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Wprowadzenie
Groby zawierające szczątki kilku osób wykorzystuje się 

często w badaniach nad strukturami społecznymi, odwołując 
się w szczególności do stosunków pokrewieństwa bądź też 
potencjalnych więzów małżeńskich między pochowanymi. 
W tym drugim, dominującym przypadku podstawą interpre-
tacji są, nieliczne niestety, przekazy pisane dotyczące escha-
tologii Słowian okresu wczesnego średniowiecza. Źródła te 
koncentrują się w głównej mierze na wschodnich rubieżach 
Słowiańszczyzny i tylko wyjątkowo odnoszą się do obszaru 
Polski w jej dzisiejszych granicach. 

Już najwcześniejsze zapisy historyczne dotyczące Sło-
wian wspominają o rzekomo powszechnym u nich zwyczaju 
uśmiercania żony po śmierci męża. Pod koniec VI lub na 
początku VII w. w Strategikonie Pseudo-Maurycy, zachwa-
lając zwyczaje małżeńskie, wspominał, iż słowiańskie żony 
były wyjątkowo cnotliwe i wierne, czego poświadczeniem 
miał być, między innymi, zwyczaj popełniana przez nie 
samobójstwa po śmierci współmałżonka1: 

Żyją cnotliwie także i ich [Słowian] niewiasty ponad 
wszelką ludzką miarę, tak iż wiele z nich śmierć 
męża za własny koniec uważa i dobrowolnie same 
się duszą nie mając wdowieństwa za życie2.

Z około połowy VIII w. (745 lub 746 r.) pochodzi list 
św. Bonifacego do króla Anglosasów Æthelbalda, w którym 
autor rozwiązłość seksualną władcy przeciwstawia gorliwo-
ści i wierności małżeńskiej Słowian3:

A Winedowie, ten najszpetniejszy i najlichszy rodzaj 
ludzki, z taką gorliwością przestrzegają wzajemnej 

1 L.A. Tyszkiewicz, Słowianie w historiografii wczesnego śre-
dniowiecza od połowy VI do połowy VII wieku, Wrocław 1991, s. 77-78.

2 Cyt. za: M. Plezia, Greckie i łacińskie źródła do najstar-
szych dziejów Słowian, cz. I, „Prace Etnologiczne”, t. 3, 1952, s. 91.

3 Ibidem, s. 136; K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, 
Warszawa 2004, s. 41-42.

miłości małżonków, że kobieta, kiedy mąż jej umrze, 
nie chce żyć dłużej. I z uznaniem spotyka się u nich 
taka niewiasta, która własnoręcznie sobie śmierć 
zadaje i na jednym stosie płonie ze swym mężem4.

Wiele informacji na temat zwyczajów pogrzebowych 
dawnych Słowian przekazują źródła arabskie. Dość szczegó-
łowo w interesującej nas kwestii wypowiadał się Ibn Rosteh5:

A jeśli zmarły miał trzy żony, a jedna z nich twierdzi, 
że ona [właśnie] go najbardziej kocha, przynosi ona 
w pobliże zmarłego dwie belki i ustawia je pionowo 
w ziemi. Następnie kładzie na ich szczycie w poprzek 
inną belkę i przywiązuje pośrodku niej sznur, któ-
rego jeden koniec jest uwiązany do jej szyi; podczas 
tego ona stoi na stołku. A kiedy to uczyni wyrywa 
się spod niej ten stołek, tak że pozostaje ona zawie-
szona, dopóki się nie udusi i nie umrze. Kiedy [zaś] 
umrze, wrzucają ją do ognia, gdzie się spala… Przy 
spalaniu zmarłego głośno się radują, utrzymując iż 
cieszą się z powodu zmiłowania się nad nim boga6.

Jak podaje Tadeusz Lewicki, w urywku tak zwanej Rela-
cji anonimowej, przekazanym przez Hudud al’ālam, czytamy, 
że: Palą oni [tj. Słowianie] swych zmarłych. Kiedy umrze jakiś 
mężczyzna, żona jego, jeśli go kocha, zabija się sama7. Prze-
kaz ten nie precyzuje jednak w jaki sposób żony dokonują 
samobójstwa. Opis zwyczajów pogrzebowych Słowian można 
znaleźć również w Relacji Ibrāhīma ibn Ja’qūba, w przekazie 
al-Bekriego, który także zaczerpnięty jest z Relacji anonimo-
wej z IX w. Zdaniem T. Lewickiego, wszystkie te urywki dzieł 

4 Cyt. za: M. Plezia, op. cit., s. 136.
5 G. Labuda, Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośrednio-

wieczna. Antologia tekstów źródłowych, Poznań 1999, s. 120-121.
6 Cyt. za: T. Lewicki, Obrzędy pogrzebowe pogańskich 

Słowian w opisach podróżników i pisarzy arabskich głównie 
z IX-X w., „Archeologia”, t. 5, 1952-1953, s. 125.

7 Cyt. za: ibidem, s. 126.



LESZEK GARDEŁA, KAMIL KAJKOWSKI

104

arabskich są mniej lub więcej zniekształconymi przekazami 
jednego i tego samego opowiadania, przy czym na najbardziej 
autentyczną wygląda wersja zachowana w dziele Ibn Rosteha8. 

O dobrowolnej śmierci żony po zgonie męża wspomi-
nają także kolejne źródła, choć znamienne jest, że różnią się 
one szczegółami. Na przykład Thietmar (VIII, 3), z okazji 
przyjazdu żony Bolesława Chrobrego, opisuje pod rokiem 
1018 zwyczaje panujące za życia Mieszka I: 

Za czasów ojca jego [tj. Mieszka], gdy tenże poga-
ninem był jeszcze, każdej kobiecie po pogrzebie jej 
męża, spalonego na stosie, ucinano głowę i tym spo-
sobem odchodziła z nim9.

Wymienione powyżej przekazy, pomimo pewnych róż-
nic, mają także zbieżności. Zarówno to, jak i fakt występowa-
nia podobnych zwyczajów w źródłach traktujących o innych 
ludach barbarzyńskiej Europy, stało się podstawą do uku-
cia teorii, iż w opisach dobrowolnego samobójstwa żon po 
śmierci ich mężów mamy do czynienia z toposem literackim 
charakterystycznym dla przekazów pisanych dotyczących 
ludów pogańskich10. Czasem podkreśla się jednak, iż nie musi 
to oznaczać, że przekazywane informacje nie mogły mieć 
odniesień do faktycznych realiów kulturowych panujących 
wśród dawnych, przedchrześcijańskich społeczności11. 

Mimo tych uwag, część archeologów jest skłonna anali-
zować odnajdywane w trakcie badań wykopaliskowych groby 
zawierające dwa pochówki w oparciu o pewien schemat. 
Uwidacznia się tutaj dość powszechna, choć problematyczna, 
tendencja badawcza polegająca na próbach dostosowania źró-
deł funeralnych do informacji zaczerpniętych z przekazów 
pisanych i interpretacji interesujących nas grobów w kategorii 
mogił małżonków. Podobne tendencje są dość zaskakujące, 
gdyż często nie uwzględniają szerszego kontekstu archeolo-
gicznego danego odkrycia i ignorują całe spektrum danych 
możliwych do pozyskania dzięki rozmaitym analizom spe-
cjalistycznym. Podobny modus operandi, przejawiający się 
w chęci forsownego dopasowania źródeł archeologicznych do 
z góry ustalonych hipotez, prowadzi do bardzo powierzchow-
nych bądź po prostu bezzasadnych interpretacji. 

Celem niniejszego tekstu jest próba rewaluacji dotych-
czasowych rozważań na temat wczesnośredniowiecznych 

8 Ibidem, s. 126. 
9 Cyt. za: M. Plezia, Z zagadnień pierwotnego prawa mał-

żeńskiego w Polsce, „Archeologia”, t. 3, 1949, s. 230. 
10 S. Rosik, Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich 

Słowian w świetle kronik niemieckich XI-XII wieku (Thietmar, 
Adam z Bremy, Helmold), Wrocław 2000, s. 164-168; idem, To-
piczny motyw uśmiercania słowiańskich wdów w kronice Thiet-
mara, [w:] Kobieta – Śmierć – Mężczyzna, red. W. Dzieduszycki, 
J. Wrzesiński, „Funeralia Lednickie”, t. 5, Poznań 2003, s. 143-
148; L.A. Tyszkiewicz, Słowianie i Awarowie. Organizacja ple-
mienna Słowian, Wrocław 2009, s. 39. 

11 S. Rosik, Interpretacja chrześcijańska… s. 168; T. Kura-
siński, K. Skóra, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkiele-
towe w Lubieniu, pow. piotrkowski, Łódź 2012, s. 36, przyp. 31.

grobów podwójnych odkrytych na obszarach dzisiejszej 
Polski. Siłą rzeczy pod uwagę wzięto groby szkieletowe, 
jako że przy zastosowaniu współczesnych metod archeolo-
gicznych tylko w tym przypadku możliwe jest wyciagnięcie 
głębszych wniosków na temat relacji pochowanych osób, 
ich płci oraz wieku, a także rozmaitych reliktów działań 
obrzędowych związanych ze zmarłymi oraz zależnościami 
pomiędzy innymi elementami wchodzącymi w skład sze-
roko rozumianej „przestrzeni funeralnej”. Niestety, stan 
publikacji niektórych z omawianych poniżej materiałów 
jawi się jako niezadowalający. W szeregu przypadków 
nie dokonano szczegółowych badań antropologicznych, 
a w opracowaniach interesujących nas materiałów nekropo-
licznych często brak dokładnych planów i fotografii grobów. 
Wszystko to utrudnia podjęcie bardziej wnikliwych badań, 
ale nie powinno jednak całkowicie zniechęcać do próby 
bliższego przyjrzenia się zjawisku grobów podwójnych. 

Warianty grobów podwójnych na ziemiach 
polskich we wczesnym średniowieczu

Topiczny charakter informacji zawartych w przytoczo-
nych wyżej źródłach pisanych potwierdza sytuacja rejestro-
wana podczas badań poszczególnych stanowisk archeolo-
gicznych z obszaru ziem polskich. Już w latach 50. XX w. 
Aleksander Brückner stwierdzał, że badania archeologiczne 
nie uprawniają wskazówek źródeł historycznych o paleniu 
żon12. Mimo tych zastrzeżeń – zresztą całkiem uprawomoc-
nionych – nie możemy jednak wykluczyć, iż z jakichś pobu-
dek eschatologicznych żony, które poniosły śmierć z wła-
snych rąk, były chowane w innym miejscu niż ich mężowie. 

W podobnym do A. Brücknera tonie wypowiadali się inni 
badacze podejmujący tematykę pochówków podwójnych13. 
W swej klasycznej pracy dotyczącej pochówków szkieleto-
wych z Małopolski, Helena Zoll-Adamikowa pisała na przy-
kład, że znane jej przypadki grobów zbiorowych nie wskazują 
w żadnym razie na przeżytkowe praktyki uśmiercania i cho-
wania wraz ze zmarłym mężem jego żony, co było najprawdo-
podobniej nierzadko stosowane w starszych fazach wczesnego 
średniowiecza14. Jej zdaniem sporadyczne pochówki kobiety 
i mężczyzny należy raczej uważać za będące skutkiem jedno-
czesnej śmierci, lecz nie w typie sati, ale w wyniku epidemii, 
katastrofy, bądź innych tragicznych okoliczności15. 

Mimo znacznej intensyfikacji badań terenowych i gwał-
townego przyrostu źródeł archeologicznych, sytuacja postulo-
wana ponad pół wieku temu nie uległa drastycznej zmianie. 
Na obszarze dzisiejszej Polski pochówki zawierające szczątki 

12 A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. 1, Warszawa 1957, 
s. 120.

13 Cf H. Zoll-Adamikowa, Wczesnośredniowieczne cmenta-
rzyska szkieletowe Małopolski, cz. II: Analiza, Wrocław-Warszawa-
-Kraków-Gdańsk 1971, s. 23, przyp. 23; A. Labudda, Liturgia po-
grzebu w Polsce do wydania Rytuału Piotrowskiego (1631). Studium 
historyczno-liturgiczne, Warszawa 1983, s. 39, tu dalsza literatura.

14 H. Zoll-Adamikowa, op. cit., s. 23.
15 Ibidem, s. 23, przyp. 23. 
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więcej niż jednej osoby rzadko przekraczają 1% w skali 
wszystkich grobów rejestrowanych na danym cmentarzysku16. 
Dotychczas wczesnośredniowieczne groby podwójne zostały 
odkryte, między innymi, w następujących miejscach:

• woj. dolnośląskie: Dankowice17, Łysiny18, Niemcza19, 
Radzików20, Tomice21, Wielowieś22 

• woj. kujawsko-pomorskie: Bodzia23, Brześć Kujawski24, 
Bydgoszcz-Fordon25, Kałdus (stan. 1 i 4)26

• woj. lubelskie: Kijany-Kolonia27

• woj. łódzkie: Lubień28, Masłowice29, Psary30

16 Cf A. Drozd, A. Janowski, D. Poliński, Niezwykły pochó-
wek podwójny z nowożytnego cmentarzyska w Pniu koło Byd-
goszczy, [w:] Wymiary inności. Nietypowe zjawiska pogrzebowe 
od pradziejów po czasy nowożytne, red. K. Skóra, T. Kurasiński, 
„Acta Archaeologica Lodziensia”, nr 56, Łódź 2010, s. 99-101.

17 K. Wachowski, Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej 
na Śląsku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 29.

