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Uwagi wstępne 
W latach 1989-1991 Pracownia Archeologiczna Przed-

siębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabyt-
ków w Poznaniu pod kierunkiem Andrzeja Krzyszowskiego 
przeprowadziła szerokopłaszczyznowe badania wykopali-
skowe w Sowinkach, pow. poznański, woj. wielkopolskie. 
W ich wyniku w północno-środkowej części stanowiska 23A 
odkryto wczesnośredniowieczne cmentarzysko tzw. płaskie. 
Ujawniono 150 grobów, w większości jednopochówkowych. 
Jak się wydaje, stanowią one całość cmentarzyska1 (ryc. 1). 
Na łączną liczbę 158 odkrytych pochówków 82 miało wypo-
sażenie w postaci 250 tzw. zabytków wydzielonych. Najlicz-
niejsze są przedmioty codziennego użytku (154 egz.), następ-
nie wyroby reprezentujące części stroju oraz ozdoby (90 szt.) 
i w końcu elementy uzbrojenia (6 szt.).

Chronologię cmentarzyska ustalono na 4. ćwierć X i XI w. 
Z dużym prawdopodobieństwem można uściślić datowanie 
większości grobów na okres od 4. ćwierci X do 1. połowy XI w. 
w oparciu o następujące zabytki: 4 monety, kabłączki skro-
niowe o średnicy około 1,0 cm (typ I według Krystyny Musia-
nowicz i odmiana A-B typu III według Hanny Kóčki-Krenz)2, 

1 Szerzej informacje o badaniach na stanowisku w So-
winkach przedstawiono w następujących opracowaniach autora: 
Wstępne wyniki badań archeologicznych na wczesnośrednio-
wiecznym cmentarzysku szkieletowym z X/XI-XI wieku w miej-
scowości Sowinki, gm. Mosina, woj. poznańskie, stanowisko 23A, 
„Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 1, 1992, s. 83-
102; Ein reiches Gräberfeld aus dem 10./11. Jh. In Sowinki bei Po-
znań, „Slavia Antiqua”, t. 36, 1995, s. 49-71; Frühmittelalterliches 
Grab eines Kaufmannes aus Sowinki bei Poznań in Großpolen, 
„Germania”, t. 75, 1997, cz. 2, s. 639-667; Klappwaage mit Ge-
wichtssatz Sowinki, Kr. Poznań, [w:] Europas Mitte um 1000, Ka-
talog, red. A. Wieczorek, H.M. Hinz, Stuttgart 2000, s. 124 oraz 
we współpracy z M. Stochaj, R. Pawłowski, A. Welz, Identyfikacja 
płci osobnika odkrytego na cmentarzysku z X/XI wieku w Sowin-
kach k/Poznania na podstawie badań genetycznych szczątków 
włosów, „Przegląd Antropologiczny”, t. 59, 1996, s. 97-100.

2 K. Musianowicz, Kabłączki skroniowe. Próba typologii 
i chronologii, „Światowit”, t. 20, 1949, s. 121-127; H. Kóčka-Krenz, 
Esowate kabłączki skroniowe na terenie Polski północno-zachod-
niej, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 22, 1972, s. 102-105.

parę ostróg żelaznych typu I/2 Zofii  Hilczerówny3, czekan 
żelazny prawdopodobnie typu II Andrzeja Nadolskiego (zbli-
żonego do typu M Jana Petersena)4, grot włóczni typu III 
A. Nadolskiego5, wagę składaną, wisiorek dzwoneczkowaty, 
osełki kamienne i kamienie probiercze, a także niektóre brą-
zowe pochewki do noży. Cechy konstrukcyjne składanej wagi 
oraz użyty surowiec (brąz, żelazo, srebro) kwalifikują ją do 
typu Ia według Krzysztofa Wachowskiego6; z kolei w typologii 
Heiko Steuera7 zdaje się ona odpowiadać starszej formie wag 
typu 3, ze zdobionymi ramionami i szalkami, wobec czego 
chronologię tego przedmiotu można odnieść do 2. połowy X w.

Datowanie konwencjonalne potwierdzono datowa-
niem wieku rozpadu węgla 14C w próbkach z kilku gro-
bów (w tym jednego z wiaderkiem i jednego z naczyniem 
ceramicznym), wykonanym w Poznańskim Laboratorium 

3 Z. Hilczerówna, Ostrogi polskie z X-XIII wieku, Poznań 
1956, s. 22-34.

4 J. Petersen, De norske vikingesverd. En typologisk-krono-
logisk studie over vikingetidens vaaben, Kristiania 1919; s. 46-47, 
ryc. 44-45; A. Nadolski, Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI 
i XII w., „Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis”, nr 3, Łódź 
1954, s. 40-42, tabl. 14:1-3; T. Kurasiński, Topory typu M w gro-
bach na terenie Polski wczesnośredniowiecznej – próba oceny 
znalezisk, [w:] Do, ut des – dar, pochówek, tradycja, red. W. Dzie-
duszycki, J. Wrzesiński, „Funeralia Lednickie”, t. 7, Poznań 2005, 
s. 199, przyp. 1.

5 A. Nadolski, op. cit., s. 54, tabl. 21:1-4.
6 K. Wachowski, Wagi i odważniki na Śląsku wczesnośre-

dniowiecznym na tle porównawczym, „Przegląd Archeologicz-
ny”, t. 22, 1974, s. 187.

7 H. Steuer, Feinwaagen und Gewichte als Quellen zur Han-
delsgeschichte des Ostseeraumes, [w:] Archäologische und natur-
wissenschaftliche Untersuchungen an ländlichen und frühstäd-
tischen Siedlungen im deustchen Küstengebiet vom 5. Jh. v. Ch. 
bis zum 11. Jh. n. Ch., t. 2, Handelsplätze des frühen und hohen 
Mittelalters, red. H. Jankuhn et al., Weinheim 1984, s. 277-280; 
idem, Gewichtsgeldwirtschaften im frühgeschichtlichen Europa, 
[w:] Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und früh-
gechichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa, cz. 4, Der Handel 
der Karolinger- und Wikingerzeit, red. K. Düvel et al., Getynga 
1987, s. 462-466, 524-525; idem, Waagen und Gewichte aus dem 
mittelalterlichen Schleswig, Bonn 1997, s. 25-26.
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Radiowęglowym8. Z próbek kości i węgli drzewnych uzy-
skano daty, które pozwalają wydzielić przestrzennie dwie 
fazy chronologiczne cmentarzyska (ryc. 1). Ponadto należy 
dodać, że część wydobytych przedmiotów ma analogie 
w kulturze ludów skandynawskich środkowego i młodszego 
okresu wikińskiego9.

8 Analizę wykonał zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. To-
masza Goslara z UAM w Poznaniu. Uzyskano następujące prze-
działy kalibrowanego wieku kalendarzowego: obiekt 61 (kość 
ludzka, Poz-43126): (prawdopodobieństwo pomiaru 94,4% przy 
ufności 79,2%) A.D. 939-1024, 1060±30BP; obiekt 70 (fragment 
drewna ze skrzyneczki zawierającej brązową wagę składaną, Poz 
43127): (prawdopodobieństwo pomiaru 95,4% przy ufności 92,1%) 
A.D. 805–978, 1145±30BP; obiekt 367 (kość ludzka, Poz 43128): 
(prawdopodobieństwo pomiaru 95,4% przy ufności 52,5%) A.D. 
1116–1211, 900±30BP. Analizy 14C zrealizowano ze środków 
MNiSW, grantu kierowanego przez dr Danutę Michalską-Nawroc-
ką z Instytutu Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu, w tym z jej grantu własnego (nr N N307 059437) w ramach 
prowadzonego przez nią projektu, pn. „Modelowanie procesów 
zachodzących w próbkach materiałów przeznaczonych do dato-
wania metodą radiowęglową” oraz grantu Iuventus Plus IP2010 
027870; za możliwość analizy próbek z Sowinek serdecznie dzię-
kuję Pani dr Danucie Michalskiej-Nawrockiej.

9 J. Piaskowski, Untersuchungen der Früh- Mittelalterlichen 
Eisen- und Stahltechnologie der Slawen in den Gebieten zwischen 

Charakterystyka źródeł
Różne rodzaje pojemników, takie jak gliniane lub meta-

lowe naczynia czy drewniane wiaderka, to przedmioty 
nie tylko rzadko spotykane na wczesnośredniowiecznych 
cmentarzach, ale też niezbyt wnikliwie analizowane.

W Sowinkach wiaderka klepkowe wystąpiły w jedena-
stu grobach: nr 7, 10A, 44, 70, 135B, 138, 148, 151, 157, 176 
i 182 i jednym domniemanym (obiekt 23). Z kolei naczynia 
ceramiczne zarejestrowano w kolejnych dwóch obiektach 
– nr 61 i 76 (ryc. 1). Z pięciu spośród wiaderek (z obiek-
tów 7, 10B, 44, 135 i 138) zachowały się jedynie fragmenty 
żelaznych obręczy, które podczas eksploracji a następnie 
w wyniku konserwacji rozpadły się (żelazo było całkowicie 
utlenione) i niemożliwa była ich rekonstrukcja. Natomiast 
w sześciu przypadkach (wiaderka z obiektów 70, 148, 151, 
157, 176 i 182) udało się jeszcze w terenie wydobyć zacho-
wane in situ. W warunkach gabinetowych dokonano żmud-
nego oczyszczenia wiaderek, a następnie utwardzono zale-
gający wewnątrz piasek wraz z zachowanymi żelaznymi 

Weichsel und Oder, „Archaeologia Polona”, t. 15, 1974, s. 85-94; 
idem, Metaloznawcze badania noży żelaznych z wczesnośrednio-
wiecznego cmentarzyska w Sowinkach, gm. Mosina, woj. poznań-
skie, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. 9, 1999, s. 231-243.

Ryc. 1. Sowinki, pow. poznański, stan. 23A. Plan cmentarzyska wczesnośredniowiecznego z zaznaczeniem orientacji pochówków: 1 – za-
rysy grobów z zaznaczeniem orientacji pochówka, w tym zarysy grobów w kolorze – groby z naczyniami ceramicznymi i wiaderkami klep-
kowymi; 2 – nieokreślone obiekty z okresu wczesnego średniowiecza; 3 – północna granica wykopu; w ramkach dla grobów 61, 70 i 367 
ukazano przedziały kalibrowanego wieku kalendarzowego (na podstawie ekspertyz 14C w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym). 

Oprac. B. Bednarczyk.
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obręczami. Tylko w jednym przypadku podjęto próbę kon-
serwacji zachowanych do dziś fragmentów (przez utlenienie 
żelaza wykonane w Hucie Łabędy) i zrekonstruowano całe 
wiaderko (dokonała tego konserwatorka dr Elżbieta Nosek 
z Muzeum Archeologicznego w Krakowie, z kolei replikę 
tego samego wiadra wykonał Włodzimierz Pinkswar 
z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, gdzie 
jest przechowywane). W żadnym z odkrytych wiaderek nie 
zachowały się drewniane klepki, które prawie w każdym 
przypadku przetrwały jedynie w postaci zmineralizowa-
nych szczątków przytwierdzonych do wewnętrznych ścia-
nek żelaznych obręczy. Jeśli chodzi o naczynia gliniane, ich 
stan zachowania po podjętych zabiegach rekonstrukcyjnych 
jest zadowalający, z wyjątkiem utrąconych (zapewne pier-
wotnie) partii krawędziowych, jak w przypadku naczynia 
z grobu 76.

Warunki zalegania analizowanych przedmiotów 
w poszczególnych grobach oraz opis metrologiczno-tech-
niczny naczyń glinianych i wiaderek klepkowych zawarto 
poniżej. Opis obejmuje wszystkie tego rodzaju przedmioty, 
z wyjątkiem pięciu wiaderek, których charakterystyka jest 
niepełna, bowiem zachowały się one w postaci zaledwie 
kilku fragmentów żelaznych obręczy bądź fragmentów 
kabłąków. Szczegółowe dane w tym zakresie są zamiesz-
czone w katalogu grobów, znajdującym się na końcu pracy.

Wyniki analiz specjalistycznych 
– kwestia pierwotnej zawartości odkrytych pojemników 

Wiaderka klepkowe zmierzono w warunkach gabine-
towych po ich oczyszczeniu, zarówno przed, jak po che-
micznej konserwacji. Z uwagi na ubytki, a szczególnie na 
stwierdzone nieregularności między obręczami, doko-
nano rekonstrukcji zachowanych i pierwotnych wymiarów 
naczyń: średnicy i wysokości (pierwotny ten ostatni wymiar 
podano w nawiasie). Wymiary wiader, rodzaj surowca, 
z którego wykonano klepki, obecność pozostałości tkanin 

oraz dane antropologiczne, z uwzględnieniem dwóch 
naczyń glinianych zawiera tabela 1.

Podjęto też próbę ustalenia pierwotnej zawartości drew-
nianych wiaderek i dwóch naczyń glinianych z Sowinek. 
Pierwszą analizę dla 10 próbek gleby pobranych z wnętrza 
siedmiu wiaderek klepkowych (z grobów 70, 135, 148, 151, 
157, 176 i 182) oraz kolejnych dwóch próbek pobranych 
z wewnętrznych ścianek dwóch naczyń glinianych (z gro-
bów 61 i 76) wykonał prof. dr hab. Jerzy Langer10 z Wydziału 
Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prze-
prowadzono ekspertyzy na zawartość substancji organicz-
nych (poprzez próby rozpuszczalności czynnikami orga-
nicznymi, np. chloroformem), badania chromatograficzne 
(TLC), obserwacje mikroskopowe, w tym badania zmian 
pod wpływem temperatury (topnienie, piroliza), obserwacje 
w świetle spolaryzowanym oraz badania luminescencji pod 
wpływem światła nadfioletowego.

