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A n t o n i  Po r z e z i ń s k i

Charakterystyka form obrządku pogrzebowego na cmentarzysku 
w Cedyni (stanowisko 2, drugi etap prac badawczych  

w latach 1976–1985)
The characterization of burial rites forms in the cemetery in Cedynia 

(site 2, the second stage of research in the years 1976–1985)

Abstract: In the article have been analysed forms of cremation and inhumation burials 
discovered in the cemetery in Cedynia in the years 1976–1985. The oldest phase of the ce-
metery represent the cremation burials dated to the 2nd half of the 8th–1st half of the 10th 
century. The beginning of the necropolis functioning based on grave goods was dated to 
the end of the second half of the 11th century, and its decline to approximately mid-14th 
century. Three phases of use of the cemetery were determined. During the youngest one 
functioned here row churchyard cemetery, partially damaging burials from older phases.

Keywords: West Pomerania, Cedynia, cremation cemetery, inhumation cemetery, early 
Middle Ages, late Middle Ages

Słowa kluczowe: Pomorze Zachodnie, Cedynia, cmentarzysko ciałopalne, cmentarzy-
sko szkieletowe, wczesne średniowiecze, późne średniowiecze

Średniowieczne cmentarzysko (stan. 2 w Cedyni, gm. loco, w powiecie gryfiń-
skim) należy do płaskich nekropoli z grobami ciałopalnymi, jamowymi i szkieleto-
wymi (ryc. 1). Znaczna liczba pochówków szkieletowych zalegających dość płytko 
w warstwie humusu i tuż pod nim uległa całkowitej destrukcji w wyniku prowa-
dzenia intensywnych prac polowych w okresie międzywojennym i powojennym, 
do lat 70. ubiegłego stulecia. Obrządek pogrzebowy w  obrębie cmentarzyska 
charakteryzował się zdecydowaną dominacją pochówków jednostkowych. Zare-
jestrowano tu także sześć grobów podwójnych, z tego pięć należących do kobiet  
z  niemowlętami oraz jeden grób potrójny. W  stanie szczątkowym przetrwało  
31 pochówków. Były to skupiska czaszek i  kilku(nastu) kości postkranialnych 
zalegających w humusie i stropie podglebia na głębokości 20–35 cm poniżej ak-
tualnego poziomu powierzchni. Zarysu jam grobowych nie zaobserwowano. 
W tym artykule omówione zostaną wyniki badań archeologicznych prowadzo-
nych w latach 1976–1985.

Prace archeologiczne na terenie cmentarzyska wznowione zostały – po dwu-
letniej przerwie – w 1976 roku ze względu na planowaną w tym miejscu sze-
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rokoprzestrzenną inwestycję budowlaną (budowa szkoły zbiorczej) obejmującą 
całą powierzchnię stanowiska 2a i zachodnią część stanowiska 2. Prace konty-
nuowane były przez kolejnych 10 sezonów. W  tym czasie została przebadana 
powierzchnia 37 arów ze szczególnym uwzględnieniem peryferycznych części 
cmentarzyska. Odkryto łącznie 567 średniowiecznych grobów szkieletowych, 
siedem grobów ciałopalnych oraz rów grodzący cmentarzysko od strony zachod-
niej, północno-zachodniej i południowo-zachodniej. Pochówkom towarzyszyły 
obiekty o charakterze osadniczym w postaci siedmiu jam, pięciu palenisk oraz 
bruku kamiennego (ryc. 2).

1. Cmentarzysko ciałopalne
Podczas prac badawczych w  latach 1976–1985 odkryto łącznie siedem gro-

bów ciałopalnych w zachodniej (obiekty 47, 50, 51, 58A na arach: 32, 22, 12, 21),  
centralnej (obiekt 45), północnej (obiekt 45) i południowej (obiekt 48) części 
cmentarzyska (ryc. 3). Pod względem typologicznym można je podzielić na bez-
popielnicowe groby jamowe, groby popielnicowe i dużej wielkości jamowe gro-
by warstwowe. Odzwierciedlają one trzy odmienne formy pochówków prakty-
kowanych w obrębie tego cmentarzyska. 

Bezpopielnicowe groby jamowe reprezentuje jeden pochówek – grób nr 48 
o kolistym kształcie w rzucie poziomym, w profilu misowaty, zawierający w wy-
pełnisku drobne węgle drzewne, fragmenty naczyń glinianych i sporą ilość prze-
palonych szczątków kości ludzkich (ryc. 4b).

Do jamowych grobów popielnicowych zaliczają się natomiast trzy obiekty – 
nr 45, 47 i 54 – różniące się między sobą kształtem i wielkością. Rzut poziomy 
grobu nr 45 był kształtu kolistego, średnicy niewiele większej od złożonej w nim 
popielnicy zawierającej węgle drzewne, popiół, przepalone kości ludzkie oraz 
małą szpilę żelazną i pierścionek z blachy brązowej (ryc. 4a). Grób 47 charak-
teryzował się nieregularnie kolistym kształtem, w jego obrębie wystąpiły węgle 
drzewne, przepalone szczątki kości ludzkich i  zgniecione naczynie gliniane – 
popielnica (ryc. 5). Grób nr 54 miał nieregularnie owalny kształt, w zalegającej 
w nim popielnicy znajdowały się przepalone szczątki kości ludzkich zmieszane 
z węglem drzewnym i małe naczynie gliniane (ryc. 8). 

Jako dużej wielkości warstwowe groby jamowe zinterpretowane zostały trzy 
pochówki (nr 50, 51 i 58A). Grób nr 50, o kształcie wydłużonego owalu, miał 
trzywarstwowe wypełnisko zawierające popiół, węgle drzewne, przepalone kości 
ludzkie, fragmenty naczyń glinianych i mocno przepalone kamienie zalegające 
na dnie jamy (ryc. 6). Rzut poziomy grobu nr 51 charakteryzuje nieregularny po-
dłużny zarys. Wypełnisko było dwupoziomowe, składało się z węgli drzewnych, 
przepalonych kości ludzkich, kamieni i fragmentów naczyń glinianych (ryc. 7). 
Jamowy grób warstwowy nr 58A charakteryzował się dużym, nieregularnie owal-
nym wypełniskiem dwupoziomowej jamy grobowej z zawartością węgli drzew-
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nych, popiołu, przepalonych kości ludzkich oraz z dużą ilością fragmentów na-
czyń glinianych i przepalonych kamieni (ryc. 9). Poszczególne groby ciałopalne 
odsłaniane były w  trakcie eksploracji grobów szkieletowych, co powodowało 
niezamierzone niwelacje ich stropów zalegających na głębokości od 42 do 90 cm 
poniżej poziomu powierzchni współczesnej. Najgłębiej posadowiony był grób 
warstwowy nr 58A (90–105 cm). Odkryte pochówki zdają się odzwierciedlać 
złożoność ówczesnych rytuałów grzebalnych. Analogiczną sytuację odnotowano 
na cmentarzysku birytualnym w  Wolinie-Młynówce (stan. 8) (Wojtasik 1967,  
211–215).