18 Ibidem, s. 29. 
19 J. Kaźmierczyk, Z badań wczesnośredniowiecznego ze-

społu osadniczego w Niemczy Śląskiej w latach 1964-1965, „Spra-
wozdania Archeologiczne”, t. 19, 1968, s. 238-247; K. Wachow-
ski, op. cit., s. 29, 104.

20 K. Wachowski, op. cit., s. 29. 
21 Ibidem, s. 29. 
22 Ibidem, s. 29. 
23 A. Buko, M. Kara, T. Douglas Price, W. Duczko, K.M. 

Frei, I. Sobkowiak-Tabaka, A Unique Medieval Cemetery from the 
10th/11th Century with Chamber-Like Graves. Preliminary Re-
sult of the Multidisciplinary Research, „Archäologisches Korre-
spondenzblatt”, t. 43, 2013, z. 3, s. 423-442; A. Buko, W. Duczko, 
M. Kara, I. Sobkowiak-Tabaka, Bodzia: A Unique Viking-Age Ce-
metery with Chamber-like Graves from Central Poland (A Pre-
liminary Information), [w:] Scandinavian Culture in Medieval 
Poland, red. S. Moździoch et al., Wrocław 2013, s. 353-371. 

24 E. i Z. Kaszewscy, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko 
w Brześciu Kujawskim, pow. Włocławek, „Materiały Starożytne 
i Wczesnośredniowieczne”, t. 1, 1971, s. 365-434. 

25 J. Bojarski, M. Weinkauf, W. Chudziak, Badania na tere-
nie średniowiecznego i nowożytnego zespołu osadniczego w Byd-
goszczy-Fordonie (stanowisko 151 – dawny Wyszogród) w latach 
2012-2013, w druku. Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować 
dr J. Bojarskiemu za umożliwienie nam zapoznania się z niepu-
blikowanym jeszcze tekstem. Należy jednak nadmienić, że cmen-
tarzysko w Bydgoszczy-Fordonie ma dość późną chronologię 
i zaczęto je użytkować dopiero w XIII w. 

26 V. Stawska, Formy jam grobowych i układ pochówków, 
[w:] Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdu-
sie (stanowisko 1), red. W. Chudziak, „Mons Sancti Laurenti”, 
t. 3, Toruń 2006, s. 56; V. Stawska, J. Bojarski, W. Chudziak, 
Układ pochówków, [w:] Wczesnośredniowieczne cmentarzysko 
szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4), red. W. Chudziak, ibidem, 
t. 5, Toruń 2010, s. 75-77.

27 H. Zoll-Adamikowa, op. cit., s. 20.
28 T. Kurasiński, K. Skóra, op. cit., s. 36
29 B. Abramek, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkie-

letowe w Masłowicach, woj. sieradzkie, „Sprawozdania Archeolo-
giczne”, t. 32, 1980, s. 227-246.

30 T. Trębaczkiewicz, Cmentarzysko wczesnośredniowiecz-
ne we wsi Psary, pow. Piotrków Trybunalski, „Prace i Mate-
riały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 
Seria Archeologiczna”, nr 9, 1963, s. 131-151; M. Miśkiewicz, 

• woj. małopolskie: Pałecznica31, Wawrzeńczyce32

• woj. mazowieckie: Bazar Nowy33, Czersk34, Łączyno 
Stare35, Radom36, Święck37, Tańsk-Przedbory38

• woj. opolskie: Opole Nowa Wieś Królewska39

• woj. podlaskie: Czarna Wielka40, Daniłowo Małe41

• woj. pomorskie: Ciepłe42, Gdańsk-Hala Targowa43, 
Ostrowite44, Różyny45

Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy na płaskich cmen-
tarzyskach szkieletowych w Polsce, „Materiały Wczesnośrednio-
wieczne”, t. 6, 1969, s. 246-247.

31 H. Zoll-Adamikowa, op. cit., s. 20.
32 A. Mazur, K. Mazur, Wczesnośredniowieczne cmenta-

rzysko przy trakcie sandomierskim w Wawrzeńczycach – bilans 
trzech sezonów badań, [w:] „In silvis, campis…et urbe”. Średnio-
wieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, 
red. S. Cygan et al., Rzeszów-Sanok 2011, s. 423, 426, 428-429. 

33 J. Marciniak, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy 
z miejscowości Bazar Nowy, pow. Maków Mazowiecki, „Mate-
riały Wczesnośredniowieczne”, t. 5, 1960, s. 99-140; T. Kordala, 
Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym 
Mazowszu, Łódź 2006, s. 123-125. 

34 J. Bronicka-Rauhut, Cmentarzysko wczesnośredniowiecz-
ne w Czersku, Warszawa 1998, s. 16. 

35 L. Rauhut, L. Długopolska, Wczesnośredniowieczne cmenta-
rzysko szkieletowe w obudowie kamiennej w Łączynie Starym, pow. 
Przasnysz, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 37, z. 3, 1972, s. 330, 
334-335, 341, 344-348, 358, 367-368, 372-373, 380, 382, 387-388.

36 T. Kurasiński, K. Skóra, Wczesnośredniowieczne cmenta-
rzysko w Radomiu, stanowisko 4. Aktualny stan badań, [w:] Zie-
mia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średnio-
wiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą, red. A. Buko et al., 
Warszawa 2013, s. 145-156.

37 D. Jaskanis, Święck. Wczesnośredniowieczny zespół 
osadniczy na północno-wschodnim Mazowszu, Warszawa 2008, 
s. 156, 167, 171-172. 

38 L. Rauhut, L. Długopolska, Wczesnośredniowieczne 
cmentarzysko szkieletowe w obudowie kamiennej w Tańsku-
-Przedborach, pow. Przasnysz, „Wiadomości Archeologiczne”, 
t. 38, z. 3-4, 1973, s. 396-397, 402-404, 416-417, 420-422, 425. 

39 K. Wachowski, op. cit., s. 29. 
40 A. Bieńkowska, M. Dzik, K. Piasecka, Średniowieczne 

cmentarzysko w Czarnej Wielkiej, stan. 1, woj. podlaskie (bada-
nia 1951-1978), t. 1, Białystok 2013, s. 89. 

41 Informacja ustna od dr. Arkadiusza Koperkiewicza, za co 
serdecznie dziękujemy. 

42 Z. Ratajczyk, Nowe odkrycia na cmentarzysku z okresu 
wczesnego średniowiecza w Ciepłem, gm. Gniew, stanowisko 
6, [w:] XVII Sesja Pomorzoznawcza, t. 1, Od epoki kamienia do 
wczesnego średniowiecza, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk 
2011, s. 558; vide również Z. Ratajczyk, The Cemetery in Cie-
płe – Current Research Results, [w:] Scandinavian Culture..., 
s. 323-351. 

43 R. Krzywdziński, Cmentarzysko ze stanowiska 5 – Hala 
Targowa w Gdańsku od połowy XII wieku do 1813 roku, „Arche-
ologia Gdańska”, t. 2, 2006, s. 28. 

44 A. Drozd-Lipińska, P. Pudło, J. Sikora, Ł. Trzciński, 
P. Wroniecki, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Ostro-
witem, gm. Chojnice, w świetle badań z lat 2010-2011, [w:] XVIII 
Sesja Pomorzoznawcza, t. 1, red. E. Fudzińska, Elbląg 2013, 
s. 228-229. 

45 Z. Ratajczyk, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska Re-
gionu Gdańskiego w świetle dotychczasowych badań. Referat 
wygłoszony na konferencji naukowej „Pomorze we wczesnym 
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• woj. świętokrzyskie: Samborzec46, Sandomierz47, Stra-
dów48, Złota Pińczowska49

• woj. wielkopolskie: Dziekanowice50, Komorowo51, Mło-
dzikowo52 (ryc. 1:5), Poznań-Śródka53, Sowinki54 (ryc. 
1:2), Wierzenica55

• woj. zachodniopomorskie: Bardzlino56, Borzechowo57, 
Cedynia58, Wolin Młynówka59. 

średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. Historia, 
stan aktualny i potrzeby badań. Gdańsk 22-23 października 
2009 r.”. 

46 H. Zoll-Adamikowa, op. cit., s. 20.
47 Ibidem, s. 20.
48 Ibidem, s. 20.
49 M. Miśkiewicz, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne 

w Złotej Pińczowskiej, pow. Pińczów, [w:] Metodyka naukowo-
-techniczna badań archeologicznych i antropologicznych, red. 
J. Fellmann et al., Warszawa 1967, s. 93-139; H. Zoll-Adamikowa, 
op. cit., s. 20-21, 23.

50 A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, Amor et mors – wczesno-
średniowieczne groby podwójne, [w:] Viae historicae. Księga ju-
bileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Goliński, S. Rosik, 
Wrocław 2001, s. 435-444; A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, Wspól-
ny grób kobiety i mężczyzny – przykład z Dziekanowic, stan. 22, 
„Studia Lednickie”, t. 7, 2002, s. 77-88; A. Wrzesińska, J. Wrze-
siński, I nie opuszczę cię aż do śmierci. Przykłady relacji po-
chówków kobiet i mężczyzn na cmentarzysku w Dziekanowicach, 
[w:] Kobieta – Śmierć – Mężczyzna..., s. 283-288; J. Wrzesiński, 
Razem czy osobno? – czyli miłość po grób, [w:] Miłość, damy i ry-
cerze. Wykłady popularno-naukowe zorganizowane w ramach 
V Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad 
Wartą w dniach 6-7 czerwca 2009 roku, red. M. Brzostowicz et 
al., Poznań-Ląd 2009, s. 87-102.

51 T. Malinowski, A. Malinowski, W. Lorkiewicz, Komo-
rowo stanowisko 12. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne, 
Słupsk 1994. 

52 L. Leciejewicz, W. Łosiński, Wczesnośredniowieczne 
cmentarzysko szkieletowe w Młodzikowie, pow. Środa, „Fontes 
Archaeologici Posnanienses”, t. 11, 1960, s. 104-165; J. Głady-
kowska-Rzeczycka, Materiały kostne z cmentarzyska wczesno-
średniowiecznego w Młodzikowie, pow. Środa, „Fontes Archa-
eologici Posnanienses”, t. 19, 1968, s. 160-173. 

53 P. Pawlak, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko „szkie-
letowe” w Poznaniu-Śródce w świetle badań w 1994 roku, „Slavia 
Antiqua”, t. 39, 1998, s. 234, 250.

54 A. Krzyszowski, Wstępne wyniki badań archeologicznych 
na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym z X/XI 
wieku w miejscowości Sowinki, gm. Mosina, woj. poznańskie, sta-
nowisko 23A, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 1, 
1992, s. 83-102. 

55 A. Z. Rajewski, Wielkopolskie cmentarzyska rzędowe 
okresu wczesnodziejowego, „Przegląd Archeologiczny”, t. 6, 1937, 
s. 28-57.

56 A. Beck, Die slavischen Grabfunde Pommerns, Katalog, 
Greifswald 1944, s. 2-3 [mps rozprawy doktorskiej, Archiwum 
Uniwersytetu w Greifswaldzie].

57 A. Pollex, Glaubensvorstellungen im Wandel. Eine 
archäologische Analyse der Körpergräber des 10. bis 13. Jahrhu-
nderts im nordwestslawischen Raum, Rahden 2010, s. 630. 

58 H. Malinowska- Łazarczyk, Cmentarzysko średniowiecz-
ne w Cedyni, t. 1, Szczecin 1982, s. 19-20.

59 J. Wojtasik, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na 
wzgórzu „Młynówka” w Wolinie, Szczecin 1968, s. 46.

Pochówkom podwójnym poświęcono jak dotąd zale-
dwie kilka prac, z czego większość miała charakter popu-
laryzatorski lub skupiała się zasadniczo na materiałach 
z jednego tylko cmentarzyska. W polskiej literaturze arche-
ologicznej wciąż brakuje kompleksowego opracowania ich 
całego korpusu. Niniejszy artykuł nie stanowi próby doko-
nania wyczerpującej syntezy tych zjawisk (stąd też brak 
w nim katalogu), ale ma na celu choćby częściowe zapełnie-
nie niektórych luk poznawczych. 

Stan badań nad grobami podwójnymi we 
wczesnośredniowiecznej Polsce

Oprócz krótkich wzmianek w dawniejszych pracach 
m.in. Zdzisława A. Rajewskiego60, Józefa Kostrzewskiego61, 
Włodzimierza Antoniewicza62 czy H. Zoll-Adamikowej63 
na temat grobów podwójnych we wczesnośredniowiecznej 
Polsce najwięcej wypowiadali się dotychczas Anna i Jacek 
Wrzesińscy. Po raz pierwszy podjęli ten problem w tekście 
Amor et mors – wczesnośredniowieczne groby podwójne 
opublikowanym w 2001 r.64 Dokładniej omówiono w nim 
aż sześć grobów podwójnych z cmentarzyska w Dzieka-
nowicach (numeracja pochówków: 68-69/94, 79-79a/94, 
13-14/95, 80-80a/97, 66-70/99, 8-8a/00) i wskazano na sto-
sunkowo słabe rozpoznanie tego typu zabiegów funeral-
nych na ziemiach polskich, a także na rozmaite trudności 
w poznaniu pozycji kobiet w okresie wczesnego średniowie-
cza65. Niemniej jednak, na podstawie dokonanych analiz, 
A. i J. Wrzesińscy zdołali zaobserwować szereg intrygują-
cych zbieżności pomiędzy niektórymi pochówkami podwój-
nymi mężczyzn i kobiet – np. we wszystkich przypadkach 
z Dziekanowic (gdzie zmarli złożeni byli do wspólnej jamy 
mniej więcej równolegle względem siebie), a także w Brze-
ściu Kujawskim (ryc. 1:1), Masłowicach i Niemczy kobieta 
spoczywała po lewej stronie mężczyzny. W tym kontekście 
rozważano, czy ułożenie mężczyzn po prawej stronie miało 
jakiś związek z ich uprzywilejowaną pozycją, zauważając 
przy tym, że w różnych kręgach kulturowych prawa strona 
związana jest z tym, co uprawnione, dobre i święte i że 
nawet współcześnie najważniejszych gości zwykle sadza 
się po prawej stronie gospodarza66. Kolejną odnotowaną 
przez A. i J. Wrzesińskich zbieżnością we wczesnośrednio-
wiecznych grobach podwójnych z ziem polskich jest fakt, 
że w kilku przypadkach zmarli mieli złączone dłonie67 

60 Z. A. Rajewski, op. cit., s. 43, 50-51, 55.
61 J. Kostrzewski, Kultura prapolska, Poznań 1949, s. 359. 
62 W. Antoniewicz, Problem rozkładu wspólnoty pierwotnej 

na ziemiach Polski, [w:] Pierwsza sesja archeologiczna IHKM 
PAN, red. W. Hensel, Warszawa-Wrocław 1957, s. 121. 

