17:2), nawiązujące typologicznie do naczyń D/Menkendorf, szeregu 2-3; 10 fragm.
dolnych partii naczyń ręcznie lepionych (ryc. 17:3a-e) stanowiących odpowiedniki den typu I:a,
I:b:1;. II:a ze Szczecina; fragm. środkowych partii naczyń (brzuśców) i 113 różnej wielkości fragm.
ścianek naczyń cienko-, średnio- i grubościennych, ręcznie lepionych; 
Zbiory: Muzeum Regionalne w Cedyni, nr inw. MC/1319. 

Wykop I, w-wa II, nr inw. MC/40
1. Fragmenty wylewów naczyń: 5 egz. typu D/Menkendorf (ryc. 18:1a-d);
2. Fragm. den naczyń: 4 egz., w tym fragm. dolnej partii naczynia w postaci ułamka dna wraz ze
ścianką naczynia ręcznie lepionego na podstawce typu I:b:1 (Łosiński, Rogosz 1986a, 48, ryc. 23:
I: b:1) (ryc. 18:1c), fragm. dna naczynia ze śladami ręcznego formowania i płytkim odciskiem osi
koła garncarskiego typu 1-2 (Schuldt 1964, Abb. 48: 2), fragm. dna ze ścianką, ręcznie lepionego
typu I:a (Łosiński, Rogosz 1986a, 48, ryc. 23: I:a) (ryc. 18:2b), fragm. dolnej partii naczynia ręcznie
lepionego, mało charakterystycznego; 
3. Fragm. brzuśców: 22 egz., w tym 20 fragm. naczyń typu D/Menkendorf, 1 fragm. naczynia typu
G/Vipperow; 1 fragm. naczynia typu C/Feldberg;
4. Pozostałe przedmioty: 2 fragm. pokryw glinianych typu N (Łosiński, Rogosz 1986a, 47, ryc.
21-22), fragm. tygielka odlewniczego (ryc. 18:2a).

Wykop II, w-wa II, nr inw. MC/46
1. Fragm. wylewów naczyń: 2 egz. typu D/Menkendorf (ryc. 18:3a-b), 1 egz. dolnej partii naczynia
ręcznie lepionego nawiązującego do najstarszych naczyń typu Sukow z terenu Meklemburgii
(Schuldt 1964, Abb. 2: 2, 3).
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Ceramika luźno znaleziona
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CHRONOLOGIA INWENTARZA 
GROBÓW CIAŁOPALNYCH

1. Ozdoby dłoni 
Ta kategoria ozdób reprezentowana jest przez pierścionek brązowy wykonany

z cienkiej taśmy szerokości 0,3 cm, odkryty w grobie ciałopalnym nr 45. Partia
środkowa pierścionka poszerzona, zaopatrzona dodatkowo we wrzecionowatą
nakładkę wielkości 1,3 × 0,6 cm. Powierzchnia szorstka, niezdobiona, ze śladami
przepalenia w ogniu (ryc. 10d). Okaz ten należy do pierścionków taśmowatych
typu III, stanowiących formę przejściową pomiędzy pierścionkami prostymi
a egzemplarzami z oczkiem. Posiada ścisłą analogię w pierścionku taśmowatym
odkrytym w inwentarzu grobu nr 1085. Pierścionki taśmowate typu III reprezen-
tują w obrębie cmentarzyska szkieletowego najliczniejszą grupę zabytków (łącznie
34 egzemplarze). Najstarsze egzemplarze tego typu pochodzą z cmentarzysk da-
towanych na IX-X wiek (Gorysławice, Niemcza) lub od końca X do XIV wieku,
z Gdańska (Kóčka-Krenz 1993, 119). 