Próbki pochodzące z wewnętrznych ścianek naczyń 
glinianych zawierały znaczną ilość substancji o brunatnej 
barwie, która okazała się być silnie zwęgloną substancją 
organiczną, określoną przez autora analizy jako prawdo-
podobnie przypadkowe zanieczyszczenie powierzchni 
naczynia, powstałe w procesie wypalania lub później. Nie 
jest to pozostałość smoły czy dziegciu, a więc produk-
tów celowo otrzymywanych w wyniku prażenia drewna. 
Z kolei we wszystkich próbkach pochodzących z wiaderek 
klepkowych – mimo, iż piaszczysta gleba sprzyjała roz-
kładowi i wymyciu ewentualnych substancji organicznych 
zawartych w wiaderkach – stwierdzono obecność drobnych 
brunatnych cząstek, które miały głównie charakter mine-
ralny i charakteryzowały się niewielką zawartością sub-
stancji organicznych, w tym również tych pochodzących 

10 J. Langer, Wnioski z badań próbek glebowych z cmenta-
rzyska w Sowinkach, stanowisko 23A, Poznań 1994, maszynopis.

Lp.
Nr 

grobu
Wiek Płeć

Zachowane wymiary wiaderka (cm) Surowiec 
klepek

Pozostałości 
tkanin

RycinaŚrednica Wysokość
1 7 adultus K 18 12-13 (13-15) sosna fragm. tkaniny -
2 10B ? ? 21 12-13 (13-15 cis brak 6:2
3 44 adultus M 16-18 12-13 (13-15) brak drewna brak 7:1

4 70
juvenis/ 
adultus

? 18-18,5 15-16,5 (16-18) sosna fragm. tkaniny 8:2

5 135B adultus ? 18 11-12 (12-14) brak drewna fragm. tkaniny 8:1
6 138 adultus K 22 ? (18-20) drzewo iglaste fragm. tkaniny 7:2
7 148 juvenis ? 13-16 12-13 (13-15) brak drewna fragm. tkaniny 9:1
8 151 juvenis ? 23-26,5 19-20 (20-22) drzewo iglaste fragm. tkaniny 10:1-3
9 157 ? ? 14-16 13 (13-15) sosna brak 9:2
10 176 maturus M? 15-17,6 13-14 (14-16) ? fragm. tkaniny 11:2
11 182 ? ? 14-16 12-13 (13-15) ? brak 11:1
12 23 ? ? 11-12 ? ? - 6:1
13 61 juvenis ? 12,7-12,8 14,7 (naczynie gl.) - - 5:1
14 76 adultus M 7-16,9 16,5 (naczynie gl.) - - 5:2

Tabela 1. Sowinki, pow. poznański. Podstawowe dane o wiaderkach klepkowych i naczyniach ceramicznych (wysokość w nawiasie oznacza 
prawdopodobny pierwotny wymiar wiaderek).
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ze szczątków roślin współczesnych. Ślady substancji orga-
nicznych widoczne były zwłaszcza w próbce pochodzącej 
z wnętrza wiaderka z grobu 70. Stwierdzono je też w innych 
próbkach, pobranych z obiektów 151 (zwłaszcza w próbce 
z dna naczynia), 157, 176 i 182. Substancje te oklejały 
powierzchnię ziarenek piasku i miały początkowo po wyeks-
trahowaniu chloroformem postać ceglasto zabarwionej sub-
stancji, która podgrzana do temperatury powyżej 215°C 
zmieniła trwale barwę na brunatną i nie uległa stopieniu aż 
do temperatury 352°C. Autorowi tych badań nie udało się 
jednoznacznie ustalić natury tych substancji. Wykluczona 

została zawartość dziegciu oraz rozdrobnionych cząstek 
roślinnych, w tym nasion. Z uwagi na fakt, iż pierwotna 
zawartość w wiaderkach klepkowych winna być rozpusz-
czalna w wodzie lub łatwo ulegać degradacji do produktów 
rozpuszczalnych, można przyjąć, że do naszych czasów 
zostały one prawie całkowicie wymyte. Pierwotnie zatem 
w wiaderkach mogła znajdować się tylko woda – czysta lub 
zawierająca niewielką ilość rozpuszczonych substancji, np. 
wina lub piwa. Nie jest również wykluczone, że wiaderka 
klepkowe składane do grobów były po prostu puste. Na tym 
tle jedynie zawartość próbki z grobu 70 zdecydowanie suge-
ruje istnienie bliżej nieokreślonej substancji organicznej.

Drugą analizę pierwotnej zawartości wiaderek klep-
kowych z Sowinek, ale pod kątem obecności materiału 

Fot. 1. Sowinki, pow. poznański, stan. 23A. Naczynie gliniane 
z grobu 61. Fot. K. Kucharska.

Fot. 2. Sowinki, pow. poznański, stan. 23A. Naczynie gliniane 
z grobu 76. Fot. K. Kucharska.

Fot. 3. Sowinki, pow. poznański, stan. 23A. Wiaderko klepkowe 
z grobu 151 (po rekonstrukcji wykonanej przez dr E. Nosek). 

Fot. K. Kucharska.

Fot. 4. Sowinki, pow. poznański, stan. 23A. Wiaderko klepkowe 
z grobu 151, zbliżenie na zrekonstruowaną żelazną i posrebrzaną 
blachę umieszczoną pomiędzy rzędami górnych obręczy, zdobioną 

motywem roślinnym przez puncowanie. Fot. K. Kucharska.
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Ryc. 2. Sowinki, pow. poznański, stan. 23A. Plany płaskie obiektów 61 (1), 76 (2), 7 (3) i 10 (4) z zaznaczeniem miejsca zalegania naczyń 
glinianych i wiaderek klepkowych oraz innych przedmiotów towarzyszących. Legenda: a – zarys jamy grobowej na poziomie stropu; 
b – zarys jamy grobowej na poziomie szkieletu; c – zarys trumny; d – negatywy drewna trumny; 1 – zachowane kości; 2 – negatywy po 
kościach; 3 – kamień probierczy; 4 – nóż żelazny; 5 – waga składana; 6 – odważniki; 7 – nożyce żelazne; 8 – brązowe okucie pochewki 
noża; 9 – żelazne szydło; 10 – żelazne ościenie; 11 – haczyki żelazne; 12 – żelazna sprzączka do pasa; 13 – naczynie ceramiczne lub wia-
derko klepkowe; 14 – nieokreślone okucie z brązu; 15 – srebrna moneta; 16 – kabłączek skroniowy; 17 – srebrny pierścień; 18 – żelazne 

okucie trumny; 19 – brzytwa żelazna; 20 – ostrogi żelazne; 21 – żelazny grot włóczni. Rys. i oprac. B. Bednarczyk.
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Ryc. 3. Sowinki, pow. poznański, stan. 23A. Plany płaskie obiektów 44 (1), 70 (2), 135 (3) i 138 (4) z zaznaczeniem miejsca zalegania 
wiaderek klepkowych oraz innych przedmiotów towarzyszących (legenda vide ryc. 2). Rys. i oprac. B. Bednarczyk.
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Ryc. 4. Sowinki, pow. poznański, stan. 23A. Plany płaskie obiektów 148 (1), 151 (2), 157 (3) oraz 176 i 182 (4) z zaznaczeniem miejsca 
zalegania wiaderek klepkowych oraz innych przedmiotów towarzyszących (legenda vide ryc. 2). Rys. i oprac. B. Bednarczyk.
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pochodzenia zwierzęcego wykonała prof. dr hab. Ewa Bul-
ska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego11. 
Metodyka tych badań oraz część doświadczalna zostanie 
zaprezentowana szerzej w przygotowywanym opracowaniu 
cmentarzyska w Sowinkach. Kwestie metodyczne w tym 
zakresie były już prezentowane w odrębnym artykule autor-
stwa E. Bulskiej oraz Anny i Jacka Wrzesińskich12. Analizie 
chemicznej poddano łącznie 29 próbek glebowych pobra-
nych z wnętrza wiaderek z siedmiu grobów (nr 70, 135, 
148, 151, 157, 176 i 182), które uzupełniono dla porówna-
nia z próbkami pobranymi z innych miejsc jamy grobowej 
zarówno z wyżej wymienionych obiektów, jak i z innych, 
w tym także z obiektów zawierających analizowane 

11 E. Bulska, Opracowanie metodyki badań chemicznych 
wskaźnika K/Na próbek gleby pod kątem oceny zawartości mate-
riału pochodzenia zwierzęcego, Warszawa 1994, maszynopis.

12 E. Bulska, A. i J. Wrzesińscy, Zawartość naczyń grobo-
wych – próba analizy i interpretacji, „Studia Lednickie”, t. 4, 
1996, s. 345-353.

naczynia ceramiczne (obiekty 61 i 76). W badanych prób-
kach oznaczano zawartość potasu i sodu ulegających eks-
trakcji, czyli niezwiązanych z krzemionką. Na podstawie 
wyników oznaczeń przeliczanych zawsze na suchą masę 
próbki badanej wyznaczono stosunek potasu i sodu (K/Na) 
pozwalający na ocenę ewentualnych pozostałości materii 
organicznej pochodzenia zwierzęcego.

W analizowanych próbkach gleby wskaźnik zawartości 
potasu był ponad trzykrotnie wyższy w stosunku do zawar-
tości sodu, co może sugerować, że pierwotnie zawierały one 
materiał pochodzenia zwierzęcego13. Istotne przewyższenie 
tego wskaźnika (średnio 8-krotne) zawartości potasu, przy 
jednoczesnym niezmienionym poziomie zawartości sodu 
stwierdzono w 3 ekstraktach glebowych z Sowinek, pocho-
dzących z obiektów 70, 148 i 151.

W pobranym materiale oznaczano również zawartość 
miedzi, występującej we wszystkich tkankach zwierzęcych, 

13 Ibidem, s. 350.

Ryc. 5. Sowinki, pow. poznański, stan. 23A. Naczynia gliniane 
z grobów 61 (1) i 76 (2). Rys. W. Kudra, oprac. J. Kędelska.

Ryc. 6. Sowinki, pow. poznański, stan. 23A. Fragmenty wiaderek 
klepkowych z grobów 23 (1) i 10B (2). Rys. W. Kudra i J. Kędelska, 

oprac. J. Kędelska.



NACZYNIA CERAMICZNE I WIADERKA KLEPKOWE Z WCZESNOPIASTOWSKIEGO CMENTARZYSKA W SOWINKACH

145

przy czym niektóre z nich (np. wątroba) odznaczają się 
szczególną tendencją do gromadzenia tego pierwiastka. 
W badanych próbkach jego zawartość była bardzo zróżni-
cowana, a otrzymane wyniki jej zawartości, w połączeniu 
z wartością parametru K(potas)/Na(sód) również mogą 
określać pierwotną obecność materiału zwierzęcego skła-
danego we wnętrzu badanego naczynia. Dodatkowo ozna-
czono zawartość żelaza i manganu, które również należą do 
pierwiastków biofilnych, mogących sugerować obecność 
zwierzęcych części miękkich. Oba pierwiastki występują 
w tkankach zwierzęcych w znacznych ilościach, a mangan 
gromadzi się przede wszystkim w organach miąższowych, 
kościach, włosach i sierści. Dane dotyczące występowania 
manganu i żelaza w badanych próbkach nie wykazują wystę-
powania znaczących różnic i tym samym nie mogą być pod-
stawą do wyciągania odnośnych wniosków.

Jak już wspomniano badania laboratoryjne ekstraktu 
gleby z wnętrza trzech wiaderek z grobów 70, 148 i 151 
wykazały zdecydowane podwyższenie zawartości potasu 
do sodu (w zakresie od 3,3 do 4,7), co może dowodzić, 

iż pierwotnie zawierały one materiał pochodzenia zwie-
rzęcego (składnik mięsa?). Dla innych badanych obiektów 
poziom zawartości potasu i sodu wyniósł od 0,9 do 1,8 i był 
zbliżony do naturalnych.

Ostatnią ekspertyzę na możliwość oznaczenia pierwot-
nej zawartości wiaderek klepkowych z Sowinek wykonali 
prof. dr hab. Marceli Andrzejewski i dr hab. Jarosław Pota-
rzycki z Katedry Chemii Rolnej Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu14. Analizę oparto o metodę oznaczania 
właściwości fosforu w próbkach gleby pobranych z wnętrza 
wiaderek klepkowych z kilku grobów (nr 70, 135B, 148, 151, 
157, 176 i 182), jak również w 100 próbkach pochodzących 
z dalszych 46 grobów (bez wiaderek), zarówno z wnętrza 
jam grobowych, jak i spoza ich zasięgu. Rzecz w tym przy-
padku polega najogólniej na tym, że związki fosforu, które 
są aktywne w komórkach roślin i zwierząt, po dostaniu się 
do gleby czy skały macierzystej (piasku lub gliny), stają się 
nierozpuszczalne w wodzie, tworząc trzeciorzędowe fos-
forany: wapnia, glinu i żelaza (P2O5). Związki te zalegają 

14 M. Andrzejewski, J. Potarzycki, Wyniki analizy na 
zawartość fosforu (P2O5) w próbkach gleby z cmentarzyska w So-
winkach, stan. 23A, gm. Mosina, woj. poznańskie, Poznań 1994, 
maszynopis.

Ryc. 8. Sowinki, pow. poznański, stan. 23A. Fragmenty wiade-
rek klepkowych z grobów 135B (1) i 70 (2ab). Rys. W. Kudra 

i J. Kędelska, oprac. J. Kędelska.

Ryc. 7. Sowinki, pow. poznański, stan. 23A. Fragmenty wiaderek 
klepkowych z grobów 44 (1) i 138 (2). Rys. W. Kudra i J. Kędelska, 

oprac. J. Kędelska.
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w glebie w tym miejscu, w którym materia organiczna ule-
gła mineralizacji nawet przed tysiącami lat. W metodzie 
tej jako rozpuszczalnik fosforanów stosuje się 10% kwas 
solny, co umożliwia oznaczenie zawartości fosforu mineral-
nego i tej ilości fosforu organicznego, który rozpuszcza się 
wraz z materią organiczną. Wykonane analizy wykazały, 
że naturalna zawartość fosforu w próbkach gleby z Sowinek 
wahała się w granicach od 150 do 350 ppm P2O5 i praktycz-
nie we wszystkich grobach stwierdzono wzrost zawartości 
fosforu w próbkach pobranych w obrębie miednicy zmar-
łego w stosunku do próbek z poza jamy grobowej. Z kolei 
w interesujących nas próbkach pobranych z wnętrza wia-
derek klepkowych zawartość fosforu jest z reguły wyższa, 
aniżeli z próbek pochodzących z innych partii grobu. Ewi-
dentny przykład logicznego rozkładu zawartości fosforu 
w zależności od części ciała zmarłego dały analizy z grobu 
148, zawierające się w granicach od 240 (próbka z okolic 
czaszki), poprzez 300 (z okolic stóp) do 750 (z okolic mied-
nicy) ppm P2O5. Wynik analizy zawartości fosforu z próbki 
pobranej z wnętrza wiaderka z tego grobu (o zawartości 
350 ppm P2O5), może zdaniem autorów, świadczyć o tym, 
że „dar na drogę” był dość skromny pod względem wiel-
kości i składu, np. mogło to być mięso bez kości. Nato-
miast zawartość fosforu w próbce z wiaderka z grobu 70 
jest znacznie wyższa (2230 ppm P2O5 niż w samym grobie 
(700-750 ppm P2O5), co tym razem może sugerować, że było 
ono wypełnione ziarnem zbóż lub nawet nasionami roślin 

oleistych, które zawierają najwięcej fosforu ze wszystkich 
roślin uprawnych. I w końcu próbki gleby z wiaderek z gro-
bów 151 i 176 wykazały (odpowiednio zawierające 250-
275 ppm P2O5 i 700-875 ppm P2O5), że na ich dnie przypusz-
czalnie znajdowały się ślady pożywienia.

