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Kamil Kajkowski, Piotr N. Kotowicz

Zapomniany wczesnośredniowieczny pochówek łodziowy
ze Szczecina
A forgotten early medieval boat burial
from Szczecin

Abstract: The article concerns a boat burial containing the skeleton of a man
and furnished with an iron axe head and three bone skates, discovered in 1889 in
Szczecin and then completely forgotten. Based on the analysis of the archives and
the examination of the axe head, the authors date the find to the 11th century and
consider it a burial of a representative of an elite originating from Pomerania or the
Baltic Slavic area.
Keywords: archaeology, early Middle Ages, Szczecin, boat burial, axe
Słowa kluczowe: archeologia, wczesne średniowiecze, Szczecin, pochówek
łodziowy, topór

W 1900 roku w dwóch naukowych periodykach niemieckich pojawiły się
krótkie informacje dotyczące niezwykłego znaleziska, którego rok wcześniej
dokonano przypadkowo w okolicach położonej przy dzisiejszych Wałach Chrobrego przystani statków parowych w Szczecinie. Według notek znajdujących
się w czasopismach podczas prac melioracyjnych na głębokości 3 m znaleziono
łódź, we wnętrzu której znajdowały się pozostałości szkieletu mężczyzny oraz
topór i trzy kościane łyżwy. Znalezisko, określone jako wczesnośredniowieczne,
dzięki magistratowi szczecińskiemu trafiło do zbiorów Alterthumsmuseum,
przekazane przez mistrza budowlanego Petersena (Walter 1900, 164; Zuwachs
1900, 30). Niestety, autorzy notatek nie zamieścili żadnych szczegółów pozwalających nie tylko na uściślenie okoliczności i kontekstu odkrycia, ale także
na weryfikację proponowanej chronologii. Wraz z upływem czasu zostało ono
niemal zupełnie zapomniane. W nowszej literaturze o żeleźcu odkrytego wówczas topora (określonego jako czekan) wspomnieli jedynie Lech Leciejewicz
i Tadeusz Wieczorowski w pracy o początkach Szczecina (Leciejewicz, Wieczorowski 1983, 596).
Szczęśliwie w Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie zachowały się
dodatkowe informacje pozwalające na podjęcie bardziej szczegółowej analizy
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interesującego nas odkrycia. Dzięki odręcznej notatce sporządzonej przez Adolfa
Stubenraucha (teczka nr 1810)1 dowiadujemy się, że dokonano go przy Frauenthorkaserne, ulicy lub budynku koszar tzw. Nowej Bramy Panieńskiej. Badacz
ten wspomina również, że łódź wydobyto w trakcie kopania kanału odpływowego. Zalegała ona w dennej partii doliny Odry (lub jej najbliższym otoczeniu). Na tej podstawie uznał też, że łódź została tutaj zatopiona. Dodatkowych
informacji dostarcza wpis w księdze inwentarzowej zbiorów archeologicznych
Alterthumsmuseum, gdzie pod nr. inw. 4663 (wpis z 8 sierpnia 1899 roku) znajdujemy dokładny wykaz zabytków, które trafiły do tej placówki. Spis wymienia
żelazny topór (nr 4663a) o długości 16,5 cm i szerokości ostrza wynoszącej
7,0 cm, kość udową i resztki ludzkiej czaszki (nr 4663b) oraz trzy kościane łyżwy
(nr 4663c–e), z których dwie zachowały się w całości (dł. 21,5 i 19,5 cm), a jedna
we fragmencie (dł. 15,5 cm). Poza tym w zbiorach przechowywano drewniane
szczątki łodzi (nr 4663f)2.
Do strony dotyczącej tego znaleziska doklejono fragment gazety3 z artykułem
anonimowego autora pt. Die Aufdeckung des vorgeschichtlichen Bootes am Dampf
schifsbollwerk, zawierającym rysunek. W tekście znajduje się nieco więcej szczegółów dotyczących okoliczności odkrycia. Autor wspomina, że zaraz po jego
dokonaniu na miejscu pojawił się szczeciński historyk prof. dr Hugo Lemcke,
prezes Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde, który
dokonał oględzin i eksploracji obiektu. W dalszej części relacji wspomniano,
że z wykopu wydobyto większą część łodzi, której fragmenty były już jednak
przemieszane, co uniemożliwiło podjęcie działań konserwatorskich. W wyniku
obserwacji ustalono, że łódź o długości ok. 3 m została wykonana z drewna
dębowego, a uszczelnione mchem poszycie łączone było drewnianymi kołkami
mocowanymi w odległościach co 10 cm. We wnętrzu znajdował się słabo zachowany szkielet „dobrze zbudowanego, młodego mężczyzny”4. Na wysokości jego
głowy leżało zardzewiałe, ale dobrze zachowane żeleźce topora5, we wnętrzu
łodzi odkryto też kościaną łyżwę6 oraz rybie łuski. Zgodnie z panującą wówczas wśród badaczy niemieckich tendencją, znalezisko scharakteryzowano jako