2. Ozdoby stroju 
Ozdoby stroju reprezentowane są przez małą szpilę żelazną odkrytą w grobie

ciałopalnym nr 45, mocno przepaloną i rozłamaną na 3 równe fragmenty. Górna
partia szpili zakończona płaskim kolistym uszkiem powstałym z rozklepania
i zwinięcia końcówki trzonu (ryc. 10a-c). Pierwotna długość szpili wynosiła ok.
8,9-9,1 cm, grubość trzonu do 0,5 cm przy szerokości uszka od 0,6-0,8 cm. 
Posiada ona analogię w bardziej masywnej szpili żelaznej znalezionej luźno w ćw.
A ara 5, w północno-zachodniej części cmentarzyska cedyńskiego. Egzemplarze
szpil żelaznych występują jednostkowo w inwentarzach cmentarzysk wczes-
nośredniowiecznych datowanych od przełomu IX/X do XIII wieku (Kóčka-
Krenz 1993, 119). Małą i delikatnej konstrukcji szpilę żelazną z grobu
ciałopalnego nr 45 uznaję za element stroju, służący do spinania szat. Inwentarz
grobu w postaci z pierścionka i szpili stanowił typowe wyposażenie grobu ko-
biecego. 

3. Naczynia gliniane
Najliczniejszą grupę przedmiotów codziennego użytku występujących

w grobach ciałopalnych stanowiła ceramika wczesnośredniowieczna reprezen-
towana przez naczynia gliniane, ręcznie lepione na podstawce lub wolno rota-
cyjnym kole garncarskim, ze śladami słabego obtaczania przykrawędnego,
pełniące funkcję popielnic. Dodatkowo do jamy grobowej wkładano fragmenty
rozbitych rytualnie (?) naczyń. Inwentarz ceramiczny grobów ciałopalnych od-
krytych w latach 1967-1973 i 1976-1985 reprezentował różnej wielkości i formy
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naczynia gliniane, występujące w liczbie od 2 do 11 egzemplarzy. Naczynia glinia-
ne przy braku innych wyznaczników chronologicznych stanowią jedyną kategorię
źródeł datujących. 

W grobie nr 2 znaleziono 4 fragmenty naczyń typu Menkendorf i Feldberg.
Zdobnictwo górnej części jednego z fragmentów ma ścisłe odpowiedniki w or-
namentyce najstarszych naczyń typu Feldberg (Schuldt 1964, Abb. 5:3,5,9). Stan
zaawansowania technicznego i wielka staranność wykończenia naczynia pozwalają
domniemywać, że jest ono niewiele starsze od naczyń silniej profilowanych, które
są datowane na 2. połowę VIII i 1. połowę IX wieku (Łosiński 1991, 130). Frag-
menty naczyń typu Menkendorf mają analogie w szeregach 1-2 naczyń tego typu
z terenu Meklemburgii i typu D ze Szczecina. W grobie nr 10 znaleziono zespół
naczyń jednorodnych typologicznie, należących generalnie do typu Menkendorf
(szeregu 2-3). 

Naczynia typu Tornow znalezione w grobie nr 40 zaliczają się do dwóch faz
rozwoju – najstarszej (A), którą datować można w dość szerokich ramach chrono-
logicznych od 2. połowy IX do 1. połowy X wieku oraz młodszej, datowanej na
1. połowę X do przełomu 1./2. ćwierci X stulecia (Dulinicz 1994, 36). 

Sporo wątpliwości budzi ocena chronologiczna inwentarza grobu nr 45,
z uwagi na obecność wazy kultury łużyckiej posiadającej analogie w naczyniu z IV
okresu epoki brązu (1100-900 lat p.n.e.) z terenu Pomorza (Kostrzewski 1948,
98, tabl. IX, 103, ryc. 21,7;1958, 24, ryc. 8-9, 51, ryc. 32; Kozłowska 1999, 151,
155, ryc. 4.8/8). Na podstawie pozostałych elementów wyposażenia grobu – że-
laznej szpili i pierścionka taśmowatego – wydaje się, że naczynie to zostało wyko-
rzystane wtórnie jako popielnica (Budzyńska 1976). 