Analiza cech typologiczno-technicznych naczyń glinianych występujących 
w inwentarzu poszczególnych pochówków ciałopalnych pozwoliła na określenie 
ich chronologii. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko ciałopalne założone zo-
stało w 2. połowie VIII (groby 54, 58A) (ryc. 10a) i użytkowane było do połowy 
X wieku (groby nr 45 i 47) (ryc. 10b) (Porzeziński 2012, 41). Na szczególną uwa-
gę zasługuje zbiór 11 naczyń ręcznie lepionych, częściowo obtaczanych z grobu 
warstwowego nr 58A, wśród których znajdują się naczynia typu Menkendorf/ 
/Szczecin szeregu 1–3 i  pojemniki typu D, których występowanie przypada  
na 2. połowę VIII – połowę IX wieku (Łosiński 1996, 437; Porzeziński 2011, 132). 

Nadmienić należy, że za pozostałości zniszczonych grobów ciałopalnych 
uznane zostały występujące w  zachodniej części cmentarzyska skupiska cera-
miki ręcznie lepionej typu Feldberg/Kędrzyno i Menkendorf/Szczecin odkryte 
w trakcie badań w latach 1967–1973 (Malinowska-Łazarczyk 1982, 24, 190–193). 
Można zatem uznać, że najstarsze cmentarzysko z wyłącznie ciałopalnym ob-
rządkiem pogrzebowym funkcjonujące od 2. połowy VIII do początków 2. po-
łowy X wieku mogło liczyć około 80 pochówków. Znaczna część szczątków po 
kremacji mogła być rozsiana na powierzchni nekropoli lub pozostawiona w wol-
no stojących urnach w  tzw. bezpochówkowej strefie sepulkralnej – zgodnie 
z obrządkiem pogrzebowym praktykowanym na ziemiach polskich w najstarszej 
fazie wczesnego średniowiecza (Zoll-Adamikowa 1975, 545; 1979, 205; Porze-
ziński 2011, 132). Cztery groby ciałopalne z cmentarzyska w Cedyni (nr. 47, 50, 
51 i 58A) mają bliskie analogie w pochówkach typu Alt Käbelich z terenu Po-
morza Przedniego i wschodniej Meklemburgii (Schmidt 1981, 336; Porzeziński 
2010, 291). Najstarsze pochówki tego typu zlokalizowane zostały wyłącznie na 
obszarze wielecko-lucickim w IX wieku (Schmidt 1981, 336; 1984, 341; 1992, 
14; Zoll-Adamikowa 1988, 197; Łosiński 1993, 18), a na terenie Pomorza Za-
chodniego pojawiły się tylko w  strefie kontaktowej z  plemionami wieleckimi 
(Łosiński 1993, 19, ryc. 1). Chronologię naczyń typu Feldberg dla Meklembur-
gii określił Ewald Schuldt, datując je na schyłek VII do początków IX stulecia 
(Schuldt 1956, 21–22; 1964, tekst do tablic 5–13). Joachim Herrmann sytuował je 
w początkach VII wieku (1968, 41 n.). Władysław Łosiński na Pomorzu Zachod-
nim datował je na początek VII, ewentualnie 1. połowę tego wieku do połowy  
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IX stulecia (1972, 61–63; 1991, 130). Ich odpowiednikami na Pomorzu Zachod-
nim w strefie nadmorskiej od Szczecina po Kołobrzeg są naczynia typu Kędrzyno, 
wykazujące duże podobieństwo do odmiany pierwszej typu Feldberg (Łosiński 
1972, 70; 1991, 130). Naczynia typu Kędrzyno nie mają odpowiedników w cera-
mice z cmentarzyska ciałopalnego w Cedyni. Na rdzennym obszarze wieleckim, 
pomiędzy Warnową a dolną Odrą, naczynia typu Feldberg masowo występowały 
w VIII i 1. połowie IX wieku.

Najstarsze naczynia typu Menkendorf E. Schuldt datował na 2. połowę VIII wieku  
(1956, 14–15; 1964, tekst do tablic 14–17), zaś W. Łosiński na Pomorzu Zachod-
nim (w Szczecinie) od 2. połowy VIII do przełomu X/XI stulecia (1996, 437–438).  
W Białogardzie pojawiają się w 2. połowie VIII – na początku IX stulecia, po-
dobnie jak w Szczecinie i nieco później (w 3. ćwierci IX wieku) w Kołobrzegu 
(Łosiński 1996, 437, ryc. 248).

2. Cmentarzysko szkieletowe
Podczas omawianego etapu wykopalisk odkryto 537 dobrze i  31 szczątkowo 

zachowanych grobów szkieletowych skupionych wokół centralnej części cmen-
tarzyska, przebadanej w  latach 1967–1973 (Malinowska-Łazarczyk 1982). Część 
pochówków wyposażona była w dary grobowe, w tych przypadkach – ze względu 
na zwyczaj lokowania większych przedmiotów codziennego użytku poniżej lub 
obok stóp osoby zmarłej – jamy grobowe oraz jamy z konstrukcjami drewnianymi 
i obudowami kamiennymi były znaczące (ryc. 11–15) Głębokość zalegania stropów 
jam grobowych była mocno zróżnicowana, wahała się między 20 a 150 cm poniżej 
aktualnego poziomu powierzchni. Płytko położone groby wystąpiły na wschodnim 
stoku wzniesienia oraz w kilku przypadkach w obrębie stoku zachodniego. 