63 H. Zoll-Adamikowa, op. cit., s. 19-23.
64 A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, Amor et mors…
65 Ibidem, s. 441-442. 
66 Ibidem, s. 443; cf Y.F. Tuan, Przestrzeń i miejsce, tłum. 

A. Morawińska, Warszawa 1987, s. 61-62. 
67 A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, Amor et mors…, s. 442. 
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Ryc. 1. Przykłady grobów podwójnych z cmentarzysk wczesnośredniowiecznych z ziem polskich: 1. Grób podwójny 64-65 z Brześcia 
Kujawskiego. Wg A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, Wspólny grób kobiety i mężczyzny…, s. 81; 2. Grób podwójny 214A-214B z Sowinek. 
Wg A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, op. cit., s. 81; 3. Grób 68-69/94 z Dziekanowic. Wg A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, op. cit., s. 80; 4. Grób 
80-80a/97 z Dziekanowic. Wg A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, op. cit., s. 80; 5. Grób podwójny 31-34 z Młodzikowa. Wg A. Wrzesińska, 
J. Wrzesiński, op. cit., s. 81; 6. Grób 32/57 z Kałdusa. Wg A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, op. cit., s. 81; 7. Grób 13-14/95 z Dziekanowic. 
Wg A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, op. cit., s. 80; 8. Grób 79-79a/94 z Dziekanowic. Wg A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, op. cit., s. 80; 9. Grób 
50-50a/95 z Dziekanowic. Wg A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, op. cit., s. 85; 10. Grób 40a-40b/96 z Dziekanowic. Wg A. Wrzesińska, 
J. Wrzesiński, op. cit., s. 85; 11. Grób 107 ze Złotej Pińczowskiej. Wg M. Miśkiewicz, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Złotej 

Pińczowskiej…, s. 121; 12. Grób 38 ze Złotej Pińczowskiej. Wg M. Miśkiewicz, op. cit., s. 104. Oprac. autorzy.



LESZEK GARDEŁA, KAMIL KAJKOWSKI

108

(Dziekanowice, grób 80-80a/97, a także Niemcza, grób 6568 
i Wierzenica, grób 969).

W artykule zatytułowanym Wspólny grób kobiety i męż-
czyzny – przykład z Dziekanowic, stan 2270 A. i J. Wrzesińscy 
powracają do problematyki grobów podwójnych. Tekst ten 
cechuje duży stopień szczegółowości i jest to, jak dotąd, naj-
obszerniejsze studium tego zjawiska. W kontekście naszych 
rozważań interesujące jest, że wspomniani badacze już 
w pierwszym zdaniu swojej pracy określają odkryte przez 
siebie groby jako „rodzinne”, zaś w zakończeniu piszą:

Przytoczone wyżej przykłady grobów podwójnych 
są nie tylko wyrazem obrzędowości i stosunku 
żywych do martwych w okresie wczesnego śre-
dniowiecza. Możliwe, iż wspólne pochówki kobiety 
i mężczyzny są miejscem spoczynku dwóch mał-
żonków, którzy żyjąc razem w chwili śmierci razem 
zostali pochowani. Wspomniane groby podwójne są 
dowodem bardzo szczególnych związków między 
dwojgiem bliskich sobie ludzi71.

Kolejna praca A. i J. Wrzesińskich, wydana rok później 
w zbiorze będącym pokłosiem Funeraliów Lednickich, jest 
utrzymana w tym samym tonie. Wspólne pochówki kobiety 
i mężczyzny uznano za należące od osób, które łączył bli-
ski związek uczuciowy72. Natomiast w przypadku bezpo-
średniego sąsiedztwa mogił kobiety i mężczyzny złożonych 
w samodzielnych jamach grobowych ulokowanych równo-
legle obok siebie, badacze dopatrywali się bliskich relacji 
między zmarłymi i domniemywali związków rodzinnych, 
czy rodowych73.

Mimo iż nie można kategorycznie wykluczyć, że pomię-
dzy zmarłymi pochowanymi w grobach podwójnych istniały 
jakieś zależności (np. para kochanków, mąż i żona bądź 
ojciec i dziecko), to wydaje się, że powszechne w polskiej 
literaturze postrzeganie analizowanych przez nas grobów 
jako wyrażających „związki uczuciowe” lub „rodzinne/
rodowe” jest jednak zbyt arbitralne i niejednokrotnie oparte 
na dość słabych argumentach. Racjonalnie patrząc, zało-
żenia tego nie sposób udowodnić zarówno na podstawie 
zachowanych materiałów archeologicznych, jak i w opar-
ciu o dotychczas przeprowadzone badania antropologiczne. 
Co więcej, dokładniejszy ogląd sposobu ułożenia zmarłych, 
szerszego kontekstu danego grobu, a także rezultatów ana-
liz antropologicznych może prowadzić do całkiem odmien-
nych wniosków niż te powszechnie postulowane.

68 K. Wachowski, op. cit., s. 29.
69 Z.A. Rajewski, op. cit., s. 43, 54-55. Co ciekawe, w zwię-

złym opisie tego grobu Z. A. Rajewski podaje, że przy zmarłych 
leżały dwa kamienie, jeden na drugim. Kolejne dwa kamienie od-
kryto przy kościach ich kończyn dolnych.

70 A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, Wspólny grób..., s. 77-88.
71 Ibidem, s. 86.
72 A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, I nie opuszczę cię…, s. 284.
73 Ibidem, s. 284.

J. Wrzesiński ponownie podjął problematykę grobów 
podwójnych w 2009 roku, wydając popularno-naukowy 
tekst pt. Razem czy osobno? – czyli miłość po grób74. W swo-
jej wymowie artykuł ten jest bardzo podobny do omawianej 
wyżej pracy z 2002 roku i prac z lat poprzednich, napisanych 
we współautorstwie z A. Wrzesińską. Skupiając się szczegól-
nie na grobach podwójnych, do których złożono mężczyznę 
i kobietę, autor zwrócił uwagę na ich zróżnicowanie: 

• Pochówki podwójne powstałe na skutek dołożenia, 
po dłuższym czasie, do grobu pierwotnie pojedynczego, 
dodatkowej osoby. Takie zabiegi mogły prowadzić do 
przesunięcia kości wcześniej pochowanego osobnika 
i złożenia ich w jednym skupisku w układzie nieana-
tomicznym (zazwyczaj jednak kościec jest kompletny). 
Warto nadmienić, że w przypadku grobów z Dziekano-
wic za każdym razem przesunięte szczątki kostne nale-
żały do mężczyzn75. Oznacza to, że najpierw w grobie 
pochowany był mężczyzna, a dopiero po jakimś czasie 
dołożona została do niego kobieta.

• Pochówki mężczyzn i kobiet, które początkowo zakła-
dane były dla jednej osoby, lecz do których, po stosun-
kowo niedługim czasie, dołożono drugą nie powodując 
przy tym naruszenia anatomicznego układu pierwszej. 
Znamienne jest, że w Dziekanowicach do tego typu gro-
bów najpierw składany był mężczyzna, a dopiero póź-
niej kobieta76.

• Pochówki dwojga osób, które poniosły śmierć najpraw-
dopodobniej w tym samym czasie i zostały złożone do 
wspólnej jamy grobowej obok siebie. W takich przy-
padkach zmarli najczęściej mają głowy skierowane 
w tę samą stronę77. Cechą charakterystyczną tego typu 
grobów są ich ponadnormatywne rozmiary, świadczące 
o tym, że jama grobowa od samego początku pomy-
ślana była jako mająca pomieścić dwoje ludzi. 

Ponownie warto przytoczyć opinię J. Wrzesińskiego 
na temat grobów podwójnych z wczesnośredniowiecznej 
Polski:

Chyba nie ulega wątpliwości, że osoby pochowane 
we wspólnych grobach łączyło uczucie większe niż 
tylko powiązania rodowe czy rodzinne. A ci, któ-
rzy ich chowali uszanowali to uczucie. Zagadką 
pozostaje przyczyna wspólnej śmierci. Czy jest ona 
efektem tragicznych wydarzeń, czy traumatycz-
nych przeżyć jednego po śmierci pierwszego? Na 
tak postawione pytanie nie jesteśmy dziś w stanie 
odpowiedzieć. Jeśli na odkrywanych w toku badań 

74 J. Wrzesiński, Razem czy osobno?..., s. 87-102.
75 A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, I nie opuszczę cię…, s. 286.
76 Ibidem, s. 287.
77 Wedle J. Wrzesińskiego (op. cit., s. 92) na cmentarzysku 

w Dziekanowicach było 5 tego typu grobów podwójnych. 
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wykopaliskowych szczątkach ludzkich nie znajdu-
jemy wyraźnych śladów mogących bezsprzecznie 
wskazać przyczynę śmierci, jesteśmy dość bezradni. 
Jeżeli nie mamy śladów ran, cięć widocznych na 
kośćcu, trudno wyrokować o przyczynach zejścia78.

I dalej: 

Jest wielce prawdopodobne, iż wspomniane groby 
są wspólnym miejscem spoczynku małżonków. Ich 
staranne ułożenie w grobie, połączone dłonie, sple-
cione ciała to nie tylko zwykły efekt kultywowania 
zwyczajów czy przestrzegania zasad prawnych 
i uwarunkowań społecznych. Pochówki te są dowo-
dem bardzo szczególnych związków uczuciowych 
łączących dwoje bliskich sobie ludzi. A co więcej 
jest to dowód akceptacji i uszanowania tych uczuć 
przez osoby je chowające79.

Faktycznie, na ziemiach polskich odkryto szereg gro-
bów podwójnych, które potencjalnie można postrzegać 
jako groby bliskich sobie osób – być może kochanków lub 
nawet małżonków. Może o tym świadczyć sposób ułożenia 
zmarłych, a także np. ich splecione dłonie czy inne gesty. 
Tym niemniej, w wielu przypadkach można odnieść wra-
żenie, że autorzy cytowanych wyżej prac chcieli niejako 
„na siłę” dopasować materiał archeologiczny do z góry 
postawionej hipotezy. Dodajmy, że tekst J. Wrzesińskiego 
ukazał się w popularno-naukowym tomie poświęconym 
Miłości, damom i rycerzom, co tłumaczy dlaczego alter-
natywne, być może bardziej drastyczne w swej wymowie, 
interpretacje grobów podwójnych zostały całkowicie pomi-
nięte. Naszym zdaniem nie ma jednak podstaw, aby każdy 
z grobów podwójnych – szczególnie w przypadkach gdzie 
pochowano mężczyznę i kobietę – postrzegać w identyczny 
sposób i według tego samego schematu. W obliczu wciąż 
rosnącej bazy źródłowej konieczne jest świeże spojrzenie na 
dostępne materiały archeologiczne, zadanie nowych pytań 
i podjęcie próby rozpatrzenia ich w szerszym kontekście. 

Problemem grobów podwójnych zajęli się niedawno 
także Alicja Drozd, Andrzej Janowski i Dariusz Poliński80. 
W swoim tekście omówili oni nietypowy, nowożytny grób 
mężczyzny i dziecka (nr 59) odkryty na cmentarzysku w Pniu 
koło Bydgoszczy. Datowanie tego grobu między 2. połową 
XVI a 1. połową XVII w. sprawia, że wykracza on poza 
ramy chronologiczne przyjęte w naszym artykule (X-XIII w.). 
Tym niemniej warto nadmienić, że praca A. Drozd, J. Janow-
skiego i D. Polińskiego stanowi dobre podsumowanie dotych-
czasowego stanu badań nad grobami podwójnymi na zie-
miach polskich w okresie średniowiecza. Co więcej, chyba 
po raz pierwszy w polskiej literaturze przedmiotu podjęto 

78 Ibidem, s. 98-99. 
79 Ibidem, s. 102.
80 A. Drozd, A. Janowski, D. Poliński, op. cit., s. 97-104.

starania, aby interesujące nas zjawisko umieścić w szer-
szym kontekście kulturowym, wykorzystując analogie m.in. 
z okresu merowińskiego, terenów anglosaskich oraz nekro-
poli awarskich. Podano również szereg danych statystycz-
nych określających ilość grobów zawierających więcej niż 
jednego osobnika na polskich cmentarzyskach wczesnośre-
dniowiecznych – wszystko to daje dobry pogląd na zasięg 
i skalę tego zwyczaju funeralnego. Choć krótki, omawiany 
artykuł stanowi naszym zdaniem bardzo cenny głos w dys-
kusji nad grobami podwójnymi z tych terenów.