Datowanie grobu nr 47 na przełom IX/X – przełom 1./2. połowy X wieku
pozwalają ustalić naczynia i fragmenty typologicznie nawiązujące do najstarszej
grupy naczyń zaliczonych do typu Menkendorf, szeregu 1-2 na terenie Meklem-
burgii (Schuldt 1956, Abb. 2d-f). Małe naczynie misowate zdobione na wysokości
brzuśca sześcioma bruzdami posiada ścisłą analogię w czarce z grobu nr 8 na
cmentarzysku w Klessin (stanowisko 5), usytuowanym w niewielkiej odległości
od Cedyni po drugiej stronie Odry (Kolbe 2004, 220, 224, Abb. 3). Brak natomiast
paralelnych naczyń w Szczecinie; zbliżone kształtem krawędzie wylewów wys-
tępują w naczyniach rodziny typów O-P typu III, datowanej na III fazę chrono-
logiczną ok. 850-980, a ściślej na podfazę 2 – do ok. 940 roku (Łosiński, Rogosz
1986b, 55-56). 

W grobie nr 48 wystąpiły przeważnie fragmenty naczyń posiadających bardzo
liczne analogie we wczesnym typie Menkendorf w Meklemburgii i w typie D
w systematyce naczyń ze Szczecina. Średniej wielkości naczynie dwustożkowe,
ręcznie lepione, słabo obtaczane, o lekko zwężonej krawędzi wylewu i z ostrym
załomem brzuśca ma bliskie analogie wśród formy A (wariantu A2) naczyń typu
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Tornow, charakterystycznych dla obszaru Dolnych Łużyc (Herrmann 1966, 66,
Abb. 22a, 67,  Tafel 20c), fazy starszej (A) (Dulinicz 1994, 36). 

Podobny zestaw naczyń odnotowano również w grobie oznaczonym nr. 50.
Znaleziono w nim fragmenty naczyń typu Menkendorf szeregu 2 i 3, nawiązujące
ściśle do naczyń typu D ze Szczecina oraz fragment naczynia typu Tornow (Herr-
mann 1966, 67, Abb. 22e-h, 70, Abb. 24c-h, 71, Abb. 25a-d). Inwentarz grobu
ciałopalnego nr 51 charakteryzuje się dużą jednorodnością technologiczno-
chronologiczną naczyń, które datować możemy na przełom IX/X wieku do 940
roku, czyli na podfazę III fazy chronologicznej ceramiki ze Szczecina (Łosiński,
Rogosz 1986b, 56). Naczynia z grobu nr 54 natomiast mają bliskie analogie
w naczyniach typu Menkendorf szeregu 1-2 oraz rodziny typów D ze Szczecina
(Schuldt 1956, Abb. 3b, 4d, 2c, 3c; Łosiński, Rogosz 1986a, 32, ryc. 4:X). Na tere-
nie Pomorza Zachodniego, na podstawie formy oraz techniki wykonania, da-
towane są na 2. połowę VIII stulecia (Łosiński 1996, 437).

Inwentarz grobu nr 58A składał się z kilkunastu naczyń ręcznie lepionych
i obtaczanych na wolno rotacyjnym kole garncarskim reprezentowanych przez
okazy typu Menkendorf szeregów 1-3, nawiązujące do naczyń typu D ze
Szczecina (Schuldt 1956, Abb. 2d-f; Łosiński 1996, 437). Ich występowanie przy-
pada na 2. połowę VIII – początek IX wieku.

PODZIAŁ TYPOLOGICZNY I DATOWANIE 
GROBÓW CIAŁOPALNYCH

Odkryte w trakcie badań terenowych groby ciałopalne charakteryzowały się
zróżnicowanym stanem zachowania, wynikającym z ich posadowienia obok,
w obrębie lub na styku z jamami wziemnymi grobów szkieletowych. Poczynione
w trakcie prac badawczych obserwacje uzasadniały hipotezę H. Malinowskiej-
Łazarczyk o zniszczeniu licznej grupy grobów ciałopalnych w zachodniej i cen-
tralnej partii cmentarzyska (34 skupiska wczesnośredniowiecznej ceramiki ręcznie
lepionej, usytuowanych poza obrębem jam, Malinowska-Łazarczyk 1982, t. I: 65,
105, 129; t. II: 191-193). 