Pomijając szczegółowe kwestie wczesnośredniowiecz-
nego obrządku pogrzebowego na cmentarzysku w Sowin-
kach, można stwierdzić – posiłkując się powyższymi 
ekspertyzami – że umieszczanie w analizowanych pojemni-
kach prawdopodobnie zwierzęcych części miękkich należy 
łączyć ze zwyczajem składania zmarłym „ofiar” zwierzę-
cych15. W zwyczaju tym ma niewątpliwie znaczenie chro-
nologia tej części cmentarzyska, którą można odnosić do 
pierwszych „dziesięcioleci” funkcjonowania miejscowego 
podłoża kulturowego w nowym chrześcijańskim świecie, 
niepozbawionym jeszcze starszej „pogańskiej” tradycji. 
Należy też podkreślić, że bardziej wiarygodne i precyzyjne 
wnioski w tym aspekcie będą możliwe przy większej ilości 
podobnych ekspertyz. Poza analizą próbek z dwóch naczyń 
pochodzących z grobów na cmentarzysku w Dziekanowi-
cach i 41 próbek z 9 grobów z naczyniami i wiaderkami 
klepkowymi z Sowinek, niestety nie dysponujemy innym 
materiałem porównawczym, co czyni te próbki nadal 

15 Cf K. Marešova, Uherské Hradiště-Sady. Staroslovianské 
pohřebiště na Horních Kotvicích, Brno 1983, s. 43-44.

Ryc. 9. Sowinki, pow. poznański, stan. 23A. Fragmenty wiaderek klepkowych z grobów 148 (1) i 157 (2). Rys. W. Kudra i J. Kędelska, 
oprac. J. Kędelska.
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mało reprezentatywnymi. Uzyskane wyniki wskazują jed-
nak na pewne możliwości interpretacyjne. Właściwe odczy-
tanie symboliki zespołów grobowych, a tym bardziej tych 
pochodzących z pogranicza świata „pogańskiego” i chrze-
ścijańskiego nie należy do łatwych zagadnień, stąd koniecz-
ność właściwej ich eksploracji podczas wykopalisk tego 
rodzaju znalezisk oraz poddanie ich interdyscyplinarnym 
badaniom.

Wnioski
Z dokonanego przeglądu w zakresie występowania 

naczyń glinianych i wiaderek klepkowych pochodzących 
z cmentarzyska w Sowinkach wynikają następujące wnioski:

1. Dwa naczynia gliniane i 11 (+1?) drewnianych wiade-
rek klepkowych zostało znalezionych w pochówkach 3 osób 
w wieku juvenis, których płci nie ustalono (obiekty 61, 148, 
151), jednej osoby w wieku juvenis/adultus, również bez 
określenia płci (obiekt 70), czterech osób w wieku adultus, 
w tym dwóch kobiet (obiekty 7 i 138) i dwóch mężczyzn 
(obiekty 44 i 76) oraz prawdopodobnie jednego mężczy-
zny w wieku maturus (obiekt 176). Czterech pochówków 
(z obiektów 10B, 23, 157 i 182) nie udało się określić pod 
względem wieku, jak i płci z powodu słabo zachowanego 
materiału kostnego (obiekty 10B, 157 i 182), bądź też całko-
witego jego braku (obiekt 23). Nie ma więc w tym zbiorze 
widocznej zależności między obecnością wiaderek i naczyń 
glinianych a płcią zmarłych osób. Na innych cmentarzy-
skach wczesnośredniowiecznych z terenu Polski kwestia ta 
również nie jest jednoznaczna. Wiaderka klepkowe wystę-
pują zarówno w grobach męskich (Lutomiersk, Końskie, 
Brześć Kujawski, Stary Zamek)16, jak i – choć rzadziej 
– w żeńskich (Bodzia)17. Mają zatem charakter interfune-
ralny, były bowiem umieszczane w grobach niezależnie od 
płci osoby zmarłej, aczkolwiek na cmentarzyskach szkiele-
towych z X-XI w. można obserwować tendencję do częst-
szego występowania wiaderek w pochówkach męskich.

2. We wszystkich grobach z wiaderkami i naczyniami 
glinianymi w Sowinkach pojemniki te występowały poje-
dynczo i zostały umieszczone w pobliżu stóp zmarłego, 
najczęściej z lewej strony, rzadziej po prawej. W większości 
grobów pojemniki te zalegały bezpośrednio przy zmarłym, 
w obrębie jamy grobowej, niekiedy wewnątrz czytelnych 

16 J. Gąssowski, Cmentarzysko w Końskich na tle zagadnie-
nia południowej granicy Mazowsza we wczesnym średniowieczu, 
„Materiały Wczesnośredniowieczne”, t. 2, 1950, s. 71-175; A. Na-
dolski, A. Abramowicz, T. Poklewski, Cmentarzysko z XI wieku 
w Lutomiersku pod Łodzią, „Acta Archaeologica Universitatis 
Lodziensis”, nr 7, Łódź 1959, s. 95-96; E. i Z. Kaszewscy, Wcze-
snośredniowieczne cmentarzysko w Brześciu Kujawskim, pow. 
Włocławek, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, 
t. 1, 1971, s. 391; K. Wachowski, G. Domański, Wczesnopolskie 
cmentarzysko w Starym Zamku, Wrocław 1992, s. 22-24.

17 K. Zamelska-Monczak, Ceramic and Wooden Containers, 
[w:] Bodzia. A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland, 
red. A. Buko, w druku, s. 304n.

jeszcze zarysów trumny. Tylko w trzech obiektach, w któ-
rych zarejestrowano ślady trumien, wiaderka zlokalizowane 
zostały wyraźnie poza ich zasięgiem. Na innych cmenta-
rzyskach wczesnośredniowiecznych spotyka się najczę-
ściej podobny układ i liczbę, ale są też odstępstwa od tej 
„reguły”. Przykładowo, na cmentarzysku w Birce zano-
towano w jednym grobie po dwa, a w innym przypadku 
nawet trzy wiaderka. Niektóre z nich spoczywały tam nie 
tylko w rejonie stóp, ale też w pobliżu miednicy18. Na tym 
samym cmentarzysku wiaderka znalezione w pochówkach 
kobiecych wyróżniały się mniejszymi rozmiarami ani-
żeli okazy pochodzące z grobów męskich. Z kolei na sło-
wiańskim cmentarzysku kurhanowym tej doby odkrytym 
w miejscowości Stěbořice w północnych Morawach w boga-
tym męskim pochówku z ostrogami natrafiono na naczy-
nie gliniane, które spoczywało powyżej czaszki19. Podobną 
lokalizacją charakteryzowały się pojemniki m.in. z cmenta-
rzysk w Kałdusie20, w Brześciu Kujawskim21 czy ostatnio 
odkryte w Wawrzeńczycach k/Krakowa22. Tak więc moż-
liwości występowania naczyń ceramicznych czy wiaderek 
we wczesnośredniowiecznych grobach są w tym okresie 
rozmaite, lecz standardem pozostaje lokowanie ich poniżej 
stóp zmarłego, najczęściej też w obrębie trumny.

3. Naczynia ceramiczne w Sowinkach odnotowano 
w dwóch grobach: w pochówku męskim (obiekt 76) 
i w pochówku osoby w wieku juvenis, której płci nie okre-
ślono (obiekt 61). Oba garnki są całkowicie obtaczane, mają 
dobry wypał i są barwy brunatnej. Oba są też zdobione, 
a ornament sprowadza się do pasma zwielokrotnionych 
i poziomych dookolnych żłóbków, uzupełnionych w przy-
padku naczynia z obiektu 76 o wątek linii zygzakowatych, 
przedzielonych ukośnymi nacięciami. Naczynie z grobu 
61 zaklasyfikowano do odmiany o formie esowatej, typu 
A.III według typologii Andrzeja Buko23, natomiast naczy-
nie z grobu 76 wydaje się reprezentować odmianę naczyń 
flaszowatych – typ B.II według tegoż autora24. Cechy mor-
fologiczne i sposób ornamentacji tych naczyń wskazują, 
że można je datować na okres X/XI w.

18 G. Arwidsson, L. Holmquist, Holzeimer: Daubengefässe 
und ubrige Eimer aus Holz, [w:] Birka II. Systematische Analysen 
der Gräberfunde, red. G. Arwidsson, Stockholm 1986, s. 237n.

19 P. Kouřil, M. Tymonová, Slovanský kostromý mohylník ve 
Stěbořicích, Brno 2013, s. 89-91, tabl. 75, 81.

20 W. Chudziak, J. Bojarski, V. Stawska, Wyposażenie po-
chówków, [w:] Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe 
w Kałdusie (stanowisko 4), red. W. Chudziak, „Mons Sancti Lau-
rentii”, t. 5, Toruń 2010, s. 90.

21 E. i Z. Kaszewscy, op. cit., s. 393.
22 A. Mazur, K. Mazur, Wczesnośredniowieczne cmenta-

rzysko przy trakcie sandomierskim w Wawrzeńczycach – bilans 
trzech sezonów badań, [w:] „In Silvis, campis…et urbe”. Obrzą-
dek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, red. S. Cygan et 
al., Rzeszów-Sanok 2011, s. 428.

23 A. Buko, Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do 
badań, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 270n.

24 Ibidem, s. 282n.
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4. Poza dwoma naczyniami glinianymi, jednym cał-
kowicie i drugim prawie całkowicie zachowanym, w kilku 
grobach z okresu wczesnego średniowiecza zanotowano 
także ich fragmenty (w obiektach 2, 15, 16, 98, 156 i 157). 
Wystąpiły one w ilości od 1 do 3 fragmentów w grobie. Łącz-
nie bezpośrednio w jamach grobowych z badanego okresu 
chronologicznego znaleziono 10 ułamków. Fragmenty 
wczesnośredniowiecznej ceramiki wystąpiły także „luźno” 
na złożu wtórnym w wykopach badawczych na tym stano-
wisku. W pierwszym rzędzie zanotowano je w obiektach 
osadowych kultury łużyckiej i w jednym z grobów kultury 
pomorskiej (łącznie 17 fragmentów). Poza tym wystąpiły one 
w warstwie naturalnej (na poziomie stropowym calca), zale-
gając wokół i nad wczesnośredniowiecznymi grobami (łącz-
nie było 40 takich fragmentów, z czego 25 sztuk zanotowano 
tylko w obrębie wykopu WI/1989, gdzie skupiła się większość 
zespołów grobowych z tego okresu). Jak słusznie podkreślają 

autorzy wcześniej cytowanej pracy25, w tym wypadku mamy 
najprawdopodobniej do czynienia (przynajmniej, jeśli cho-
dzi o ceramikę z wnętrza grobów) z odmiennymi kategoriami 
znaczeniowymi znalezisk (…), które najprawdopodobniej 
można łączyć z ucztami pożegnalnymi towarzyszącymi skła-
daniu zmarłego do grobu. Kultowy charakter przypisuje się 
także pojedynczym ułamkom notowanym na terenie cmenta-
rzysk doby wielkomorawskiej z IX-X w. ze Słowacji26.

5. Pod względem metrologiczno-typologicznym wia-
derka klepkowe z Sowinek reprezentują dwa typy morfolo-
giczne w podziale typologicznym zaproponowanym przez 
Gretę Arwidsson i Lenę Holmquist dla opracowania jednego 
z większych zbiorów pojemników odkrytych na cmentarzy-
sku w Birce, w środkowo-wschodniej Szwecji (odkryto tu 
85 wiaderek w 75 grobach wobec wszystkich około 1100 
obiektów grobowych)27. Ten podział akceptuję dla syste-
matyki zbioru przedmiotów z Sowinek. I tak pierwszy typ 
(grupa A według tychże autorek; typ I według analogicz-
nego podziału zaproponowanego przez Tadeusza Poklew-
skiego28) stanowią wiaderka klepkowe (wykonane techniką 
bednarską), z uszkami i obręczami z żelaza oraz ruchomym 
żelaznym kabłąkiem. Spośród 11 pewnych okazów i jed-
nego domniemanego (z obiektu 23), większość pojemników 
odkrytych na omawianym cmentarzysku reprezentuje ten 
właśnie typ. Różnią się one między sobą jedynie drobnymi 
detalami: średnicą, wysokością oraz rozwiązaniami umo-
cowania kabłąka do różnych form uszek. Wśród tej grupy 
wiaderek dominują okazy o formie lekko stożkowatej, z nie-
wielkim rozszerzeniem przy dnie (odmiana A1), o średnicy 
najczęściej zawierającej się w granicach 14-18 cm, o zacho-
wanej wysokości między 11-14 cm, a pierwotnej wynoszącej 
od 13 do 16 cm (wymiary te nie odbiegają od gabarytów tych 
naczyń z innych stanowisk wczesnośredniowiecznych)29. 
Wiaderkami tej odmiany są okazy z grobów 7, 10B, 44, 70, 
135B, 148, 157, 176, 182 i prawdopodobnie 23. Inną odmianę 
tego typu (A2) reprezentuje tylko pojedynczy okaz odkryty 
w grobie 138. Wiaderko to ma analogiczne cechy, jak egzem-
plarze odmiany A1, lecz różni się od nich większymi roz-
miarami: jego średnica wynosi około 22 cm. Jeśli zaś chodzi 
o wysokość można przyjąć, że omawiane naczynie mogło 
mieć pierwotnie około 18-20 cm.

Do drugiego typu zarejestrowanych w Sowinkach 
wiaderek zaliczyć należy pojedynczy okaz odkryty w gro-
bie 151. Stanowi on odpowiednik naczyń grupy C według 

25 Cf E. Bulska, A i J. Wrzesińscy, op. cit., s. 353.
26 Cf M. Hanuliak, Veľkomoravské pohrebiská. Pochovánie 

v 9.-10. storočí na území Slovenska, Nitra 2004, s. 200-201.
27 G. Arwidsson, L. Holmquist, op. cit., s. 238.
28 Cf A. Nadolski, A. Abramowicz, T. Poklewski, op. cit., 

s. 95-96.
29 Cf m.in. A. Nadolski, A. Abramowicz, T. Poklewski, op. cit., 

s. 95; R. Barnycz-Gupieniec, Naczynia drewniane z Gdańska w X-
-XIII wieku, „Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis”, nr 8, 
Łodź 1959, s. 35-36; J. Wojtasik, Przedmioty drewniane znalezione 
w Wolinie, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 9, 1963, s. 286.

Ryc. 10. Sowinki, pow. poznański, stan. 23A. Fragmenty wiaderka 
klepkowego z grobu 151 (2), z fragmentem przytwierdzonej tkani-
ny (1) i jego rekonstrukcją (3). Rys. W. Kudra i J. Kędelska, oprac. 