Po dokonaniu przeglądu obecnego stanu badań, spró-
bujmy teraz przyjrzeć się dokładniej rozmaitym wariantom 
grobów podwójnych odkrywanych na ziemiach polskich we 
wczesnym średniowieczu a następnie zaproponować szereg 
alternatywnych ich interpretacji. 

Pochówki małżonków? 
Jak już wspominaliśmy, w obrębie wczesnośrednio-

wiecznych cmentarzysk na obszarze Polski odnajduje się 
groby, które można potencjalnie postrzegać jako pochówki 
małżonków. Na to przypuszczenie wskazuje przede wszyst-
kim zachowany układ szkieletów implikujący, iż zmarłych 
pochowano w pozycjach mogących wskazywać na łączącą 
ich przed śmiercią zażyłość. Tego typu interpretację można 
zaproponować dla kilku grobów odkrytych na cmentarzy-
sku w Dziekanowicach oraz na szeregu innych stanowisk 
(np. wspomniane już wcześniej groby z Niemczy oraz Wie-
rzenicy). Przyjrzyjmy się wybranym przykładom.

W grobie 68-69/94 z Dziekanowic (ryc. 1:3) pochowano 
mężczyznę i kobietę w wieku kolejno 40 i 30-40 lat. Oboje 
byli drobnej budowy i niskiego wzrostu, zaś ich ciała ułożono 
na plecach, z głowami zorientowanymi w kierunku zachod-
nim. Jak podaje J. Wrzesiński81, zmarłych pochowano w taki 
sposób, że ich dłonie spoczywały tuż obok siebie. W grobie 
tym znaleziono ponadto dwa przedmioty – mały miedziany 
kabłączek przy lewej skroni kobiety oraz gliniany przęślik 
w południowo-zachodnim narożniku jamy grobowej. 

W innym grobie z Dziekanowic (80-80a/97) pocho-
wano kobietę w wieku 30-35 lat oraz mężczyznę w wieku 
25-30 lat (ryc. 1:4). Oboje zmarli byli ułożeni na plecach, 
z głowami skierowanymi na wschód. Spoczywali oni bar-
dzo blisko siebie – kobieta leżała przy lewym boku mężczy-
zny, a palce dłoni obojga zmarłych były splecione. W grobie 
tym nie znaleziono żadnych przedmiotów. 

Za kolejny przykład może posłużyć grób odkryty 
w trakcie badań archeologicznych na nekropolii w Kałdusie 
stan. 1 (ryc. 1:6). W znaczących rozmiarów jamie grobowej 
(nr 32AB/57) znaleziono szczątki kobiety oraz mężczyzny, 
zaś jak pisała Violetta Stawska:

Układ szkieletu kobiety od czaszki do piersiowego 
odcinka kręgosłupa wskazywał, że zmarłą ułożono 

81 J. Wrzesiński, op. cit., s. 92.
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nieznacznie na lewym boku, ze zgiętymi kończy-
nami górnymi i rękoma poniżej żeber (prawa) oraz 
poniżej żuchwy (lewa). Na podstawie układu szkie-
letu mężczyzny można przypuszczać, że zmarłego 
ułożono na prawym boku, ze zgiętymi kończynami 
górnymi i dolnymi. Zmarłych prawdopodobnie 
pochowano równocześnie, o czym świadczy ułoże-
nie szkieletów względem siebie: kości prawej ręki 
mężczyzny zalegały pod łopatką, zaś kości lewej 
na żebrach szkieletu kobiety; ponadto kości prawej 
kończyny dolnej szkieletu mężczyzny odsłonięto 
pod lewą kością udową kobiety82.

Z omawianego cmentarzyska ma rzekomo pochodzić 
jeszcze jeden analogiczny pochówek odkryty w 1877 r. 
Niestety, nie zachowały się żadne dodatkowe informacje na 
jego temat83. 

Na nekropolii w Cedyni (stan. 2) zarejestrowano dwa 
groby (190 i 191), w których układ zachowanych szczątków 
kostnych sugeruje, iż jedna ze zmarłych osób została uło-
żona w taki sposób, żeby obejmowała drugą. Niestety nie 
określono płci ani wieku zmarłych. Nie stwierdzono też 
występowania przy nich jakiegokolwiek wyposażenia84. 

Ofiary ludzkie?
Jakkolwiek w omawianych wyżej artykułach autorstwa 

J. i A. Wrzesińskich groby podwójne kobiety i mężczyzny 
dość kategorycznie uznawane były za należące do pary 
„małżonków” (w cytowanych pracach nigdy nie wyjaśniono 
jak należy rozumieć to określenie w kontekście wczesnego 
średniowiecza), wydaje się nam, że przynajmniej w kilku 
przypadkach można pokusić się o inną interpretację. Naj-
nowsze tendencje w podejmowanych próbach wyjaśnienia 
fenomenu pochówków zbiorowych koncentrują się na poszu-
kiwaniach zależności pomiędzy poszczególnymi osobni-
kami złożonymi do tego rodzaju grobów85. W odniesieniu 
do praktyk funeralnych z wczesnośredniowiecznej Skan-
dynawii niejednokrotnie podkreślano, że groby podwójne 
zawierające szczątki kobiety i mężczyzny nie muszą wcale 
należeć do dwojga małżonków86. Naszym zdaniem, całkiem 
uprawomocniony wydaje się być pogląd, iż także na zie-
miach polskich do wspólnego grobu mogła zostać złożona 
na przykład rytualnie uśmiercona niewolnica lub niewolnik. 
Spróbujmy w tym kontekście przyjrzeć się dwóm szczegól-
nym grobom z Dziekanowic. 

82 V. Stawska, op. cit., s. 56.
83 Ibidem, s. 56.
84 H. Malinowska-Łazarczyk, op. cit., s. 47-48.
85 Cf ostatnio A. Szczepanek, Archeotanatologia pochów-

ków zbiorowych od pradziejów po czasy współczesne, Rzeszów 
2013; L. Loe, A. Boyle, H. Webb, D. Score, ‘Given to the Ground’. 
A Viking Age Mass Grave on Ridgeway Hill, Weymouth, „Dorset 
Natural History and Archaeological Society Monograph Series”, 
nr 22, Oxford 2014.

86 Cf J. Skaarup, Dobbeltgrave, „Skalk”, z. 3, 1989,  s. 4-8.

W przypadku grobu 13-14/95 mamy do czynienia ze 
śladami wskazującymi na długotrwałe ceremonie fune-
ralne. Analiza nawarstwień archeologicznych wskazuje, 
iż pierwszym etapem czynności pogrzebowych było wyko-
panie jamy grobowej, do której złożono w pozycji na wznak 
dorosłego mężczyznę, zmarłego w wieku 22-25 lat (ryc. 1:7). 
Po krótkim czasie jamę tę rozkopano, częściowo powiększa-
jąc ją od strony północnej, i tuż przy lewym boku mężczy-
zny umieszczono zwłoki 30-letniej kobiety. Kobietę tę uło-
żono w pozycji skurczonej z podgiętymi rękami i nogami. 
Znamienne jest, że na jej lewej kości czołowej znajdowała 
się głęboka rana cięta – była ona niezagojona i mogła sta-
nowić bezpośrednią przyczynę zgonu. Zaskakujące wydaje 
nam się to, że jak dotąd w żadnej publikacji nie próbowano 
dopatrywać się w tym grobie przykładu złożenia ofiary 
ludzkiej. Ignorując fakt występowania głębokiej rany na 
czaszce zmarłej zupełnie pominięto możliwość, że kobieta 
mogła zostać uśmiercona w wyniku działań rytualnych. 

Kolejnym grobem z Dziekanowic, gdzie potencjalnie 
możemy mieć do czynienia z ofiarą z człowieka, jest grób 
8-8a/00 (ryc. 3:2). Zmarłych ułożono obok siebie, zachowu-
jąc jednak pewną odległość, a zwarte ułożenie kośćca obu 
szkieletów skłania do przypuszczenia, że pochowano ich 
w całunach i najprawdopodobniej na drewnianych marach. 
W chwili śmierci mężczyzna miał 35-40, natomiast kobieta 
30 lat. Oboje należeli do osób dość wysokich: mężczyzna 
miał około 177,2 cm wzrostu, zaś kobieta około 167,5 cm. 
W omawianym grobie znaleziono ponadto materiał orga-
niczny w postaci węgli drzewnych, a ich obecność tłuma-
czono jako ślady po obrzędach związanych z oczyszczaniem 
jamy grobowej (J. Wrzesińscy używają określenia „pury-
zacja jamy”). Odkryto tam również szereg przedmiotów. 
Mężczyźnie towarzyszył żelazny nóż w skórzanej pochewce 
spoczywający przy lewym pasie, natomiast przy prawym 
biodrze kobiety znajdowało się żelazne szydło z drewnianą 
rękojeścią, a wzdłuż dolnego odcinka jej lewego uda leżał 
żelazny nóż. Co znamienne, na czaszce mężczyzny stwier-
dzono rozległy uraz (ubytek prawej kości ciemieniowej), 
który powstał najprawdopodobniej w wyniku uderzenia 
bronią sieczną, być może mieczem lub toporem. Rana ta 
mogła być przyczyną jego śmierci, gdyż nie zarejestrowano 
śladów jej gojenia87. Interesujące jest to, że fragment odciętej 
kości czaszki, o wymiarach 69x44 mm, został złożony przy 
lewym barku szkieletu. Obecność tego fragmentu w grobie 
może sugerować, że mężczyzna nie poniósł śmierci w boju, 
lecz że dokonano na nim jakiejś formy egzekucji (rytual-
nej?) w pobliżu miejsca jego pochówku, być może nawet nad 
grobem, w trakcie dramatycznej ceremonii pogrzebowej. 
Wydaje się, iż gdyby uraz powstał w wyniku działań wojen-
nych, odcięty w trakcie walki fragment czaszki nie byłby 
możliwy do odnalezienia. Rozmyślając nad tym szczegól-
nym grobem nie można wykluczyć również możliwości, 

87 A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, Wspólny grób…, s. 77-78.
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że mamy tu do czynienia z przykładem nieudanej trepa-
nacji, w wyniku której nastąpił zgon. Warto dodać, iż nie-
kiedy zabiegi tego rodzaju związane były z aktywnością 
rytualną, gdzie nie tylko sam akt, ale również fragmenty 
kości pozyskane w jego trakcie mogły odgrywać określoną 
rolę w symbolicznej waloryzacji rzeczywistości społeczno-
ści pogańskich88.

Podobnie jak w innych przypadkach, także w tym 
trudno odnieść się do kwestii relacji łączących zmarłych. 
Zastanawia fakt ułożenia ich w pewnej odległości od siebie 
oraz wyposażenie kobiety w szydło i nóż. Jeśli założymy, 
że przedmioty te złożono do grobu z myślą o ich utylitar-
nym wykorzystaniu w zaświatach89, to w postaci kobiety 
możemy dopatrywać się osoby mającej pełnić określone 
funkcje w stosunku to mężczyzny. Innym wariantem, 
w obliczu wszystkich posiadanych przez nas danych być 
może bardziej racjonalnym, może być przypuszczenie, że to 
właśnie celowo uśmiercony mężczyzna miał towarzyszyć 
kobiecie, na przykład jako niewolnik służący jej pomocą po 
śmierci. 

Przykłady podwójnych grobów mężczyzny i kobiety, 
w których jedno ze zmarłych nosi ślady urazów czaszki, są 
znane także ze świata wikingów. Najbardziej wyrazistym 
w tym kontekście jest grób odkryty w Ballateare na Wyspie 
Man (Morze Irlandzkie)90. Stan zachowania poszczególnych 
elementów pochówku, jak i sporządzona dokumentacja są 
na tyle dobre, że można pokusić się o dość dokładną rekon-
strukcję kolejnych aktów ceremonii pogrzebowej. W sto-
sunkowo obszernej i głębokiej jamie grobowej pochowano 
w drewnianej trumnie dorosłego mężczyznę. Do trumny 
złożono miecz w pochwie wykonanej z drewna (co ciekawe, 
zarówno miecz i pochwa były połamane w kilku miejscach) 
oraz okuwany baldric (pas do zawieszenia pochwy), włócz-
nię i nóż. Mężczyzna najprawdopodobniej odziany był 
w płaszcz, o czym świadczy brązowa szpila pierścieniowa 
znaleziona na jego lewym ramieniu. Na zewnątrz trumny, 
pomiędzy nią a ścianą jamy grobowej, stała tarcza z żela-
znym umbem, zaś na wieku samej trumny położono jeszcze 

88 A. Paluch, Trepanacja lecznicza i magiczna w Europie, 
„Archiwum Historii Medycyny”, t. 33, 1970, s. 2; Z. Bereczki, 
A. Marcsik, Trephined skulls from Ancient Population in Hunga-
ry, „Acta Medica Lituanica”, t. 12, 2005, nr 1, s. 65; T. Kozłowski, 
Stan biologiczny i warunki życia ludności in Culmine na Pomorzu 
Nadwiślańskim (X-XIII wiek). Studium antropologiczne, Toruń 
2012, s. 27. 

89 Cf  K. Kajkowski, P. Szczepanik, Utensylia w grobach po-
morskich wczesnego średniowiecza. Dowód profesji czy działania 
symboliczne, [w:] Królowie i biskupi, rycerze i chłopi – identyfi-
kacja zmarłych, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, „Funeralia 
Lednickie”, t. 16, Poznań 2014, s. 411-423.