Wczesnośredniowieczne groby ciałopalne z cmentarzyska w Cedyni charak-
teryzowały się 6 odmiennymi formami pochówków, stanowiących odzwierciedle-
nie kontynuacji tradycji kulturowych przekazanych przez poprzedników.
Generalnie w obrębie cmentarzyska w Cedyni wyróżnione zostały następujące
typy grobów ciałopalnych, reprezentowane przez: płytkie groby jamowe (groby
nr: 40 i 48);  klasyczny grób jamowy popielnicowy (grób nr 45); płytki grób 
warstwowy z popielnicą (grób nr 54); płytkie groby warstwowe z fragmentami
naczyń (groby nr 2 i 58A); głębokie groby trójwarstwowe kształtu kolistego (groby
nr 10 i 47); głębokie groby dwuwarstwowe kształtu owalnego (groby nr 50 i 51). 
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Chronologicznie najstarszą formę pochówków ciałopalnych reprezentują
jamowe groby warstwowe z popielnicą (nr 54, ryc. 5:1) lub dużą ilością fragmen-
tów naczyń rozproszonych na powierzchni i wewnątrz wypełniska jamy grobowej
(groby nr: 2 i 58A, ryc. 3:1 i 5:2). Groby powyższe datujemy na 2. połowę VIII
(nr 54) oraz 2. połowę VIII – początek IX wieku (nr 2 i 58A). Nieco młodsze są
groby warstwowe kształtu kolistego (grób nr 10) i owalne (grób nr 50, ryc. 3:2
i 4:3), które datować możemy na 1. połowę i 3. ćwierć IX wieku, oraz przełom 1.
i 2. połowy IX – do przełomu IX/X wieku. Młodsze od nich są groby jamowe
bezpopielnicowe (nr 48 i 40, ryc. 4:2 i 3:3), datowane na 2. połowę IX – początek
X i 2. połowę IX do przełomu 1. i 2. połowy X wieku. Do grupy grobów naj-
młodszych zaliczono grób warstwowy kształtu owalnego (nr 51), jamowy grób
popielnicowy (nr 45) i grób warstwowy kształtu kolistego (nr 47, ryc. 4:4, 3:4
i 4:1), datowane na: od przełomu IX/X do 940 roku; przełom 1. i 2. połowy X –
początku 2. połowy X wieku i od przełomu IX/X do przełomu 1. i 2. połowy X
wieku. 

Ewenementem wśród pozyskanych materiałów ceramicznych jest najstarsza
wczesnośredniowieczna ceramika ręcznie lepiona typu Sukow, odkryta w obrębie
wykopu II. Stanowi ona, moim zdaniem, pośredni dowód na potwierdzenie osad-
nictwa na tym terenie już w 2. połowie VII wieku. Hipotetycznie wnioskować
więc możemy, iż uzyskaliśmy materialne poświadczenie faktycznego, najstarszego
zasiedlenia Cedyni w tym okresie, odnoszącego się do najstarszej fazy wczesnego
średniowiecza na Pomorzu Zachodnim. 

Pozostałe, luźne znaleziska ceramiki dostarczyły sporej liczby fragmentów
naczyń typu Feldberg z końca VII – VIII wieku oraz bardzo liczną grupę ceramiki
reprezentującej naczynia typu Menkendorf szeregu 1-3, które datować należy od
2. połowy VIII do końca IX wieku. Liczniejsze skupiska są pozostałością po
ewidentnie zniszczonych grobach ciałopalnych. Ogólną ich liczbę oceniamy na
50-60 pochówków, wliczając w to również materiały luźno znalezione, opu-
blikowane przez H. Malinowską-Łazarczyk w 1982 roku (t. II, 190-193).