3. Typy grobów
3.1. Groby jamowe

Obiekty tego typu miały zróżnicowane kształty w  stropie – od podłużno-
-owalnego i prostokątnego po trapezowaty. Znaczna część ich zarysów była bar-
dzo słabo czytelna w piaszczystym podłożu, zwłaszcza w przypadku pochówków 
zalegających najpłycej. W  typowym grobie jamowym na cmentarzysku w Ce-
dyni znajdował się szkielet ułożony w pozycji wyprostowanej na plecach. Zde-
cydowaną większość zmarłych układano bezpośrednio na dnach jam. Częstym 
zwyczajem było okrywanie lub owijanie ciała tkaninami, o czym świadczyć może 
mocne dociśnięcie rąk do tułowia i złączenie stóp (ryc. 11b; 13c; 14d; 15c). Po-
dobną prawidłowość zaobserwowano na cmentarzysku podczas badań w latach 
1967–1973 (Malinowska-Łazarczyk 1985, 86).
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3.2. Groby z konstrukcjami drewnianymi

Podczas omawianego etapu prac badawczych odkryto 152 groby z pozostało-
ściami konstrukcji drewnianych – trumien i obudów (ryc. 11; 13–15), po których 
zachowały się pasma włókien i smugi próchnicy o miąższości 1–4 cm. Pomimo 
szczątkowego stanu zachowania możliwe było określenie ich kształtu w  rzucie 
poziomym, a więc także i wielkości. Najliczniej i najlepiej przetrwały ślady kon-
strukcji drewnianych odsłanianych wzdłuż boków jam grobowych. Miały one 
zarysy wydłużonych prostokątów zwężających się w  kierunku stóp osoby po-
chowanej. Równej grubości konstrukcje drewniane o ściankach szczelnie dopa-
sowanych i  rozchylonych ku górze uznaję za pozostałości klasycznych trumien 
drewnianych z dnem. Ich łącznikowymi elementami były prostokątne okucia że-
lazne odkryte w grobach nr: 875 (K), 938 (M), 1021 (Dz), 1022 (M) i 1251 (?), 
oraz gwoździe z grobów nr: 797 (M), 1006 (M), 1087 (?), 1138 (?), 1272 (?) i 1307 (?).  
Umieszczani w nich byli zarówno dorośli (mężczyźni i kobiety), jak i dzieci. Więk-
szość zmarłych pochowanych w skrzyniach nie miała dodatkowego wyposażenia 
grobowego. Trumny z wiekami rozpoznano w pięciu grobach: 837 (M), 879 (M), 
932 (K?), 1075 (K), 1120 (M) i 1265 (?). Wyraziste pozostałości den zachowały się 
tylko w dwóch grobach: 932 (K?) i 1212 (?). Wyjątkowymi konstrukcjami drew-
nianymi wykorzystywanymi do pochówków szkieletowych były łodzie, które od-
kryto w grobach nr 1010 (K?) i 1118 (K) (ryc. 12 i 14). Pochówki łodziowe z Cedy-
ni mają swe odpowiedniki na nekropoli w Usedom na wyspie Uznam (Biermann 
2009, 29, 31–34, 254–255, 283). Bardzo rzadką formę reprezentował pochówek 
z grobu nr 892, w którym zmarłego ułożono na szerokiej desce, na co wskazuje 
brak śladów dookolnej obudowy (Porzeziński 2010, 294–295).

3.3. Groby w obudowach kamiennych

W trakcie badań w latach 1976–1985 w obrębie cmentarzyska odkryto siedem  
płaskich grobów szkieletowych w klasycznych dookolnych obudowach kamiennych  
w kształcie wydłużonego owalu, nieznanych dotąd z cmentarzyska cedyńskiego 
(nr 1168, 1217, 1226, 1232, 1280, 1282 i 1304) (Porzeziński 2010, 295). Szczelna  
obudowa wykonana była ze starannie dobranych, średniej i dużej wielkości kamieni  
polnych (ryc. 15). W tego typu mogiłach chowano dorosłych obu płci oraz dzie-
ci. Pod względem formy są one analogiczne do mazowieckich grobów z obu-
dową kamienną typu III, datowanych od 2. połowy XII do połowy XIII wieku  
(Rauhut 1971, 475; Miśkiewiczowa 1982, 63; Malinowska-Łazarczyk 1982, 24;  
Kordala 2004, 223–239). Niepełną obudowę kamienną stwierdzono natomiast  
w 20 grobach, w tym trzech z pochówkami dzieci (nr 1001, 1106 i 1160). Występo- 
wanie w obrębie cmentarzyska cedyńskiego pochówków w pełnej obudowie ka-
miennej łączyć zapewne należy z pojawieniem się tu w końcu XII i na początku  
XIII wieku ludności z terenu Mazowsza – nosicieli nowej tendencji w obrządku 
pogrzebowym, którego cechą był m.in. zupełny brak wyposażenia. 
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4. Charakterystyka pochówków
W obrębie cmentarzyska na stanowisku 2 w Cedyni uznać należy za powszech-

nie obowiązujące ułożenie zmarłego na plecach, z różnie ułożonymi kończyna-
mi górnymi i  dolnymi. Wyraźne odstępstwa od powyższej reguły stwierdzono 
w przypadku 15 pochówków (Porzeziński 2010, 23, tab. 2).

Szczególnie duże zróżnicowanie cechowało ułożenie kończyn górnych.  
W  38 pochówkach odnotowano wyprostowaną prawą rękę, odchyloną na ze-
wnątrz, natomiast w 32 – ugiętą w łokciu i odchyloną na zewnątrz. Lewą rękę wy-
prostowaną i wychyloną na zewnątrz stwierdzono aż 62 razy. Obie kończyny górne 
wyprostowane i mocno wychylone na zewnątrz wystąpiły w 14 grobach. Ułoże-
nie obu przedramion i dłoni na miednicy zarejestrowano natomiast w 21 mogi- 
łach. W 77 pochówkach stwierdzono sytuowanie skośnie na miednicy tylko jedne-
go przedramienia: prawego – w 43, lewego – w 34 pochówkach. Ułożenie skrzy-
żowanych przedramion i dłoni w górnej części klatki piersiowej zarejestrowano 
zaledwie czterokrotnie. Odnotowano ponadto następujące pojedyncze przypadki:  
1 – mocne ugięcie przedramion w łokciach i ułożenie ich poniżej klatki piersiowej,  
2 – prawa kończyna górna mocno ugięta w łokciu z przedramieniem odchylonym 
mocno do góry i na zewnątrz, 3 – obie kończyny górne mocno ugięte w  łok-
ciach, prawe przedramię ułożone na klatce piersiowej, a lewe powyżej miednicy. 
Ewenementem jest natomiast silne ugięcie rąk w łokciach i ułożenie ich dłońmi 
do góry (groby nr 980, ryc. 11 i nr 1016, ryc. 12). Obie dłonie ułożone na udach 
odnotowano w 14 pochówkach, natomiast tylko prawą w 31 grobach, a tylko lewą  
w 25 mogiłach. Dłonie podłożone pod udo lub biodro wystąpiły w 12 przypad-
kach. Obie dłonie podłożone pod kości miednicy stwierdzono tylko raz.