J. Kędelska.
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G. Arwidsson i L. Holmquist30 (typ II według T. Poklew-
skiego31), który gromadzi wiaderka klepkowe wyposażone, 
podobnie jak w przypadku grupy A, w uchwyty (uszka) 
i żelazne obręcze. Posiadają one (najczęściej) pomiędzy gór-
nymi żelaznymi obręczami metalowe okucia z żelaznej lub 
brązowej blachy, ozdobione niejednokrotnie bogatymi moty-
wami geometrycznymi. W Sowinkach wiaderko tego typu 
miało żelazną blachę (o szerokości około 5 cm), w tym przy-
padku dodatkowo posrebrzaną, poniżej której, pomiędzy 
kolejną partią żelaznych obręczy umieszczone były innego 
rodzaju żelazne i posrebrzane blaszki, tym razem wygięte 
półkoliście w motywie girlandowym i przytwierdzone 
nitami do drewnianych klepek. Wiaderko to pod wzglę-
dem średnicy i wysokości mieści się pomiędzy wcześniej 
wyróżnionymi wiaderkami odmian A1 i A2. Jego średnica 
wynosiła około 23-26,5 cm, zaś pierwotna wysokość około 
20-22 cm. Pojemnik ten ma nieliczne analogie zarówno na 
współczesnych cmentarzyskach na terenie Słowiańszczyzny 
(m.in. w Krakowie-Zakrzówku32, Lutomiersku33 i Kałdu-
sie34), a ostatnio w Pniu35 i Lubieniu36, jak i na terenach skan-
dynawskich (np. w Birce37). Należy wspomnieć o wiaderku 
odkrytym na cmentarzysku pochodzącym jeszcze z okresu 
rzymskiego z Lachmirowicach, posiadającym – podobnie 
jak okaz z Sowinek – oryginalny zestaw ozdobnych okuć 
brązowych w postaci pięciu półksiężycowatych i pięciu pro-
stokątnych blaszek, zdobionych różnymi zestawami punk-
towych kresek38 oraz o podobnych do okazu sowinieckiego 
naczyniach, ale odkrytych na wczesnośredniowiecznych 
cmentarzyskach w Końskich i w Poznaniu, na Śródce39.

30 G. Arwidsson, L. Holmquist, op. cit., s. 238.
31 A. Nadolski, A. Abramowicz, T. Poklewski, op. cit., s. 95.
32 Cf W. Morawski, E. Zaitz, Wczesnośredniowieczne cmen-

tarzysko szkieletowe w Krakowie na Zakrzówku, „Materiały Ar-
cheologiczne”, t. 17, 1977, tabl. XII:4.

33 Cf A. Nadolski, A. Abramowicz, T. Poklewski, op. cit., 
tabl. LXXIIIb, LXXVIa-b.

34 Cf J. Bojarski, W. Chudziak, A. Drozd, A. Koperkiewicz, 
T. Kozłowski, V. Stawska, Katalog źródeł, [w:] Wczesnośrednio-
wieczne cmentarzysko…, tabl. 4k, 13f.

35 Cf A. Drozd, A. Janowski, Wczesnośredniowieczne gro-
by komorowe na cmentarzysku w Pniu koło Bydgoszczy (badania 
2005-2007), [w:] XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 li-
stopada 2007 r., cz. 1, Od epoki kamienia do okresu wczesno-
średniowiecznego, red. A. Janowski et al., „Acta Archaeologica 
Pomoranica”, t. 3, Szczecin 2009, ryc. 8.

36 T. Kurasiński, Wiadro obite blachą z wczesnośrednio-
wiecznego cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski, [w:] 
Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięć-
dziesięciolecie pracy naukowej, red. A. Jaszewska, Zielona Góra 
2012, 291n, ryc. 1:2.

37 Cf H. Arbman, Birka I. Die Gräber, Uppsala 1940-1943, 
tabl. 208, 210.

38 Cf J. Szydłowski, Naczynia drewniane w późnej starożyt-
ności na ziemiach polskich, Katowice 1984, s. 79, tabl. IXj-t.

39 J. Gąssowski, op. cit., s. 115, ryc. 20-21; P. Pawlak, Cmen-
tarzyska przedlokacyjnego Poznania, [w:] Civitas Posnaniensis. 
Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Z. Kurnatow-
ska, T. Jurek, Poznań 2005, s. 64, ryc. 7:2.

W zbiorze wiaderek z Sowinek nie znaleziono okazów 
grupy B według podziału tychże autorek, czyli wiaderek 
wydrążonych z pojedynczego kawałka drewna, zaopa-
trzonych jedynie w żelazne uszka i kabłąk. Obecności ich 
na cmentarzysku w Sowinkach nie można kategorycznie 
wykluczyć, choć wydaje się to raczej mało prawdopodob-
nym, mimo niesprzyjających warunków miejscowego pod-
łoża glebowego dla przetrwania tego rodzaju przedmiotów. 
Trzeba też podkreślić, że na wczesnośredniowiecznych 
cmentarzyskach występowanie naczyń glinianych oraz 
wiaderek jest wymienne. Stosowano je do „przechowywa-
nia i przenoszenia” różnych produktów i płynów, a w wielu 
przypadkach wiaderka przewyższały naczynia gliniane 
wytrzymałością, wygodą w przenoszeniu oraz statyczno-
ścią zawieszenia.

6. Analiza zawartości naczyń glinianych i wiade-
rek z Sowinek dowodzi, że w tego rodzaju pojemnikach 
umieszczano najprawdopodobniej produkty pochodzenia 
zwierzęcego (porcje mięsa bez kości) (w obiektach 148, 
151), bliżej nieokreślony pokarm (obiekt 176), ziarna zbóż 
lub roślin oleistych (obiekt 70) bądź napoje (rozpuszczone 
w wodzie piwo lub wino). Ekspertyzy materiałów pocho-
dzących z innych cmentarzyskach tej doby: z Dziekanowic, 
z terenu Czech czy też z obszaru Wielkiej Brytanii i Danii, 
wskazują na podobne zabiegi składania zmarłym „darów”. 
W znalezionych tam wiaderkach odkryto ślady owsa 
i miodu (Kanín k. Libic), orzechy, jagody (Oseberg), kości 
owiec czy kóz (Prittlewell)40. Funkcja tego rodzaju „darów” 
mogła więc mieć najprawdopodobniej charakter apotrope-
iczny. Natomiast pozostałe wiaderka przypuszczalnie były 
pierwotnie puste.

7. Na siedmiu spośród 11-12 wiaderek klepkowych 
z Sowinek zarejestrowano pozostałości tkanin, przytwier-
dzone do zewnętrznych części żelaznego kabłąka lub 
obręczy. Niestety, ani razu nie udało się określić surowca, 
osnowy i wątku tych tkanin. Kwestią otwartą pozostaje 
więc interpretacja pierwotnej funkcji tych pozostałości. 
Resztki zachowanych tkanin we wczesnośredniowiecznych 
grobach są jednak zbyt sporadycznie spotykane, by można 
znaleźć wytłumaczenie dla ich występowania w powiąza-
niu z rozpatrywanymi znaleziskami. Najprawdopodobniej 
mogą one świadczyć o fakcie owijania zmarłego (i zarazem 
pozostawionych przy nim „darów”) w całun. Resztki tka-
nin na cmentarzysku w Sowinkach zarejestrowano także na 

40 Kanín k/Libic: P. Pokorný, J. Mařik, Nález zbytku medem 
slazené potraviny ve výbavě raně středověkěho hrobu v Libici 
nad Cidlinou-Kaníně. Zhodnocení nálezu z hlediska rekonstruk-
ce krajiny a vegetace, „Archeologické rozhledy”, t. 58, 2006, z. 3, 
s. 564-569; Oseberg: S. Eisenschmidt, Grabfunde des 8. bis 11. 
Jahrhunderts zwischen Kongeå und Eider. Zur Bestattungssitte 
der Wikingerzeit im südlichen Altdänemark, t. 1-2, Neumünster 
2004, s. 168; Prittlewell (okr. Essex): A. Mason, A. Arceo, R. Fle-
ming, Buckets, Monastereis, and Crannógs: Material Culture and 
the Rewriting of Early Medieval British History, „The Haskins So-
ciety Journal, Studies in Medieval History”, t. 20, 2008, s. 9.
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fragmentach innych żelaznych przedmiotów: noży, brązo-
wych pochewek od noży, czekana i ostrogi – usytuowanych 
z reguły w partii centralnej pogrzebanych w jamach gro-
bowych zmarłych. Z pomocą przyszła analiza wszystkich 
pozostałości fragmentów tkanin z Sowinek wykonana przez 
J. Maika41. Wynika z niej, że spośród 19 dostarczonych do 
badań próbek w trzech z nich stwierdzono tkaninę wyko-
naną z wełny, zaś w czterech – z lnu (pozostałych próbek nie 
udało się określić przede wszystkim z uwagi na stopień ich 
zmineralizowania; w tej grupie były też wszystkie próbki 
przytwierdzone do żelaznych kabłąków i obręczy siedmiu 
wiaderek klepkowych). Zachowane fragmenty wełny były 
przytwierdzone do pochewek żelaznych noży z grobów 148, 
151 i 157, z kolei fragmenty tkanin lnianych rozpoznano 
wyłącznie na pochewkach noży z grobów 70, 148 i 157. 
We wszystkich przypadkach zabytki te zalegały bezpośred-
nio przy zmarłych, w centralnej partii grobu. W dwóch gro-
bach (nr 148 i 157) tkaniny z wełny i z lnu wystąpiły wspól-
nie. Według J. Maika, autora cytowanej ekspertyzy dwie 
próbki fragmentów tkanin wełnianych (z grobów 148 i 151) 
reprezentują pozostałości odzieży (ubioru). Natomiast frag-
menty tkanin lnianych są resztkami prawdopodobnie prze-
ścieradeł, w które owinięto zwłoki. Decydujące znaczenie 
w tym zakresie posiada więc nie tylko stwierdzony rodzaj 
tkaniny (w tym jego wątek), ale również położenie w grobie. 

41 J. Maik, Wyniki badań tkanin wykopaliskowych z cmenta-
rzyska w Sowinkach, woj. poznańskie, Łódź 1994, maszynopis.

Biorąc pod uwagę ten ostatni czynnik, można skłaniać się 
– w przypadku pozostałości tkanin zachowanych na wiader-
kach – do stwierdzenia, iż są to pozostałości całunu, w które 
owinięty został zmarły i pozostawione przy nim przedmioty. 
Znamienne w tym przypadku jest jednoczesne pojawienie się 
w dwóch grobach (nr 148 i 157) zarówno tkaniny wełnianej, 
jak i lnianej; w tych przypadkach mamy prawdopodobnie 
do czynienia z pozostałościami ubioru i całunu. Na innych 
cmentarzyskach, np. w Klecanach na terenie Czech znaj-
dujemy podobny zestaw pozostałości tkanin zachowanych 
zarówno na pochewkach noży, jak również na fragmentach 
wiaderek klepkowych42. W Kałdusie fragmenty tekstylne 
wystąpiły w jednym z najbogatszych grobów, i – jak twier-
dzą autorzy tych odkryć – była w nią owinięta jedna z mis43. 
Podobną sytuację zarejestrowano w Dziekanowicach, gdzie 
bogato zdobiona brązowa misa była także owinięta specjalną 
tkaniną44. W przypadku  analizowanych wiaderek z Sowinek 
nie można wykluczyć wyżej przytoczonego wariantu użycia 
tkanin w postaci osobnego owijania tych przedmiotów (poza 
całunem). Mogły to być jakieś specjalne worki na jadło 

42 N. Profantová et al., Klecany. Raně středověka pohřebiště, 
t. 2, Praha 2010, s. 29-34, fot.7:1-3; 8:1, 4-5.

43 W. Chudziak, J. Bojarski, V. Stawska, op. cit., s. 90.
44 J. Wrzesiński Misa brązowa z cmentarzyska w Dziekano-

wicach – próba interpretacji, „Studia Lednickie”, t. 6, 2000, s. 196; 
A. Sikorski, Wyniki analiz fragmentów tkanin z grobu 17/98 w Dzie-
kanowicach, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 22, ibidem, 
s. 213-222. Przegląd zarejestrowanych tkanin na tym cmentarzysku 
cf A. Sikorski, Tkaniny z grobów, ibidem, t. 5, 1998, s. 71-93.

Ryc. 11. Sowinki, pow. poznański, stan. 23A. Fragmenty wiaderek klepkowych z grobów 182 (1) i 176 (2). Rys. W. Kudra i J. Kędelska, 
oprac. J. Kędelska.
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i napitek, włożone zmarłemu na ostatnią „drogę”. Istnieje 
więc prawdopodobieństwo, że wiadra „pakowano” osobno 
a jeśli użyto całunu, to były one stawiane na nim (inaczej ich 
zawartość wysypałaby się albo wylała)45.

8. W zakresie przestrzennym naczynia gliniane i wia-
derka klepkowe wystąpiły – poza jednym i to bardzo wąt-
pliwym przypadkiem (obiekt 23) – generalnie w starszym 
chronologicznie sektorze cmentarzyska w Sowinkach, zaj-
mującym jego centralno-zachodnią partię, datowaną na 
okres między X/XI, a 1. połową XI w.46 W strefie tej zano-
towano wyłącznie groby uformowane w kilka mniej więcej 
równoległych ciągów, bez charakterystycznego układu rzę-
dowego, dominującego z kolei w „młodszym” (faza II) chro-
nologicznie sektorze południowo-zachodnim, datowanym 
mniej więcej na okres od 2. połowy XI w do 1. połowy XII w. 
włącznie. Naczynia gliniane i wiaderka wystąpiły tutaj bez 
jakiegoś określonego porządku przestrzennego. W kilku 
przypadkach (obiekty 70, 148, 151) znaleziono je w grobach 
osób o niewątpliwie znaczącej pozycji w strukturze ówcze-
snej społeczności. Można wręcz z dużym prawdopodobień-
stwem stwierdzić, że byli to przedstawiciele ówczesnej elity 
społecznej: kupiec odkryty w grobie 70, zbrojny jeździec zło-
żony do grobu komorowego 151 oraz bodajże jedna z najważ-
niejszych osób pochowanych na cmentarzu sowińskim, która 
spoczęła w grobie 148 w komorze/trumnie okutej żelazem, 
ze srebrnym pierścieniem na palcu oraz z około 30 innymi 
przedmiotami. Najpewniej była to osoba o czynnościach 
natury wojskowej47, który w zamian za swoją służbę na rzecz 
dworu książęcego na Ostrowiu Tumskim w Poznaniu i z jego 
z nadania „otrzymała” osiedle wraz z jego mieszkańcami. 
Przy osiedlu tym u schyłku X w. założono nekropolię. 