Materiały późniejsze chronologicznie, zaliczone do naczyń typu: Vipperow
(naczynia rodziny typów G ze Szczecina), Teterow (naczynia rodziny typów J i K
ze Szczecina), Woldegk i Bobzin (naczynia rodziny typów L-M), które datujemy
ogólnie od końca X do końca XII wieku, mają bezpośredni związek
z funkcjonowaniem wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego. 
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Ryc. 1. Lokalizacja cmentarzyska (Cedynia stan. 2) oraz stanowisk archeologicznych datowanych na
średniowiecze: 1 – grodzisko z IX-X – XII wieku; 2 – nekropola z VIII-X i XI-XII – poł. XIV wieku;
2a – cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy X – XI wieku; 2b – osada podgrodowa z VIII-IX – XII-
XIII wieku; 2c – osada podgrodowa nad skarpą (XI wiek); 3 – osada „wik” z XIII-XIV – XV wieku; 
4 – średniowieczny klasztor Cysterek (opr. A. Porzeziński, rys. I. Sukiennicka) 
Fig. 1. Location of the cemetery (Cedynia, site 2) and sites dated to the Medieval times: 1 – the strong-
hold dated to 9th-10th – 12th centuries; 2 – cemetery dated to 8th-10th and 11th-12th – half of 14th
centuries; 2a – skeleton cemetery dated to the 2. half of 10th – 11th centuries; 2b – the borough dated
to 8th-9th – 12th-13th centuries; 2c – the borough on the slop (11th century); 3 – settlement “wik”
dated to 13th-14th – 15th centuries; 4 – Medieval cistercian nunnery (drawn up by A. Porzeziński,
drawn by I. Sukiennicka)
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Ryc. 2. Cedynia, stan. 2. Plan arowy cmentarzyska z lokalizacją wczesnośredniowiecznych grobów
ciałopalnych (opr. A. Porzeziński, rys. I. Sukiennicka) 
Fig. 2. Cedynia, site 2. An are plan of the cemetery with location of the cremation burials (drawn up
by A. Porzeziński, drawn by I. Sukiennicka) 
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Ryc. 3. Cedynia, stan. 2: 1 – rzut poziomy i przekrój grobu ciałopalnego nr 2 (rys. H. Malinowska);
2 – rzut poziomy i przekrój grobu ciałopalnego nr 10; 3 – rzut poziomy i przekrój grobu ciałopalnego
nr 40; 4 – rzut poziomy i przekrój grobu ciałopalnego nr 45 (rys. Cz. Kroczak) 
Fig. 3. Cedynia, site 2: 1 – plan and section of cremation burial no. 2 (drawn by H. Malinowska); 
2 – plan and section of cremation burial no. 10; 3 – plan and section of cremation burial no. 40; 
4 – plan and section of cremation burial no. 45 (drawn by Cz. Kroczak)
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Ryc. 4. Cedynia, stan. 2: 1 – rzut poziomy i przekrój grobu nr 47; 2 – rzut poziomy i przekrój grobu
ciałopalnego nr 48; 3 – rzut poziomy i przekrój grobu ciałopalnego nr 50; 4 – rzut poziomy i przekrój
grobu ciałopalnego nr 51 (rys. Cz. Kroczak) 
Fig. 4. Cedynia, site 2: 1 – plan and section of burial no. 47; 2 – plan and section of cremation burial
no. 48; 3 – plan and section of cremation burial no. 50; 4 – plan and section of cremation burial no.
51 (drawn by Cz. Kroczak)
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Ryc. 5. Cedynia, stan. 2: 1 – rzut poziomy i przekrój grobu ciałopalnego nr 54; 2 – rzut poziomy 
i przekrój grobu ciałopalnego nr 58A (rys. Cz. Kroczak) 
Fig. 5. Cedynia, site 2: 1 – plan and section of cremation burial no. 54; 2 – plan and section of cre-
mation burial no. 58A (drawn by Cz. Kroczak)
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Ryc. 6. Cedynia, stan. 2: 1 – naczynie gliniane z grobu ciałopalnego nr 2; 2 – fragmenty naczyń glinia-
nych z grobu ciałopalnego nr 2 (rys. I. Sukiennicka) 
Fig. 6. Cedynia, site 2: 1 – clay vessel from cremation burial no. 2; 2 – shards of the clay vessels from
cremation burial no. 2 (drawn by I. Sukiennicka)
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Ryc. 7. Cedynia, stan. 2. Fragmenty naczyń glinianych z grobu ciałopalnego nr 10 (rys. I. Sukiennicka) 
Fig. 7. Cedynia, site 2. Shards of the clay vessels from cremation burial no. 10 (drawn by I. Sukien-
nicka) 
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Ryc. 8. Cedynia, stan. 2: 1 – fragmenty naczyń glinianych z grobu ciałopalnego nr 10; 2 – fragment
naczynia glinianego z grobu nr 10 (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  8. Cedynia, site 2: 1 – shards of the clay vessels from cremation burial no. 10; 2 – shard of the
clay vessel from burial no. 10 (drawn by I. Sukiennicka)
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Ryc. 9. Cedynia, stan. 2. Naczynia gliniane z grobu ciałopalnego nr 40 (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  9. Cedynia, site 2. Clay vessels from cremation burial no. 40 (drawn by I. Sukiennicka) 