1

2

3
4
5
6

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Krzysztofowi Kowalskiemu za pomoc w dotarciu do
tych informacji.
Za pomoc w poprawnym odczytaniu zapisów w księgach inwentarzowych serdeczne dziękujemy Krzysztofowi Demidziukowi z Muzeum Archeologicznego, oddziału Muzeum
Miejskiego we Wrocławiu.
Stettiner Neueste Nachrichten.
Miała o tym świadczyć długości kości udowej (47,5 cm) oraz stan uzębienia.
Podano tutaj jego wymiary, identyczne z umieszczonymi w inwentarzu.
Opis wyposażenia różni się zatem nieco od informacji zawartych w literaturze przedmiotu
oraz w inwentarzu muzealnym, w którym wymienione są trzy kościane łyżwy.
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szczątki rybaka pochodzącego ze Skandynawii lub Germanii kontynentalnej,
a żeleźce uznano za typowy okaz starogermański, mający analogie we Francji
w okresie merowińskim oraz w anglosaskiej Anglii. Do notatki prasowej dołączono rysunek przedstawiający omawiane znalezisko (ryc. 1). Wydaje się jednak,
że jest to swobodny szkic, a nie dokumentacja rysunkowa wykonana w trakcie
eksploracji, który należy traktować jedynie jako ciekawostkę, w rezultacie wnoszącą niewiele informacji na temat omawianego odkrycia.
Opis zawiera sporo informacji na temat cech konstrukcyjnych szczecińskiej
łodzi, znajdujących poparcie we wczesnośredniowiecznych zabytkach szkutniczych rejestrowanych w basenie Morza Bałtyckiego. Podobne spostrzeżenia
można odnieść również do znanych z tego rejonu pochówków składanych do
tak specyficznej formy „trumny”, tzw. łodziowej. Pozostawiając na marginesie
naszych rozważań znaczenie symboliczne, jakie mogły one spełniać w obrzędowości i eschatologii społeczności nadmorskich7, należy zwrócić uwagę na
dwa zasadnicze problemy: atrybucję kulturowo-etniczną oraz chronologię
omawianego pochówku8.
Najczęściej przyjmuje się, że zwyczaj chowania zmarłych w łodzi wywodzi
się z wierzeń północnoeuropejskich, a notowany na południowym wybrzeżu
Bałtyku, bezpośrednio ma poświadczać pobyt Skandynawów na tym obszarze
(ostatnio Pawlak 2013, 216 n., tam dalsza literatura). Na związek z kulturą
ludów Północy wskazywać mają przede wszystkim szczegóły konstrukcyjne
łodzi, a konkretnie techniki mocowania i uszczelniania elementów kadłuba.
Łodzie wikińskie miałoby charakteryzować użycie żelaznych nitów i zwierzęcej sierści do uszczelniania elementów poszycia. Ich odpowiedniki w konstrukcjach słowiańskich to drewniane klinowane kołki i mech (np. Jöns, Lüth,
Müller-Wille 1997, 212 n.; Jöns, Mazurek 1998, 198–199; Ossowski 2009, 446;
2014, 109). Krytyki takiego rozróżnienia dokonał ostatnio Waldemar Ossowski,
który zwrócił uwagę, iż używanie mchu jako materiału uszczelniającego kadłuby
nie jest cechą dystynktywną łodzi słowiańskich ani też nie może być odnoszone wyłącznie do okresu wczesnego średniowiecza (Ossowski 2014, 110 n.).
Co więcej, znane są jednostki pływające charakteryzujące się mieszaniem obu
wspomnianych technik.
Nie wykluczając możliwości czerpania przez Słowian inspiracji z wytwórczości szkutniczej z obszaru Skandynawii (Ossowski 2014, 104), trzeba zauważyć,
że w okresie największej prosperity (zatem przynajmniej od 2. połowy IX wieku)
7