Mniejsze zróżnicowanie cechuje ułożenie kończyn dolnych. W 11 pochów-
kach nogi były lekko ugięte, a lewa kończyna dodatkowo odchylona na zewnątrz. 
Podobnie było w 13 kolejnych grobach, z  tym że odchylona była noga prawa. 
Kończyny dolne ułożone pod ostrym kątem w stosunku do osi tułowia w lewo 
lub w prawo wystąpiły łącznie w 47 grobach. Skrzyżowanie podudzi zarejestro-
wano dwukrotnie. Wyjątkowy jest grób nr 1212, w którym pochowany miał obie 
kończyny lekko podkurczone z mocno rozchylonymi kolanami i stopami na ze-
wnątrz. Widoczne były również odmienności w  sposobie ułożenia stóp. Pod-
udzia z obiema stopami skierowanymi w lewo wystąpiły w 21 grobach, w pra-
wo – w siedmiu mogiłach, natomiast stopy skierowane do przodu wystąpiły aż  
25 razy. Najliczniej, bo aż w 317 grobach, odnotowano kończyny dolne ze stopami 
lekko, naturalnie rozchylonymi na zewnątrz. Aż w 220 przypadkach stwierdzo-
no, że kończyny dolne były mocno dociśnięte do siebie podudziami i stopami, co 
świadczy o mocnym ich skrępowaniu w momencie pochówku (ryc. 11; 13 i 15) 
(Porzeziński 2010, 296–297).

Na cmentarzysku wystąpiły także pojedyncze pochówki (nr 791, 812, 962 
i 1172), w których czaszki pochowanych mają ślady cięć zadanych ostrym przed-
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miotem (mieczem?). Czerep z obiektu nr 791 ma pojedynczą bliznę po wzdłuż-
nym uderzeniu głownią miecza, natomiast czaszka z grobu nr 812 ma dwa ana-
logiczne mocno zabliźnione ślady po urazach. Na czaszce z grobu 962 po lewej 
stronie kości czołowej jest również wyraźna pozostałość tego typu. Podobna 
blizna, ale skierowana ku skroni, znajduje się na lewej stronie czaszki odkrytej 
w grobie nr 1172. Wszystkie cztery przypadki dotyczą osobników, którzy mimo 
odniesionych obrażeń przeżyli, kości ich czaszek noszą bowiem oznaki samoist-
nej regeneracji tkanki.

Bardzo rzadko widoczne są w  materiale archeologicznym pozostałości po 
czynnościach sanitarno-higienicznych związanych najpewniej z zapobieganiem 
chorobom zakaźnym. Najbardziej ewidentny przykład stanowi grób nr 1161, 
w  którym całe wnętrze trumny wypełnione zostało intencjonalnie wapnem. 
Z kolei w grobie nr 1116 odkryto resztki intensywnej spalenizny zalegającej na 
wysokości krocza zmarłego, będącej przypuszczalnie świadectwem zabiegu li-
kwidującego stan chorobowy. Obie te sytuacje stanowią dowód na występowanie 
nieuleczalnych chorób wśród mieszkańców ówczesnej Cedyni oraz stosowanie 
metod likwidacji ich skutków.

Odrębną grupę stanowią tzw. pochówki antywampiryczne (Porzeziński 2008, 
11–12). Wydzielono je w oparciu o następujące cechy dystynktywne: a) oddzie-
lenie głowy od tułowia i ułożenie jej twarzoczaszką do ziemi, b) odcięcie gło-
wy z przemieszczeniem jej poza jamę grobową, c) usunięcie głowy i zastąpienie 
jej kamieniem, d) odcięcie głowy i umieszczenie jej poniżej kończyn dolnych, 
e) ułożenie szkieletu na boku w  pozycji podkurczonej, f) ułożenie zmarłego 
w pozycji odwrotnej – na brzuchu, twarzą do ziemi i ze śladami nadpalenia, g) 
obciążenie szkieletu kamieniami (tułowia i kończyn dolnych), h) krzyżowanie 
i krępowanie kończyn. Jedną z najbardziej wyrazistych praktyk antywampirycz-
nych w obrębie stanowiska 2 w Cedyni było użycie kamieni do obciążenia zmar-
łego w jamie grobowej. Tego typu postępowanie miało miejsce w obiektach nr 
1078 i 1148. Odmienne działania dotyczą grobu nr 789, w którym zmarłemu 
oddzielono głowę od korpusu i ułożono ją poniżej kończyn dolnych (Porzeziń-
ski 2008, 34, ryc. 11). Innym stwierdzonym na cmentarzysku w Cedyni zabie-
giem o charakterze antywampirycznym było także pozbawienie zmarłego głowy 
i umieszczenie jej poza obrębem jamy grobowej. Tego typu rytuał dekapitacyjny, 
wykonany najpewniej w  trakcie obrządku pogrzebowego, odnotowany został 
w grobach nr 888 i 910. 