143

Ryc. 10. Cedynia, stan. 2: a-c – 3 fragm. szpili żelaznej z grobu nr 45, d – pierścionek brązowy 
z grobu nr 45, e – fragm. naczynia z grobu nr 47 (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  10. Cedynia, site 2: a-c 3 fragments of the iron pin, d – bronze ring from grave no. 45, e – shard
of the clay vessel from burial no. 47 (drawn by I. Sukiennicka) 



144

Ryc. 11. Cedynia, stan. 2: 1a – naczynie gliniane z grobu nr 54, 1b – czarka gliniana z grobu nr 47; 
2 – fragmenty naczyń glinianych z grobu nr 48; 3 – fragmenty naczyń glinianych z inwentarza grobu
nr 48 (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  11. Cedynia, site 2: 1a – clay vessel from burial no. 54, 1b – clay bowl from grave no. 47; 2 – shards
of the clay vessels from burial no. 48; 3 – shards of the clay vessels from burial no. 48 (drawn by I. Su-
kiennicka)
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Ryc. 12. Cedynia, stan. 2; 1 – dolne partie naczyń glinianych z grobu nr 48; 2 – fragmenty naczyń
glinianych z grobu nr 50; 3 – fragment dolnej partii naczynia glinianego z grobu nr 50 (rys. I. Sukien-
nicka) 
Fig.  12. Cedynia, site 2: 1 – lower parts of the clay vessels from burial no. 48; 2 – shards of the clay
vessels from burial no. 50; 3 – shard of the lower part of the clay vessel from burial no. 50 (drawn by
I. Sukiennicka) 
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Ryc. 13. Cedynia, stan. 2: 1 – fragmenty naczyń glinianych z grobu nr 50; 2 – fragmenty naczyń
glinianych z grobu nr 51 (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  13. Cedynia, site 2: 1 – shards of the clay vessels from burial no. 50; 2 – shards of the clay vessels
from burial no. 51 (drawn by I. Sukiennicka) 
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Ryc. 14. Cedynia, stan. 2. Fragmenty naczyń glinianych z grobu nr 51 (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  14. Cedynia, site 2. Shards of the clay vessels from burial no. 51 (drawn by I. Sukiennicka) 
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Ryc. 15. Cedynia, stan. 2: 1 – naczynie gliniane z grobu nr 54;  2 – naczynie gliniane z grobu nr 58A;
3 – fragmenty naczyń glinianych z grobu nr 58A (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  15. Cedynia, site 2: 1 – clay vessel from burial no. 54; 2 – clay vessel from burial no. 58A; 
3 – shards of the clay vessels from burial no. 58A (drawn by I. Sukiennicka) 