8

Ta problematyka będzie tematem osobnych rozważań przygotowywanych przez Kamila
Kajkowskiego.
Trzecim, nie mniej ważnym zagadnieniem jest ewentualne istnienie w pobliżu tego miejsca
wczesnośredniowiecznego cmentarzyska (może kurhanowego). Jak dotąd brak jednak jakichkolwiek przesłanek źródłowych do podjęcia tego niezmiernie interesującego zagadnienia.
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słowiańskich ośrodków nadmorskich, funkcjonowały warsztaty rzemieślnicze
związane z naprawą, ale także budową dużych jednostek pływających (Filipowiak 1988; Rulewicz 1996, 87; Kowalska, Dworaczyk 2011, 293 n.). W tym
ostatnim przypadku bezpośredni dowód znajdujemy w wynikach badań łodzi
klepkowych odkrytych w Wolinie, do których konstrukcji wykorzystywano
lokalne drewno (Ważny 2001, 158). Z kolei część statków znalezionych we
wczesnośredniowiecznych ośrodkach skandynawskich pochodziła, jak uważają
niektórzy badacze, ze szkutni południowobałtyckich (Ważny 2001, 160). Zebrane dotąd dane zdają się potwierdzać, że wykonywane w tych warsztatach łodzie
mają więcej cech konstrukcyjnych przypisywanych egzemplarzom słowiańskim
niż skandynawskim.
Również sama idea chowania zmarłych w łodziach (bądź ich fragmentach)
nie może być odnoszona wyłącznie do stref oddziaływania nordyckiego wzorca
kulturowego. Zaprzeczają temu wyniki ostatnich badań słynnych pochówków
tego rodzaju odkrytych w Szwecji (Tuna) i Norwegii (Oseberg). Przeprowadzone na szczątkach ludzkich ekspertyzy DNA dowiodły bowiem, iż w grobach
spoczywały szkielety ludzi pochodzących spoza Skandynawii (Janowski 2013,
403, tam dalsza literatura).
Wszystkie te informacje wskazują, że nie ma dostatecznych dowodów, aby
traktować pochówki łodziowe jako wyznacznik etnokulturowy. Wiadomo, że
zarówno zakup, jak i utrzymanie dużych jednostek pływających należały do
przedsięwzięć kosztownych (Filipowiak 1996, 91). Przypuszcza się więc, iż były
one własnością członków rodów rządzących, bogatych kupców lub też stanowiły
kolektywną własność kilku osób, innymi słowy – przedstawicieli lokalnych elit
(Skoglund 2008, 395).
Na obszarze Słowiańszczyzny nadbałtyckiej odnotowano dotąd ok. 50 po
chówków zarówno w postaci „łodziowatych” struktur kamiennych, jak i rzeczywistych łodzi9. W niektórych przypadkach były to jednostki pływające jednopienne (dłubanki), z których część miała cechy pozwalające domyślać się
bardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych w postaci nadbudowanych,
podniesionych burt. W innych przypadkach wykorzystywano duże jednostki
pływające o konstrukcji klepkowej. Niektóre z nich spalano w trakcie dokonywania czynności pogrzebowych, inne składano w całości do jam grobowych. Te
ostatnie na obszarze Pomorza odnieść można do okresu pomiędzy schyłkiem
X – początkiem XI wieku a XIII stuleciem, w którym następuje zanik tego typu
9