9. Na koniec chciałbym jeszcze poświęcić kilka uwag 
kwestiom genezy omawianego zjawiska i jego uwarunkowa-
niom kulturowym. Należy podkreślić, że obecność wiade-
rek klepkowych (i całych naczyń ceramicznych) w grobach 
szkieletowych z wczesnego średniowiecza jest niewątpliwie 
reminiscencją pochówków z okresu poprzedzającego, bar-
barzyńskiego, wywodzącego się jeszcze ze starożytności48.

W najstarszych fazach wczesnego średniowiecza, przy 
dominacji (czy raczej wyłączności) kremacji zjawisko to jest 
trudne do uchwycenia, bowiem większość zabytków (w tym 
i również pojemniki klepkowe) była palona na stosie razem 

45 A. Sikorski, „Opakowanie” tekstylne misy mosiężnej z wcze-
snośredniowiecznego grobu szkieletowego na cmentarzysku „Mały 
Skansen” w województwie wielkopolskim, [w:] Studia z historii ar-
chitektury i historii kultury materialnej, red. J. Olczak, „Archaeolo-
gia Historica Polona”, t. 12, Toruń 2002, s. 135-140. Dziękuję mgr 
Andrzejowi Sikorskiemu z Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu za opinię na podstawie własnych analiz.

46 Data złożenia w grobie 148 dirhema, jednego z najstar-
szych przykładów obola zmarłych w Wielkopolsce – pozostaje 
w zgodzie z chronologią napływu „młodszej” fali kruszcu arab-
skiego, która w opinii W. Łosińskiego przypada na lata 930-980 
(W. Łosiński, op. cit., s. 24-25); cf przyp. 15.

47 Określenie według Jerzego Gąssowskiego, op. cit., s. 165.
48 J. Szydłowski, op. cit., s. 128.

ze zmarłym. Nieliczne są więc przypadki obecności wia-
derek w grobach ciałopalnych na terenie Słowiańszczyzny 
zachodniej (prócz terenów skandynawskich), choć i tu są 
wyjątki, np. w Świelubiu, stan. 249 czy w Strzykocinie (kur-
han III, grób 6)50. W początkowym okresie upowszechniania 
się inhumacji obecność w grobach wiaderek klepkowych 
stanowiła ważny element kulturowy jako ryt przejścia do 
innego bytu. Jest to zjawisko wykraczające zdecydowanie 
poza Słowiańszczyznę, tym bardziej, że jego geneza sięga 
korzeniami najpierw terenów frankońskich, a kolejno naddu-
najskich (wielkomorawskich) i skandynawskich, a w końcu 
i słowiańskich. Najpóźniej omawiany fenomen, jak dowodzą 
tego nieliczne cmentarzyska z tego okresu, został przyjęty 
w strefie Połabia51. Można więc stwierdzić, że zjawisko to 
ma znacznie szerszy zasięg i ogólnoeuropejski charakter, 
związany niewątpliwie z krystalizowaniem i umacnianiem 
się kultury elitarnej w tworzących się „wczesnofeudalnych” 
społeczeństwach. Proces ten został zapoczątkowany naj-
szybciej w kręgach dynastii merowińskiej na terenie Europy 
Zachodniej, kolejno obejmował strefę skandynawską i nad-
dunajską, by w końcu X w. pojawić się na terytorium pań-
stwa wczesnopiastowskiego52. Należy tu podkreślić deficyt 
wczesnych cmentarzysk szkieletowych nie tylko w kręgu 
wczesnopiastowskim, najbardziej nas interesującym, 
ale i też w innych strefach kształtującej się wczesnośrednio-
wiecznej kultury elitarnej i tworzących się „wczesnofeudal-
nych” ośrodkach państwowych. Można zatem stwierdzić, 
że wraz z przyjęciem chrześcijaństwa i upowszechnieniem 
się obrządku szkieletowego, postępuje (powolne) zaniecha-
nie „pogańskich” praktyk, w tym omawianego elementu kul-
turowego, który szybko traci na znaczeniu w zakresie fune-
ralnym. Mimo to „stare” praktyki pogrzebowe nie zostają 
całkowicie zaniechane, a ich restytucja w początku XI w. 
w państwie wczesnopiastowskim jest dobrze poświadczona 
archeologicznie53. Paradoksalnie wiaderka klepkowe stają 

49 Cf W. Łosiński, Groby typu Alt Käbelich w świetle badań 
przeprowadzonych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym 
w Świelubiu pod Kołobrzegiem, „Przegląd Archeologiczny”, t. 41, 
1993, s. 25-26, ryc. 7:1.

50 Cf H. Zoll-Adamikowa, Wczesnośredniowieczne cmenta-
rzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski, cz. 2, Analiza. Wnio-
ski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 156.

51 W. Łosiński, Z dziejów obrzędowości pogrzebowej u pół-
nocnego odłamu Słowian zachodnich w świetle nowszych badań, 
[w:] Kraje słowiańskie w wiekach średnich, red. H. Kóćka-Krenz, 
W. Łosiński, Poznań 1998, s. 473n.

52 M. in. M. Müller-Wille, Royal and arictocratic graves in 
central and western Europe in Merovingian period, [w:] Vendel 
Period Studies. Transactions of the Boat-grave symposium in 
Stockholm, February 2-3, 1981, red. J.P. Lamm, H.- A. Nordstrom, 
Stockholm 1983, s. 109-115; S. Eisenschmidt, op. cit., s. 165-168; 
M. Hanuliak, op. cit., s. 189-198; H. Zoll-Adamikowa, op. cit., 
s. 156; L. Leciejewicz, Polska Piastów krajem łacińskiej Europy, 
[w:] Civitas Schinesghe cum pertinentiis, red. W. Chudziak, To-
ruń 2003, s. 25.

53 P. Urbańczyk, Eschatologia chrześcijańska a rytu-
ał pogrzebowy, [w:] „In Silvis..., s. 33n; A. Koperkiewicz, 
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się powszechniejsze wraz z umacnianiem się praktyk chrze-
ścijańskich, co obserwujemy w licznych znaleziskach tych 
przedmiotów, ale występują one wówczas prawie wyłącznie 
na stanowiskach osadowych. Natomiast w pierwszym okre-
sie doby wczesnochrześcijańskiej, w momencie przejścia do 
obrządku szkieletowego, występowanie tych naczyń świad-
czy nie tylko o ówczesnym rytuale pogrzebowym, zaczerp-
niętym jeszcze ze świata pogańskiego, lecz także o pozycji 
społecznej pochowanej osoby. Groby z wiaderkami stanowią 
w Sowinkach 8% wszystkich zarejestrowanych na cmenta-
rzysku (a 9,3% łącznie z naczyniami ceramicznymi), a więc 
są znaleziskami dość rzadkimi, podobnie jak na innych 
cmentarzyskach. Przykładowo w Dziekanowicach stanowią 
one 2,5% wszystkich grobów, uwzględniając w tym również 
naczynia ceramiczne, w Kałdusie reprezentują one 5,4% 
wszystkich grobów (uwzględniając naczynia ceramiczne 
i wiaderka), w Klecanach k/Pragi – 5,6%, w Brześciu Kujaw-
skim – 6,5%, w Birce – 6,8%, w Starym Zamku – 10,7% 
(razem z naczyniami ceramicznymi), w Końskich – 11,2%, 
w Krakowie-Zakrzówku – 12% (razem z naczyniami cera-
micznymi), w Bodzi – 15,5% (razem z naczyniami ceramicz-
nymi), w Pniu – 16,9%, a tylko w Lutomiersku wyjątkowo 
stanowią aż 38%54. Niejednokrotnie wiaderka klepkowe 
(w tym okazy bogato zdobione) były umieszczane w grobach 
komorowych, tak jak w obiekcie 148 i 151 na cmentarzysku 
w Sowinkach, kryjących niewątpliwie przedstawicieli miej-
scowej elity społecznej. Za taką interpretacją przemawia rów-
nież przykład grobu 609 z Czerska, z bogato dekorowanym 

Wczesnośredniowieczne dary grobowe w kontekście symboliki 
chrześcijańskiej, [w:] Do, ut des…, s. 268n.

54 Dziekanowice – 17 naczyń i 22 wiaderka na 1585 grobów (cf 
J. Wrzesiński, The Dziekanowice cemetery – Christians cultivating 
venerable traditions, [w:] Rome, Constantinople and Newly-Conver-
ted Europe. Archaeological and Historical Evidence, red. M. Sala-
mon et al., Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2012, s. 535n; za 
informacje odnośnie ilości naczyń i wiaderek klepkowych na tym 
cmentarzysku serdecznie dziękuję autorom tych badań A. i J. Wrze-
sińskim); Kałdus – 20 naczyń i 5 wiaderek, a ponadto: 2 misy brą-
zowe, talerz drewniany i 3 naczynia drewniane na 460 grobów (cf 
W. Chudziak, J. Bojarski, V. Stawska, op. cit., s. 90); Klecany – 7 na-
czyń i 7 wiaderek (cf Profantová et al., op. cit., s. 9-11); Brześć Ku-
jawski – 3 naczynia i 7 wiaderek na 152 groby (cf E. i Z. Kaszewscy, 
op. cit., s. 391-393); Birka – 85 wiaderek w 75 grobach wobec oko-
ło 1100 odkrytych (H. Arbman, op. cit., s. 11-28; L. Leciejewicz, 
Cmentarzysko w Birce. Próba interpretacji społecznej, „Archeolo-
gia”, t. 6, 1954, s. 148); Stary Zamek – 7 naczyń i 6 wiaderek na 
121 grobów (cf K. Wachowski, G. Domański, op. cit., s. 23, tab. 4; 
Końskie – 31 naczyń (w 25 grobach) i 19 wiaderek na 170 grobów 
(cf J. Gąssowski, op. cit., s. 99-173; Kraków-Zakrzówek – 5 naczyń 
i 7 wiaderek na 100 grobów (cf W. Morawski, E. Zaitz, Wczesno-
średniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Krakowie na Zakrzów-
ku, „Materiały Archeologiczne”, t. 17, 1977, s. 137-140; Bodzia – 2 
naczynia i 7 wiaderek na 58 grobów (cf K. Zamelska-Monczak, 
op. cit.); Pień – 5 naczyń i 7 wiaderek na 71 grobów (cf A. Drozd, 
Janowski, op. cit., s. 351n; A. Janowski, Are the chamber Graves 
from Pień really Scandinavian?, [w:] Scandinavian Culture in Me-
dieval Poland, S. Moździoch et al., Wrocław 2013, s. 395, przyp. 2); 
Lutomiersk – 7 naczyń i 50 wiaderek na 150 grobów (cf A. Nadolski, 
A. Abramowicz, T. Poklewski, op. cit., s. 95-100).

wiaderkiem, obitym blachą zdobioną puncowaniem (a także 
mieczem, 2 brązowymi misami i złotym pierścieniem), 
identyfikowanego z miejscem pochówku lokalnego kasz-
telana55, a także podobnych pochówków wczesnośrednio-
wiecznej elity z cmentarzysk w Kałdusie (grób 60)56, Pniu 
(groby 15, 32, 37 i 40)57 czy z najnowszych badań w Bodzi 
(groby E41, E864)58. W tym zjawisku należy widzieć także 
wyraz ostentacji, a więc element prestiżu pochowanej osoby, 
wyrażony również przez użycie szczególnego tworzywa, 
zarówno drewnianego do klepek (a często było to cenne 
drewno cisowe), jak przede wszystkim żelaza, które w tym 
okresie należy jeszcze kwalifikować do ekskluzywnych 
surowców59. Były to więc wyroby, które można zaliczyć do 
kosztowniejszych, użytkowanych w ograniczonym zakre-
sie przez jedynie część społeczeństwa. Niektórzy badacze 
uważają je też za jeden z elementów wyposażenia jeźdźców, 
szczególnie okazy z dodatkowymi kółkami do przytwier-
dzenia do rzędu końskiego60.

Obecność tego rodzaju pojemników w grobach można 
wiązać zarówno z ucztami pogrzebowymi, jak i z tradycyjną 
wiarą w potrzebę zaopatrzenia zmarłego w świecie poza-
grobowym. Inna z kolei możliwość wyjaśnienia obecności 
i funkcji wiaderek klepkowych oraz naczyń ceramicznych 
we wczesnośredniowiecznych grobach – nie wykluczająca 
poprzednich hipotez – przypisuje im znaczenie rytualne 
i wiąże się już z rozprzestrzenianiem ideologii chrześcijań-
skiej. Na przykład bogato zdobione wiaderko z ornamentem 
w postaci ażurowych krzyży oraz 3 naczynia ceramiczne ze 
znakami krzyża na dnach znalezione w Kałdusie, są uzna-
wane przez badaczy tego cmentarzyska za przedmioty 
o znaczeniu rytualnym, pokryte symboliką chrześcijańską 
reprezentującą wyobrażenia pasyjne61. 

55 J. Rauhutowa, Czersk we wczesnym średniowieczu od VII 
do XII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976,  s. 55-
56, ryc. 16-18. Według mediewistów Krzysztofa Mańkowskiego 
i Tomasza Jurka pochowano w tym grobie komesa Magnusa, któ-
ry wywodził się z Anglii (cf T. Jurek, Kim był komes wrocławski 
Magnus?, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów 
społeczeństwa Polski średniowiecznej, red. A. Radzimiński et al., 
Toruń, s. 181–192).

56 W. Chudziak, J. Bojarski, V. Stawska, op. cit., s. 90.
57 A. Drozd, A. Janowski, op. cit., s. 351n; A. Janowski, 

op. cit., s. 395n.
58 A. Buko, M. Kara, W. Duczko, I. Sobkowiak-Tabaka, 

Bodzia: a unique Viking age cemetery with chamber-like graves 
from central Poland, [w:] Scandinavian Culture..., s. 353n; K. Za-
melska-Monczak, op. cit., s. 304n.

59 R. Barnycz-Gupieniec, op. cit., s. 35.
60 H. Zoll-Adamikowa, Wczesnośredniowieczne cmenta-

rzyska szkieletowe Małopolski, cz. 2, Analiza, Wrocław-Warsza-
wa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 115. Cf polemikę z tym poglądem 
w artykule autorstwa Andrzeja Janowskiego i Tomasza Kurasiń-
skiego, (Nie)militarne naczynia. Fakty i mity, [w:] Nie tylko broń. 
Niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności i średnio-
wieczu, red. W. Świętosławski, „Acta Archaeologica Lodziensia”, 
nr 54, Łódź 2008, s. 66-69, 71.