Ryc. 16. Cedynia, stan. 2: 1 – fragmenty naczyń glinianych z grobu nr 58A; 2 – duże naczynie gliniane
z grobu nr 58A (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  16. Cedynia, site 2: 1 – shards of the clay vessels from burial no. 58A; 2 – large clay vessel from
burial no. 58A (drawn by I. Sukiennicka)
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Ryc. 17. Cedynia, stan. 2: 1 – zrekonstruowane naczynie gliniane z grobu nr 58A; 2 – małe naczynie
gliniane z grobu nr 58A; 3 – fragmenty dolnych partii naczyń z grobu nr 58A (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  17. Cedynia, site 2: 1 – reconstructed clay vessel from burial no. 58A; 2 – small clay vessel from
burial no. 58A; 3 – shards of the lower parts of the vessels from burial no. 58A (drawn by I. Sukien-
nicka) 



Ryc. 18. Cedynia, stan. 2: 1 – fragmenty naczyń glinianych z wykopu nr I; 2 – fragmenty naczyń 
glinianych: a-c – z wykopu nr I w obrębie ara 5, d – z ćw. D, e – z ara 6, ćw. D; 3 – fragmenty naczyń
glinianych z wykopu nr II (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  18. Cedynia, site 2: 1 – shards of the clay vessels from trench I; 2 – shards of the clay vessels: 
a-c – trench I within are 5, d – from quarter D, e – from are 6, quarter D; 3 – shards of the clay
vessels from trench II (drawn by I. Sukiennicka) 
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Ryc. 19. Cedynia, stan. 2: 1 – fragmenty naczyń glinianych: a – z ara 0, ćw. X, b-d – z ara 4, ćw. A; 
2 – fragmenty naczyń glinianych z ara 14, ćw. A-B; 3 – fragmenty naczyń glinianych: a-b – z ara 14,
ćw. A-B, c-d – z ara 15, ćw. A (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  19. Cedynia, site 2: 1 – shards of the clay vessels: a - from are 0, quarter X, b-d – from are 4,
quarter A; 2 – shards of the clay vessels from are 14, quarters A-B; 3 – sherds of the clay vessels: 
a-b – from are 14, quarters A-B, c-d – from are 15, quarter A (drawn by I. Sukiennicka) 
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Ryc. 20. Cedynia, stan. 2. Fragmenty naczyń glinianych: a-b – z ara 15, ćw. C, c-g – z ara 15, ćw. B
(rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  20. Cedynia, site 2. Shards of the clay vessels: a-b - from are 15, quarter C, c-g – from are 15,
quarter B (drawn by I. Sukiennicka)
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Ryc. 21. Cedynia, stan. 2. Fragmenty naczyń glinianych: a-b – z ara 15, ćw. B, c – z ara 16, ćw. C, 
d – z ara 16, ćw. D (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  21. Cedynia, site 2. Shards of the clay vessels: a-b – from are 15, quarter B, c – from are 16,
quarter C, d – from are 16, quarter D (drawn by I. Sukiennicka) 
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Ryc. 22. Cedynia, stan. 2. Fragmenty naczyń glinianych: a-b – z ara 17, ćw. A, c-d – z ara 24, ćw. B,
e-g – z ara 25, ćw. A (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  22. Cedynia, site 2. Shards of the clay vessels: a-b - from are 17, quarter A, c-d – from are 24,
quarter B, e-g – from are 25, quarter A (drawn by I. Sukiennicka)
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Ryc. 23. Cedynia, stan. 2. Fragmenty naczyń glinianych z ara 35, ćw. B (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  23. Cedynia, site 2. Shards of the clay vessels from are 35, quarter B (drawn by I. Sukiennicka) 
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Ryc. 24. Cedynia, stan. 2. Fragmenty naczyń glinianych: a-b – z ara 36, ćw. B, c-d – z ara 56, 
ćw. A-B (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  24. Cedynia, site 2. Shards of the clay vessels: a-b - from are 36, quarter B, c-d – from are 56,
quarters A-B (drawn by I. Sukiennicka) 
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Ryc. 25. Cedynia, stan. 2. Fragmenty naczyń glinianych: a-c – z ara 56, ćw. A-B, d-f – z ara 36, 
ćw. C-D (rys. I. Sukiennicka)
Fig.  25. Cedynia, site 2. Shards of the clay vessels: a-c - from are 56, quarters A-B, d-f – from are 36,
quarters C-D (drawn by I. Sukiennicka) 
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Ryc. 26. Cedynia, stan. 2. Fragmenty naczyń glinianych z ara 36, ćw. C-D (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  26. Cedynia, site 2. Shards of the clay vessels from are 36, quarters C-D (drawn by I. Sukien-
nicka) 
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Ryc. 27. Cedynia, stan. 2. Fragmenty naczyń glinianych z ara 36, ćw. C-D (rys. I. Sukiennicka) 
Fig.  27. Cedynia, site 2. Shards of the clay vessels from are 36, quarters C-D (drawn by I. Sukien-
nicka) 
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The early medieval cremation cemetery in Cedynia (site 2)
Summary

This paper is the first source, and analytically comprehensive, study of the oldest
early medieval cemetery in Cedynia, represented by 10 cremation burials which were
found during excavation work at site 2 in 1967-1973 and 1976-1985. Graves from the
oldest phase of the cemetery were characterized by 6 different forms of burials, repre-
sented by cremated burials in shallow pits, a classic urn burial, a shallow scattered cre-
mation burial with an urn, shallow scattered cremation burials with potsherds, deep
3-layered scattered cremation burials, and deep 2-layered scattered cremation burials.
The oldest form of the cremation burials is represented by scattered cremation burials
with an urn or with large amount of potsherds scattered on the surface or in the filling
of the grave-pit. The above-mentioned graves are dated to the second half of the 8th
century and the beginning of the 9th century. Circular and oval-shaped scattered cre-
mation burials are a little younger, dating to the first half – third quarter of the 9th cen-
tury and the turn of the first and second halves of the 9th century to the turn of the
9th and 10th centuries. Younger than those mentioned above are cremated burials in
pits without urns, dating to the second half of the 9th century – the beginning of the
10th century and the second half of the 9th century to the turn of the first and second
halves of the 10th century. A group of the youngest burials is represented by an oval-
shaped scattered cremation burial, an urn burial and a circular scattered cremation bur-
ial, dating from the turn of the 9th and 10th centuries to 940, the turn of the first and
second halves – the beginning of the second half of the 10th century, and from the
turn of the 9th and 10th centuries to the turn of the first and second halves of the 10th
century.

The analysis was supplemented by potsherds, most probably from cremation graves
destroyed by inhumation graves. A vast majority of the gathered pottery was from
hand-made vessels that are classified to the oldest type of vessels: Feldberg, dated from
the end of the 7th century – the 8th century, and a very large group of potsherds of the
Menkendorf type, variant 1-3 that is dated from the second half of the 8th century to
the end of 9th century. The overall number of the cremation graves at site 2 in Cedynia
is estimated to 50-60 burials. Younger pottery in terms of the chronology is represented
by vessels of the Vipperow, Teterow, Woldegker and Bobzin type (they are equivalents
of vessel types: G, J, K, L and M from Szczecin) and they are generally dated from the
end of the 10th century to the end of the 12th century. In general, the cremation ceme-
tery dating from the second half of the 8th century to the half of the 10th century is
the oldest early medieval cemetery in Cedynia preceding establishment of inhumation
cemeteries from the second half of the 10th – 11th century (site 2a) and from 11th/12th
– the first half of the 14th century (site 2).

mgr Antoni Porzeziński (emeryt)
Dział Archeologii

Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27

70-561 Szczecin