Zupełnie nietypową formę pochówków stanowią groby nr 980 i 1117, w któ-
rych zalegały szkielety ułożone w pozycji zbliżonej do embrionalnej na lewym 
boku (ryc. 11 i 14). Oba szkielety charakteryzuje silne skrępowanie kończyn dol-
nych. Z kolei w grobach nr 790 i 1267 stwierdzono sytuację odwrotną – pra-
woboczne ułożenie ciał zmarłych z  jednoczesnym zachowaniem silnie skur-
czonej pozycji z mocno podgiętymi kończynami górnymi i dolnymi. W grobie 
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nr 1016 kobieta ułożona była na lewym boku z mocno pogiętymi kończynami 
i twarzoczaszką zwróconą do ziemi, przy czym czaszka była lekko odsunięta od 
tułowia. Klasyczną formę ułożenia zmarłego w pozycji na brzuchu reprezentu-
je pochówek z grobu nr 1039 (z czaszką odsuniętą od tułowia i przesuniętą do 
góry), w którym stwierdzono brak kości podudzi i stóp oraz to, że prawa koń-
czyna górna była mocno zgięta w łokciu z dłonią skierowaną ku barkowi. Od-
rębną grupę pochówków antywampirycznych stanowi skupisko trzech grobów 
częściowo przetrwałych i nałożonych na siebie (nr 1175–1177). Grób nr 1175 
zawierał fragmentarycznie zachowany szkielet zmarłego ułożonego na brzuchu 
z  twarzoczaszką skierowaną ku ziemi. Górna część korpusu była przyciśnięta 
nałożoną nań dużą płytą kamienną. Pochówek ten nakładał się częściowo (prawą  
kończyną górną) na analogicznie odwrócony („na brzuchu”) szkielet z  grobu  
nr 1176, ten zaś nałożony został na pochówek z  grobu nr 1177, usytuowany 
w odwrotnym kierunku z intencjonalnie oddzieloną głową od tułowia, ułożoną 
na twarzoczaszce. Górna część szkieletu miała ślady nadpalenia. Wokół czaszki 
rozsypane były fragmenty naczynia siwionego. Skupisko powyższych grobów 
wystąpiło w północno-wschodniej części cmentarzyska, najpóźniej użytkowanej.  
Fragmenty naczynia siwionego datować można na koniec 2. połowy XIII wieku. 

Analiza zachowanych szczątków kostnych pozwoliła na wydzielenie grupy  
25 pochówków, w których zaobserwowano wyraźne zmiany chorobowe widocz-
ne w  substancji kostnej. Najliczniej spotykane są przypadki krzywicy kończyn 
dolnych – 16 przypadków. Pozostałe dotyczą następujących zmian patologicz-
nych widocznych makroskopowo: zrostu kości krzyżowej z miedniczną (nr 821), 
kręgosłupa podwójnie łukowatego (nr 821 i  1042), urazu kręgosłupa powyżej 
kości miednicy (nr 888), złamania kości prawego podudzia krzywo zrośniętej  
(nr 1011), podwójnego złamania kości prawego przedramienia krzywo zrośnięte-
go (nr 1069), mocnego zwyrodnienia kości prawego barku (nr 1265) oraz zjawiska 
nienaturalnie krótkich kości kręgosłupa w grobach nr 899 i 1041 (osobniki kar-
łowate?). Opisane przypadki wskazują na istnienie dość poważnych dolegliwości 
chorobowych i powypadkowych wśród średniowiecznych mieszkańców Cedyni. 

Dokładna lokalizacja poszczególnych pochówków w  obrębie siatki arowej 
pozwoliła na precyzyjne określenie orientacji grobów w  odniesieniu do stron 
świata, mianowicie 418 pochówków usytuowanych było wzdłuż osi NE-SW,  
54 – E-W, 27 – SW-NE, 12 – SE-WN, 10 –WN-SE, 3 – W-E i 2 – N-S. Łącz-
nie sklasyfikowano 526 pochówków, stanowiących 92,6% ogółu pochowanych. 
Orientacji 45 pochówków nie udało się ustalić. 

Groby odkryte w trakcie drugiego etapu badań na cmentarzysku w Cedyni 
różniły się między sobą także liczbą i charakterem darów grobowych (ryc. 16–20).  
Za bogato wyposażone (grupa I) uznałem pochówki zawierające militaria (mie-
cze, ostrogi żelazne i sztylety bojowe), którym towarzyszyły narzędzia i przed-
mioty codziennego użytku (wiaderka drewniane, krzesiwa żelazne, grzebienie 
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kościane, motyka żelazna), ozdoby głowy (brązowe kabłączki lite, puste kabłącz-
ki typu pomorskiego, zausznice brązowe), ozdoby szyi (naszyjniki brązowe, za-
wieszki, kolie paciorków), ozdoby dłoni (pierścionki z szerokiej taśmy srebrnej), 
ozdoby odzieży (sprzączki, skuwki i okucia pasów z brązu). Do grupy nieco uboż-
szych (grupa II) zaliczyłem pochówki bez militariów, bogato wyposażone w noże, 
naczynia i przęśliki gliniane, ozdobne rozetki i okucia brązowe opasek czołowych, 
paciorki szklane, naszyjniki z drutu brązowego, kabłączki z grubego drutu brą-
zowego, pierścionki z cienkiej taśmy brązowej, sprzączki żelazne, małe sprzączki 
z drutu brązowego oraz monety. Trzecią grupę stanowią groby, w których wy-
stąpiły masywne brązowe sprzączki do pasa, małe pierścionki z cienkiego drutu 
brązowego oraz duże brązowe kabłączki skroniowe wykonane z cienkiego drutu, 
a także groby zawierające wyłącznie monety (brakteaty) datowane na XIII – 1. po-
łowę XIV wieku, pełniące rolę tzw. obola. Najliczniejszą czwartą grupę stanowiły 
pochówki bez wyposażenia, występujące w grobach z konstrukcjami drewniany-
mi, obudowami kamiennymi i bez nich. Zdecydowana ich większość pochodziła 
z końcowego okresu funkcjonowania rzędowego cmentarza przykościelnego.

5. Rozwarstwienie stratygraficzne pochówków i fazy użytkowania 
cmentarzyska

Na cmentarzysku cedyńskim zmarłych chowano na głębokości 20–150 cm 
poniżej współczesnego poziomu gruntu. Pierwotna powierzchnia nekropoli od 
późnego średniowiecza do ostatniego ćwierćwiecza XX wieku poddawana była 
licznym procesom denudacyjnym (budowa obiektu sakralnego w  szczytowej 
partii wzgórza i późniejsze intensywne uprawy rolne). Z uwagi na zróżnicowa-
ną głębokość zalegania pochówków wydzielono pięć poziomów ich sytuowania:  
I – do głębokości 45 cm, I/II – od 45 do 60 cm, II – od 60 do 90 cm, II/III – od 90 do  
110 cm i III – od 110 do 150 cm. Na ogólną liczbę 568 przebadanych zespołów 
grobowych aż 289 wystąpiło w obrębie poziomu II. Na poziomie I zaobserwo-
wano 110 zespołów, na I/II – 50, II/III – 41, a na III – 78 zespołów. 