90 G. Bersu, D.M. Wilson, Three Viking Graves in the Isle of 
Man, London 1966, s. 45-62; D.M. Wilson, The Vikings in the Isle 
of Man, Aarhus  2008, s. 28-36; L. Gardeła, The Headless Nor-
semen. Decapitation in Viking Age Scandinavia, [w:] The Head 
Motif in Past Societies in a Comparative Perspective, „Internatio-
nal Interdisciplinary Meetings „Motifs Through The Ages”, t. 1, 
red. L. Gardeła, K. Kajkowski, Bytów 2013, s. 127-128.

dwie dodatkowe włócznie. Po zasypaniu jamy grobowej 
piaskiem zaczęto konstruować kopiec z zebranych z okolicy 
plastrów torfu. W pewnym momencie jednak konstrukcję 
kopca wstrzymano, aby dokonać szeregu bardzo drama-
tycznych zabiegów rytualnych. W górnej warstwie kopca 
archeolodzy znaleźli zwłoki kobiety, na czaszce której wid-
niał wyraźny ślad uderzenia ostrokrawędzistym przedmio-
tem (najprawdopodobniej mieczem), powodującego odcięcie 
kawałka kości ciemieniowej91. W dotychczasowych publi-
kacjach najczęściej sugerowano, że kobieta ta została zło-
żona w ofierze. Jakkolwiek brakuje źródeł pisanych, które 
w pełni korespondowałyby z sytuacją zastaną w Ballateare, 
pogląd ten wydaje się uzasadniony w świetle faktu, że ist-
nieją przekazy mówiące wyraźnie o rytualnym uśmiercaniu 
kobiet mających towarzyszyć swym panom w zaświatach. 
Warto dodać, że w górnych partiach kopca z Ballateare 
odkryto także warstwę spalonych kości zwierzęcych oraz 
ślad po drewnianym słupie. Słup ów został być może wbity 
w taki sposób, aby wystawał na powierzchni. Niewyklu-
czone również, że znajdowały się na nim jakieś zdobie-
nia, bądź inskrypcja (o wznoszeniu drewnianego słupa 
z inskrypcją na szczycie kurhanu wspomina Ibn Fadlān)92. 

Grób z Ballateare pochodzi oczywiście z całkowicie 
odmiennego kontekstu kulturowego i z obszaru znacznie 
oddalonego od ziem polskich. Należy też pamiętać, że cho-
ciaż jest to grób podwójny, to należy on do innego typu niż te 
odkrywane w Polsce (ciała ułożone są ‘nad sobą’, ale w jed-
nym kopcu). Tym niemniej, grób z Ballateare datowany 
jest na okres wczesnego średniowiecza i stanowi dobry 
przykład wskazujący na możliwość dokonywania drama-
tycznych (i brutalnych z naszej współczesnej perspektywy) 
aktów rytualnych w trakcie pogrzebu. Sposób potraktowa-
nia kobiety, a także zarejestrowany układ jej szczątków dość 
jasno sugerują, że faktycznie możemy mieć tu do czynienia 
z egzekucją. Przytoczona analogia, mimo iż dość odległa, 
wydaje się potwierdzać, że społecznościom wczesnośre-
dniowiecznym, nawet funkcjonującym w chrześcijańskim 
kontekście kulturowym, takie zabiegi nie były zupełnie 
obce (Wyspa Man została schrystianizowana jeszcze przed 
przybyciem na nią wikingów). 

Powracając do problemu grobu 13-14/95 z Dziekanowic 
nie możemy wykluczyć jeszcze jednej możliwości interpre-
tacyjnej. Przekaz Ibn Fadlāna93 dotyczący pogrzebu Rusa 
należącego do elity społecznej wskazuje, że zabita w  trakcie 

91 Warto nadmienić, że w odróżnieniu od przypadku zare-
jestrowanego w Dziekanowicach (grób 8-8a/00) w Ballateare nie 
znaleziono fragmentu odciętej czaszki. 

92 Najnowsza interpretacja grobu z Ballateare oraz jego ar-
tystyczna rekonstrukcja została niedawno opublikowana w ar-
tykule L. Gardeła, Viking Death Rituals on the Isle of Man, 
[w:]  Viking Myths and Rituals on the Isle of Man, red. L. Garde-
ła, C. Larrington, Languages Myths and Finds, t. 1, Nottingham 
2014, s.  30-37.

93 J. Montgomery, Ibn Fadlān and the Rūssyyah, „Journal of 
Arabic and Islamic Studies”, t. 3, 2000, s. 1-25.
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Ryc. 2. Przykłady grobów podwójnych z cmentarzysk wczesnośredniowiecznych z ziem polskich: 1 – Grób  13AB/00 z Kałdusa, stan. 4. 
Wg W. Chudziak (red.), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4), Mons Sancti Laurenti 5, Toruń 2010, 
s. 352; 2 – Grób 256/01 z Kałdusa, stan. 4. Wg W. Chudziak (red.), op. cit., s. 391; 3 – Grób 194/01 z Kałdusa, stan. 4. Wg W. Chudziak 
(red.), op. cit., s. 381; 4 – Grób 356/02 z Kałdusa, stan. 4. Wg W. Chudziak (red.), op. cit., s. 405; 5 – Grób 221/01/02 z Kałdusa, stan. 4. 
Wg W. Chudziak (red.), op. cit., s. 385; 6 – Grób 221/01/02 z Kałdusa, stan. 4 – kości noworodka. Wg W. Chudziak (red.), op. cit., s. 385. 
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uroczystości pogrzebowych i ostatecznie spalona wraz 
z nim kobieta mogła otrzymać w trakcie ceremonii status 
małżonki. Jak sugeruje wspomniany przekaz, wszystkie 
elementy pogrzebu z udziałem kobiety dokonały się za jej 
zgodą. Możemy zatem sądzić, iż wiązało się to z podniesie-
niem jej statusu w zaświatach, a niewykluczone, że także 
prestiżu jej bliskich (o których niestety nic nie wiemy). Mie-
libyśmy więc tutaj do czynienia ze znanym ze źródeł etno-
graficznych rytuałem „pośmiertnych zaślubin”94. 

Biorąc pod uwagę wszystko co zostało powiedziane 
powyżej, warto zastanowić się czy w takich właśnie kate-
goriach nie można by próbować analizować pochówków 
podwójnych, które w literaturze przedmiotu odnosi się do 
miejsc spoczynku przedstawicieli elit społecznych. Pod-
stawą tej interpretacji jest najczęściej forma i wyposaże-
nie jamy grobowej wyróżniające się na tle innych obiek-
tów zarejestrowanych w obrębie danego cmentarzyska. Do 
kategorii „elitarnych pochówków podwójnych” włączyć 
można m.in. bogato wyposażony grób komorowy 13AB/00 
z Kałdusa, stan. 4 (ryc. 2:1). Złożono w nim zwłoki mężczy-
zny i kobiety w wieku adultus, które pochowano obok sie-
bie w pozycji na plecach z kończynami górnymi wyprosto-
wanymi wzdłuż ciała95. Całkiem prawdopodobne jest także, 
iż ze szczątkami osób należących do elity społecznej mamy 
do czynienia w przypadku opisywanego już grobu 8-8a/00 
odnalezionego w Dziekanowicach. Może na to wskazy-
wać ponadprzeciętny wzrost obojga złożonych w nim 

94 M.R. Barjaktarović, Zaślubiny pośmiertne albo zastępcze 
(wprowadzenie porównawczo-historyczne do objaśnienia oby-
czaju), „Lud”, t. 58, 1974, s. 87-98. 

95 J. Bojarski, W. Chudziak, A. Drozd, A. Koperkiewicz, 
T. Kozłowski, V. Stawska, Katalog źródeł, [w:] Wczesnośrednio-
wieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4)..., 
s. 440-441.

zmarłych. Za elitarny można też uznać „grób podwójny” 
odkryty w Bodzi (numery pochówków E864/I i E870)96, 
a także szereg innych. Przytoczone groby interpretowane 
jako należące do przedstawicieli elit społecznych, wyka-
zują szereg cech wyróżniających je (bądź złożone do nich 
osoby) spośród pozostałych grobów rejestrowanych na 
poszczególnych nekropolach (np. rozmiary jamy grobowej, 
stosunkowo bogate wyposażenie, cechy fizyczne zmarłych 
itd.). Nie wiemy niestety, czy od norm stosowanych w przy-
padku pozostałych pochówków wyróżniał je także scena-
riusz działań obrzędowych. Na takie rozwiązanie wskazuje 
opis Ibn Fadlāna. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, 
iż przekaz ten jest bezprecedensowy i nie upoważnia do 
wyciągnięcia jednoznacznych konkluzji transponujących 
opisane w nim wydarzenia na znane groby mogące zawie-
rać szczątki przedstawicieli elit społecznych. Trzeba jednak 
podkreślić, że sam brak większej ilości źródeł nie musi 
jednocześnie prowadzić do odrzucenia tej, skądinąd nie-
zwykle atrakcyjnej, interpretacji. Obecny stan badań nad 
interesującymi nas w tym miejscu zagadnieniami powo-
duje, iż zasygnalizowane kwestie muszą pozostać na razie 
bez rozwiązania.

Podsumowując, wydaje nam się, że określenie „groby 
małżonków” zaproponowane m.in. w pracach A. i J. Wrze-
sińskich, należy doprecyzować. W trakcie przyszłych badań 
nad tymi zjawiskami wypadałoby zastanowić się, czy osoby 
pochowane w grobach podwójnych były małżonkami przed 
śmiercią, czy dopiero stały się nimi po niej, w wyniku 
(być może bardzo dramatycznych) ceremonii pogrzebo-
wych? Aktualnie pytanie to musi niestety pozostać bez 
odpowiedzi. 

Pochówki zbiorowe jako rezultat 
dramatycznych wydarzeń?

Groby, w których szczątki zmarłych noszą ślady roz-
maitych urazów interpretuje się często jako bezpośredni 
rezultat różnych dramatycznych wydarzeń. Najczęściej 
przypadki takie postrzega się w kontekście epidemii oraz 
klęsk żywiołowych, ale również działań wojennych bądź 
brutalnych egzekucji. Na obszarze Polski na takie groby 
natrafiono np. w trakcie badań wykopaliskowych cmenta-
rzysk w Czersku97 i Różynach98. Zapewne podobnie można 
interpretować podwójny pochówek (nr 222) z Hali Targowej 
w Gdańsku (o dość szerokiej chronologii, umieszczającej go 
pomiędzy XII a XIV w.), gdzie układ szkieletów sugeruje 
gwałtowną śmierć, w której wyniku ciała zastygły w niena-
turalnej pozycji i zostały złożone do jednej jamy grobowej99.

Rozważając fenomen grobów podwójnych na wczesno-
średniowiecznych cmentarzyskach z ziem polskich warto 

96 A. Buko, W. Duczko, M. Kara, I. Sobkowiak-Tabaka, 
op. cit., s. 362. 

97 J. Bronicka-Rauhut, op. cit., s. 16.
98 Z. Ratajczyk, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska…
99 R. Krzywdziński, op. cit., s. 7-64.

Ryc. 3. Groby podwójne z Dziekanowic: 1 – grób 66-70/99; 
2 – grób 8-8a/00. Wg A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, op. cit., s. 78.
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przytoczyć ciekawą sytuację zaobserwowaną w grobie 
256/01 z Kałdusa stan. 4 (ryc. 2:2). Złożono w nim zwłoki 
kobiety w wieku maturus i mężczyzny zmarłego w podob-
nym okresie życia. Zmarłych pochowano w tym samym 
czasie, na boku (kobieta na lewym, mężczyzna na pra-
wym), w taki sposób, że ich twarze zwrócone były ku sobie, 
a stopy i kończyny górne stykały się100. Szczegółowe bada-
nia antropologiczne wskazały, iż na obu szkieletach zacho-
wały się ślady świadczące o aktach przemocy. Jak pisał 
Tomasz Kozłowski:

 
W obrębie czaszek obu pochowanych osób, ich 
kręgów szyjnych i w przypadku obojczyka należą-
cego do szkieletu kobiety zaobserwowano mnogie 
ślady urazów zadanych ostrokrawędzistym narzę-
dziem, a dodatkowo liczne złamania kości twa-
rzy, co również dotyczy głównie czaszki żeńskiej. 
Kości nie wykazują jakichkolwiek śladów procesów 
naprawczych, co jednoznacznie wskazuje, że osoby 
te poniosły w ich wyniku śmierć lub powstały one 
post mortem. Lokalizacja cięć i uderzeń oraz ich 
charakter świadczą, że ciała tych osób próbowano 
pozbawić głów. Wielokrotność urazów pozwala 
na graniczące wręcz z pewnością przypuszczenie, 
że przynajmniej większość z nich powstała już po 
śmierci101. 

Zarejestrowane ślady wskazują, iż nie mamy w tym 
przypadku do czynienia z egzekucją, ponieważ głowy 
chciano odciąć wielokrotnymi uderzeniami w szyję narzę-
dziem, które nie było w stanie całkowicie spenetrować 
tej części ciała (tasak, lekki miecz, toporek). Dodatkowo 
próbowano przeciąć połączenia stawowe czaszek i kręgo-
słupa oraz pomiędzy kręgami szyjnymi za pomocą noża 
o wąskim ostrzu. Działania te nie doprowadziły do oddzie-
lenia głów102. Według T. Kozłowskiego ślady na szkiele-
tach dowodzą, iż próby dekapitacji szczątków złożonych 
już do grobu dokonały osoby nie wprawione lub/i w nocy, 
na co wskazuje dość chaotyczny układ cięć. Podkreśla 
też, iż  zdecydowanie brutalniej obchodzono się z ciałem 
kobiety. 

Ten bezprecedensowy sposób potraktowania ciał złożo-
nych w omawianym grobie nosi wyraźnie ślady czynności 
rytualnych dokonanych najprawdopodobniej już na zwło-
kach. W literaturze przedmiotu analizowany pochówek 
próbowano niedawno łączyć z fenomenem składania krwa-
wych ofiar z ludzi103.

100 J. Bojarski, W. Chudziak, A. Drozd, A. Koperkiewicz, 
T. Kozłowski, V. Stawska, op. cit., s. 523-534.

101 T. Kozłowski, op. cit., s. 138-139. 
102 Ibidem, s. 138-139.
103 K. Kajkowski, Czy bogowie Pomorzan łaknęli krwi ob-

cych?, [w:] Obcy, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński „Funeralia 
Lednickie”, t. 14, Poznań 2012, s. 55-77.

Dokładanie zmarłych
W początkowych sekcjach naszego artykułu mówiliśmy 

o grobach podwójnych noszących ślady otwierania i dokła-
dania do nich kolejnych osobników104. 

Jak już wspominaliśmy, sytuację taką można zaob-
serwować w kilku przypadkach na cmentarzysku w Dzie-
kanowicach. W jednym z grobów (66-70/99) znajdował 
się szkielet mężczyzny w wieku około 35-40 lat, z głową 
zwróconą na wschód (ryc. 3:1). Po jego lewej stronie – po 
późniejszym otwarciu grobu – złożono kobietę w wieku 
45-50 lat. Kobieta ta spoczywała na lewym boku w silnie 
skulonej pozycji z ugiętymi kończynami górnymi i dol-
nymi105, ale w odróżnieniu od mężczyzny jej głowa skiero-
wana była na zachód. Znamienne są tutaj zarówno różnica 
wieku zmarłych, ich średni wzrost i mierna budowa ciała, 
jak i dość nietypowy układ zwłok kobiety. Warto też dodać, 
iż wokół szkieletów wystąpiły węgle drzewne.

W grobie 13-14/95, również z Dziekanowic, pochowano 
mężczyznę w pozycji wyprostowanej na wznak (ryc. 1:7). 
Jakiś czas później po jego lewej stronie dołożono zwłoki 
kobiety. Układ jej szczątków wskazuje, iż złożono ją 
w pozycji na boku z ugiętymi kończynami górnymi i pod-
kurczonymi dolnymi106. Co charakterystyczne, kobieta jest 
odwrócona do mężczyzny plecami. 

W grobie 356/02 w Kałdusie w różnym czasie zło-
żono zwłoki kobiety w wieku adultus i około 7-9 letniego 
dziecka  (ryc. 2:4). Szkielety zarejestrowano w jamie, w któ-
rej znajdowały się relikty drewnianej komory i trumny. 
Według autorów opracowania materiałów z omawianego 
cmentarzyska zaobserwowana stratygrafia wskazuje, że 
możemy mieć w tym przypadku do czynienia z grobem 
docelowo podwójnym, bądź też przeznaczonym nawet dla 
trzech osób107. 

Dokładanie zmarłych i przesuwanie 
pierwotnie pochowanych osobników

Na ziemiach polskich znaleziono szereg grobów podwój-
nych, do których drugą zmarłą osobę dołożono dopiero po 
dłuższym czasie, otwierając pierwotny grób pojedynczy 
i przesuwając znajdujące się w nim szczątki. Przyjrzyjmy 
się dokładniej kilku przykładom. 

W grobie 79-79a/94 z Dziekanowic w miejscu spoczy-
wających tu pierwotnie szczątków mężczyzny po długim 
czasie zdeponowano zwłoki kobiety (ryc. 1:8). Analogiczna 

104 Tematyce otwierania grobów na ziemiach polskich i in-
nych obszarach Europy będzie poświęcona najnowsza edycja 
Międzynarodowych Spotkań Interdyscyplinarnych ‘Motywy 
Przez Wieki’. Vide Książka abstraktów. Kończyny, kości i eks-
humacje w dawnych kulturach, II Międzynarodowe Spotkania 
Interdyscyplinarne ‘Motywy Przez Wieki’, red. L. Gardeła et al., 
Bytów 2014. 

105 A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, Wspólny grób…, s. 77.
106 Ibidem, s. 82.
107 J. Bojarski, W. Chudziak, A. Drozd, A. Koperkiewicz, 

T. Kozłowski, V. Stawska, op. cit., s. 557-558.
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sytuacja wystąpiła w grobie 51/99, w którym również zło-
żono kobietę (grób 79/99). W trakcie chowania jej zwłok 
znajdujące się w pierwotnym grobie szczątki mężczyzny 
starannie zebrano i zsunięto do zachodniej części jamy 
grobowej108. Należy zauważyć, że zmarła położona była 
na desce, a w jej prawej dłoni znaleziono monetę z XI w. 
Ponadto w zachodniej partii pierwotnego grobu (nr 51/99) 
odkryto 8 fragmentów metalowych okuć z czytelnym 
ornamentem roślinnym Prawdopodobnie były to okucia 
drewnianej misy. W zasypisku grobu znaleziono również 
żelazny tłoczek, a nad szkieletem kobiety żelazny nóż, 
należący prawdopodobnie do pierwotnego pochówku męż-
czyzny. Podobną sytuację zaobserwowano w pochówku 
oznaczonym numerem 50-50a/95, gdzie szczątki wcze-
śniej złożonego mężczyzny przemieszczono w oko-
lice stóp dodanej później kobiety (ryc. 1:9). Sytuacja ta 
powtórzyła się także w przypadku pochówku 40a-40b/96 
(ryc. 1:10)109. 

Jak wspominaliśmy już wyżej, na cmentarzysku 
w Dziekanowicach można zauważyć pewną prawidłowość 
– drugą osobą dokładaną do tego typu grobów zawsze 
była kobieta. Podobnie rzecz się ma w przypadku grobu 84 
(197ab) z cmentarzyska na wzgórzu Młynówka w Wolinie110. 
W grobie tym, na głębokości 70 cm pod darnią, znaleziono 
dwa „uszkodzone” szkielety ludzkie. Szczątki oznaczone 
numerem 197a należały przypuszczalnie do kobiety, która 
zmarła w wieku starczym. Pochowano ją na wznak a, wedle 
spostrzeżeń Jerzego Wojtasika, jej szkielet miał zniszczone 
kości stóp. Szczątki drugiego osobnika (nr 197b), przypusz-
czalnie mężczyzny, spoczywały w bezładzie u stóp kobiety. 
W górnej części jamy grobowej znaleziono rozmaite frag-
menty kości, które prawdopodobnie miały związek z leżą-
cymi niżej szkieletami obojga zmarłych. Ponadto w wypeł-
nisku jamy grobowej odkryto przepalone kości zwierzęce 
oraz inne przedmioty. Niestety opublikowany opis tego 
grobu jest bardzo lakoniczny. Jeżeli jednak poprawnie 
określono płeć zmarłych, to mamy tu do czynienia z sytu-
acją analogiczną do tej zarejestrowanej w Dziekanowicach 
– najpierw pochowano mężczyznę, a po upływie dłuższego 
czasu (najprawdopodobniej pozwalającego na dekompozy-
cję tkanek miękkich) jego grób otworzono i dołożono do 
niego zwłoki kobiety. 

Ślady podobnych zabiegów, czyli przesunięcia kośćca 
wcześniej złożonego osobnika, zarejestrowano także w gro-
bie 24 w Ostrowitem. W tym komorowym grobie pierwotnie 
złożono zwłoki osoby o nieustalonej płci, być może kobiety, 
w wieku juvenis. Po jakimś czasie do tego samego grobu 
dołożono szczątki kolejnej osoby (nr 433). Zdaniem badaczy 
tego stanowiska mamy tutaj do czynienia z intencjonalnym 

108 A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, Wspólny grób kobiety 
i mężczyzny…, s. 82.

109 Ibidem, s. 84.
110 J. Wojtasik, op. cit., s. 46. 

i przemyślanym działaniem, na co wskazywać ma m.in. roz-
mieszczenie wyposażenia grobowego111. 

Interesujący przypadek przesunięcia szczątków jednego 
ze zmarłych w celu dołożenia drugiego ciała zarejestrowano 
także w Złotej Pińczowskiej – grób ten (nr 107) omówimy 
dokładniej w dalszej sekcji niniejszego artykułu. 

 
Dwaj mężczyźni w grobie

Poświęciliśmy dotychczas sporo miejsca wspólnym 
pochówkom mężczyzn i kobiet. Warto jednak zauważyć, 
że we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich poja-
wiają się też groby podwójne, w których złożono zwłoki 
dwóch mężczyzn. Przypadek tego rodzaju odkryto w trak-
cie prac archeologicznych w Kałdusie (stanowisko 4), gdzie 
zarejestrowano jamę grobową (261/01), w której spoczywały 
szczątki należące do dwóch osób płci męskiej. Niestety, 
ze względu na niekompletne zachowanie kości, nie udało 
się dokładnie określić układu szkieletów. Wiadomo jedy-
nie, że pierwszy nich złożony został najprawdopodobniej 
na lewym boku, z czaszką skierowaną na północny-wschód 
a twarzoczaszką na południe. W przypadku drugiego udało 
się określić północno-wschodnią orientację ciała (twarzo-
czaszka skierowana ku górze). Na kościach nie stwierdzono 
żadnych zmian patologicznych112. 

Z kolei w jednym z grobów na cmentarzysku w Cie-
płem (nr 19/2005) zarejestrowano szczątki dwóch męż-
czyzn w wieku adultus i maturus leżących obok siebie 
w pozycji wyprostowanej, na wznak. Jak pisała Zdzisława 
Ratajczyk: 

Ich kończyny górne – znajdujące się po zewnętrz-
nych stronach ciał – były ułożone wzdłuż tułowia, 
natomiast znajdujące się pomiędzy nimi krzyżowały 
się kośćmi lewego przedramienia jednego osobnika 
i prawego przedramienia drugiego oraz stykały się 
na kościach rąk (w pozycji „trzymania za ręce”). 
Twarzoczaszki osobników zwrócone były – jednego 
na północ, drugiego na wschód. Obok jamy grobo-
wej znaleziono fragmenty naczyń glinianych, praw-
dopodobnie intencjonalnie pozostawionych przy 
zmarłych113.

Przeprowadzona wstępna analiza antropologiczna nie 
określiła przyczyn śmierci dwóch mężczyzn pochowanych 
we wspólnym grobie w Ciepłem. Na ich kościach zaobser-
wowano jednak zmiany chorobowe (zapalne, degeneracyjne, 

111 A. Drozd-Lipińska, P. Pudło, J. Sikora, Ł. Trzciński, 
P. Wroniecki, op. cit., s. 228; J. Sikora, Powtórne otwieranie 
grobów w Ostrowitem. Kilka uwag na temat zwyczaju wtórnego 
deponowania ciał w grobach we wczesnośredniowiecznej Polsce 
i Pomorzu, [w:] Książka abstraktów..., s. 48-49.

112 J. Bojarski, W. Chudziak, A. Drozd, A. Koperkiewicz, 
T. Kozłowski, V. Stawska, op. cit., s. 525-526.

113 Z. Ratajczyk, Nowe odkrycia…, s. 588.
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przeciążeniowe) oraz kamień nazębny, a w przypadku jed-
nego z osobników cribra orbitalia114. 

Wydaje się, iż układ ciał zaobserwowany w omówio-
nych powyżej grobach nosi pewne cechy wspólne i wska-
zuje na jakieś związki emocjonalne, które za życia, mogły 
łączyć pochowane w nich osoby. Przyczyny złożenia dwóch 
mężczyzn we wspólnym grobie mogą jednak być bardzo 
różne. Wśród nasuwających się na myśl wariantów interpre-
tacyjnych dla przypadków tego typu można wymienić:

• Pochówek dwóch spokrewnionych ze sobą mężczyzn 
(np. ojca i syna, dwóch braci, kuzynów itd.).

• Pochówek pana wraz z niewolnikiem. Dla grobów 
z terenów ziem polskich ta interpretacja może być jed-
nak dość problematyczna, także ze względu na stosun-
kowo późną chronologię pochówków szkieletowych. 
W podobny sposób interpretuje się często podwójne 
groby mężczyzn z terenów Skandynawii z epoki 
wikingów (VIII-XI w.), gdzie jednak zdarza się nieraz, 
że drugi osobnik nosi ślady jakichś urazów (np. deka-
pitacji) i/lub pochowany jest w nienormatywnej pozy-
cji (np. na brzuchu). Tego typu atypowe groby znane są 
szczególnie z obszarów Danii oraz Skanii. Najczęściej 
interpretuje się je jako groby możnych oraz ich niewol-
ników, którzy służyć im mieli w zaświatach115.

• Pochówek dwóch kochanków – homoseksualistów. Na 
temat tej formy stosunków we wczesnośredniowiecznej 
Polsce wiemy bardzo niewiele. Homoseksualizmowi 
w Skandynawii poświęcono natomiast szereg studiów 
i na podstawie źródeł pisanych ustalono, że często 
postrzegany był on jako zjawisko negatywne lub co 
najmniej ambiwalentne116. Za pasywnych homoseksu-
alistów uznawano niektórych mężczyzn podejmujących 
się magii seiðr. Stosunki homoseksualne odbywali rów-
nież niektórzy bogowie, na przykład Loki czy Odyn. 
Z powodu braku źródeł trudno jest jednak określić 
jak postrzegani byli homoseksualiści przez członków 
dawnego, słowiańskiego społeczeństwa. Jak podaje 
Zbigniew Lew Starowicz117: Pierwszy polski przepis 
prawny poświęcony sprawom seksu wprowadzał zakaz 
kontaktów zoofilnych i homoseksualnych. W 1279 roku 
król Bolesław Wstydliwy ustanowił prawo dla mia-
sta Krakowa: «Kto znaleziony był z bydlęciem, albo 
chłop z chłopem przeciw przyrodzeniu sprawę miał, 
takowi mają być na gardle karani, spaleni bez żadnego 

114 A. Pudło, Wstępne opracowanie antropologiczne mate-
riału szkieletowego z cmentarzyska szkieletowego (nr 6) w miej-
scowości Ciepłe, gm. Gniew, sezon 2005-2008, [w:] XVII Sesja 
Pomorzoznawcza..., s. 579, 581-582, 585. 

115 Cf L. Gardeła, op. cit., tam obszerna bibliografia. 
116 N.S. Price, The Viking Way. Religion and War in Late 

Iron Age Scandinavia, Uppsala 2002, s. 210-223, tam obszerna 
bibliografia. 

117 Z.L. Starowicz, Pan od seksu. Autobiografia najsłynniej-
szego polskiego seksuologa, Kraków 2013, s. 97. 

zmiłowania i łaski». Znamienne jest tutaj, że karą za 
stosunki homoseksualne miało być spalenie. Zatem, 
jeśli kierować się tym zapisem, trudno uznawać pary 
mężczyzn pochowanych w grobie szkieletowym na zie-
miach polskich za hhomoseksualistów (chyba, że ich 
związek nie był uznawany za haniebny). 

W obliczu zaprezentowanych powyżej możliwych 
wariantów interpretacyjnych dla męskich grobów podwój-
nych, a także samych materiałów archeologicznych z ziem 
polskich, najbardziej racjonalnym wytłumaczeniem jest 
postrzeganie ich jako grobów pana i jego sługi/niewolnika, 
albo dwóch kompanów/przyjaciół bądź krewnych. Naszym 
zdaniem uznanie takich zmarłych za homoseksualistów jest 
aktualnie niezwykle trudne do udowodnienia, choć i takiej 
możliwości nie można całkowicie wykluczyć. 

Rodzice i dzieci?
Omówiliśmy już rozmaite warianty grobów podwój-

nych, poświęcając naszą uwagę szczególnie takim, w któ-
rych złożono kobietę i mężczyznę, bądź dwóch mężczyzn. 
Na zakończenie wypada powiedzieć również kilka słów 
na temat grobów, w których dorosłym osobom towarzy-
szyły dzieci (lub vice versa), lub też takim, gdzie pocho-
wano dwoje dzieci. Dotychczas wydawało się, że grobów 
podobnego typu jest na ziemiach polskich relatywnie więcej 
niż omawianych wcześniej pochówków dwóch osób doro-
słych118, ale w obliczu znacznego przyrostu źródeł pogląd 
ten wymaga weryfikacji. 

Teoretycznie nie powinno ulegać wątpliwości, że w przy-
padku złożenia do jednego grobu dorosłego i dziecka/płodu 
istniały pomiędzy tymi osobami jakieś związki emocjonalne. 
Najczęściej w takich grobach znajduje się szczątki kobiety 
i dziecka, ale znane są także przypadki, w których dziecko 
pochowano z mężczyzną. Dzieci pochowane wraz z osobami 
dojrzałymi bywały układane w grobach na różne sposoby 
– na przykład na piersiach dorosłych, na miednicy, między 
ich kolanami, bądź równolegle przy boku119. Zwykle doro-
słym towarzyszyło w grobie jedno dziecko, ale są też przy-
padki gdzie było ich więcej. Przyjrzyjmy się więc pokrótce 
kilku przykładom wspólnych grobów dorosłych i dzieci. 

Dwa interesujące groby pochodzą z badań Hali Targo-
wej w Gdańsku (groby 92 i 167). W obu z nich kości dziecka 
znaleziono na piersiach dorosłego120. W katalogu grobów 
z omawianego cmentarzyska nie podano niestety wieku 
ani określenia płci zmarłych. Wiemy tylko, iż na wyposa-
żenie jednego z nich składały się trzy kabłączki skroniowe 
i kościany grzebień, co może wskazywać, iż wśród osób zło-
żonych w jamie grobowej była kobieta. 

Kości płodów odkryto w trzech grobach na cmentarzy-
sku w Cedyni (stan. 2). W przypadku dwóch z nich (groby 

118 H. Zoll-Adamikowa, op. cit., s. 19-23.
119 Ibidem, s. 20-23.
120 R. Krzywdziński, op. cit., s. 28.
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150 i 440) szczątki osoby dorosłej określone zostały jako 
należące do kobiet (odpowiednio w wieku maturus i adul-
tus). W pierwszym przypadku kości dziecka spoczywały 
na kręgach piersiowych, w drugim zaś w okolicy prawej 
kości udowej. Oba groby pozbawione były wyposażenia121. 
W przypadku trzeciego grobu (667) nie udało się określić 
wieku i płci osobnika dorosłego. Szczątki płodu spoczywały 
tutaj na jego lewej kości miednicznej122. 

Kolejne groby interesującego nas typu zarejestrowano 
w Kałdusie (stan. 4). W grobie 195/01 spoczywały szczątki 
kobiety(?) i 9-letniego dziecka. Z noworodkiem pochowana 
została kobieta w wieku adultus, której szczątki zarejestro-
wano w grobie 221/02 (ryc. 2:5-6)123. Kości osoby dorosłej 
w wieku maturus o nieokreślonej płci i fragment czaszki 
noworodka zawierał grób 186 z cmentarzyska w Czarnej 
Wielkiej, stan. 1124. 

Do nietypowych grobów podwójnych zawierających 
szczątki dzieci należy grób 49/49a z Dziekanowic. W tym 
przypadku 7-8 letnie dziecko pochowane było przy lewym 
ramieniu około 40-letniego mężczyzny125. 

Szereg bardzo intrygujących grobów znaleziono w Zło-
tej Pińczowskiej. Jednym z nich jest potrójny grób 38126 
należący do kobiety zmarłej w wieku adultus-maturus i uło-
żonej na plecach z głową na zachód (ryc. 1:12). Wzdłuż jej 
ciała spoczywało dwoje dzieci – po prawej stronie dziecko 
w wieku infans (4-5 lat), które zmarła obejmowała prawą 
ręką, zaś po lewej noworodek, którego głowy dotykała ona 
lewą ręką. W grobie tym znaleziono także dwa pierścionki 
z brązu, po jednym na palcach prawej i lewej dłoni kobiety. 
Także grób 118 ze Złotej Pińczowskiej można zaliczyć do 
nietypowych, ponieważ złożono w nim dwójkę dzieci127. 
Przy jednym z nich znaleziono dwa brązowe kabłączki 
skroniowe z esowatym uszkiem.

Wśród wyjątkowych grobów ze Złotej Pińczowskiej 
jest jeszcze jeden, oznaczony numerem 107 (ryc. 1:11)128. 
Jama grobowa miała wymiary 260x70 cm, a w jej wnę-
trzu znajdowały się ślady trumny, w której spoczywały 
dwa szkielety. Pierwszy z nich należał do dziecka, którego 
głowa była zwrócona na zachód. W okolicy czaszki odkryto 
aż 12 kabłączków skroniowych i szklany paciorek, przy 
lewym udzie dziecka spoczywał nóż, a poniżej nóg wiadro. 
U stóp dziecięcego szkieletu odkryto szczątki dorosłego 

121 H. Malinowska-Łazarczyk, op. cit., s. 39, 101-102
122 Ibidem, s. 160.
123 J. Bojarski, W. Chudziak, A. Drozd, A. Koperkiewicz, 

T. Kozłowski, V. Stawska, op. cit., s. 501, 510.
124 A. Bieńkowska, M. Dzik, K. Piasecka, op. cit., s. 89.
125 A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, Wspólny grób…, s. 84.
126 M. Miśkiewicz, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne 

w Złotej Pińczowskiej…, s. 103-104; L. Gardeła, P. Duma, Unti-
mely Death: Atypical Burials of Children in Early and Late Me-
dieval Poland, „World Archaeology”, t. 45, 2013, nr 2, s. 316-317. 

127 M. Miśkiewicz, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne 
w Złotej Pińczowskiej…, s. 124-125, 128. 

128 Ibidem, s. 120-122, 129, 138. 

mężczyzny, który najprawdopodobniej został wtórnie prze-
sunięty, aby pomieścić w trumnie mniejsze zwłoki. Jego 
głowa została skierowana w kierunku wschodnim, a ręce 
wyprostowano. W swoim opracowaniu cmentarzyska ze 
Złotej Pińczowskiej Maria Miśkiewicz podaje, że nogi męż-
czyzny były ucięte w stawach biodrowych i kolanowych, 
złożone na korpusie na krzyż w ten sposób, że najpierw 
złożono kości udowe, stawami biodrowymi skierowane ku 
czaszce, a na nich kości podudzia129. Po jego lewej stronie 
znajdował się nóż, którego ostrze skierowane było w stronę 
szkieletu dziecka. Co ciekawe, omawiany grób wydaje się 
powielać schemat zachowań funeralnych zaobserwowa-
nych wcześniej w przypadku „przesuniętych pochówków” 
z Dziekanowic oraz Wolina-Młynówki (vide wyżej). Także 
tutaj zanim umieszczono w grobie dziecko (najprawdopo-
dobniej dziewczynkę, o czym mogą świadczyć kabłączki 
skroniowe) szczątki pierwotnie leżącego w grobie mężczy-
zny zostały przesunięte (i być może w tym właśnie celu 
pocięte) do dolnej części trumny. Ostatecznie kości mężczy-
zny – podobnie jak szczątki innych mężczyzn z tego typu 
grobów z Dziekanowic i Wolina-Młynówki – spoczywały 
u stóp nowododanego do grobu osobnika. Zdumiewające 
jest to, że wszystkie tego typu groby, pomimo ich występo-
wania na bardzo odległych od siebie terytoriach (Pomorze, 
Wielkopolska, Małopolska) cechuje niemal identyczny sche-
mat czynności dokonywanych na szkieletach. Jeżeli nie jest 
to dziełem przypadku, to możemy mówić o pewnym bardzo 
konsekwentnie przestrzeganym zwyczaju pogrzebowym 
panującym wśród zamieszkujących ziemie polskie dawnych 
Słowian. Otwartym pozostaje jednak wciąż pytanie o przy-
czynę tego procederu, czyli dokładania dorosłej kobiety 
(lub w przypadku Złotej Pińczowskiej najprawdopodobniej 
dziewczynki) do grobu męskiego w taki sposób, że kości 
mężczyzn układano u stóp zmarłej (tak jakby poprzez ten 
akt mężczyźni stali się „podporządkowani” kobietom?). 
Warto w tym miejscu zacytować interpretację grobu 107 ze 
Złotej Pińczowskiej, którą zaproponowała M. Miśkiewicz: 

Należy przyjąć, że mamy tu do czynienia z pochów-
kiem ofiarnym, w którym ofiarą złożoną do grobu 
dziecka, wyposażonego pośmiertnie w 12 kabłącz-
ków, nóż, wiadro oraz paciorek, jest osobnik doro-
sły. Za taką interpretacją przemawia zarówno fakt 
zbudowania specjalnie długiej trumny, jak i specy-
ficzne ułożenie ciała osobnika dorosłego (…) Ów 
zmarły podobnie jak i dziecko, wyposażony był 
w nóż. W tym przypadku przedmiotu tego nie nale-
żałoby traktować jako wyposażenia, a raczej jako 
świadectwo wykonanych zabiegów magicznych130.

I dalej: 

129 Ibidem, s. 120.
130 Ibidem, s. 129. 
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(…) grób nr 107, interpretowany przez nas jako 
grób z ofiarą ludzką, wskazuje raczej na istnienie 
dużego poczucia sprawiedliwości w ówczesnym 
społeczeństwie. Trzeba bowiem przyjąć założenie, 
że pochowano tu dziecko wraz z osobnikiem doro-
słym, który stanowi dodatkowy „dar” grobowy. 
Ilościowo bogate wyposażenie grobu dziecka może 
wskazywać na znaczniejszą jego pozycję w społe-
czeństwie. Tego rodzaju pochówek stanowi zresztą 
zupełnie wyjątkowe zjawisko w okresie wczesnośre-
dniowiecznym na terenie Polski131.

Z opisu M. Miśkiewicz wynika, że jej zdaniem pier-
wotny grób nie został po jakimś czasie otwarty i nie 
dodano do niego zwłok dziecka, lecz raczej pochowanie 
obu osobników nastąpiło w tym samym momencie. Oczy-
wiście takiego wariantu wykluczyć nie można, ale wobec 
materiałów porównawczych z innych stanowisk polskich 
(szczególnie z Dziekanowic), skłonni jesteśmy do przypusz-
czenia, że jednak dokonano tu otwarcia trumny pierwotnie 
przeznaczonej dla dorosłego, a następnie dołożono do niej 
zwłoki dziecka, po uprzednim „uszkodzeniu” i przesunię-
ciu szczątków mężczyzny. 

Wspólne groby dorosłych i dzieci są trudne do zinter-
pretowania. Badacze Pnia twierdzili na przykład, że: 

Niektóre z hipotez dopuszczają ponadto, że wspólne 
groby dzieci i dorosłych są wynikiem uśmierce-
nia tych pierwszych wkrótce po osieroceniu przez 
rodziców, co miało być wynikiem kalkulacji ekono-
micznej i swego rodzaju aktem miłosierdzia wzglę-
dem pozbawionego materialnych podstaw bytu 
dziecka132.

Naszym zdaniem nie można także wykluczyć, że to doro-
śli byli rytualnie uśmiercani, aby towarzyszyć w zaświatach 
dzieciom, albo – co być może wydaje się bardziej racjonalne 
– że w obliczu bólu po stracie dziecka sami popełniali samo-
bójstwo lub umierali w wyniku traumy jaką jest tak straszne 
wydarzenie. Problematyka ta zdecydowanie wymaga dal-
szych, pogłębionych studiów i umieszczenia jej w szerokim 
kontekście porównawczym i między-kulturowym.

Konkluzje i dalsze możliwości badawcze
Na podstawie mnogich informacji przytoczonych powy-

żej bardzo trudno jest określić zależności, jakie mogły łączyć 
osoby pochowane w grobach podwójnych. Dotychczasowy 
brak badań biologicznych, w tym aDNA, nie pozwala na 
stwierdzenie czy ludzi tych łączyły więzi pokrewieństwa, 
czy też związki podyktowane rozmaitymi, złożonymi zależ-
nościami panującymi w danej społeczności. Mamy jednak 

131 Ibidem, s. 138. 
132 A. Drozd, A. Janowski, D. Poliński, op. cit., s. 102.

nadzieję, że udało nam się pokazać w tym artykule zarówno 
rozmaitość wariantów grobów podwójnych jak i wielość 
interpretacji, jakie można dla nich zaproponować.

Podsumowując nasze rozważania wypada powrócić raz 
jeszcze do motywu uśmiercania żon, o którym wspominają 
rozmaite źródła pisane. Jak podkreślał już przed przeszło 
pięćdziesięcioma laty T. Lewicki, w obrzędzie tym mogło 
chodzić nie tylko o dodanie zmarłemu mężczyźnie niewol-
nicy, która miała służyć mu w przyszłym życiu pozagro-
bowym. W rzeczywistości praktyki te mogły mieć na celu 
„żenienie zmarłego”. Był to zwyczaj, który:

(…) wypływa z przeświadczenia istniejącego 
u wielu ludów pierwotnych, że dopiero małżeń-
stwo czyni człowieka pełnowartościowym człon-
kiem społeczeństwa zarówno na ziemi, jak i w życiu 
pozagrobowym, które jest tylko kopią życia ziem-
skiego. O ile więc ktoś nie zdążył dopełnić tego aktu 
za życia, musi uczynić to po śmierci. W ten sposób 
pogrzeb osób zmarłych w stanie bezżennym staje 
się jakby ich weselem. Przekonanie to przetrwało 
we współczesnych wierzeniach ludowych prawie 
powszechnie133.

Co więcej, jak podaje T. Lewicki, na Ukrainie jesz-
cze w czasach mu współczesnych pogrzeb kawalera czy 
dziewicy zwano po prostu „weselem”134. Wczesnośrednio-
wieczne pogrzeby miały charakter spektaklu, będąc sposo-
bem upamiętniania zmarłych, ale także kreowania pamięci 
o nich i manifestowania rozmaitych cech ich życia oraz cha-
rakteru, przy jednoczesnym ukrywaniu innych135. Motyw 
„żenienia zmarłych” doskonale wpisuje się w koncepcje 
„negocjowania pamięci” – po pogrzebie, który jednocześnie 
stawał się weselem, nie można już było bowiem wspominać 
zmarłego jako starego kawalera lub starą pannę. 

W przypadku grobów podwójnych kobiety i mężczy-
zny alternatywą jest postrzeganie jednego ze zmarłych (albo 
kobiety albo mężczyzny) jako ludzkiej ofiary. W trakcie 
ceremonii pogrzebowych osoba ofiarowana (o statusie nie-
wolnika) stawałaby się niejako uprzedmiotowiona, stano-
wiąc po prostu jedną z „rzeczy”, które miały towarzyszyć 
i służyć w zaświatach. Jeśli faktycznie część osób złożo-
nych w grobach podwójnych na ziemiach polskich została 
rytualnie uśmiercona, to pozostaje nam zastanowić się nad 
sposobem w jaki tego dokonano i miejscem, gdzie odby-
wał się ów rytualny dramat. Za wyjątkiem lakonicznego 

133 T. Lewicki, op. cit., s. 137-138. 
134 Ibidem, s. 139; cf także A. Fischer, Zwyczaje pogrzebowe 

ludu polskiego, Lwów 1921, s. 300. 
135 Na ten temat vide szczególnie H. Williams, Death and 

Memory in Early Medieval Britain, Cambridge 2006; H. Wil-
liams, D. Sayer, ‘Halls of Mirrors’: Death and Identity in Medie-
val Archaeology, [w:] Mortuary Practices and Social Identities 
in the Middle Ages. Essays in Burial Archaeology in Honour of 
Heinrich Härke, red. D. Sayer, H. Williams, Exeter 2009, s. 1-22.
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przekazu Thietmara źródła pisane dotyczące wczesno-
średniowiecznych Słowian Zachodnich milczą na temat 
podwójnych pochówków. Można jednak przypuszczać, 
że egzekucja taka miała miejsce w bezpośrednim sąsiedz-
twie grobu i była częścią rozbudowanego spektaklu fune-
ralnego. W zdecydowanej większości grobów podwójnych 
na ziemiach polskich na kościach pochowanych w nich 
osób nie zarejestrowano widocznych śladów urazów, które 
mogłyby zdradzać przyczynę zgonu. Wyjątkiem jest grób 
256/01 z Kałdusa ukazujący szereg sugestywnych czyn-
ności dokonanych na zwłokach złożonych do jednej jamy 
grobowej. Niezaleczone urazy na czaszkach mężczyzny 
i kobiety zarejestrowane w dwóch grobach z Dziekanowic 
także wydają się być dość wymowne i mogą świadczyć 
o jakiejś formie egzekucji dokonanej, być może, w trakcie 
pogrzebu. Niezwykle interesujące wydaje się przy tym spo-
strzeżenie, że w niektórych przypadkach ową „ofiarą” byłby 
mężczyzna, a innym razem kobieta. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja grobów podwójnych, 
w których druga osoba została dołożona po pewnym czasie. 
W zaprezentowanych przez nas przypadkach analizy antro-
pologiczne szczątków osób „dołożonych” nie wskazują na 
obecność jakichkolwiek urazów mogących świadczyć o ich 
krwawej egzekucji. Nie zapominajmy jednak, że w czasach 
wczesnego średniowiecza mogły istnieć takie sposoby rytu-
alnego uśmiercania, które nie pozostawiłyby czytelnych 
śladów – należy do nich chociażby uduszenie czy powie-
szenie (jak pamiętamy, w kontekście praktyk pogrzebo-
wych o powieszeniu wspomina cytowany wyżej Pseudo- 
Maurycy), a także przyjęcie trucizny. 

W swoim artykule T. Lewicki zauważył, że zabijanie 
ofiar przez uduszenie lub powieszenie nie powodowało roz-
lewu krwi, co mogło być uzasadnione jakimś pierwotnym 
przekonaniem bądź zakazem. Wspomniany badacz podaje 
szereg analogii, fakt, że bardzo odległych, u ludów turecko-
-mongolskich136. Także u Ibn Fadlāna mamy do czynienia 
z motywem uduszenia kobiety, ale po tym akcie zarówno 
ona jak i łódź, na której złożono jej wodza (męża) zostały 
spalone. W świetle zaprezentowanych wyżej przykładów 
można przypuszczać, że rejestrowane przez archeolo-
gów „normatywne” ułożenie ciała w grobie (na przykład 
w pozycji wyprostowanej na wznak) – sugerujące dobrą 
oraz spokojną śmierć – może czasem być bardzo mylące. 
Naszym zdaniem, warto wobec tego pozostać otwartym na 
alternatywne interpretacje. 

Przy dotychczasowym braku analiz aDNA dla pochów-
ków podwójnych z ziem polskich należy również poświę-
cić więcej uwagi rozmaitym gestom i ułożeniom zmarłych 
względem siebie. W kilku przypadkach wspominaliśmy 
o takich gestach, które mogą świadczyć o pewnej zażyło-
ści pomiędzy pochowanymi osobami (np. splecione dłonie). 
W tym kontekście ciekawie rysuje się przypadek grobów 

136 T. Lewicki, op. cit., s. 144. 

podwójnych, w których druga z pochowanych osób została 
ułożona na boku. W ostatnim czasie problematyką grobów 
z ciałami leżącymi w pozycji bocznej zajmował się Arka-
diusz Koperkiewicz137, zwracając uwagę na to, iż mogą one 
m.in. sygnalizować jakąś formę pokuty. Jego analiza zasad-
niczo dotyczyła jednak grobów pojedynczych. Rodzi się 
zatem pytanie o interpretację takich sytuacji w przypadku 
grobów podwójnych? Temat ten z pewnością wymaga dal-
szych, pogłębionych studiów.

Jak próbowaliśmy pokazać, różnorodność zabiegów 
funeralnych dotyczy nie tylko podwójnych pochówków 
osób dorosłych. Można ją dostrzec również w przypadku 
wspólnych grobów dorosłych i dzieci, a także par dzieci. 
Rozmaitość ta uwidacznia się zarówno w zakresie ułożenia 
zmarłych jak i wyposażenia. We wspólnych grobach doro-
słych i dzieci prócz biżuterii czy żelaznych noży występują 
także inne przedmioty, takie jak chociażby wiadro138. Bar-
dzo wyjątkowo w podwójnych grobach dorosłych i dzieci139 
oraz dwójki dzieci mogą pojawiać się elementy uzbroje-
nia140. Dalsze wnikliwe studia mogą pomóc w lepszym zro-
zumieniu znaczenia tych wszystkich zabiegów. 

Jak zaznaczaliśmy na wstępie, artykuł ten absolutnie 
nie rości sobie praw do wyczerpania tematu pochówków 
podwójnych z ziem polskich we wczesnym średniowieczu. 
Zdecydowanie konieczne są dalsze badania, sporządzenie 
aktualnego katalogu wszystkich tego typu odkryć oraz 
kolejne analizy specjalistyczne (na przykład aDNA lub izo-
topy). W przyszłości warto również zacząć rozpatrywać 
podobne groby w szerszym kontekście międzykulturowym, 
sięgając przy tym do źródeł pisanych dotyczących innych 
ludów wczesnośredniowiecznego świata. 

137 A. Koperkiewicz, Święci czy przeklęci. Kilka refleksji 
o anomaliach w pochówkach wczesnośredniowiecznych, [w:] Wy-
miary inności..., s. 65-77.

138 Zarówno wiadro z obręczami jak i fragment żelaznego 
noża znaleziono w podwójnym grobie 9/1932 z Dankowic, nale-
żącym do kobiety oraz niemowlęcia (vide K. Wachowski, op. cit., 
s. 81). 

139 Ibidem, s. 138, podaje ciekawą informację, że w jednym 
z grobów szkieletowych (grób I/1930), odkrytych w 1930 roku 
w miejscowości Wielowieś, należącym do małego dziecka i ko-
biety, być może znajdował się grot włóczni (niestety, brak o nim 
bliższych danych).

140 Przykładem może być grób 75ab z Opola Nowej Wsi Kró-
lewskiej, gdzie odkryto 2 czaszki dziecięce, zaś w miejscu gdzie 
powinny być stopy zmarłych znaleziono żelazny grot strzały 
(vide – ibidem, s. 115). 
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Summary

Double graves in early medieval Poland. A revaluation

This article seeks to reassess the notion of double graves 
in early medieval Poland. Burials of this kind are rarely 
found at inhumation cemeteries and their total number usu-
ally does not exceed 1% of all graves from a particular site. 

The paper begins by presenting a brief overview of vari-
ous textual sources, mostly Arabic, which describe funerary 
rituals of the pagan Slavs. Some of these accounts mention 
a peculiar practice during which the wives of the deceased 
committed suicide at the graveside in order to be buried or 
cremated with their husbands. While it is difficult to assess 
the authenticity of such descriptions, a number of previ-
ous scholars have suggested that double graves of men and 
women may represent burials of married couples.

The authors of the present article seek to expand these 
interpretations and argue for the necessity to acknowledge 
the multivalence and diversity of double graves in early 
medieval Poland. To demonstrate their arguments the differ-
ent sections of the article focus on several variants of double 
graves that have been observed within the examined corpus 
of evidence. The cases discussed in detail include: 1. alleged 
burials of married couples (where the man and woman 
lay very close to one another, sometimes holding hands), 
2. potential human sacrifices (where one of the individuals 

seems to have suffered a violent death, as evidenced by 
traces of wounds, usually to the skull, inflicted with the use 
of a sharp instrument), 3. double and mass graves perhaps 
resulting from dramatic events (plagues, war etc.), 4. cases 
of reopened graves (where the second individual is added 
to a pre-existing single grave), 5. graves of two men (inter-
preted as burials of relatives, companions or perhaps homo-
sexuals), and 6. double graves of adults and children. 

Having reassessed a large body of data the authors 
argue that the previously proposed interpretations, which 
perceived practically every double grave of a man and 
woman as belonging to a married couple, should be seri-
ously reconsidered. The diversity of double graves in early 
medieval Poland allows for a supposition that they may have 
resulted from various circumstances – not necessarily as 
peaceful and innocent as postulated in the works of previ-
ous scholars. However, in the context of textual sources, it is 
quite possible that some funerals may have also been under-
stood as “posthumous weddings”. The ritual murder of one 
of the individuals could have been intended to wed him or 
her to the deceased, thereby ensuring they are remembered 
by their contemporaries not as spinsters or bachelors, but as 
fully accomplished members of the society. 
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