61 A. Koperkiewicz, op. cit., s. 280-281; W. Chudziak, 
J. Bojarski, V. Stawska, op. cit., s. 90.
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Konkluzje6263

Podsumowując powyższe kwestie, można wskazać dwa 
kierunki interpretacji analizowanego rytuału pogrzebowego 
związanego z wyposażeniem zmarłych w wiaderka klepkowe 
i naczynia ceramiczne we wczesnych fazach wczesnego śre-
dniowiecza, zaś w przypadku cmentarzyska w Sowinkach 
w okresie między 2. połową X a 1. połową XI w. Pierwszy to 
powiązanie go ze światem wyobrażeń mityczno-magicznych 
charakteryzującym jeszcze społeczności pogańskie, nato-
miast drugi to doszukiwanie się w nim symboliki chrześci-
jańskiej, przy czym oba kierunki interpretacyjne nie muszą 
się wzajemnie wykluczać. Zwyczaj wyposażania zmarłych 
w powyższe specyficzne pojemniki upowszechnił się na 
terenie Słowiańszczyzny dopiero w okresie recepcji nowej 
religii64. W młodszych fazach doby wczesnośredniowiecznej 
ryt ten w zakresie funeralnym traci całkowicie swe znacze-
nie pierwotne i przedmioty te nie mają takiego jak wcześniej, 
szczególnego sepulkralnego charakteru. Stają się one za to 

62 Analizę fragmentów drewna i węgli drzewnych z cmen-
tarzyska przeprowadziła dr hab. Maria Lityńska-Zając z Ośrodka 
Archeologii Gór i Wyżyn IAE PAN (cf M. Lityńska-Zając, Wyniki 
analizy drewien i węgli drzewnych z wczesnośredniowiecznego 
cmentarzyska szkieletowego z X/XI-XI wieku w miejscowości So-
winki, gm. Mosina, woj. Poznań, stanowisko 23A, Kraków 1994, 
maszynopis).

63 Analizę wykonał prof. dr hab. Jerzy Maik z Ośrodka Ba-
dań nad Dawnymi Technologiami IAE PAN w Łodzi (cf J. Maik, 
Wyniki badań tkanin wykopaliskowych z cmentarzyska w Sowin-
kach, woj. poznańskie, Łódź 1994, maszynopis).

64 W. Chudziak, J. Bojarski, V. Stawska, op. cit., s. 94.

powszechne na osadach, pełniąc już wyłącznie całkowicie 
utylitarną funkcję. Odzwierciedleniem zmian w praktykach 
pogrzebowych zaobserwowanych również na terenie cmen-
tarzyska w Sowinkach są zespoły grobowe położone w jego 
„młodszej” (z fazy II) południowo-zachodniej części, dato-
wanej mniej więcej na okres od 2. połowy XI w do 1. połowy 
XII w. włącznie (cf ryc. 1). Prócz wyraźnie zaznaczającej 
się rzędowości pochówków w tym sektorze cmentarzyska, 
uderza także ich ubogie wyposażenie, sprowadzające się do 
nielicznych żelaznych noży bądź kabłączków skroniowych 
o młodszej metryce. W tym okresie (od około połowy do 
końca XII w.) nastąpiło na terenie Wielkopolski okrzepnięcie 
struktur nowej religii i w dalszej konsekwencji zapewne też 
unifikacja praktyk pogrzebowych, przejawiająca się m.in. 
w lokowaniu cmentarzy wokół świątyń, gdzie zmarli cho-
wani byli według podobnych reguł (rzędy pochówków oraz 
radykalnie obniżony udział przedmiotów w grobach, a z cza-
sem ich całkowity zanik).

Katalog grobów 

Grób 7 (wykop I/1989, ar 15D/16C, nr inw. pol. 117/1989) 
– wymiary jamy na poziomie stropu: 3,08 m x 1,14 m, głębokość 
0,41 m, orientacja jamy i pochówka: E-W (ryc. 2:3). Pochówek 
kobiety w wieku adultus. Ze szkieletu zachowały się tylko kości 
głowy, natomiast śladowo (negatywowo) wystąpiły lewa kość 
ramienna, obie kości udowe i lewa kość piszczelowa. Pierwotnie 
zmarła ułożona była na wznak, twarzą do góry, kierunek ułożenia 
głowy: na zachód, dłonie wyprostowane. Długość szkieletu: około 
150 cm. Wiaderko klepkowe zalegało poniżej kości stóp, ponadto 
przy pochówku zanotowano 2 kabłączki skroniowe (przy czaszce) 
oraz nóż żelazny przy lewym biodrze. Odznacza się ono następu-
jącymi cechami: średnica około 18 cm, wysokość około 12-13 cm 
(na podstawie danych niwelacyjnych). Zachowało się 5 fragmen-
tów żelaznych obręczy (o długości: 8,2 cm, 6,2 cm, 4,9 cm, 4,8 cm 
i 2,7 cm), o przekroju trójkątnym, o wymiarach taśmy: szerokość 
0,8 cm, wysokość 0,5 cm. Rozpoznano 6 fragmentów zminera-
lizowanego drewna z klepek przytwierdzonych do żelaznych 
obręczy. Analiza wykazała, że wykonano je z sosny zwyczajnej 
(Pinus sylvestris)62. Zachowały się ponadto dwa fragmenty zmine-
ralizowanej tlenkami żelaza tkaniny (o prawym skręcie przędzy) 
przytwierdzone do zewnętrznych powierzchni żelaznych obręczy 
wiaderka, lecz surowca, osnowy i wątku nie rozpoznano63.

Grób 10B (wykop I/1989, ar 11CD, nr inw. pol. 127/1989) – grób 
krył dwa pochówki oznaczone nr 10A i 10B. Na poziomie stropu

wspólna jama grobowa o nieregularnym kształcie miała wymiary: 
3,40 m x 1,65 m i głębokość 0,31 m. Na poziomie zarejestrowania 
szczątków kostnych obiekt widoczny był w postaci dwóch nakła-
dających się na siebie prostokątów (o owalnych krawędziach) 
o wymiarach 3,10 m x 1,50 m, z których jeden (od północy) wydaje 
się być „młodszym” wkopem (brak jest czytelnych granic między 
obu wkopami grobowymi). Na poziomie spągowym wystąpiły 
więc dwa pochówki, spoczywające pierwotnie w odrębnych trum-
nach (lub całunach), o wymiarach: dla pochówka 10A – 2,86 m 
x 0,58 m i pochówka 10B – 2,62 m x 0,85 m (ryc. 2:4). Pozostałości 
szkieletu ludzkiego zarejestrowano wyłącznie w pochówku 10B, 
a były to fragmenty kości czaszki oraz niewielki fragment pra-
wej kości udowej, których nie udało się rozpoznać pod względem 
antropologicznym. Pochówek ten był zorientowany wzdłuż osi 
E-W, zmarły miał głowę skierowaną na wschód. Wiaderko klep-
kowe znaleziono poniżej stóp, podobnie jak bliżej nieokreślony 
przedmiot z żelaza. Ponadto na wysokości kości miednicy znaj-
dował się jeszcze nóż żelazny. Natomiast w sąsiednim pochówku 
10A brak jest jakichkolwiek fragmentów ludzkich kości, nie zare-
jestrowano też w nim żadnego wyposażenia. Wiaderko klepkowe 
drewniane ma średnicę około 18 cm, wysokość około 12-13 cm (na 
podstawie danych niwelacyjnych), zachował się pojedynczy frag-
ment kabłąka w postaci pręta (o długości 5 cm), w partii środkowej 
o przekroju czworobocznym (o wymiarach 0,5 x 0,5 cm), w dalszej 
zachowanej części lekko rozszerzający się (zapewne o przekroju 
prostokątnym). Ponadto zachowały się 3 fragmenty żelaznych 
obręczy (o długości: 5,9 cm, 5,8 cm i 4,2 cm), o przekroju trójkąt-
nym, o wymiarach taśmy: szerokość – 0,7 cm, wysokość – 0,4 cm 
(ryc. 6:2). Rozpoznano również 8 fragmentów zmineralizowanego 
drewna z klepek, które wykazały pochodzenie z cisu pospolitego 
(Taxus baccata). Na wiaderku brak pozostałości tkaniny.

Grób 44 (wykop I/1989, ar 23CD, nr inw. pol. 108/1989) – wymiary 
jamy grobowej na poziomie stropu: 2,20 m x 0,90 m, głębokość 
0,28 m, orientacja jamy i pochówka: E-W (ryc. 3:1). W grobie 
stwierdzono szczątki kostne mężczyzny w wieku adultus. Szkielet 
zachowany prawie w całości, lewa kość udowa zgięta w kierunku 
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stawu kolanowego prawej kończyny; zmarły pochowany w pozy-
cji wyprostowanej, na wznak, z głową ułożoną na boku (na płn.) 
i skierowaną na zachód, z dłońmi wyprostowanymi i ułożonymi 
wzdłuż tułowia, długość szkieletu: 162 cm. Wiaderko klepkowe 
odkryto przy lewej kończynie dolnej, poza tym na wysokości 
lewego biodra zanotowano nóż żelazny. Z naczynia zachowały 
się jedynie 2 fragmenty żelaznych obręczy (o długości: 8,2 cm 
i 4,7 cm), o przekroju trójkątnym, i o wymiarach taśmy: szerokość 
0,7 cm, wysokość 0,4 cm (ryc. 7:1); pierwotna średnica wiaderka to 
około 16-18 cm, wysokość około 12-13 cm (na podstawie danych 
niwelacyjnych). Nie zarejestrowano pozostałości tkanin przy-
twierdzonych do obu fragmentów żelaznych obręczy wiaderka.

Grób 61 (wykop I/1989, ar 15C/21A, nr inw. pol. 119/1989) 
– wymiary jamy na poziomie stropu: 2,84 m x 1,01 m, wymiary 
jamy na poziomie szkieletu, bez śladów trumny: 3,00 m x 1,16 m, 
głębokość 0,45 m, orientacja jamy i pochówka: E-W (ryc. 2:1). 
Grób zawierał pochówek osoby w wieku juvenis65, nieokreślonej 
pod względem płci. Ze szkieletu zachowały się jedynie fragmenty 
kości czaszki, fragmenty kości miednicy i obie kończyny dolne 
(kości udowe i piszczelowe), stwierdzono całkowity brak kości 
tułowia. Zmarły został pochowany w pozycji wyprostowanej, na 
wznak, prawdopodobnie twarzą do góry, z głową skierowaną na 
wschód i zapewne z rękoma ułożonymi wzdłuż tułowia, długość 
szkieletu: 182 cm. Naczynie gliniane znaleziono przy lewej koń-
czynie dolnej, poza tym na wysokości lewego biodra zanotowano 
jeszcze nóż żelazny. Naczynie to charakteryzuje się następują-
cymi parametrami: średnica wylewu 12,8 cm, maksymalna wydę-
tość brzuśca 12,7 cm, średnica dna 5,5 cm, wysokość 14,7 cm, 
grubość ścianki (przy wylewie) 7 mm, w partii przydennej 9 mm 
(ryc. 5:1; fot. 1).

Grób 7066 (wykop I/1989, ar 20BD, nr inw. 132/1989) – wymiary 
jamy grobowej na poziomie stropu: 3,63 m x 1,48 m, głębokość 
0,74 m. Na dnie jamy prawdopodobnie wewnętrzna komora gro-
bowa, o wymiarach 3,20 m x 1,08-0,84 m, wewnątrz niej pochó-
wek w trumnie (lub całunie) o wymiarach 2,56 m x 0,60 m. Oko-
liczności zalegania pochówka dowodzą, iż zmarłego złożono do 
grobu prawdopodobnie z rodzajem drewnianego oszalowania, naj-
pierw w wewnętrznej komorze, zapewne z wierzchnim nakryciem 
(?), a następnie owinięto go dodatkowo w całun. Za tym ostat-
nim faktem przemawiają pośrednio resztki tkanin i układ war-
stwy kulturowej zarejestrowane na poziomie szkieletu, ułożonego 
na osi E-W. Zachowały się we fragmentach czaszka i lewa kość 
piszczelowa (ryc. 3:2). Zmarły ułożony był na wznak, twarzą do 
góry, z głową skierowaną na wschód i z rękoma wyprostowanymi 
wzdłuż tułowia, długość szkieletu około 190 cm. Grób zawierał 

65 Określeń antropologicznych analizowanych tu ludzkich 
szczątków kostnych dokonał dr Jerzy Kozak z Instytutu Antropo-
logii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (cf. J. Kozak, 
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Sowinkach 
(gm. Mosina, woj. poznańskie) – analiza antropologiczna i pale-
odemograficzna, Poznań 1994, maszynopis; idem, Wczesnośre-
dniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Sowinkach (gm. Mosina, 
woj. poznańskie) – analiza antropologiczna i paleodemograficz-
na, „Przegląd Antropologiczny”, t. 59, 1996, s. 91-96).

66 Grób 70 i jego wyposażenie zostały przedstawione w od-
rębnym opracowaniu autora (A. Krzyszowski, Frühmittelalterli-
ches Grab…).

szczątki osoby (bez możliwości określenia płci) w wieku juvenis/
adultus (15-20 lat, określenie dr Jerzego Kozaka) lub w wieku 
górny adultus (określenie dr Barbary Szybowicz z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie). Wiaderko klepkowe (wraz z parą 
żelaznych ości i sześcioma haczykami rybackimi) znajdowało 
się w okolicach stóp lub poniżej nich. Z kolei w bezpośrednim 
sąsiedztwie prawej strony żuchwy odkryto zespół 19 odważni-
ków, zaś poniżej, w górnej części prawej piersi zalegała ręczna 
waga składana. Pozostałe wyposażenie grobu stanowiły: 2 szydła, 
nożyce, 3 noże, sprzączka do pasa, wiaderko klepkowe (wszystkie 
przedmioty z żelaza), nadto brązowe okucie pasa, brązowy trzewik 
skórzanej pochewki jednego z żelaznych noży, 2 kamienie pro-
biercze oraz drobne fragmenty tkaniny. Łącznie z wcześniej oma-
wianymi zabytkami w grobie tym odnotowano 38 przedmiotów67. 
Pochówek z grobu 70 należy do czterech najlepiej wyposażonych 
na całym cmentarzysku. Jest to najprawdopodobniej grób kupca 
zajmującego wyjątkową pozycję w strukturze ówczesnej społecz-
ności państwa wczesnopiastowskiego. Wiaderko klepkowe z tego 
obiektu posiadało ścianki nieznacznie zwężające się ku górze, 
kabłąk jest kształtu łukowatego, w partii środkowej wykonano go 
z pręta o przekroju czworobocznym (o wymiarach 0,7x0,5 cm), 
zaś na końcach z taśmy rozszerzającej się przy uszkach, o prze-
kroju prostokątnym (o wymiarach: od 1,3 do 1,1 cm i grubości 
około 4 mm). Uszka będące w zasadzie przedłużeniem kabłąka 
mają formę podwójnie półksiężycowato zagiętej do góry rozdwo-
jonej taśmy, które do klepek wiadra przytwierdzone były klamrą, 
zaostrzoną na obu końcach (o wymiarach: długość 1,8 cm, szero-
kość 0,5 cm, długość kolca tkwiącego w klepce 0,9 cm). W końcu 
trzy obręcze przytrzymujące drewniane klepki, wykonano z żela-
znej taśmy o przekroju prostokątnym (o wymiarach 1,1x0,3 cm), 
przypuszczalne średnice obręczy: górnej – około 18,0 cm, środ-
kowej – 18,0-18,2 cm, dolnej – 18,2-18,5 cm, pierwotna wyso-
kość wiaderka – około 15,0–16,5 cm (ryc. 8:2). Na obręczy nr 2 
(pierwszej środkowej) oraz na kabłąku zachowały się fragmenty 
zmineralizowanej tkaniny. Rozpoznane pozostałości zminerali-
zowanego drewna z klepek, wykazały ich pochodzenie z sosny 
zwyczajnej (Pinus sylvestris). Na żelaznych obręczach wiaderka 
zachowały się ponadto cztery fragmenty zmineralizowanej deli-
katnej tkaniny (o prawym skręcie przędzy), surowca, osnowy 
i wątku nie określono.