Początkowy etap funkcjonowania cmentarzyska szkieletowego (faza I) wy-
datowano na podstawie źródeł ruchomych na okres od końca 2. połowy XI do 
połowy XII wieku. Najstarsze groby szkieletowe orientowane były generalnie 
wzdłuż osi N-S, S-N i E-W, z ułożeniem głowy na północ, południe i zachód. 
Zdecydowana ich większość została złożona na zachodnim stoku wzniesienia, 
wcześniej zajętego przez nekropolę ciałopalną. Łącznie do I fazy cmentarzyska 
zaliczam 62 pochówki tworzące nieregularny układ w przestrzeni cmentarzyska. 
Charakterystycznym wyposażeniem grobów tej fazy były przedmioty codzien-
nego użytku: noże, osełki, naczynia gliniane i małe, lite kabłączki skroniowe.

Groby zaliczone do II fazy użytkowania skupiały się w centralnej, północ-
no-zachodniej i północnej strefie cmentarzyska. Analiza materiału zabytkowego 
pozwala datować ją od 2. połowy XII do połowy XIII wieku. Część pochówków 
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miała trumny lub obudowy kamienne. Łącznie do II fazy cmentarzyska zaliczo-
no 150 pochówków, w tym 92, które tworzyły czytelny i stabilny układ rzędo-
wy. Ich wyposażenie stanowiły przedmioty codziennego użytku (noże, okucia 
pochewek, krzesiwa, igły), ozdoby (pierścionki, kabłączki skroniowe, zausznice, 
zawieszki, kolie paciorków), elementy stroju (sprzączki i brązowe okucia pasów), 
militaria (miecze, ostrogi, sztylety) oraz monety.

Na kulminacji wzgórza w 2. połowie XIII wieku wniesiony został kościół. 
Wokół niego powstało cmentarzysko przykościelne, którego założenie spowo-
dowało zniszczenie grobów z obu wcześniejszych faz (Malinowska-Łazarczyk 
1985, 103). Największe zagęszczenie pochówków odnotowano przy południo-
wej, wschodniej i południowo-wschodniej ścianie kościoła. Tu również odkryto 
największą liczbę grobów wyposażonych w  sprzączki, okucia pasów, druciane 
kabłączki skroniowe i pierścionki taśmowate. Monety stwierdzono w przypadku 
pięciu grobów. Zdecydowana większość pochówków z tej fazy pozbawiona była 
wyposażenia grobowego. Ogólną liczbę grobów fazy III pozyskanych w trakcie 
badań z lat 1976–1985 szacuję na około 250, przy czym około 90 z nich nie ma 
bliższej chronologii. Końcowy etap funkcjonowania cmentarzyska przykościel-
nego określony został na koniec 1. połowy XIV wieku i wiąże się z napływem 
nowej fali osadnictwa z  terenu Saksonii i  z  założeniem odrębnego cmentarza 
(stan. 12) w południowo-zachodniej części Cedyni. 

6. Zakończenie
Chronologię omówionej nekropoli cedyńskiej ustalono w oparciu o szczegó-

łową analizę źródeł ruchomych. Cmentarzysko szkieletowe w Cedyni użytkowa-
ne było przez ludność zamieszkującą rozległą osadę podgrodową i grodzisko oraz 
okoliczne osady otwarte (Porzeziński 2012, 79–80) w ciągu trzech następujących 
po sobie faz: faza I – od końca 2. połowy XI do połowy XII wieku; faza II – od 2. po- 
łowy XII do połowy XIII wieku; faza 3 – od. 2. połowy XIII do połowy XIV wie-
ku. Jednocześnie udało się wykazać lukę czasową pomiędzy funkcjonowaniem 
cmentarzyska ciałopalnego i I fazą cmentarzyska szkieletowego (Porzeziński 2012, 
51). Najstarsze wczesnośredniowieczne osady z okolic dzisiejszej Cedyni (stan. 
15a i 47a) mogą być datowane na 2. połowę VII wieku (Porzeziński 2012, 107). 
Teoretycznie liczyć się należy ze stosowaniem w tym okresie starszej, nieuchwyt-
nej archeologicznie formy pochówków ciałopalnych, polegającej na rozsypywa-
niu spopielonych szczątków zmarłego na powierzchni pola grzebalnego. Formę 
tę stosowano na terenach zajętych przez Słowian Zachodnich w początkach wcze-
snego średniowiecza (Zoll-Adamikowa 1975, 545).