Stubenrauch 1898, 113, 118; Müller-Wille 1968–1969, 25–26; Wojtasik 1968, 130–131; Wołągiewicz 1972, 318; Zoll-Adamikowa 1975, 259–269; Warnke 1981; Malinowska-Łazarczyk
1985, 86; Filipowiak 1988, 711; 2006, 337–338; Jöns, Mazurek 1998, 194 n.; Paddenberg
2000, 310–315; Biermann 2004; 2009, 188 n.; Porzeziński 2011, 125 n.; Herrmann, Warnke
2008; Kuczkowski 2013, 87; Pawlak 2013, 216 n.; Sikora, Trzciński 2014.
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pochówków na północnym wybrzeżu Bałtyku oraz wpływów skandynawskich
w jego południowej części. Wydaje się, że z tym właśnie schyłkowym horyzontem chronologicznym można ostrożnie wiązać znalezisko szczecińskie.
Wskazuje na to analiza żeleźca topora, któremu poświęcili nieco uwagi także
badacze polscy.
Na rycinie z przedwojennej gazety codziennej przedstawiającej, jak wspomniano wyżej, wyidealizowany obraz znaleziska, zauważyć można – obok czaszki zmarłego – żeleźce topora o wyraźnie szerokim ostrzu, podciętym zarówno
od góry, jak i od dołu. W pierwszych opracowaniach zanotowano, że zabytki
znalezione w szczecińskim pochówku zainwentaryzowano pod nr. inw. 4663
(Walter 1900, 164; Zuwachs 1900, 30), a interesujące nas w tym miejscu żeleźce topora opatrzone takim numerem opublikował po raz pierwszy Władysław
Łęga (1929, 361, tabl. L:301), jednakże bez danych o jego pochodzeniu. Po II
wojnie światowej informacja na temat omawianego zabytku znalazła się jeszcze
w popularno-naukowym opracowaniu Krystyny Pieradzkiej (1953, rys. 1:3).
Także i w nim zabrakło adnotacji dotyczącej okoliczności jego pozyskania.
Problem ten powrócił w trakcie kwerendy w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, prowadzonej przez Piotra N. Kotowicza na potrzeby
powstającej pracy doktorskiej poświęconej wczesnośredniowiecznym toporom
z terenu Polski10. Wśród zgromadzonych w muzeum, a uznawanych za nowożytne, żeleźców toporów uwagę zwrócił zabytek bez określonego miejsca
pochodzenia, wpisany pod nr. inw. A/12856/MNS i uznany za mienie poniemieckie. Jest to przedmiot o masywnym, lekko opuszczonym w stosunku
do osi pionowej toporzyska żeleźcu, którego osada została wyodrębniona od
dołu, a obuch spłaszczony. Światło osady ma kształt półowalny. Smukła szyjka
przechodzi w silnie wyodrębnione, symetryczne, lekko łukowate, obustronnie
podcięte, bardzo szerokie ostrze. Okaz zachowany jest w dobrym stanie, jedyne uszkodzenia widoczne są na ostrzu, którego krawędź jest wyszczerbiona,
a w górnej, tylnej części pęknięcie spowodowało wyłamanie dużego jego fragmentu. Zabytek ma następujące wymiary: dł. całkowita 14,6 cm, wys. ostrza
15,6 cm, najmniejsza wys. szyjki 1,7 cm, szer. osady 3,8 cm, wys. osady 4,4 cm,
światło osady 3,0 × 2,7 cm (ryc. 2).
Z porównania publikowanej ryciny zabytku szczecińskiego z okazem uznanym za nowożytny – mimo pewnych wątpliwości – wynika, że mamy tutaj do
czynienia z jednym i tym samym przedmiotem. Pewne zastrzeżenia może budzić fakt, iż – jak wspomniano wyżej – wpis w niemieckiej księdze inwentarzowej określa długość okazu odkrytego w łodzi na 16,5 cm, natomiast wysokość

10

Za pomoc w identyfikacji zabytku serdeczne dziękujemy Agnieszce Kowalówce z Działu
Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.
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ostrza na 7,0 cm. Trudno wyjaśnić te rozbieżności. O ile różnica długości żeleźców jest stosunkowo niewielka (1,9 cm) i wynika najpewniej z faktu dokonania
pierwotnego pomiaru przed konserwacją zabytku, o tyle wysokość ostrza różni
się już znacznie. Niewykluczone jednak, iż użyty w księdze inwentarzowej
i notatce w gazecie termin Blattbreite nie dotyczy pomiaru wysokości, a szerokości wyodrębnionego ostrza. Wówczas dysonansu nie ma, gdyż pomiar ten
w przypadku zachowanego do dziś zabytku wynosi ok. 6,6 cm. Niepokoić może
również wspomniany w notatce reporterskiej jeden szczegół budowy żeleźca.
Otóż zapisano w niej, iż otwór na toporzysko miał kształt owalny, co trudno
odnieść do zabytku ze zbiorów Muzeum Narodowego. Tę rozbieżność też możemy wytłumaczyć faktem silnego skorodowania okazu w momencie odkrycia
i opisu. Wydaje się więc, że identyfikacja obu przedmiotów jest wielce prawdopodobna. Ustalenia te spowodowały, że w ostatnio opublikowanym katalogu
toporów wczesnośredniowiecznych z ziem polskich zdecydowano się uznać
zabytek o nr. inw. A/12856/MNS za okaz odkryty w pochówku łodziowym
(Kotowicz 2014, kat. 662, tabl. CXXIX:3). Ostrożnie zaliczono go do zbioru
zabytków wczesnośredniowiecznych.
Ta ostrożność wymuszona jest faktem, iż podobne formy znane są także
w późnym średniowieczu. Różnią się jednak od zabytku szczecińskiego wyraźnie przedłużoną osadą, przybierającą już formę tulei. Marian Głosek zaliczył
je do wyodrębnionego przez siebie typu XI, w którym znalazł się okaz z XIV
i początków XV stulecia odkryty w Plemiętach na ziemi chełmińskiej (Głosek
1996, 49, kat. 72, tabl. XXX:B). Przedmioty takie znane są też z terenów Republiki Czeskiej (por. Kouřil 2002, obr. 5:4). Nie są to jednak jedyne analogie.
Zabytki charakteryzujące się bardzo szerokim, symetrycznym ostrzem, obustronnie wyodrębnionym (niem. Doppelbartäxte, por. Heindel 1992, 36) oraz
płasko zakończonym obuchem niezbyt często występują też wśród znalezisk
wczesnośredniowiecznych. Zabytki takie omawia Ingo Heindel (1992, 36),
przytaczając analogie z VIII i IX stulecia. Należy je jednak traktować ostrożnie,
gdyż część z nich (Pöschendorf), ze względu na brak publikowanych rzutów
od góry, możemy zaliczyć do tej grupy jedynie hipotetycznie (por. La Baume
1952, Abb. 2:6). Niektóre zaś, jak luźno odkryty okaz z Anklam11 (Schoknecht
1975, 401, Abb. 24:c) czy egzemplarz z Hildagsburga (Dunker 1953, 213,
Abb. 21:k), różnią się od omawianego zabytku szczegółami budowy ostrza lub
osady. Nie są więc bezpośrednimi odpowiednikami12.
11

12

Zabytek należy wiązać najpewniej z późnym średniowieczem, na co wskazują analogiczne
znaleziska z pomorskiego Słupska (Janocha 2004, ryc. 31:a) czy małopolskich Zembrzyc
(Liwoch 2005).
Niezbyt trafne są też odniesienia Ingo Heindela do ikonografii. Przywoływany przez autora (Heindel 1992, 36) przykład rzekomo analogicznego obiektu wyobrażonego na jednej
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Jednym z najstarszych, w pełni analogicznych okazów, może być natomiast
datowany na 2. połowę IX stulecia zabytek z Duisburga (G. Kr. 1990), ale niestety nie dysponujemy informacjami, na jakiej podstawie zostało ustalone jego
datowanie. Bliską paralelą jest też żeleźce z Alt Ruppin (Corpus 1979, Taf. 74/9:3;
Heindel 1992, 36, Abb. 16:a), któremu towarzyszyła m.in. ostroga typu II/1
według Zofii Hilczerówny (Corpus 1979, Taf. 74/9:2), datowanego ramowo na X
albo raczej XI wiek (Hilczerówna 1956, 43-46). Dwa niemal identyczne, pochodzące z XI bądź początków XII wieku okazy odkryto natomiast na terenie gródka
zbudowanego na wyspie położonej w dzisiejszym starorzeczu Renu w Büderich
w zachodnich Niemczech (Janssen 1991, 219, Abb. 30). Zbliżony formalnie,
ale niedatowany okaz, pochodzi też z Dodewaard w Holandii (Ypey 1981, 370,
Afb. 6). Te niezbyt liczne analogie wydają się potwierdzać, iż okres użytkowania omawianych żeleźców odnieść można już do wczesnego średniowiecza, co
wydaje się korespondować z poczynionymi powyżej ustaleniami dotyczącymi
fenomenu składania szczątków ludzkich w łodziach odnajdowanych na pomorskich cmentarzyskach. Charakterystyczne jest jednak, że żeleźca były typowe
głównie dla obszarów Europy Zachodniej i słowiańskiego Połabia, a nieznane
Skandynawom i, może z wyjątkiem znaleziska szczecińskiego, Pomorzanom.
Reasumując powyższe uwagi, sądzimy, że zwyczaj składnia zwłok do grobów
łodziowych odkrywanych na obszarach Słowiańszczyzny nadbałtyckiej należy
wiązać z procesem mieszania się obrządków pogrzebowych różnych regionów
adaptowanych przez lokalne elity. Niemniej bez przeprowadzenia szczegółowych badań DNA nie jesteśmy w stanie określić, czy analizowany pochówek
zawierał zwłoki członka miejscowej elity, czy też przybysza spoza Pomorza13.
Do rozwiązania tej kwestii nie przybliżają nas także cechy konstrukcyjne łodzi.
Nawet jeśli przyjmiemy istnienie określonych stylów szkutniczych charakterystycznych dla ośrodków północno- i południowobałtyckich, możemy jedynie
domniemywać, iż wykonano ją w miejscowej szkutni. Z zachowanego opisu
wynika bowiem, że interesujące nas znalezisko cechowało się rozwiązaniami
technicznymi znajdującymi analogie w słynnym wraku odnalezionym na szczecińskim Rynku Warzywnym (Rulewicz 1996). Z przytoczonych informacji
wynika też, że pochówki składane w łodziach należały do fenomenu praktykowanego zarówno w środowiskach słowiańskich, jak i nordyckich. W przypadku charakteryzowanego znaleziska tę pierwszą możliwość zdaje się potwierdzać rzadko spotykane w znaleziskach skandynawskich skromne wyposażenie,

13

z miniatur Codex Cursus Sanctae Mariae z pierwszego 20-lecia XIII wieku w rzeczywistości
ukazuje topór z żeleźcem zaopatrzonym co prawda w obustronnie wyodrębnione ostrze, ale
bez charakterystycznego wyodrębnienia osady (por. http://utu.morganlibrary.org/medren/
Manuscript_images.cfm?ACC_NO=M.739&StartRow=1, dostęp 25.10.2015).
Byłoby to jednak możliwe tylko w przypadku dobrego stanu zachowania kości.
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które – naszym zdaniem – wskazuje na pochówek przedstawiciela elit wywodzących się z Pomorza lub obszaru Słowiańszczyzny nadbałtyckiej z XI wieku.
Może to również potwierdzać odkrycie przy zwłokach żeleźca topora charakterystycznego raczej dla południowej części basenu Morza Bałtyckiego. Na koniec
warto jeszcze zauważyć, że relikty łodzi odnalezionej pod koniec XIX wieku
w Szczecinie są, jak dotąd, jedynym znaleziskiem sepulkralnym wodnego środka
transportu wykonanego w konstrukcji klepkowej znanego z obszaru Pomorza,
w którym zachowały się drewniane elementy poszycia kadłuba.
Jest on również wyjątkowy pod innym względem. Wiele wskazuje na to, że
możemy mieć tutaj do czynienia z dowodem aktu pogrzebowego polegającego
na zatopieniu zmarłego w rzece. Jest to szczególnie interesujące w kontekście
fenomenu pochówków łodziowych i kryjących się za nimi sensów symbolicznych. Dodajmy, że jak do tej pory wszystkie znane z południowego wybrzeża
Bałtyku odkrycia tego typu dokonane zostały wyłącznie w obrębie pewnych lub
domniemanych cmentarzysk.
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Ryc. 1. Stylizowany rysunek pochówku szczecińskiego z artykułu prasowego z 1899 r. dołączonego
do księgi inwentarzowej pod nr. 4663 dawnego Alterthumsmuseum w Szczecinie (Archiwum
Muzeum Narodowego w Szczecinie)
Fig. 1. The stylized drawing of the Szczecin burial from a newspaper article from 1899 attached
to the inventory book under No. 4663 of the former Alterthumsmuseum in Szczecin (Archive
of the National Museum in Szczecin)
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Ryc. 2. Żeleźce topora odkrytego w pochówku łodziowym w Szczecinie, Muzeum Narodowe
w Szczecinie, nr inw. MNS/A/12856, rys. A. Ryś
Fig. 2. Axe head discovered in the boat burial in Szczecin, the National Museum in Szczecin,
Inv. No. MNS/A/12856, drawing by A. Ryś
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A forgotten early medieval boat burial from Szczecin
Summary
In 1889, at the bottom part of the Odra River valley, in the vicinity of the barracks
building of the so-called Nowa Brama Panieńska in Szczecin the remains of the
skeleton of a man was found. It was deposited in a boat with the hull sealed with
moss and connected by wooden pegs. The boat burial was additionally furnished
with an iron axe blade deposited next to the deceased’s head, along with three bone
skates and fish scales. The find was dated to the early Middle Ages. During the postwar period it was completely forgotten.
The boat burial in Pomerania is nothing particularly unique – to-date about 50
graves, both in the form of ‘boat-shaped’ stone structures as well as real wooden
boats – both dugout canoes and plank boats and stave ones have been found. Some
of them were burnt during funeral practices, while the others were deposited
complete in burial pits. The latter in Pomerania can be dated to the period between
the end of the 10th - the beginning of the 11th century and the 13th century, when the
disappearance of this type of burials on the northern coast of the Baltic Sea occurred.
The chronology of the assemblage can be specified thanks to unique find in Poland
of the blade of the axe with a T-shaped cutting edge (German ‘Doppelbartäxte’) with
a shaft-hole separated at the bottom and a flat butt. Similar artefacts, mainly from
the 11th century, were found in Germany (both in its western and eastern parts – the
Elbe River zone). The analysis of the boat’s construction and seal, having analogies
in Szczecin itself, as well as the relative poverty of the furnishings may indicate that
it was a burial of a representative of an elite originating from Pomerania or the Baltic
Slavs area.
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