Grób 76 (wykop I/1989, ar 9CD/15AB, nr inw. pol. 116/1989) 
– wymiary jamy na poziomie stropu i szkieletu: 3,05 m x 1,17 m, 
głębokość 0,27 m (ryc. 2:2). Nie stwierdzono wewnętrznych kon-
strukcji drewnianych, w tym śladów trumny. W grobie odkryto 
szczątki mężczyzny w wieku adultus. Ze szkieletu zachowały się 
kości głowy, prawa kość ramienna i łokciowa, natomiast negaty-
wowo widoczne były ślady po lewej kończynie dolnej (w cało-
ści) i w części prawa kość piszczelowa. Zmarły został pierwotnie 
pochowany w pozycji wyprostowanej, na wznak, twarzą do góry, 
z głową skierowaną na wsch. i z rękoma wyprostowanymi i uło-
żonymi wzdłuż tułowia, pierwotna długość szkieletu: 160 cm. 
Częściowo uszkodzone naczynie gliniane zanotowano w odległo-
ści około 25-30 cm poniżej kości lewej kończyny dolnej, ponadto 
pod kością łokciową odkryto nóż żelazny. Naczynie po rekon-
strukcji posiada następujące wymiary: średnica wylewu około 
7,0 cm, maksymalna wydętość brzuśca 16,9 cm, średnica dna 

67 Ibidem, ryc. 4-13.
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9,2 cm, wysokość 16,5 cm, grubość ścianki (przy wylewie) 8 mm 
(ryc. 5:2; fot. 2).

Grób 135B (wykop I/1989, ar 21B/22A, nr inw. pol. 194/1989) 
– wymiary jamy na poziomie stropu: 3,00 m x 1,66 m, głębokość 
0,72 m, o orientacji jamy i pochówka: E-W (ryc. 3:3). Na pozio-
mie szkieletu zarys jamy regularnie prostokątny o lekko owal-
nych krawędziach i o jednakowej szerokości ścian, w SW naroż-
niku jamy odkryto intencjonalnie zsunięte i złożone w skupisku 
kości ludzkie (pochówek 135A). Natomiast w partii centralnej 
jamy stwierdzono dobrze czytelne ślady zarysu trumny o kształ-
cie prostokątnym i o lekko owalnych krawędziach, ze szczątkami 
kostnymi kolejnej osoby (pochówek 135B). Z tego szkieletu zacho-
wały się jedynie fragmenty kości czaszki i śladowo kości lewej 
kończyny górnej i dolnej oraz kość prawej kości udowej. Wiek 
osobnika określono jako adultus, natomiast nie udało się ustalić 
jego płci. Zmarły pochowany został w pozycji wyprostowanej, na 
wznak, z głową skierowaną na zachód i z rękoma wyprostowa-
nymi i ułożonymi wzdłuż tułowia. Zachowana długość szkieletu: 
154 cm. Kości pod nr 135A znajdowały się w skupisku w jamy 
grobowej, ale poza zarysem trumny pochówka 135B. Wiaderko 
klepkowe zalegało poniżej stóp pochówka 135B (ale jeszcze 
w obrębie trumny). Poza naczyniem nie zarejestrowano tutaj żad-
nego innego wyposażenia. Wiaderko klepkowe miało średnicę 
wynoszącą około 18 cm, wysokość około 11-12 cm (na podstawie 
danych niwelacyjnych), pozostały z niego 3 fragmenty żelaznych 
obręczy (o długości: 6,0 cm, 5,2 cm i 5,0 cm), o przekroju trój-
kątnym, o wymiarach taśmy: szerokość 0,7 cm, wysokość 0,4 cm 
(ryc. 8:1). Znaleziono jeszcze zachowane w ¾ pierwotnej wielkości 
żelazne uszko, kształtu trapezowatego (zbliżone konstrukcyjnie 
do analogicznego uszka z wiaderka z grobu 176), o wymiarach: 
długość około 4,0-4,5 cm, szerokość od 1,6 do 2,1 cm, grubość 
taśmy 0,3 cm, z jednym otworem (w partii centralnej szerszej 
części uszka, o średnicy 2 mm). Stwierdzono jeszcze 3 fragmenty 
tkaniny przytwierdzone do żelaznych obręczy wiaderka, w tym 
wypadku również nie udało się określić surowca, osnowy i wątku 
(o prawym skręcie przędzy).

Grób 138 (wykop I/1989, ar 22A, nr inw. pol. 207/1989) – wymiary 
jamy na poziomie stropu i szkieletu: 2,66 m x 1,20 m, głębokość 
0,32 m, jama i pochówek były zorientowane wzdłuż osi: E-W (ryc. 
3:4). W grobie znajdował się szkielet prawdopodobnie kobiety 
w wieku adultus (20-30 lat), który złożono wprost do jamy gro-
bowej, bez śladów trumny bądź całunu. Ze szkieletu zachowały 
się kości czaszki oraz fragmenty: obu obojczyków, obu kości 
ramiennych, lewej kości miednicznej i obie kości udowe. Zmar-
łego pochowano w pozycji wyprostowanej, na wznak, twarzą na 
boku (na południe), z głową skierowaną na zachód i z rękoma 
wyprostowanymi i ułożonymi wzdłuż tułowia, zachowana dłu-
gość szkieletu: 114 cm. Poniżej stóp zarejestrowano pozostałości 
po wiaderku klepkowym, którego górna część żelaznych obrę-
czy została wtórnie uszkodzona (sprzętem mechanicznym pod-
czas prac przy odhumusowaniu wykopu) i znalazła się również 
poza obrębem jamy grobowej. Naczynie z tego grobu miało jedną 
z największych średnic spośród wszystkich odkrytych na cmenta-
rzysku wiaderek, wynosiła ona około 22 cm. Zachowało się ono 
do wysokości około 7 cm (na podstawie danych niwelacyjnych). 
Inne detale: fragment kabłąka w postaci pręta (o długości 10,5 cm) 
w partii środkowej miał przekrój czworoboczny (o wymiarach 
1,0x1,0 cm), w dalszej partii lekko rozszerzający się o przekroju 

prostokątnym (o wymiarach 1,1x0,8 cm); 2 fragmenty żelaznych 
obręczy wykonane z pręta (o długości: 10,6 cm i 8,7 cm), o prze-
kroju trójkątnym, o wymiarach: 1,3x0,7 cm (ryc. 7:2). Fragmenty 
zmineralizowanego drewna z klepek wykazały pochodzenie 
z nieokreślonego drzewa iglastego (Coniferae indet.). Na jednej 
z żelaznych obręczy wiaderka zachował się ponadto fragment tka-
niny (o prawym skręcie przędzy). Niestety, nie udało się określić 
surowca, osnowy i wątku tej tkaniny.

Grób 148 (wykop I/1989, ar 21D/22C, nr inw. pol. 255/1989) 
– wymiary jamy na poziomie stropu: 3,78 m x 2,60 m, głębokość 
– 1,19 m. Grób zawierał pochówek jednego osobnika w wieku juve-
nis, którego płci nie udało się określić. Został on złożony na dnie 
drewnianej trumny z wierzchnim nakryciem (grób komorowy). 
Wymiary komory: 2,74 m x 1,22 m. Trumna (2,18 m x 0,80 m) 
była dodatkowo wzmocniona żelaznymi okuciami, które zalegały 
w trzech parach wzdłuż jej obu dłuższych ścian i po jednej parze 
na ścianach poprzecznych. Jama położona na osi E-W, zmarły 
głową skierowany był na wschód (ryc. 4:1). Szkielet znaleziony 
został w stanie szczątkowym. Najlepiej zachowała się czaszka 
z częścią żuchwy, pozostałe kości uległy całkowitemu rozkła-
dowi i przetrwały w postaci negatywowej. Zmarły został pocho-
wany pierwotnie w pozycji wyprostowanej, na wznak, twarzą na 
wprost i z rękoma wyprostowanymi i ułożonymi wzdłuż tułowia, 
długość szkieletu: około 170 cm. Wiaderko klepkowe zalegało na 
wysokości lewej kości piszczelowej, w odległości około 11 cm od 
tej kończyny i było ustawione otworem do góry. Łącznie zareje-
strowano (na różnych poziomach) 21 fragmentów żelaznych okuć 
reprezentujących po dokonanej konserwacji i rekonstrukcji 8 par 
tych przedmiotów (w ułożeniu jak wyżej), każdy zaopatrzony po 
dwa gwoździe. Ponadto znaleziono tutaj: dwa noże żelazne spo-
czywające w osobnych skórzanych pochewkach, ozdobionych 
trzewikiem i okuciami z brązu i dodatkowo platerowanymi złotą 
puncowaną blaszką oraz dwa kamienie probiercze, z których jeden 
jest utrącony. Z kolei w górnej części lewej piersi natrafiono na 
fragment srebrnej monety arabskiej68, zaś na jednym z palców 
lewej dłoni spoczywał srebrny pierścień. Łącznie odkryto w tym 
grobie 30 przedmiotów69. Należy on do najważniejszych obiektów 
sepulkralnych odkrytych na omawianym cmentarzysku. Wia-
derko klepkowe miało pierwotnie ścianki nieznacznie zwężające 
się ku górze, kabłąk jest kształtu łukowatego wykonany z pręta, 
o końcach równej szerokości i grubości, w partii środkowej o prze-
kroju czworobocznym (o wymiarach od 0,7x0,6 cm), zaś na koń-
cach rozszerzający się, o przekroju prostokątnym (o wymiarach 

68 Jest to dirhem arabski, którego czas wybicia przypada 
na okres panowania dynastii Samanidów lub Buwajhidów, tj. na 
3 ćwierć X w. (lata 950-976), zaś przypuszczalny czas jej złożenia 
w grobie można przyjąć za Anną Kmietowicz na 4 ćwierć X w. 
(A. Kmietowicz, Dirhem arabski z Sowinek, Kraków 1994, ma-
szynopis). Data zdeponowania dirhema, jednego z najstarszych 
przykładów obola zmarłych w Wielkopolsce – pozostaje w zgo-
dzie z chronologią napływu „młodszej” fali kruszcu arabskiego, 
który przypada na lata 930-980 według Władysława Łosińskiego 
(Chronologia, skala i drogi napływu monet arabskich do kra-
jów europejskich u schyłku IX i w X w., „Slavia Antiqua”, t. 34, 
1993, s. 24-25). Koniec użytkowania cmentarzyska w Sowinkach 
w starszej fazie w początku 2. połowie XI w. wydaje się wyzna-
czać krzyżówka saska typu V według Mariana Gumowskiego 
(Corpus nummorum Poloniae, Kraków 1939) z grobu 164.

69 A. Krzyszowski, Ein reiches Gräberfeld..., ryc. 9-10.
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0,9-0,5 cm), zakończonym haczykowatymi zagięciami na obu koń-
cach do osadzenia w otworze uszka. Te ostatnie są kształtu pro-
stokątnej żelaznej blaszki z otworem, zakończonej w górnej partii 
podwójnymi wystającymi rożkami. Do klepek wiadra przytwier-
dzone zostały one ostatnią górną obręczą, (ryc. 8:5ab). Wiaderko 
miało 4 obręcze przytrzymujące drewniane klepki, wykonano je 
z żelaznej taśmy o przekroju jednostronnie na zewnątrz wypu-
kłym, zaś od strony wewnętrznej o płaskiej powierzchni (o wymia-
rach 0,7x0,4 cm). Przypuszczalne średnice obręczy: kolejno od 
góry: 15,0 cm, dwóch środkowych – 15,2-15,4 cm, dolnej – 15,6 cm, 
pierwotna wysokość wiaderka około 12–13 cm (ryc. 9:1). Na jednej 
z obręczy (pierwszej środkowej) zachował się fragment zminerali-
zowanej tkaniny (nie przeprowadzono analizy).

Grób 151 (wykop I/1989, ar 22CD/29AB, nr inw. pol. 243/1989) 
– wymiary jamy na poziomie stropu: 3,64 m x 2,30 m, zaś na 
poziomie szkieletu: 3,60 m x 1,90 m, głębokość 1,08-1,11 m. 
Odkryto w nim pochówek osoby w wieku juvenis, bez określenia 
płci, który był złożony w drewnianej komorze (trumnie), praw-
dopodobnie bez nakrycia o wymiarach: 2,20 m x około 0,70 m 
(ryc. 4:2). Wewnątrz komory zarejestrowano relikty szkieletu 
ludzkiego (wyłącznie fragmenty kości czaszki, zaś pozostałe 
części kośćca tylko w stanie negatywowym – kości udowe i pisz-
czelowe). Zmarły był pochowany w pozycji wyprostowanej, na 
wznak, prawdopodobnie z twarzą na wprost, głową skierowany 
na wschód i pierwotnie z rękoma wyprostowanymi i ułożonymi 
wzdłuż tułowia, długość zachowanego szkieletu około 140 cm. 
Zestaw zabytków ruchomych zarejestrowanych wewnątrz komory/
trumny stanowią żelazne: grot włóczni, para ostróg, sprzączka do 
spinania jednej z ostróg, brzytwa i fragment szydła oraz para noży 
zatkniętych w jednej, ale podwójnej skórzanej pochwie z brązo-
wym ozdobnym okuciem (trzewikiem)70. Wiaderko klepkowe 
odkryto poniżej żelaznych ostróg, ale już poza zarysem komory 
grobowej (i domniemanej trumny). Wiaderko zalegało przy lewej 
stronie zachodniej ściany komory ustawione otworem do góry. 
Jest ono niezwykle bogato zdobione i dodatkowo posrebrzane. 
Zarówno naczynie, jak i inne przedmioty niewątpliwie świadczą, 
że pochówek można uznać za grób zbrojnego jeźdźca. Wiaderko 
klepkowe (ryc. 10:1-3) wykonano z żelaza (kabłąk i 4 obręcze). 
Natomiast szeroka żelazna blacha (o wymiarach: szerokość około 
5,0 cm i grubości około 1,5-2 mm) umieszczona pomiędzy rzę-
dami górnych obręczy (łączona trzema nitami) oraz znajdujące się 
w kolejnym niższym segmencie 6 równomiernie rozmieszczonych 
półksiężycowatych blaszek ułożonych w motywie girlandowym 
(o wymiarach: długość 12,4 cm, największa szerokość 1,8 cm, 
grubość 1,5-2 mm) wykonano z żelaza platerowanego srebrem. 
Detale te były zdobione puncowaniem: górna blacha motywem 
roślinnym, zaś blaszki w kształcie girland jedynie przykrawędnie 
motywem liniowym (fot. 3-4). Klepki wykonano z drewna szpil-
kowego, zachowane wymiary wiaderka: średnice obręczy wyko-
nanych z pręta o przekroju trójkątnym (o wymiarach 0,7x0,4 cm 
i 0,8x0,5 cm): górnej 23,0-23,5 cm, dwóch środkowych 23,6-
24,5 cm i 25,0 cm i dolnej 26,5 cm, wysokość: około 19-20 cm. Na 
drugiej górnej obręczy zachował się fragment zmineralizowanej 
tkaniny (bez szczegółowych badań). Z kolei pozostałości zmine-
ralizowanego drewna z klepek pochodziły z gatunkowo nieokre-
ślonego drzewa iglastego (Coniferae indet.).