Końcowy etap użytkowania nekropoli szkieletowej przypada na 1. połowę 
XIV wieku, co potwierdzają tzw. dobre wyznaczniki chronologiczne w postaci 
kilkunastu monet pochodzących z tego właśnie okresu. Optymalny rozwój ne-
kropoli przypadał natomiast na XII stulecie i 1. połowę XIII wieku. 
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Ryc.1. Położenie Cedyni wraz z lokalizacją średniowiecznych stanowisk archeologicznych. 
Oprac. A. Porzeziński
Fig.1. Location on Cedynia with location of medieval archaeological sites. Prepared by A. Porze-
ziński
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Ryc. 2. Cedynia, stan. 2. Plan arowy cmentarzyska wraz z  lokalizacją rowu grodzącego, jam 
i palenisk (kółka jasne i czarne), pochówkami w łodziach (groby nr 1010 i 1118), pochówkiem 
z mieczem (grób nr 1120). Zasięg cmentarzyska: faza I – okrężna linia kółek, faza II – łukowata 
linia kresek, faza III – linia krzyżyków. Obiekt sakralny – nierównomierny prostokąt. Oprac.  
A. Porzeziński. Rys. I. Sukiennicka 
Fig. 2. Cedynia, site 2. Grid plan of the cemetery along with the location of enclosing ditch, pits 
and hearths (bright and black circles), burials in boats (graves Nos. 1010 and 1118), burial with 
sword (grave No. 1120). Phase I of the spatial extent of the cemetery – circular line of circles; 
phase II – arched line of dashes; phase III – line of crosses, religious feature – uneven rectangle. 
By A. Porzeziński. Drawn by I. Sukiennicka 
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Ryc. 3. Cedynia, stan. 2. Lokalizacja fundamentów kościoła i grobów ciałopalnych nr: 2, 10, 40, 
45, 47, 48, 50, 51, 54 i 58A w obrębie siatki arowej cmentarzyska. Oprac. A. Porzeziński. Rys.  
I. Sukiennicka 
Fig. 3. Cedynia, site 2. Location of church foundations and cremation graves Nos.: 2, 10, 40, 45, 47, 
48, 50, 51, 54 and 58A within the grid plan of the cemetery. Prepared by A. Porzeziński. Drawn by  
I. Sukiennicka 
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Ryc. 4. Cedynia, stan. 2. A – rzut poziomy i profil grobu ciałopalnego nr 45; B – rzut poziomy 
i profil grobu ciałopalnego nr 48: 1 – piaszczysty calec; 2 – naczynie gliniane z przepalonymi 
szczątkami kostnymi; 3 – przepalone szczątki kostne; 4 – fragmenty naczyń glinianych. Rys.  
I. Sukiennicka
Fig. 4. Cedynia, stan. 2. Plan and profile of cremation grave No. 45: 1 – sandy subsoil; 2 – pottery 
vessel with burnt bones remains; 3 – burnt bones fragments; 4 – fragments of pottery vessels. 
Drawn by I. Sukiennicka
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Ryc. 5. Cedynia, stan. 2. Rzut poziomy i profil grobu ciałopalnego nr 47: 1 – jasnoszary piasek; 
2 – ciemnoszary piasek z popiołem; 3 – przepalone szczątki kostne; 4 – naczynie gliniane. Rys.  
I. Sukiennicka
Fig. 5. Cedynia, site 2. Plan and profile of cremation grave No. 47: 1 – light gray sand; 2 – dark 
gray sand with ash; 3 – burnt bones remains; 4 – pottery vessel. Drawn by I. Sukiennicka
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Ryc. 6. Cedynia, stan. 2. Rzut poziomy i profil grobu ciałopalnego nr 50: 1 – jasnoszary piasek; 
2 – ciemnoszary piasek z popiołem; 3 – fragmenty ceramiki; 4 – kamienie; 5 – przepalone szczątki 
kostne. Rys. I. Sukiennicka
Fig. 6. Cedynia, site 2. Plan and profile of cremation grave No. 50: 1 – light gray sand; 2 – dark 
gray sand with ash; 3 – fragments of pottery vessels; 4 – stones; 5 – burnt bones remains. Drawn 
by I. Sukiennicka
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Ryc. 7. Cedynia, stan. 2. Rzut poziomy i profil grobu ciałopalnego nr 51: 1 – szarobrunatny piasek; 
2 – naczynie gliniane z przepalonymi szczątkami kostnymi; 3 – kamienie. Rys. I. Sukiennicka
Fig. 7. Cedynia, site 2. Plan and profile of cremation grave No. 51: 1 – gray-brown sand; 2 – 
pottery vessel with burnt bones; 3 – stones. Drawn by I. Sukiennicka
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Ryc. 8. Cedynia, stan. 2. Rzut poziomy i profil grobu nr 54: 1 – szarobrunatny piasek; 2 – naczynie 
gliniane z przepalonymi szczątkami kostnymi; 3 – kamienie. Rys. I. Sukiennicka
Fig. 8. Cedynia, site 2. Plan and profile of cremation grave No. 54: 1 – gray-brown sand; 2 – 
pottery vessel with burnt bones; 3 – stones. Drawn by I. Sukiennicka
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Ryc. 9. Cedynia, stan. 2. Rzut poziomy i profil grobu ciałopalnego nr 58A: 1 – szary piasek  
z popiołem; 2 – fragmenty ceramiki; 3 – przepalone szczątki kostne; 4 – przepalone kamienie; 
5 – wkop grobu szkieletowego nr 1264. Rys. I. Sukiennicka
Fig. 9. Cedynia, site 2. Plan and profile of cremation grave No. 58A: 1 – gray sand with ash; 2 – 
fragments of pottery vessels; 3 – burnt bones remains; 4 – burnt stones; 5 – inhumation grave  
No. 1264. Drawn by I. Sukiennicka
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Ryc. 10. Cedynia, stan. 2. Naczynia gliniane z grobów ciałopalnych: a – z grobu nr 54, b – z grobu 
nr 47. Rys. I. Sukiennicka 
Fig. 10. Cedynia, site 2. Pottery vessels from cremation graves Nos. 54 (a) and 47 (b). Drawn by 
I. Sukiennicka 
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Ryc. 11. Cedynia, stan. 2. Pochówki szkieletowe z grobów nr: 980, 981, 982 i 983. Wg Cz. Kroczaka.  
Rys. I. Sukiennicka 
Fig. 11. Cedynia, site 2. Inhumation from graves Nos. 980, 981, 982 and 983. After Cz. Kroczak. 
Drawn by I. Sukiennicka
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Ryc. 12. Cedynia, stan. 2. Pochówki szkieletowe z grobów nr: 1010, 1015, 1016 i 1018. Wg Cz. Kro- 
czaka. Rys. I. Sukiennicka
Fig. 12. Cedynia, site 2. Inhumation from graves Nos. 1010, 1015, 1016 and 1018. After  
Cz. Kroczak, drawn by I. Sukiennicka
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Ryc. 13. Cedynia, stan. 2. Pochówki szkieletowe z grobów nr: 1110, 1117, 1120, 1123 i 1124.  
Wg Cz. Kroczaka. Rys. I. Sukiennicka
Fig. 13. Cedynia site 2. Inhumation from graves Nos.: 1110, 1117, 1120 and 1123–1124. After  
Cz. Kroczak. Drawn by I. Sukiennicka
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Ryc. 14. Cedynia, stan. 2. Pochówki szkieletowe z grobów nr: 1118, 1127 i 1130. Wg Cz. Kroczaka. 
Rys. I. Sukiennicka
Fig. 14. Cedynia, site 2. Inhumation from graves Nos.: 1118, 1127 and 1130. After Cz. Kroczak. 
Drawn by I. Sukiennicka
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Ryc. 15. Cedynia, stan. 2. Pochówki szkieletowe z grobów nr: 1275, 1277, 1278, 1280 i 1281.  
Wg Cz. Kroczaka. Rys. I. Sukiennicka
Fig. 15. Cedynia, site 2. Inhumation from graves Nos.: 1275, 1277, 1278, 1280 i 1281. After  
Cz. Kroczak. Drawn by I. Sukiennicka
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Ryc. 16. Cedynia, stan. 2: 1 – sprzączka żelazna pasa z grobu nr 799; 2 – brązowe rozetki (okucia) 
przepaski czołowej z grobu nr 831; 3 – brązowa sprzączka lirowata z grobu nr 860; 4 – naczynie 
gliniane z grobu nr 796; 5 – pierścionek z taśmy srebrnej grobu nr 1153; 6 – puste kabłączki 
skroniowe z taśmy brązowej – z grobu nr 1229. Wg: Malinowska-Łazarczyk 1985, 104
Fig. 16. Cedynia, site 2: 1 – iron belt buckle from grave No. 799, 2 – bronze rosettes (fittings) of 
front band from grave No. 831, 3 – bronze lyre-shaped buckle from grave No. 860, 4 – pottery 
vessel from grave No. 796, 5 – ring made of silver band from grave No. 1153, 6 – empty temple 
rings made of bronze band from grave No. 1229. After Malinowska-Łazarczyk 1985, 104
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Ryc. 17. Cedynia, stan. 2: 1 – paciorki szklane z grobu nr 1032; 2 i 5 – brązowe okucia pasa; 
3 – sprzączka brązowa wraz z okuciem pasa; 4 – fragment pasa skórzanego z brązową sprzączką 
i ozdobnymi okuciami z blaszki brązowej – wszystkie z grobu nr 1049; 6 – kabłączek z drutu 
brązowego; 7 – naszyjnik brązowy z grobu nr 1072. Wg: Malinowska-Łazarczyk 1985, 106
Fig. 17. Cedynia, site 2: 1 – glass beads from grave No. 1032, 2 and 5 – bronze belt fittings, 3 – 
bronze buckle with belt fitting, 4 – fragment of leather belt with bronze buckle and decorative 
fittings made of bronze sheet – all from grave No. 1049, 6 – temple ring made of bronze wire, 
7 – bronze necklace from grave No. 1072. After Malinowska-Łazarczyk 1985, 106
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Ryc. 18. Cedynia, stan. 2. Inwentarz grobu nr 1049: 1 – okucia brązowe wraz z fragmentami pasa 
skórzanego; 2 – romboidalne okucie brązowe z nitami mocującymi; 3 – sprzączka brązowa bez 
kolca; 4 – okucie brązowe końcówki pasa; 5 – sprzączka brązowa ze skuwką i pasem skórzanym. 
Rys. A. Ryś 
Fig. 18. Cedynia, site 2. Inventory from grave No. 1049; 1 – bronze fittings with fragments of 
leather belt; 2 – rhomboid bronze fitting with fixing rivets; 3 – bronze buckle without spike; 4 – 
bronze strap end; 5 – bronze buckle with ferrule and leather belt. Drawn by A. Ryś 
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Ryc. 19. Cedynia, stan. 2. Inwentarz grobu nr 1120: 1 – rekonstrukcja pierwotnego kształtu 
ostrogi z kolcem; 2 – fragment bodźca drugiej ostrogi żelaznej; 3 – ostroga żelazna; 4 – brązowe 
okucie pochewki noża. Rys. A. Ryś
Fig. 19. Cedynia, site 2. Inventory from grave No. 1120: 1 – reconstruction of preliminary shape 
of spur with spike; 2 – fragment of second iron spur; 3 – iron spur; 4 – bronze fitting of leather 
sheath. Drawn by A. Ryś
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Ryc. 20. Cedynia, stan. 2. Inwentarz grobu nr 1120 wg H. Malinowskiej-Łazarczyk (1985):  
1 – miecz żelazny; 2 – nóż żelazny i brązowe okucie pochewki noża; 3 – ostroga żelazna. Rys. K. Chmara
Fig. 20. Cedynia, site 2. Inventory from grave No. 1120 after H. Malinowska-Łazarczyk (1985): 
1 – iron sword; 2 – iron knife and bronze fitting of leather sheath; 3 – iron spure. Drawn by  
K. Chmara
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The characterization of burial rites forms in the cemetery in Cedynia  
(site 2, the second stage of research in the years 1976–1985)

Summary

The second stage of research in the cemetery in Cedynia (site 2) was undertaken 
in 1976. For ten consecutive seasons an area of   37 ares was excavated, discovering and 
exploring 567 inhumation graves, seven cremation burials, five pits and a stone pavement. 
Cremation burials in terms of form represented flat (No. 48), urned (45, 47, 54) and 
layered pit graves (50, 51, 58A). They contained charcoal, burnt human bones and 
numerous fragments of vessels. Generally they are dated from the second half of the  
8th century to the mid-10th century. Flat inhumation graves were situated in pits slightly 
larger than people buried in them. In part of burials (152 graves) were discovered traces of 
wood which are remains of coffins and linings. A rarity was the discovery of two burials 
in boats and one on a wide lath. A new form consisted of seven graves in compact and  
20 in incomplete stone lining, in which were buried men, women and children. The dead 
were laid out usually in extended posture on the back and with straight limbs, although, 
there were some exceptions to this principle, especially in the case of the upper limbs 
arrangement. There was also noted the presence of burials of the antivampire character-
istics, with deliberately carried out practices of skeleton disarticulation, such as cutting off 
the head, tying the limbs, deposition in the prone position, weighting down the limbs and 
trunk with stones. Graves discovered during the second stage of research in cemetery in 
Cedynia differed in the number and nature of the grave goods. As well-furnished (group I) 
were considered burials containing military artefacts, accompanied by tools and everyday 
objects as well as ornaments of body and attire. To slightly poorer group (group II)  
were included burials without military artefacts, richly furnished with everyday objects 
and jewellery. The third group consisted of graves, in which occurred single ornaments of 
dress and body, as well as graves containing only coins (bracteates) dated to the 13th – first 
half of the 14th century, acting as a so-called obols. The most numerous, the fourth group 
consisted of burials with no furnishing, found in graves with wooden structures, stone 
lining and without them. The vast majority of them came from the final period of the row 
churchyard cemetery. The period of operation of the cemetery were dated to the second 
half of the 11th – mid-14th century. Three phases of use of the cemetery were determined. 
During the youngest one functioned here row churchyard cemetery, partially damaging 
burials from older phases.

Antoni Porzeziński
Szczecin 