70 Ibidem, ryc. 11.

Grób 157 (wykop I/1989, ar 11C/17A, nr inw. pol. 208/1989) 
– wymiary jamy na poziomie stropu: 2,45 m x 1,20 m i na pozio-
mie szkieletu: 2,60 m x 1,10 m, głębokość 0,67 m (ryc. 4:3). Na 
poziomie szkieletu nie stwierdzono wewnętrznych konstrukcji. 
Grób zawierał pochówek niezidentyfikowanej pod względem 
wieku i płci osoby. Ze szkieletu zachowały się jedynie fragmenty 
kości czaszki, natomiast zarysy pozostałych części kośćca były 
czytelne jedynie śladowo, w postaci ciemniejszych smug. Zmarły 
pochowany został w pozycji wyprostowanej, na wznak, twarzą do 
góry, z głową skierowaną na wsch. i z rękoma wyprostowanymi 
i ułożonymi wzdłuż tułowia. Prawdopodobna długość szkieletu: 
170 cm. Wiaderko klepkowe zalegało poniżej kości prawej stopy, 
natomiast przy lewym biodrze znaleziono jeszcze nóż żelazny. 
Pierwotnie miało ono ścianki nieznacznie zwężające się ku górze. 
Zachował się jeden fragment kabłąka o długości 8 cm, w prze-
kroju czworoboczny, o wymiarach 0,6x0,6 cm. Trzy żelazne obrę-
cze wiaderka (pierwotnie mogły być cztery) wykonano z taśmy 
o przekroju trójkątnym, jednostronnie na zewnątrz wypukłym, 
zaś od strony wewnętrznej o płaskiej powierzchni (o wymiarach 
0,7x0,4 cm). Przypuszczalne średnice obręczy: górnej – 14,9 cm, 
środkowej – 15,2 cm, dolnej – 16,0 cm. Pierwotna wysokość wia-
derka wynosiła około 13 cm (ryc. 9:2). Rozpoznano 6 fragmentów 
zmineralizowanego drewna z klepek, których analiza wykazała 
pochodzenie z sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris). Nie zareje-
strowano pozostałości tkanin przytwierdzonych do żelaznych 
obręczy wiaderka.

Grób 176 (wykop I/1989, ar 16BD/17AC, nr inw. pol. 211/1989) 
– wymiary jamy grobowej na poziomie stropu: 2,62 m x 1,27 m, 
głębokość 0,66 m. Grób zawierał szkielet, należący prawdopodob-
nie do mężczyzny w wieku maturus, którego złożono do trumny 
(1,92 m x 0,64 m). Wymiary jamy grobowej na poziomie szkie-
letu: 2,55 m x 1,00 m. Jama i pochówek zorientowane wzdłuż osi 
E-W (ryc. 4:4). Kości zachowane bardzo słabo, pozyskano jedy-
nie fragmenty czaszki, części obu kości udowych, piszczelowych 
oraz stóp. Zmarły pochowany został w pozycji wyprostowanej, na 
wznak, z głową skierowaną na wsch. i zapewne z rękoma wypro-
stowanymi i ułożonymi wzdłuż tułowia. Długość zachowanego 
szkieletu: około 170 cm. Wiaderko klepkowe znajdowało się z boku 
poniżej kości stóp, ale już poza obrębem zarysu trumny. Ponadto 
na wysokości biodra w skórzanej pochewce stwierdzono nóż 
żelazny71. Na poziomie stropu jamy i nieco poniżej, ale wyraźnie 
ponad poziomem wczesnośredniowiecznego szkieletu, odkryto 
4 drobne fragmenty nieokreślonych bliżej przedmiotów, bardzo 
mocno wtórnie przepalonych w ogniu. Są to dwa fragmenty drutu 
brązowego i prawdopodobnie dwa przepalone paciorki szklane (?). 
Pochodzą one najprawdopodobniej z dwóch zniszczonych grobów 
kultury pomorskiej; zabytków tych nie uwzględniono w inwen-
tarzu omawianego grobu. Wiaderko klepkowe z tego obiektu 
miało, podobnie jak poprzednie egzemplarze, ścianki nieznacznie 
zwężające się ku górze. Kabłąk był kształtu łukowatego, o koń-
cach równej szerokości i grubości. Wykonano go z lekko tordo-
wanego (?) pręta, na całej długości o przekroju czworobocznym 
(o grubości 0,5 cm), zaś na końcach nieznacznie rozklepanym, 
o przekroju prostokątnym (o szerokości do 1,0 cm), zakończo-
nym pojedynczym otworem do nabicia nitem i przymocowania go 
do uszka. Uszko wykonano z żelaznej blaszki o zarysie trapezu 

71 Ibidem, ryc. 6:2-3.
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(o wymiarach: długość 4,0-4,5 cm, szerokość 1,5x2,5 cm, grubość 
taśmy 0,3 cm), w części górnej (węższej) z otworem (o średnicy 
około 5 mm) do umocowania zgiętej końcówki kabłąka z uszkiem, 
natomiast w dolnej partii (szerszej) z trzema otworami (o śred-
nicy około 2 mm) na nity do przymocowania uszka do drew-
nianych klepek. Wiaderko miało cztery obręcze przytrzymujące 
drewniane klepki, wykonane z żelaznej taśmy o przekroju trój-
kątnym: z granią na zewnątrz, zaś od strony wewnętrznej o pła-
skiej powierzchni (o wymiarach: szerokość – 0,6 cm, wysokość 
– 0,5 cm), zachowane średnice obręczy: kolejno od góry: 15,0 cm, 
dwóch środkowych – 15,7 i 16,5 cm, dolnej – 17,6 cm, pierwotna 
wysokość wiaderka – około 13–14 cm (ryc. 11:2). Na powierzchni 
zewnętrznej żelaznych obręczy w 4 miejscach (na kabłąku, na 
obręczy górnej, środkowej i dolnej) zachowały się fragmenty 
zmineralizowanej tkaniny (próbki nie poddano szczegółowej ana-
lizie). Na powierzchni wewnętrznej obręczy wystąpiły przytwier-
dzone zmineralizowane fragmenty drewnianych klepek, jednak 
gatunku drewna nie rozpoznano.

Grób 182 (wykop I/1989, ar 16D/17C, nr inw. pol. 209/1989) 
– wymiary jamy grobowej na poziomie stropu: 2,95 m x 1,53 m 
i na poziomie szkieletu: 2,75 m x 1,08 m, głębokość 0,60 m. Pochó-
wek nie został rozpoznany pod względem wieku i płci (zacho-
wał się jedynie drobny fragment lewej kości udowej lub kości 
piszczelowej). Szkielet pierwotnie leżał na dnie jamy grobowej 
– w trumnie, której pozostałość stanowiła około ⅓ pierwotnej 
długości. Jama i pochówek były zorientowane wzdłuż osi E-W, 
głowa skierowana prawdopodobnie na wschód (ryc. 4:4). Kości, 
jak wspomniano, były zachowane bardzo słabo, bowiem w stanie 
szczątkowym zachował się jedynie drobny fragment kości udo-
wej, względnie piszczelowej lewej kończyny dolnej. Wiaderko 
klepkowe znaleziono w SW narożniku jamy grobowej, poniżej 

stóp, ale poza obrębem trumny. Stało ono zwrócone otworem do 
góry. W wyposażeniu pochówka jest brak innych zabytków. Wia-
derko z tego grobu pierwotnie miało zapewne ścianki nieznacznie 
zwężające się ku górze. Nie stwierdzono obecności kabłąka, natra-
fiono natomiast na trzy obręcze, a niewykluczone, że mogło być 
ich cztery. Wykonano je z żelaznej taśmy o przekroju trójkątnym, 
jednostronnie na zewnątrz wypukłym, zaś od strony wewnętrz-
nej o płaskiej powierzchni (o wymiarach 0,7x0,5 cm). Zachowane 
średnice obręczy: górnej – około 14,0 cm, środkowej – 14,2 cm, 
dolnej – 14,2 cm. Pierwotna wysokość wiaderka – około 12-13 cm 
(ryc. 11:1). Śladowo zachowały się fragmenty drewna z klepek 
(bez próbki), ale brak jest pozostałości tkanin.

(?) Grób 23 (wykop I/1989, ar 24B, nr inw. pol. 19/1989) – w uszko-
dzonej na poziomie stropowym jamie grobowej (przez użycie 
sprzętu mechanicznego do odhumusowania wierzchniej warstwy 
wykopu) zarejestrowano bez bliższej lokalizacji 4 fragmenty 
przedmiotu z żelaza, stanowiące przypuszczalnie pozostałość 
pojedynczej obręczy, być może od wiaderka klepkowego lub od 
innego naczynia drewnianego, np. misy (?) (ryc. 6:1). Nie ma jed-
nak pewności, zarówno co do pierwotnego położenia tego zabytku 
w tym obiekcie, jak i jego pierwotnej funkcji jako fragmentu żela-
znej obręczy od wiaderka klepkowego. Podobna uwaga z analo-
gicznych przyczyn dotyczy pierwotnej orientacji jamy i pochówka. 
Choć zarys jamy grobowej (na poziomie szkieletu, lecz bez zacho-
wanego kośćca) zalegający około 51 cm od partii stropowej wydaje 
się być nienaruszonym, to obiekt ten posiadał nietypową orienta-
cję jamy i pochówka w stosunku do pozostałych na cmentarzysku 
i w najbliższej sąsiadującej grupie grobów, a mianowicie był on 
zorientowany po osi płn.-płd., a nie jak większość – po osi E-W. 
Wymiary jamy grobowej na poziomie stropu szkieletu odpowied-
nio wynosiły 2,48 m x 1,20 m, zaś głębokość 0,51 m.

Summary

Ceramic vessels and stave buckets from an early Piast cemetery in Sowinki near Poznań

Two clay vessels and eleven to twelve stave buckets 
with iron hoops were discovered in Sowinki, in a skeletal 
flat cemetery with two phases of use that dates back to the 
fourth quarter of the 10th to the first half of the 12th century.

They were found in burials of three people aged iuve-
nis of unspecified gender (objects no. 61, 148, 151), one per-
son aged iuvenis /adultus, also of unknown gender (object 
no. 70), four people aged adultus, including two women 
(objects no. 7 and 138) and two men (objects no. 44 and 76), 
probably one man aged maturus (object no. 176). The age 
and gender of four of the remains (objects no. 10B, 23, 157 
and 182) could not be determined due to poorly preserved 
bone fragments (objects No. 10B, 157 and 182), or their total 
absence (object No. 23). In all of the graves, the vessels were 
individually placed nearby the feet of the deceased, usually 
to his or her left. In most of the burials, they were found in 
the direct vicinity of the deceased, within the grave pit, or 
even directly inside the clear outlines of the coffin. Only in 
three cases, in the graves where traces of coffins were regis-
tered, did the buckets clearly lie beyond them.

Following the typological division proposed by G. Arwids-
son and L. Holmquist (1986, p. 238), the stave buckets from 
Sowinki represent two morphological types among this kind 
of objects. The eleven buckets belong to the first type (group 
A according to the authors), were made with the use of coo-
perage techniques, with handles, iron rims and a movable 
iron bail handle. The majority of objects have a slight coni-
cal form, with a noticeable enlargement at the bottom, with 
a diameter in the range of 14-18 cm and the preserved height 
of 11-14 cm, the initial height ranging from 13 to 16 cm. 
A variant of this type is represented by a single object only, 
the bucket discovered in burial no. 138. Carrying similar 
features as the buckets of A1 variant, it is of a larger size 
with a diameter of about 22 cm, whereas the height of the 
bucket could have originally been about 18-20 cm. 

The second type of buckets registered in Sowinki is also 
a case of a single object found only in burial No. 151, whose 
attributes place it in the buckets of group C by G. Arwids-
son and L. Holmquist (1986, p. 238). It had both an iron and 
a silver-plated sheet (approx. 5 cm in width), below which 
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and between another array of iron rims were iron and silver-
plated plaques of a different kind, arranged in a garland pat-
tern. The bucket’s diameter was approximately 23-26,5 cm, 
and the initial height of about 20-22 cm. The correspond-
ing findings from the graveyards of the same chronologi-
cal period both in the Slavic and Scandinavian territories 
are sparse.

The analysis of the original content of the clay vessels 
and stave buckets from Sowinki proved that the objects most 
likely contained organic animal products such as boneless 
meat (in objects no. 148, 151), unspecified food (object 
no. 176), cereal or oilseeds grains (object no. 70) or bever-
ages (beer or wine dissolved in water). The function of this 
kind of „gifts” could therefore have an apotropaic charac-
ter. The remaining buckets, however, were probably origi-
nally empty. Moreover, in seven buckets there were fabric 

residues, attached to the outer parts of the iron bails or rims. 
Unfortunately, neither the raw material nor warp and weft 
of the fabrics were identified. It remains an open question 
as to what the original function of these residues might have 
been. The research performed on these as well as other fab-
rics from the site suggests that we are probably dealing with 
both remnants of clothing and sheets in which the deceased 
were wrapped.

In terms of spatial range, the analyzed vessels were 
found in chronologically older sector of the cemetery, its 
central-western part dating back to the period between 
the 10th and the first half of the 11th century. They were 
located in no particular spatial order. In several cases 
(objects 70, 148, 151), however, it is noticeable that they were 
undoubtedly burials of people of considerable status in the 
then society.

Andrzej Krzyszowski 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu


