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Wczesnosredniowieczne groby komorowe 

z ziemi chelmhiskiej 

Wst~p 

Groby komorowe budowane na ksztalt domow w sen

sic okreslonym przez Ibn Rosteha (ks. XII; Lewicki 1977: 

43) stanowi'! jeden z najbardziej znamiennych wyr6:ini

k6w obecnosci elit w okresie wikinskim na terenie Euro

py. Ich wystcrpowanie niemal w calej zlewni basenu Morza 

Baltyckiego, jak rownie:i w dorzeczu Dniepru czy w Cze

chach, od IX do 1. polowy XI wieku wskazuje, :ie mamy 

do czynienia z ponadregionalnym fenomenem kulturo

wym, choc znacznie ograniczonym w czasie i przestrzeni. 

Jak dotC}d odkryto ponad 350 grob6w tego rodzaju swiad

CZC}cych o powszechnosci tego zwyczaju praktykowanego 

zapewne przez okreslone grupy spoleczne. Zwyczaj ten 

rozpowszechnil sicr rownie:i na poludniowym wybrze:iu 

Morza Baltyckiego, na terenie dzisiejszej Polski, w tym 

w dorzeczu dolnej i srodkowej Wisly, gdzie wyraznie za

znacza sicr koncentracja grobow komorowych (Janowski 

2010: 385n; 2011: 257n) (rye. 1). Pierwsze obiekty tego 

mn.p.m. 

2000 

1500 

1000 

700 

500 
400 
300 

150 200 
50 100 

0 e cmcntarzyeka z grobaml. komorowymi 
lub domnlemanymi grobami tego typu 

• g16wne centnl otadniae 

- - - pncblq; gl6wnych ulak6w 

Rye. 1. Lokalizacja wczesnosredniowiecznych cmentarzysk 

z grobami komorowymi na terenie Polski (rys. J. Bojarski) 

rodzaju zidentyfikowane jako groby komorowe opisano 

w przypadku cmentarzyska w Sowinkach na terenie Wiel

kopolski (Krzyszowski 1992; 1995) i w Kaldusie na ziemi 

chelminskiej (Chudziak 2001). Jak dotC}d z terytorium 

naszego kraju znanych jest kilkadziesiC}t grobow interpre

towanych w ten sposob, ktore jako zespol wykazuj'! jed

nak dose znaczne zro:inicowanie typologiczno-formalne. 

Nie wszystkie jednak zaliczane do tej grupy mieszcz'! si~ 

w definicji sformulowanej przez Silke Eisenschmidt do

tyczC}cej klasycznej formy Kammergrab (chamber grave) 
(Eisenschmidt 1994: 16n), ktorego kryterium wyroznienia 

jest obecnosc drewnianej konstrukcji komorowej istniejC}

cej niezale:inie od specjalnego miejsca zlo:ienia zmarlego 

w formie mar, klod czy trumien. Jedynie za kryterium po

mocnicze (w przypadku, gdy brak czytelnych negatywow 

konstrukcji) uznac mo:ina du:ie rozmiary tego rodzaju 

obiektow, zroznicowanych pod wzglcrdem wielkosciowym 

i zazwyczaj odbiegajC}cych pod tym wzglcrdem od standar

dowych jam grobowych przeznaczonych do inhumacji. 

Osobn'! grupcr stanowi'! groby okreslane jako Sarggrab -
czyli groby z drewnianymi trumnami-skrzyniami z meta

lowymi okuciami. 

Ostatnio nasilily sicr w srodowisku polskich badaczy 

tendencje do rozszerzenia zakresu znaczeniowego tego 

pojcrcia, co odzwierciedlone zostalo we wprowadzeniu 

mniej precyzyjnego okreslenia ,groby typu komorowego" 

(chamber-like graves). Nieprawidlowe wedlug nas jest u:iy

wanie natomiast pojcrcia ,pochowki komorowe': stanowi'!

cego zbyt daleko idC}cy skrot myslowy, nieuprawniony pod 

wzglcrdem semantycznym. StC}d wydaje sicr, :ie przyj~cie 

okreslonej w literaturze skandynawskiej wykladni pojcrcia 

,groby komorowe" (ang. chamber graves, niem. Kammer
graber) stanowi punkt wyjscia do klasyfikacji tego rodzaju 

obiektow sepulkralnych wystcrpujC}cych rownie:i na zie

miach polskich. 
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Podstawy klasyfikacji grob6w komoro
wych z ziemi chelminskiej 

Na ziemi chelmrnskiej zadokumentowano jak dot~d 

19 grob6w komorowych wyst~puj~cych na trzech stanowi
skach w: Kaldusie, Pniu i Napolu (Chudziak red. 2010, tam 

literatura dotyczl!ca grob6w z Kaldusa; Drozd, Janowski 
2007a, 2007b, 2009; Drozd, Janowski, Polillski 2009, 2011; 

Stawska 1993, 2003; Bojarski 2014). Dwa z tych stanowisk, 

ze wzgl~du na liczb~ wyr6znionych obiekt6w tego rodzaju, 

zastugujl! na specjalnl! uwag~ (Kaldus i Pien). Szczeg6lowa 

analiza relikt6w tych obiekt6w, wskazuj~cych na okreslo
ne rozwil!zania konstrukcyjne, pozwala na wyr6Znienie 

trzech zasadniczych element6w wyst~pujl!cych w przypad

ku ornawianych grob6w (rye. 2): a) zasadniczej konstrukcji 

drewnianej komory grobowej, zastabilizowanej w podlozu, 

kt6rej obecnose stanowi podstawowe kryterium wyr6z

nienia grob6w komorowych; b) przenosnego ,urzl!dzenia'' 

w forrnie mar, kl6d czy trumien sluz~cych do zlozenia cia
ta zrnarlego oraz c) zewn~trznych element6w delimitacji 

przestrzeni bezposrednio zwil!zanych z komorl! grobow~ 

lub jarnl! grobowl! (takich jak palisada, plot, r6w) 1
• Obec

nosc tego ostatniego elementu nie moze bye traktowana 

jako warunek niezb~dny istnienia grobu komorowego 

rozurnianego wedlug wy:lej przyj~tej definicji. Nawi~zu
je on jednak do szeroko rozpowszechnionej u r6znych 
spotecznosci idei domu zmarlych, formy spotykanej tak

ze na crnentarzyskach wczesnosredniowiecznych, m.in. 

w cialopalnych grobach kurhanowych strefy C wedlug Zoll

·Adarnikowej (1979: 85n, 173-186) czy tez w grobach typu 
Alt Kiibelich (tzw. Totenhi:iuser), (Schmidt 1996; Losinski 

1998: 474-478). Wyst~powanie dookolnych row6w/plot6w, 
otaczajl!cych specjalnie wyeksponowane w ten spos6b gro

by kornorowe, zostalo potwierdzone na wszystkich trzech 
wyrnienionych wyzej cmentarzyskach (rye. 3). 

Niezwykle istotnl! kwestil! przy identyfikacji grob6w 
kornorowych jest zadokumentowanie obecnosci drew

nianej konstrukcji komory w profilu, chyba ze procesy 
1 Na r6:i:norodnosc rozwi~zait konstrukcyjnych w grobach komoro-

wych zwracal ju:i: uwag~ Wojciech Chudziak (2012: 315). 

typlll 

Rye. 2. Pr6ba klasyfikacji gro

b6w komorowych z ziemi chel

minskiej. I - obiekty z komorq 

drewnianq licujqcq jam~ grobo

Wq, II - groby komorowe oto

czone pojedynczym elementem 

delimitacji przestrzeni w rodzaju 

rowu/palisady usytuowanym 

na zewnqtrz jamy grobowej, 

Ill - gr6b komorowy otoczony 

podw6jnym elementem deli

mitacji przestrzeni w rodzaju 

rowu/palisady (rys. J. Bojarski) 

podepozycyjne (naturalne i sztuczne) doprowadzily do 

calkowitego zniszczenia jej pozostalosci, l~cznie z ewentu

alnymi negatywami poszczeg61nych jej element6w. Nieste

ty, nie wszystkie publikowane ostatnio opracowania gro

b6w omawianego rodzaju zaopatrzone s~ w odpowiedni~ 
dokumentacj~ stratygrafii pionowej pozwalajl!q na wery

fikacj~ ustalen na ich temat (por. Buko red. 2014). Nale:ly 
miee swiadomose, ze wielu grob6w komorowych domy

slae si~ mozna r6wniez w przypadku obiekt6w funeralnych 

znanych ze starszych, slabo udokumentowanych badan. Na 

ziemi chelminskiej bylyby to groby z misami br~owymi 

z Kaldusa badane przez Konrada Lakowitza pod koniec 
XIX wieku (Drozd 2006: 23) czy przypadkowo odkryty 

gr6b z mieczem ze Zlotorii (L~ga 1930: 362). Odr~bny te

mat do dyskusji stanowi kwestia rozwi~ konstrukcyj
nych zadaszenia. Publikowane w literaturze przedmiotu 

rekonstrukcje stanowil! najcz~sciej przyklad swobodnej 

interpretacji, nie maj~cej wi~kszych podstaw zr6dlowych. 
Slusznie tez nowe prace, traktujl!ce temat tego rodzaju gro

b6w bardziej dogl~bnie, poddajl! krytyce dose swobodne 

graficzne pr6by ukazania wygl~du budowy kom6r grobo

wych (por. r6wniez Jerzy Sikora w tym tomie). 

Groby komorowe z ziemi chelmmskiej 
i ich kontekst spoleczno-polityczny 

Jak zauwazono istotne znaczenie dla szerzenia si~ idei 

grob6w komorowych wsr6d elit 6wczesnego spoleczen

stwa mialy istniej~ce powi~zania komurtikacyjne zwlasz
cza te o charakterze dalekosi~znym, stymuluj~ce rozw6j 

wymiany handlowej, ksztaltowanie si~ sieci osadniczej 
i tworzenie osrodk6w produkcji i wymiany towarowej. 

Takl! naturaln~ arteril! komunikacyjn~ byla we wczesnym 
sredniowieczu Wisla, wyznaczaj~ca najwazniejsze kie
runki przeplywu ludzi i towar6w, a takZe rozchodzenia 

si~ r6znych idei kulturowych. Temu naturalnemu syste

mowi komunikacji podporz~dkowane zostaly inne szlaki, 

r6wniez ll!dowe, stanowi~ce przedluzenie trakt6w wod

nych. Znaczenie Wisly w rozwoju sieci osadniczej po
twierdza analiza skarb6w wskazuj~ca jednoczesnie na ist-
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nienie wyraznych korytarzy osadniczych ksztahuj<!cych 

si<r wzdlu:i szlak6w komunikacyjnych (rye. 4). Nie mo:ie 

zatem dziwiC wyst<rpowanie okreslonego rodzaju grob6w 

swiadCZ<!Cych 0 obecnosci elit wzdlu:i dolnego odcinka 

Wisly w Cieplym, Kaldusie, Pniu i bli:iej srodkowego 

biegu tej rzeki w Bodzi (Bogucki 2014). Ziemia chelmin

ska usytuowana na pograniczu ziem zachodnioslowian

skich i pruskich,' a tak:ie na styku Pomorza, Mazowsza i 

Kujaw zajmowala pod tym wzgl<rdem szczeg6ln<! pozycjl(. 

Krzy:iowaly si<r tu bowiem gl6wne szlaki dalekosi<r:ine l<!

CZ<!Ce Rus z Pomorzem (szlak l<!dowy) i Baltyk z gll(bi<! 

interioru (szlak wiSlany) warunkuj<!ce kontakty interre

gionalne (Chudziak 1997; por. te:i Bojarski, Chudziak, 

Weinkaufw druku a) (rye. 5). Wedlug nas kwesti<r recep

cji zwyczaju chowania zmarlych w grobach komorowych 

nale:iy zatem rozpatrywac z uwzgl<rdnieniem kontekstu 

spoleczno-kulturowego i politycznego miejsc, w kt6rych 

ten rodzaj grob6w si<r pojawia. 

1. Kaldus 
Wyksztalcenie si<r silnego centrum osadniczego, 

gospodarczego oraz religijnego (zapewne kultowego) 

w Kaldusie, historycznego osrodka in Culmine mialo bez

posredni zwi<!zek z lokalizacj<! w miejscu niezwykle ko

rzystnym dla jego rozwoju (Chudziak 1998, 2003: 125n). 

Rye. 3. Przyktady dookolnych row6w/plot6w zlokalizowanych 
wok6t grob6w komorowych z Katdusa (a - gr6b 125, rys. J. Bo
jarski), Pnia (b- gr6b 40, fot. W. Chudziak) i Napola (c- gr6b 13, 
tot. M. Mierzejewski) 

b) 

c) 

Usytuowano go na wysokiej kraw<rdzi wysoczyzny, w miej

scu naturalnie obronnym, przy przew<r:ieniu doliny Wislyl 

ulatwiaj<!cym przepraw<r z ziemi chelminskiej w kierunku 

Pomorza. U podn6:ia Gory sw. Wawrzyilca odkryto liczne 

pozostalosci z X wieku zinterpretowane jako swiadectwa 

istnienia tu centrum kultu poganskiego. Osrodek ten 

wpisuje si<r w regularny uklad grod6w uznawanych przez 

nas jako czola wsp6lnot terytorialnych istniej<!cych na tym 

obszarze w okresie przedpanstwowym, choc w samym Kal

dusie jak dot<!d nie potwierdzono slad6w istnienia w tym 

okresie fortyfi.kacji. Jego znaczenie podkresla krzy:iowanie 

si<r w tym miejscu dw6ch gl6wnych szlak6w: wislanego 

i tzw. ruskiego wyznaczonego na podstawie horyzontu 

skarb6w monet deponowanych po okolo 950 roku. Zapew

ne dopiero na przelomie X i XI wieku ziemia chelminska 

zostala trwale zwi<!zana z panstwem pierwszych Piast6w, 

a na miejscu dawnego osrodka kultu poganskiego rozpo

CZ((to budow<r murowanego kosciola, wielkiego zalo:ienia 

przestrzennego, tr6japsydowego, jak przypuszczamy 

z powodu kryzysu struktur pailstwowych nigdy 

nieukonczonego. Na ten czas datowane jest powstanie 

(wytyczenie) nowych szlak6w komunikacyjnych l<}CZ<!cych 

2 Na p61noc i poludnie od tego miejsca dolina Wisly tworzy pot~i.ne 
Baseny Unislawski i Swiecki - szerokie na kilkanascie kilometr6w, w 
czasie wysokiego poziomu w6d zamieniane w trudne do przebycia 
rozlewiska (Chudziak red. 2004). 
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Rye. 4. Uwarunkowania komunikacyjne na Pomorzu Nadwislanskim w X-XI w. (oprac. W. Chudziak) 

Gniezno z osrodkami nadmorskimi i Prusami (Chudziak 

1997). Na intensywne kontakty handlowe pocz<!wszy od 

konca X wieku wskazuj<! skarby, m.in. z Uscia - zdepono

wany po 990 roku (Kiersnowscy 1959: 110), oraz pocho

dz~ce z cmentarzyska w Kaldusie (stan. 4) dwa depozyty 

grobowe z 1. polowy XI wieku (Chudziak, Bojarski, Staw

ska 2010a: 92), a takZe caly asortyment r6:i:nego rodzaju 

przedmiot6w traktowanych jako importy odkrywanych 

w grobach oraz obiektach z grodziska i osady podgrodo

wej. Szczeg6lnie intensywny rozw6j przestrzenny chelmin

skiego kompleksu osadniczego przypadl na 2. polowtt XII 

wieku. W obrttbie osiedla (stan. 2) funkcjonowaly w6wczas 

warsztaty metalurgiczne, ceramiczne, zapewne te:i: trud

ni~ce Sit( obr6bk<! zlotniCZ<!, kt6rej slady W postaci: narZI(

dzi, tygli oraz :i:u:i:li i licznych grudek metali kolorowych, 

odpad6w odlewniczych, kruszcu srebrnego i olowianego 

odkryto w nawarstwieniach kulturowych osady (Bojarski, 

Weinkauf2011: 509). 

0 randze osrodka swiadcz<! r6wnie:i: zwi<!zane z ze

spolem osadniczym cztery odrttbne nekropolie z grobami 

w ukladzie rzttdowym, zr6:i:nicowane pod wzglttdem ukla

du, formy, ze znacznym udzialem poch6wk6w bogato wy

posa:i:onych (Bojarski, Chudziak 2009; Chudziak red. 2004, 

2010); dwie zlokalizowane bli:i:ej grodziska (stan. 1, 2) 

oraz dwie polo:i:one na peryferiach zespolu osadniczego -

pierwsza licz<!ca ponad 480 grob6w3 polo:i:ona na stanowi-

' Do tego nalei.y doliczyc 150 grob6w odkrytych i przebadanych przez 
Konrada Lakowitza. 

sku 4 i druga skladaj<!ca sitt z dziesittciu jam odkrytych na 

niewielkim wzniesieniu podczas badan prowadzonych w 

latach 2013-2014, znajduj<!ca sitt na poludniowo-wschod

nim krancu stanowiska 24
• 

Groby komorowe - w liczbie osmiu - odslonittto na 

stanowisku 4, najwittkszym z dotychczas badanych (rye. 6). 

Ze wzglttdu na peln~ publikacjl( ir6dlow<! i kilka prac pro

blemowych na ten temat tu jedynie w skr6cie zrekapituluje

my najwa:i:niejsze ustalenia dotyCZ<!Ce tej kategorii grob6w 

(Chudziak red. 2010, tu dalsza literatura). Cmentarzysko 

to polo:i:one jest na niewielkim wzniesieniu ograniczonym 

od p6lnocy wyrainym obni:i:eniem terenowym, od po

ludnia boczn<! dolink<! erozyjn<!, wzdlu:i: kt6rej powstaly 

waly piasku wydmowego. Groby komorowe usytuowane S<! 

we wschodniej partii cmentarzyska w dw6ch nieregular

nych rzttdach o ukladzie N-S. Szczeg6lnie wyr6:i:niaj<! sitt 

centralnie polo:i:one w stosunku do pozostalych groby: 13, 

60 i 125. R6:i:ni<! sit( one orientacj~ jamy grobowej, ale te:i: 

bogatszym wyposa:i:eniem. To wlasnie te groby oraz trzy 

kolejne - groby: 364, 422 i 453 zlokalizowane w jednej linii 

przy poludniowej krawttdzi cmentarzyska, z du:i:ym praw

dopodobienstwem mo:i:na uznac za najstarsze. Mlodsze S<! 

groby polo:i:one w p6lnocnej czttsci cmentarzyska, kt6rych 

orientacja nawi<!zuje do osi gl6wnej bazyliki zlokalizowa

nej po p6lnocnej stronie Gory sw. Wawrzyitca (Chudziak, 

' Poloi.enie poch6wk6w na terenie intensywnie ui.ytkowanyrn rolniczo 
wskazuje, i.e pierwotnie r6wniei. to pole cmentarne mialo wic;kszy 
zasic;g przestrzenny i liczylo wic;cej grob6w (per. Bojarski, Chudziak, 
Weinkaufw druku b) . 
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Rye. 5. Rozmieszczenie wczesnosredniowiecznych stanowisk 

archeologicznych w okolicach Katdusa (oprac. J. Bojarski) 

Bojarski, Stawska 201Gb: rye. 44). Najmlodszy jest gr6b 

komorowy 356 odslonit(ty na p6lnocnych peryferiach ne

kropolii, orientowany wzdluz osi E-W, zawieraj<!CY dwa 
poch6wki, ale ubogo wyposazone. 

Na podstawie zachowanych negatyw6w scian czy

telnych w rzucie i w profilach okreslono ich konstrukcje 
i podstawowe wymiary (Bojarski i in. 2010). Wszystkie 

odkryte w Kaldusie komory grobowe zbudowane zostaly 

z poziomych bierwion-dranic wzmacnianych w narozni

kach slupami - pojedyncze slady slup6w odslonit(tO r6w

niez w kilku przypadkach wzdluz dluzszych scian posado

wiono je w obszernych jamach o prostok'!tnych ksztaltach 
i wymiarach od 270 do 400 em dlugosci i od 130 do 230 em 

szerokosci (tab. 1). W dw6ch przypadkach wielkose wkopu 

byla wittksza niz wielkose samej komory (groby 13 i 125). 

Od gory byly przykryte deskami tworz'!cymi plaski lub 
dwuspadowy dach, kt6rego sladem S<! wyrazne negatywy 

widoczne w profilach jam. Pierwotna wysokose kom6r jest 

trudna do ustalenia z uwagi na zdarcie wierzchnich nawar

stwien kulturowych, tylko w przypadku grobu 453, przy
krytego piaskami eolicznymi, mozna oszacowae wysokose 

komory drewnianej na 90 em. W jednym przypadku natra

fiono na slady zewntttrznego, CZt(Sciowo zniszczonego plyt

kiego rowu bttd'!cego zapewne pozostalosci'! oplotowania 

(gr6b 125). We wszystkich przypadkach ciala zmarlych 
zlozone zostaly w drewnianych klodach, o wymiarach 180-

-190x60 em lub 230-235x60 em, z jednej strony przewaz

nie zaokr'!glonych. Zmarli ulozeni zostali w pozycji wy

prostowanej, na wznak z glow'! skierowan'! na zach6d (5), 

p6lnocny zach6d (1), poludniowy wsch6d (3) lub wsch6d 

(1). Spos6b ulozenia ciala w grobie raczej nie mial zwi'!zku 

z pki'! czy wiekiem zmarlego. 

Wyposazenie stwierdzono we wszystkich grobach; 

reprezentuje ono dose zr6znicowany zbi6r przedmiot6w 

zar6wno luksusowych, jak i nalei'!cych do typowego zesta

wu wyposazenia grobowego. Najbogaciej wyposazone byly 

dwa groby komorowe (13 - podw6jny i 60) usytuowane · 

w centralnej CZt(SCi cmentarzyska, wyrainie wyodrttbnio

ne na tle reszty poch6wk6w, otoczone kolist'! pust'! prze
strzeni'! (Chudziak 2001: 70-84)5• Przy poch6wku kobiety 

Z grobu 13 odslonit(tO kolitt Z osmiu srebrnych kaptorg 

i kilkunastu paciork6w z kamieni p6lszlachetnych spit(tych 

srebrn'! klamr'!, a takie srebrny pacior z zausznicy typu 
Swi'!tki oraz ornamentowane blaszane okucie wiadra; wy
posazenie poch6wku mttskiego skladalo sitt z dw6ch noiy 

w jednej pochewce zdobionej br'!zowym okuciem w ksztal

cie zmii oraz br'!zowej misy (rye. 7: a-f). Gr6b 60, w kt6rym 

pochowano mtticzyzntt w wieku 30-40 lat zawieral: zela

Zn'! zapinktt podkowiast'!, zachowane czttsci ubioru, w tym 
srebrne okucie rzemienia, fragment buta sk6rzanego, frag
ment denara w charakterze obola zmarlych, dalej dwa noze 

w jednej sk6rzanej pochewce z br'!zowym okuciem z moty

wem zmii, miSt( br<!ZOW'! i zeJazne, blaszane okucie wiadra, 
a takie fragmenty drewnianego talerza okutego zloconymi 

aplikacjami z motywami figuralnymi, ponadto fragment 

drewnianego kubka i kilka rodzaj6w tkanin jako formtt 

daru grobowego. Bogactwem wyposazenia wyr6znial sitt 

r6wniez gr6b 364, w kt6rym odslonittto n6z, metalowe ob
rttcze wiadra oraz miecz typu V z napisem na glowni (Kaz

mierczak, Rybka 2010). Ponadto w jamie znaleziono kilka 

fragment6w nieokreslonych blizej przedmiot6w z zelaza. 
N6Z, fragment denara w charakterze obola oraz zelazne 

obrttcze wiadra znaleziono r6wniez w grobie 422. Pozosta

le groby komorowe mialy dose standardowe wyposazenie 
w postaci kabl<!czk6w skroniowych (groby: 166, 356a) 

i/lub nozy (groby: 125, 166 - dwa egzemplarze i 453). Tyl

ko w grobie 453 opr6cz noza odslonittto w jamie grobowej 

male naczynie ceramiczne oraz negatyw prawdopodobnie 
naczynia drewnianego, a dodatkowo na stropie zasypiska 

komory ustawione bylo duze naczynie zasobowe, kt6re jed

nak nalezy traktowae jako osobny dar grobowy. 

Na podstawie cech morfologicznych zachowanych ko

sci ustalono plee i wiek zmarlych w chwili smierci (Stan
dards 1994: 15-21; White, Folknes 2005: 385-398) (tab. 1). 

W dw6ch grobach odslonittto koki zawieraj'!ce po dwa po
ch6wki - w grobie 13 kobiety i mtticzyzny, a w grobie 356 

kobiety i dziecka (Bojarski i in. 2010: 40, 557). W sumie 

w grobach komorowych pochowano osiem os6b doro

slych, w tym trzech mttzczyzn i prawdopodobnie pit(e ko
biet oraz dwoje dzieci, kt6rych smiere nast'!pila w kategorii 

infans II (najpewniej mittdzy 7 a 9 rokiem zycia). Bardzo 

interesuj<!CO wygl<!daj'! uzyskane dla wybranych grob6w 
daty radiowttglowe osadzone w 2. polowie X wieku wskazu

' Artykul Wojciecha Chudziaka (2001) zawiera bardzo szczeg6lowe 
om6wienie wyposaienia obu grob6w, jak r6wniez kontekstu kul
turowego (autor ustosunkowal si~ r6wniez do ich proweniencji), 
w zwi:jzku z czym nie rna potrzeby powtarzania w tym miejscu pelnej 
charakterystyki odkrytych przedmiot6w. 
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Rye. 6. Katdus, stan. 4. Lokalizacja grob6w komorowych na cmentarzysku- faza I {X/XI-1. pol. XI w.), (rys. J. Bojarski) 

j~ce dose jednoznacznie na moment powstania najstarszej 
czt;sci cmentarza. Przy czym, datowaniu poddano zarow

no materialy kostne, jak i drewniane relikty samej komory 

i wyst<;puj~ce w nich wyposazenie grobowe. Niezaleznie od 

ograniczen, wynikajqcych z zastosowania tej metody, zna

mienne jest, ze wyniki tych analiz wykonanych przez dwa 

nielalezne laboratoria Sq ze sobq sp6jne. Jest to niezwykle 
wazne rowniez z punktu widzenia pojawienia sit; na ziemi 

chelmmskiej inhumacji. 
W dotychczasowej literaturze przedmiotu wielokrotnie 

omawiany byl juz problem chronologii grobow komoro

wych pochodzqcych z Kaldusa, datowanych w wi~kszosci 
na 2. polow<; Xi przelom Xi XI wieku (faza 1a) (Chudziak 

2001: 91-92; Chudziak, Bojarski, Stawska 2010b: 114-120). 

Rekapitulujqc glowne przeslanki w tej kwestii warto zwr6-

cie uwag<; na nastt;pujqce argumenty pozwalajqce odniese 

chronologi<;, przynajmniej niektorych z tych grobow, juz do 

tego okresu: 
a) chronologia luksusowych przedmiotow wyst<;pujqcych 

w trzech grobach datowanych na X (moneta z 2. polo
wy X wieku, miecz, misa drewniana) lub ewentualnie 
na X-XI wiek (misy brqzowe, kaptorgi, paciorki srebrne 
i z kamieni p6lszlachetnych, klamra srebrna); 

b) zestaw dat radiowt;glowych zasadniczo mieszczqcych 
sit; w X stuleciu wykonany przez dwa niezale:lne labo
ratoria (por. Chudziak, Bojarski, Stawska 2010b: rye. 
42); 

c) wyniki analizy planigraficznej cmentarzyska wskazu
j~ce, ze niekt6re groby komorowe (przede wszystkim 
groby 13 i 60) uznae mozna za najstarsze - ,zalo:ly
cielskie" (inicjalne) w obrt;bie jednej z najwi~kszych na 
Pomorzu Nadwislanskim nekropolii uzytkowanej co 
najmniej do poczqtku XIII wieku; 

d) odmienna orientacja grob6w inicjalnych (zapewne 
najwczesniejszych) wzglt;dem osi swiata w stosunku 
do ukladu wit;kszosci grobow z najstarszego horyzon
tu cmentarzyska, w tym niektorych, zapewne mlod
szych grob6w komorowych (stan. 4), nawiqzujqcego 
do orientacji kosciola murowanego datowanego na 
1. polow~ XI wieku (stan. 3). 

2. PieD. 
Cmentarzysko polozone jest na niewielkim wzniesie

niu okolo 300 m na wsch6d od grodziska, ktorego poczqt

ki wiqzane s~ z 2. polowq X wieku (Janowski, Drozd 2007: 
207-208, rye. 9; Drozd, Janowski, Polillski 2009: 351n). 

Zasiedlenie okolic Pnia datowane na wczesne srednio

wiecze jest dose ubogie, choe sam gr6d dobrze wpisuje sit; 

w uklad przestrzenny osrodkow grodowych wiqzanych 
z fazq przedpanstwowq, jak i z okresem wlqczenia zie

mi chelminskiej do panstwa Piast6w (rye. 8). Jego funkcje 

zwiqzane byly zapewne z istniejqcq w tym miejscu prze

prawq przez Wislt; i jego pogranicznym usytuowaniem. 

Silne struktury osadnicze funkcjonowaly natomiast po 
drugiej stronie Wisly w rejonie Strzelc Dolnych, gdzie od

kryto pozostalosci grodu, kilka osiedli otwartych oraz 

skarb dirhemow, zdeponowany po 950 roku (por. mapa 

1; Chudziak 1996: 178n). Groby komorowe wystt;powaly 
w dwoch wyraznych grupach: wschodniej - groby: 15, 32, 

37, 69, 71; zachodniej - groby: 38, 39, 40, 49, 57 (Drozd, Ja

nowski, Polillski 2011: 513n, rye. 2) . W pierwszej grupie gro

by byly zorientowane po linii wsch6d-zach6d, a od zachodu 

i polnocy oddzielone byly rowem/g<;stq palisadq, niewyklu

czone, ze ogrodzenie obejmowalo pierwotnie tylko grab 15 

(rye. 9) . W drugim skupisku jamy grobowe byly nieznacznie 
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Rye. 7. Katdus, stan. 4. Wybrane przedmioty wchodzqce w 

sktad wyposai:enia grobu 13 (a-f) i 60 (g-j), (fot. J. Bojarski, rys. 

M. Lenk, M. Wachnik) 

odchylone w kierunku poludniowym. Cztery groby two

rzyly regularny szereg o ukladzie p6lnoc-poludnie (groby: 

57, 49, 39 i 38), ana zach6d od nich znajdowal si~ gr6b 40 

w podw6jnym czworok'ltnym ogrodzeniu o dlugo8ci bok6w 

5x5 m (ogrodzenie wewn~trzne) i 7x7 m (zewn~trzne) . 

Odkryte groby mialy zr6znicowane wymiary: od 190 

do 340 em dlugosci i od 90 do 190 em szerokosci; najmniej

sze byly groby zawieraj'lce poch6wki dzieci~ce. Wszystkie 

jamy grobowe charakteryzowala znaczna gl~bokosc wy

pelniska wynosz'lca od 40 do 160 em. Sciany kom6r wzno

szone byly w konstrukcji zr~bowej (najlepiej zachowanej 

i czytelnej w grobie 15), scisle dopasowanej do wymiar6w 

wkop6w, o prostok'ltnych ksztaltach (rye. 10). Wysokosc 

zamkni~tych od gory dachem z dranic kom6r wynosi

la od 70 do nawet 160 em (gr6b 40). Zmarlych ukladano 

wewn'ltrz komory na marach (gr6b 15) lub w specjalnie 

przygotowanej skrzyni-trumnie, zbitej gwozdziami i zela

znymi okuciami k'ltowymi (gr6b 40) w pozycji na wznak 

z wyprostowanymi konczynami, glowami skierowanymi 

na zach6d (kobiety) lub na wsch6d (m~zczyzni) . 

Wyposazenie stwierdzono we wszystkich grobach 

(tab. 1); reprezentuje ono dose wyszukany zestaw ozd6b 

oraz przedmiot6w tzw. luksusowych okreslanych jako wy

znaczniki pozycji spolecznej. Wsr6d ozd6b i cz~sci stroju 

wymieniC moina srebrne kabl'lczki skroniowe (groby: 32, 

57), kolie spi~te srebrnymi klamrami zloione z paciork6w 

z kamieni p6lszlachetnych, paciork6w srebrnych, prosto-

k'ltnych kaptorg (groby: 32, 57, 69), dzwoneczk6w (gr6b 

40), paciork6w szklanych (groby: 32, 38 i 57). Z narz~dzi 

wymienic trzeba ooze, znalezione niemal we wszystkich 

(poza jednym przypadkiem - gr6b 69) grobach. Bardzo 

bogate wyposaienie mial gr6b 15, w kt6rym odkryto bo

gata ornamentowany top6r, niezdobion'l mis~ br<!ZOW'l 

i wiaderko okute tasm'l ielazn'l oraz oselk~ fyllitow'l. Po

zostalosci wiaderek drewnianych z ielaznymi obr~czami 

odsloni~to takie w grobach: 32, 37, 39 i 40, a w grobie 32 

dodatkowo naczynie gliniane. Grup~ szczeg6lnych dar6w 

grobowych reprezentowaly: muszla, belemnit i Z<lb rekina 

(dwa ostatnie w grobie 39). Cz~sc z odkrytych w grobach 

przedmiot6w jest obcego pochodzenia, ale o trudnym do 

wskazania kierunku; top6r z tauszowaniem ornamentowa

ny motywem tr6jz~bu i srebrny lancuszek, a takie oselka 

fyllitowa moie pochodziC z obszaru skandynawskiego. 

Naczynia takie jak misa i wiaderka maj'l szeroki kontekst 

kulturowy, podobnie jak paciorki z kamieni p6lszlachet

nych czy szkla (warsztaty p6lnocnoruskie lub zachodnio

europejskie). Ozdoby- kabl'lczki, klamry, paciorki srebrne 

oraz kaptorgi S<l wytworami pochodz'lcymi z warsztat6w 

zlotniczych slowianskich, jedynie dzwoneczki br'lzowe 

mog'l pochodziC z obszaru baltyjskiego. 

Badacze cmentarzyska wczesnosredniowiecznego 

w Pniu przychylaj'l si~ do datowania tego rodzaju grob6w 

na 2. polow~ X-przelom Xi XI wieku. Wartosc drugorz~d

ll'l rna tutaj jedyna, choc znamienna data radiow~glowa, 

wpisuj'lca si~ idealnie w datowania radiow~glowe grob6w 

z Kaldusa, uzyskana dla kosci ludzkiej z grobu 40 ( 1085±30 

BP). Co ciekawe groby komorowe na tym cmentarzysku 

stanowi'l jedyny rodzaj grobu zadokumentowany dla okre

su wczesnego sredniowiecza, co nie wyklucza r6wniei ich 

potencjalnie ,inicjalnego" charakteru. Uklad grob6w oraz 

rodzaj wyposaienia wskazuj'l na jedn'l faz~ uzytkow'l, tj. 

kr6tki okres funkcjonowania tej nekropolii. 

Analizy antropologiczne szcz'ltk6w kostnych z tego 

cmentarzyska przeprowadzila dr Alicja Drozd-Lipin-

• stanowiska WS • grodzlsko WS • cmentarzysko w Pniu 

• stanowiska datowane na X-XI w. • grodzisko w Pniu 

Rye. 8. Rozmieszczenie wczesnosredniowiecznych stanowisk 

archeologicznych w okolicach Pnia (oprac. J. Bojarski) 
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Rye. 9. Pierl, stan. 9. Plan cmentarzyska (oprac. A. Drozd) 

ska (Zaklad Antropologii Wydzialu Biologii i Ochrony 
Srodowiska UMK w Toruniu) (Drozd, Janowski, Polin

ski 2009: tab. 1; 2011: 613, 515). Tylko w trzech grobach 

odkryto szcz1!tki os6b doroslych (dw6ch kobiet i jednego 

m~zczyzny, kt6ry zmarl w wieku mieszcz1!cym si~ w ka
tegorii maturus), pozostale stanowi1! groby dzieci w wie

ku W chwili smierci mieSZCZ1!Cym Si~ W przedziale injans 

I- dziecrnstwa mlodszego (zgon nast1!pil pomi«rdzy 2 a 6 
rokiem :lycia) oraz w jednym przypadku w okresie dzie

crnstwa starszego - infans II (okolo 13 roku zycia). Bye 

moze cmentarz stanowi miejsce poch6wku jednej rodziny 
(Drozd, Janowski, Polinski 2007: 355). Na razie brak osta

tecznych wynik6w badan molekularnych (analiz aDNA 

pozyskanych z tych szkielet6w), kt6re t«r tez~ moglyby 
potwierdzic. Nie jest tez wykluczone, ze na ocen«r obecnej 

sytuacji rna wplyw niedostateczny stan rozpoznania ne

kropolii, zwlaszcza jej wschodniej cz~sci, nalezy r6wniez 
pami~tac o znacznym zniszczeniu stanowiska w trakcie 

wybierania piasku. 

3. Napole 
Cmentarzysko polozone jest na podluznym wzniesie

niu rozci1!gaj1!cym si«r z poludniowego wschodu na p6l
nocny zach6d, na zach6d od grodziska datowanego od 

2. polowy X wieku do XII wieku (Bojarski 2012: 24n; 2014: 

175). Caly zesp6l osadniczy wyr6znia lokalizacja przy tzw. 

szlaku ruskim przebiegaj1!cym przez Mazowsze i ziemi«r 

chelminsq w kierunku Pomorza i przechodz1!cym przez 

osrodek in Culmine (rye. 11). Jedyny gr6b komorowy 

c=J groby i obiokty wczesnoSredniowieczne 

8 

' 0 5 m 

odseparowany od pozostalych zlokalizowany zostal we 

wschodniej partii cmentarzyska. Wyr6zniala go nie tylko 
peryferyjna lokalizacja, lecz takZe odmienna orientacja 

- uklad prawie zgodny z osi1! wsch6d-zach6d. Badania 

grobu prowadzono w okresie, kiedy swiadomosc istnienia 

grob6w komorowych na ziemiach polskich byla niewiel

ka, st1!d pocz1!tkowo nie okreslono w spos6b wlasciwy jego 

formy, skupiaj1!c si~ na zwi1!zkach jego z ide1! dom6w zmar
lych (Stawska 2003: 100). Gr6b charakteryzowaly szczeg6l

nie duze wymiary wynosz1!ce w rzucie 330 na 200 em oraz 

wystl(puj1!CY wok6l negatyw ogrodzenia zamykaj1!CY obszar 
o bokach 470x350 cm6 (rye. 12). Negatyw ogrodzenia 

o szerokosci 15-20 em i gll(bokosci 25 em zostal zarejestro

wany na tym samym poziomie co jama grobowa. W wypel
nisku jamy zachowal sil( slabo czytelny negatyw drewnia

nej sciany (z poziomych belek?), lekko zagl«rbionej ponizej 

dna jamy grobowej oraz slady konstrukcji stanowi1!cej 
zadaszenie, co pozwala zaliczyc omawiany obiekt, wbrew 

wczesniejszym ustaleniom, do typowych grob6w komo

rowych. W p6lnocnej partii jamy grobowej na gl~bokosci 

35 em ponizej poziomu stropu grobu odsloni~to szkielet 

kobiety ulozony z wyprostowanymi konczynami na wznak 

z glow1! skierowan1! na wsch6d. Smierc tej kobiety nast1!pi
la w kategorii wieku maturus - mi~dzy 33 a 55 rokiem :ly

cia (ocen«r antropologiczn1! wykonal dr Andrzej Piorkow
ski z Zakladu Antropologii 6wczesnego Wydzialu Biologii 

6 W opracowaniu Andrzeja Janowskiego z 2009 roku (Janowski 2010: 
przypis 5) blc;dnie podano wymiary jamy grobowej, wyliczaj!fC je na 
podstawie wielkoki otaczaj!fcego gr6b rowu/palisady; bl!fd ten, nie· 
stety, zostal powielony r6wniez w kolejnym artykule (Janowski 2011 : 
fig. 8) oraz w publikacjach powoluj!fcych sic; na tego autora. 
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i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu). Wyposazenie grobu, 

w przeciwienstwie do wspomnianych juz grob6w z Kaldusa 

i Pnia, nie bylo tak bogate; odsloni~to tylko n6z i sierp ze

lazny. Chociaz tresci symboliczne przypisywane sierpom 

moglyby wskazywac na dose istotne znaczenie tego ro

dzaju przedmiotu wyst~pujqcego w kontekscie grobowym 

(Chudziak 2007; Bojarski 2014: 182). 

Chronologi~ tego grobu mozna okreslic na podstawie 

analizy wyposazenia innych grob6w odkrytych na tym 

cmentarzysku (grot wl6czni, paciorki szklane pochodze

nia ruskiego?, kaptorgi brqzowe niezdobione, elementy 

okuc pasa, w tym sprzqczka lirowata); pewne cechy archa

iczne wyposazenia grob6w, takie jak orientacja zmarlych 

odmienna dla kobiet i m~zczyzn oraz powstanie cmenta

rza zbiegajqce si~ z zanikiem zabudowy mieszkalnej w tym 

miejscu datowanej na faz~ Illb-Illc periodyzacji ceramiki 

ziemi chelminskiej (Chudziak 1991: 123). Uwzgl~dniajqc 

powyzsze argumenty poczqtek uzytkowania nekropo

lii nalezaloby datowac na polow~ XI wieku, ewentualnie 

2. polow~ tego stulecia, czyli wczesniej niz przyjmowano to 

w dotychczasowej literaturze (Stawska 2003: 100; Bojarski 

2012: 316). R6wniez w tym przypadku lokalizacja grobu 

na wschodnich peryferiach cmentarzyska, przy ograni

czajqcym jego zasi~g rowie (ob. 23), moze dowodziC jego 

pionierskiego znaczenia dla ksztaltowania si~ nekropolii. 

Pochodzenie i status zmarlych 
Zr6znicowanie formalne grob6w z trzech wyzej om6-

wionych stanowisk - Kaldusa, Pnia i Napola, wskazuje, 

ze mamy do czynienia z r6znymi tradycjami rytualnymi 

wlasciwymi obecnym na ziemi chelminskiej elitom spo

lecznym. Nawiqzujq one jednak do ponadregionalnej idei 

manifestacyjnego zachowania czlonk6w dominujqcych 

warstw identyfikujqcych si~ w wymiarze ideologicznym 

i symbolicznym. Biorqc pod uwag~ wskazane wyzej po~ 

dobienstwa i r6znice w ukladach przestrzennych grob6w 

komorowych mozna wyr6zniC na ziemi chelmmskiej trzy 

typy ich zalozen (rye. 2): I - obiekty z komorq drewnia

nq licujqcq jam~ grobowq (Kaldus), II - groby komorowe 

otoczone pojedynczym elementem delimitacji przestrzeni 

w rodzaju rowu/palisady usytuowanym na zewnqtrz jamy 

grobowej (Kaldus, Napole), III- gr6b komorowy otoczony 

podw6jnym elementem delimitacji przestrzeni w rodzaju 

rowu/palisady (PieD.) . 

Geneza omawianej kategorii grob6w rozpatrywana 

byla dotqd w odniesieniu do kwestii pochodzenia etnokul

turowego zmarlych, ich wierzen i pozycji spolecznej. Pod

wazamy poprawnosc tezy traktujqcej groby komorowe jako 

swiadectwo przynaleznosci pochowanych w nich os6b do 

wsp6lnoty chrzescijanskiej. Zgodnie z tym, co wczesniej 

zostalo powiedziane, traktujemy natomiast groby komoro

we jako wyznacznik wysokiego statusu spolecznego zmar

lych. Generalnie stoimy r6wniez na stanowisku, ze rozwa

zania dotyczqce etnikum zmarlych bez analiz genetycznych 

czy badan izotopowych szczqtk6w (szczeg6lnie izotop6w 

tlenu i strontu) majq na obecnym etapie badan charakter 

jedynie akademicki i niewiele wnoszq do dyskusji. Chocia:i 

wskaz6wki posrednie wynikajqce z analizy calego kontek

stu kulturowego cmentarzysk, w tym zwlaszcza ukladu i 

wyposazenia grob6w odkrytych w Kaldusie i Napolu mog'! 

Rye. 10. Pier'l, stan. 9. Gr6b 9- na poziomie stropu (a) i poch6wku (b), (fot. A. Janowski) 
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Legenda: 

cz~sc nekropoli 1 / '\ 
zniszczona? 1 1 

' / 
_ .... 

gr6b komorowy (•) 

Rye. 11. Napole, stan. 6. a) lokalizacja stanowiska na tie stanowisk mikroregionu, b) plan cmentarzyska (rys. J. Bojarski) 

posluzye jako dodatkowy argument w dyskusji nad przy
naleznosci'! etniczn'l os6b pochowanych w grobach ko
morowych. Dodatkow'l przeslank'! potwierdzaj'!C'l obcose 
niekt6rych rytual6w pogrzebowych S<! odkryte na cmenta
rzysku w Kaldusie (m.in. groby: 75, 880; Makowiecki, Ma
kowiecka 2010} i Pniu {gr6b 70; Drozd, Janowski, Polirlski 
2011: 215n) poch6wki koni, charakterystyczne dla zwycza
j6w skandynawskich i baltyjskich. W przypadku Kaldu
sa potwierdzeniem r6znorodno5ci kulturowej, religijnej, 
a bye moze i etnicznej mog'l bye liczne nietypowe poch6w
ki, niekoniecznie dowo~ce praktyk antywampirycznych 
(zmarli ukladani na boku w pozycji embrionalnej, na brzu
chu czy orientowane po osi p6lnoc-poludnie). 

Bior'lc pod uwag(( niepelne jeszcze dane badan spe
cjalistycznych realizowanych kilkutorowo w odniesieniu 
do materialu biologicznego pobranego z tych grob6w oraz 
grob6w im towarzysZ'!cych z trzech analizowanych tu sta
nowisk, mozemy na koniec przedstawie najwa:iniejsze ich 
rezultaty. Badania antropologiczne szczl!tk6w ludzkich 
koncentruj'! si~t obecnie na trzech gl6wnych aspektach: 

1. Analizach cech morfologicznych i ocenie paleopato
logicznej szkielet6w (badania dr. hab. Tomasza Ko
zlowskiego, Zaklad Antropologii, Wydzial Biologii 
i Ochrony Srodowiska UMK w Toruniu}- na podsta
wie wynikow tych badafi wydaje Si((, ze mozna stwier
dzie, ze na kokiach zmarlych brak jest istotnych slad6w 
pozostawionych przez choroby czy urazy, co moze 
wskazywae posrednio na og6lnie dobry stan zdrowia 
tych os6b i na to, ze zgon raczej nie nast'!pil na skutek 
jakis schorzen przewleklych (np. metabolicznych, 

infekcji, chor6b nowotworowych); jedynie w przypad
ku szkieletu z grobu 453 wydaje si(( bye prawdopodob
na trepanacja (wygojona?, otw6r 0 srednicy 16 mm 
znajduj'!CY si~t na prawej kosci ciemieniowej obok szwu 
strzalkowego, kt6ry nawi'!zuje SW'! form'! i lokalizacj'! 
do innych czaszek ze sladami trepanacji z Kaldusa7

; por. 
Kozlowski 2012: 134-137}. Nalezy jednak zaznaczye, ze 
ze wzgl~tdu na bardzo zly stan zachowania kosci z gro
b6w komorowych zakres tych analiz jest bardzo mocno 
ograniczony. 

2. Zawartosci stabilnych izotop6w W((gla i azotu pocho
dz'!cych z kolagenu zawartego w kosciach w kontekscie 
charakteru diety zmarlych os6b (z okresu ostatnich 10-
-30 lat :iycia) (badania dr Laurie J. Reitsemy z Depart
ment of Anthropology Univeristy of Georgia, USA -
w ramach wsp6lpracy mi~tdzynarodowej prowadzonej 
z Zakladem Antropologii Wydzialu Biologii i Ochro
ny Srodowiska UMK). Jak dot'!d wykonano analizy 
pr6b pochodz'!cych ze szcz'!tk6w 37 os6b {zar6wno 
z grob6w standardowych, jak i atypowych). Starano si~t 
zweryfikowae nast((pujl!ce zalozenia: hipoteza 1 - czy 
osobnicy pochowani w Kaldusie mogli pochodziC ze 
Skandynawii? oraz hipoteza 2 - czy zmarlych pocho
wanych w grobach podw6jnych wyr6znial w spos6b 
ilokiowy i/lub jakosciowy rodzaj komponent6w spo
:iywanego pokarmu wynikaj'!CY z odmiennego sposobu 
zywienia/:iycia/pochodzenia? Na podstawie dotychczas 

7 Stwierdzenie slad6w tego rodzaju zabiegu w tym przypadku bylo 
mo:iliwe po wykonaniu dodatkowej szczeg6lowej analizy antropolo
gicznej czaszki z grobu 453 (przypomnienie Tomasz Kozlowski). 
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Rye. 12. Napole, stan. 6. Gr6b 13: rzut (a) i profil cwiartki SW (b), (fot. M. Mierzejewski), plan grobu (c - rys. J. Bojarski) 

i wyposaienie (d-rys. V. Stawska, D. Klajbor) 

uzyskanych danych mo:ina stwierdziC, :ie dieta wszyst

kich os6b pochowanych w Kaldusie bazowala na po

karmie roslinnym oraz bialku zwierz'!t l<!dowych i ryb. 

Wyrainie jednak zaznacza si~ zwi~kszony udzial ryb 
w diecie u os6b pochowanych na stanowisku 4 (wply

wy kulturowe, religijne, przyzwyczajenie?). Spos6b od

:iywiania si~ os6b z grob6w podw6jnych, w tym grobu 

komorowego, generalnie nie odbiegal istotnie od diety 

pozostalych czlonk6w badanej populacji. Jednak mimo 

pochowania w tym samymgrobie osoby te r6:inily si~ 
zawartosci'! stabilnych izotop6w C i N, co mo:ie wska

zywac na odmienny, indywidualny dob6r po:iywienia. 

Uzyskane dot'!d dane sugeruj'! raczej lokalne pocho

dzenie os6b pochowanych w grobach komorowych 
w Kaldusie. Ewentualnych nowych informacji moglyby 

dostarczyc badania izotopu tlenu i strontu. 

3. Badaniach molekularnych (kopalne DNA, haplogru

py mtDNA) realizowanych w ramach grantu NCN pn. 

Ocena udzialu imigrant6w ze Skandynawii w tworze

niu sredniowiecznej puli genowej Polski na podstawie 

analizy kopalnego DNA wyizolowanego ze szczqtk6w 

zlozonych w grobach komorowych w Kaldusie (projekt 
badawczy NCN 2012/07/D/HS3/03822 pod kierownic

twem dr. Tomasza Ploszaja z Uniwersytetu Medyczne

go w Lodzi). Analizy wykonano dla grob6w: 13A i 13B, 

60, 125, 356A, 4228. W ramach tego samego projektu 

realizowane S'! r6wnie:i badania molekularne wybra

nych grob6w z Napola (niekomorowych). Wst~pne 

wyniki badan mitochondrialnego DNA wskazuj'!, :ie 
w jednym z grob6w odkrytych w Napolu (gr6b 8), 

usytuowanym w S'!siedztwie grobu komorowego, po

chowany zostal m~:iczyzna (zmarly w kategorii wieku 

maturus) o sekwencjach mtDNA analogicznych do 

stwierdzonych w Skandynawii (haplogrupa I); szkielet 

osoby pochowanej w B0gebjerggard z terenu Danii da
towany na V wiek n.e. z wczesnej epoki :ielaza (Ploszaj 
i in. w druku). 

Wnioski 
W interpretacji genezy omawianych grob6w uwzgl~d

niC nale:iy kontekst spoleczno-polityczny ich wyst~powa
nia. Na uwag~ zasluguje przede wszystkim ich polo:ienie 

w obr~bie lokalnych struktur osadniczych. W szystkie 

cmentarzyska charakteryzuj'!ce si~ ich obecnosci'! usytu

owane zostaly bowiem w najbli:iszym S<!Siedztwie r6:inej 

rangi OSfOdkOW spoleczno-politycznych ZWi'!zanych Z fazq 
Ilia (2. polowa X-przelom Xi XI wieku) i Illc (1. polowa XI 

wieku) rozwoju ceramiki na ziemi chelmmskiej. Wszystkie 

8 Badania te nie zostaly jeszcze sfinalizowane, zakoilczenie realizacji 
projektu planowane jest na koniec 2016 roku. 
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Rye. 13. Wyniki analizy stabilnych izotop6w w~gla/azotu pochodzctcych z kolagenu z grob6w w Katdusie, stan. 4 (oprac. 

L. J. Reitsema) 

trzy centra osadnicze znajdowaly si~ przy szlakach daleko

si~inych prowadzC}cych z Rusi na Pomorze (Kaldus iNa
pole) oraz przy szlaku nadwislari.skim lC}CZC}cym Pomorze 
Wschodnie z dalszym interriorem (Kaldus i Pieri) . Dodat

kowo te dwa ostatnie osrodki ZwiC}Zane byly bezposrednio 

z przeprawami przez Wisl~, StC}d w przypadku Pnia wnio

skowac naleiy o powiC}zaniu ze szlakiem IC}dowym prowa

dzC}cym w kierunku centrum paristwa piastowskiego. 
Nie wiadomo jednak czy groby komorowe odkryte na 

bezposrednim zapleczu tych trzech centr6w naleiy wiC}zac 
z faze} lila. Problem datowania omawianych material6w se

pulkralnych na 2. polow~ X wieku, a zwlaszcza na 4. cwierc 

tego stulecia, co byloby zrozumiale, biorC}C pod uwag~ stop

niowe wprowadzanie praktyk chrzescijariskich obejmujC}

cych w pierwszej kolejnoki elity, jest bardzo kontrower

syjny (Urbanczyk 2014). Tym bardziej, ie prawdopodobny 

jest naplyw na te tereny ludnosci obcej zar6wno w sensie 
bioJogicznym, jak i kulturowym praktykujC}Cej wczesniej 

inhumacj~. o czym przekonuje przyklad grobu ,duriskiego" 

z Napola. Adaptacja obcych wzorc6w pogrzebowych mo
gla przebiegac zatem r6inokierunkowo i bez dodatkowych 

badari specjalistycznych, zwlaszcza DNA, trudno b~dzie 

w spos6b przekonywujC}cy wyjasniC t~ kwesti~. Wydaje si~, 
ie najstarsze groby z Kaldusa reprezentujC}ce zupelnie obce 

cechy w stosunku do lokalnych zwyczaj6w funeralnych, 
powstaly stosunkowo wczesnie, najp6iniej na przelomie 

Xi XI wieku (typ I). Niewykluczone r6wniei, ie cz~sc oma

wianych grob6w komorowych, zwlaszcza reprezentujC}cych 

typ II i III, synchronizowac naleiy z faze} Illc zasiedlenia 
ziemi chelmiriskiej, kiedy to rozpowszechnia sitr rzemiesl-

niczy nurt garncarski wyznaczony przez sty! tzw. Grono

wo II, charakterystyczny dla tego terytorium w 1. polo

wie XI wieku (Chudziak 1991). W przypadku wszystkich 
trzech osrodk6w udokumentowano dla tego okresu pozo

stalosci umocnieri obronnych, z tym ie roltr centralnC} pel

nil w6wczas zapewne dwuczlonowy, duiy gr6d w Kaldu

sie/Chelmnie, natomiast grody w Pniu i Napolu stanowily 

czola wyodrtrbnionych w tym okresie okr~g6w grodowych 
o strategicznym dla ziemi chelmiriskiej poloieniu. Zmarli 
pochowani w grobach komorowych naleieli zapewne do 

elity zamieszkujC}cej te osrodki, niewykluczone, ie wsr6d 

nich naleialoby upatrywac komes6w grodowych i najblii

szych czlonk6w ich rodzin (np. Pieri). 

Wyniki najnowszych badari. archeologicznych pro

wadzonych w Pniu i Kaldusie, jak r6wniei w Cieplem na 
Pomorzu Gdariskim (Ratajczyk 2013), scisle naWiC}ZUjC}Ce 

do omawianych odkryc, nie mogC} bye oczywiscie interpre

towane w oderwaniu od spoleczno-politycznej sytuacji na 

ziemi chelmiriskiej w X-XI wieku. Kluczowe b~dzie tutaj 

pytanie: czy omawiane groby synchronizowac naleiy ze 
strukturami ,przedpiastowskimi" i wyksztalconC} na ziemi 

chelrnillskiej w 2. polowie X wieku organizacjC} grodow(}, 
pozostajC}q zapewne w opozycji do terytorium Wielko

polski i Kujaw, czy tei lC}czyc je naleialoby z horyzontem 
ekspansji Piast6w na Pomorze Nadwislariskie, co mialo 

miejsce zapewne w ostatniej dekadzie X wieku i 1. polowie 

XI wieku, kiedy to Chelmno stalo si~ gl6wnym osrodkiem 

stolecznym omawianego terytorium o cechach sedes regni 
principales. Wydaje Si((, ie w swietle dotychczasowych da
nych obie opcje SC} moiliwe. 
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Tab. 1. Zestawienie por6wnawcze grob6w komorowych z Katdusa, Napola i Pnia (na podstawie Chudziak red. 201 0; Drozd, Janowski, 

Polinski 2009, 2011). 

Oplsgrobu Opis pochowku 

~ 
~ 

" 0 Wlelkosc I konstrukcja grobu Datowanle ~ 
.., 

~ 2 Lokallzacja poch6wku Wyposa:ienie "' .... z Wymlary [w em] Uklad Plec Wiek 
'jil Wymiary g robu 

Konstrukcja komory (trumna, skrzynia itp.) 

01. Szer. Gl. 
[wcm] 

13 400 220 60 270xl90 konstrukcja Scian z dlugich A: trumna :a;dr~iona w NWW M adultus a) 2 noie w jednej pochewcc z 
bierwion r,ruboSci okolo 10 em, k!odzie w o egloSci 22 em (30-35 lat) okuciem ozdobnym z r~ko-
naroi.ny s up o Srednicy 65 em; od poludniowej Sctany S jeSci<J zdobion:t srebrnym 
wewn'ltrz Slady zadaszenia; dwa komory; drutem, 
Eoch6wki w osobnych trumnach b) br:tzowa misa, 
AlB) wymiary trumny: c) nicokre.Siony przedmiot 

180- 190x55 em Zelazny przy stopach 

11 50±50 BP 

B: trumna wydr<Jiona w NWW K pocz. a) 8 kaptorg, 1100±50 BP 
(koSci klodzie w odlegtoSci 28 adultus b) kolia zl4 paciork6w z krysz-
ludzkie) em od Sciany N komory; (20-25 lat) talu g6rskiego, 6 paciork6w z 

wymiary trum ny: 190x60 karneolu i 1 paciorka nieokre-
em ~ lonego, 

c) srebrna klamra, 
d) srebrny paciorck, 
e) i:elazne okucie wiadra 

60 380 230 60 380x230 Sciany w postaci smug Slady mar umieszczonych w M adultus/ a) Zelazna zakinka podkowiasta, 
o szerokoSci 8-20 em; w centralnie; wymiary: maturus b) br<Jrowa s uwka rzemienia, 
naroi:nikach Slady stup6w o 230x80cm (30-40 lat) c) but skOrzany, 
i rednicy 20-42 em d) fragment tkaniny z ubrania?, 

e) 2 noi.e w jedncj pochewee, 
f) bqzowa misa, 1080±80 BP 
g) drewniane wiaderko okute (w~gle) 

b laeh~. 1080±70 BP 
h) drewniana misa z okueiami (tkanina) 

zloeonymi, 1045±70 BP 
i) fragment drewnianego kubka, (tkaoina) 
~ drcwniany toezony talerz, 1020±70 BP 

) fragmcnty tkanin w br'lzowej (drewno) 
misie, 1060±60 BP 

I) srebrnk dcnar saski z koilea X (koici) 
w. w o olieaeh szez~ki. 

t) fragment sznura z. !k_ka, 
m) lupina orzeeha las ·owego, 
n) lopatka Swirlska pierwotnie w 

organieznym pojemniku? 

125 310 170 54 31 Ox 170; w odlef.lo- Sciany w postad smug o Slady trumny wydr'lionej SE ? infans II Zelazny nOi 
Sci 35 em r6wno egle szerokoSci 8-12 em, w trzeeh w klodzie ze Sladami (8 -9 1at) 
do kraw~dzi Slady naroinikach Slady slup6w o uehwyt6w od strony 
czworok<Jtnego Srcdn icy 13-32 em; czytelnc zachodniej o dJ ugoSci 12 

X/XI-I pol. oplotowania o wy- oblieowanie Sci an komory em; od wsehodu trumna 
Xlw. 

!; miaraeh 450x320 em, grobowej zaokr<jglona; wymiary: 

:s! ncgatyw o szerokoSci 180x60 em 
10-15 em i 10 em 

"' gl~bokoici ::..: 
166 273 178 46 273x 178 ~e!:;ot~Tc~~~ ~!~~~~e!r~~~~ Slady trumny wyd.r.Jioncj NW K? dorosly a) 4 srebrne kabJl}ezki skroniowe, 

w klodzic, umieszczonej b) 2 ooZe w jednej pochewce zc 980±60 BP 
NE i lady dwoch slup6w o centraln ie; wymiary: srebrnq owijk<j (w~gle z 
Srednicy 30 em; czytelne oblico- 11 5x75 em komory) 
wanie Scian komory grobowej 

356 224 160 30 224x160 Sciany komory w postaci smug A: wt6rny, dostawiony w K adultus 3 kabi<Jczki skroniowe (srebrne 
o szerokoSci 6-8 em, od strony w p6iniejszym czasie, (25-30 lat) ibr~zowy) 
p6lnocnej w naroinikach dwa umieszczony w centralnej 
negatywy slup6w o Srednicy cz~Sci komory w trumnic 
36-40 em; w poludniowej wydri}ioncj w klodzie; 
c~Sci ~lady z.adaszenia; Sciany Slady wieka o wymiarach 
oblicowane drewnem; w obr~bie 180x50 em i grubo.Sci 8-10 X/XI-1. pol. 
komory dwa poch6wki (A i B) em; wymiary trumny: Xlw. 

190x50cm 

B: Eierwotny, w cz~Sci w ? iufa"s II 
p6 nocnej komory, (7-9 1at) 
pozbawiony konstrukcji 
drewnianej - negatyw· o 
wymiarach 130x45 em 

364 260 120- 44 260x120-135 Sciany komory w postaci smugi Slady trumny wydr<iZonej SE M senilis a) n6Z Zelazny, 
135 o szcrokoSci 10 em; wzdluZ w klodzie 7.aokr'lglonej (50-60 !at) b) miecz Zelazny ~u V? w 

Sciany NW na krawt;dzi 6 od strony SE; wymiary drewnianej poe wie wzdluZ 
negatyw6w slup6w o Srcdnicy trum ny: 220x60 em; bye lewego boku, na gtowni napis 
l 1-20cm maZe okucia trumny VLFBREHT, 1167±48 BP 

c) Zelaznc obr~eze i kabl<Pc 
wiadra, ielama ostroga?, 

d) 4 bliZej nieokreSlone przcd-
m ioty Zelazne 

422 300 130 40 300xl30 Sciany komory w postaci smugi Slady trumny wydr<JZonej E K? koniec a) n6i Zelazny, 
o szerokoSci 5-8 em, czytelnc w klodzie; wymiary: malllrus b) ielaznc obrt;cze i kabt<}k 
wzdlui wsehodniej i zachodniej 220x55-76 em (40-60 lat) wiadra, 

X/XI-1. pol. 
kraw~dzi, ezytelne oblicowanic c) moneta srebrna- denar XJw_ 
Scian komory; od strony bliiej nieokreSlony w miejscu 
wschodniej w naroinikach Slady prawej r~ki 
slup6w o Srednicy 13 i 19 em 

453 320 160 90 320x160 ~lady Scian komory w postaci Slady trumny wyd.r.Jioncj SE 1 adultus a) n6Z Zelazny w sk6rzanej 
smug o szerokoSci I 0 -1 2 em; w klodzie ustawionej (25-35 lat) pochewce, 
od zachodu w naroi nikaeh centralnie; wymiary: b) male naczynie ceramiczne przy 
Slady stup6w o Srcdniey 25 i 40 23Sx52-58 em, wysokoSci !lady SW naroZniku jamy, 4. tw. X-XI em; negatyv .. belki od strony 20em trepanacji? c) negatywy 2 naczyil drewnia-

Xl w. 
poludniowej o Srcdniey 11 em; nych? przy naroZniku NW, 
zachowaty s i~ Slady zadaszenia d) ez~!t przydenna duiego 
komory naczynia zasobowego nad 

zasypiskiem komory 
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13 330 200 35 

IS 340 190 50 

32 300 150 126 

37 260 145 86 

38 200 160 80 

39 220 140 50 

40 280 160 160 

49 200 100 70 

57 190 90 40 

69 300 200 90 

71 300 150 80 

Opisgrobu 

Wlelkosc I konstrukcja grobu 

Wymiary grobu 
Konstrukcja komory 

[wcm) 

330x200; brak czytelnych slad6w kon· 
w odl~loSci 4 m od strukcji drewnianej, byC: moi.e 
kraw~ zi N i W nega· caloSC w wykopie Sci.Sie dopaso-
tyw rowu - palisady? wanym rozmiarami do obudowy 
o szerokoSci ok. 30- jamy grobowej? 
40 em i gl~bokoSci 
60 em, zachowanego 
odcinkowo od strony 
p61nocnej - 8 m i 
zachodniej - 6 m 

340xl90 Slady oblicowania Sci an i 
zadaszenia 

300x 150 §lady oblicowania Scian i 
zadaszenia 

260xl45 Slady obudowy Scian czytelne 
tylko na poziomie szkieletu 

200x 160 Slady konstrukcji komory 
nieczytelne 

220x 140 wzd!ui dluiszych bok6w silnie 
zbutwiate dranice o szerokoSci 
3/4-7/8 em, stanowi'}ce oblico-
wanie Scian, w g6rnej partii Slady 
zadaszenia 

280x l 60; Slady oblicowania Scian i 
podw6jna palisada zadaszenia 
wok61 centralnie 
umieszczonej 
komory; wewn~trzna 
oddalona o I m od 
k.raw~dzi komory o 
wymiarach Sx5 m i 
szerokoSci 0,4 m oraz 
druga, zewn~trzna 
oddalona od kraw~-
dzi komory o 2 m, o 
wymiarach 7x7 m 

200xl00 Slady konstrukcji komory 
nieczytelne 

190x90 Slady konstrukcji komory 
nieczytelne 

300x200 Slady konstrukcji komory 
nieczytelne; w partii stropowej 
wyrainy pas - Slad oszalowania 
Scian jamy grobowej 

300x150 na poziomie szkieletu czytelny 
negatyw Scian komory grobowej; 
od stronb E neaatyw krzyi:ujq-
cych si~ elek fat.) 

Opls poch6wku 

Datowanie 
Lokallzacja poch6wku Wyposa:i:enie 

Uklad Plec Wiek 

(trumna, skrzynia itp.) 

poch6wek umieszczony E K maturus a) n6:i Zelazny, 
w p6lnocn~ partii jam/ b) sierp Zelazny 
w r6wnej o legloSci o 
kraw~dzi E i W 

pol. XI-XI/ 
Xll w. 

poch6wek umieszczony E M maturus a) n6i ielaznri 
na marach o szerokoki 90 b) oselka z fy litu, 
em w s~ni drewnianej c) top6r Zelazny tauszowany 
(z d~biny? zbudowanej srebrem i miedzi~. 
w konstrukcji zn;bowej z d) niezdobiona misa br<}wwa, 

2. pol. belek o szerokoSci I 0 em, e) wiadro okute ielaznymi 
X-pocz. pozbawionej dna, SciSie taSmami, 
Xlw. dopasowanej do wymia- f) czerpak drewniany, 

rOw jamy grobowej; wieko ~) talerz? drewniany, 
skrzyni mocowane do ) fragment tkaniny jedwabnej 
Scian przy pomocy kolk6w 
drewnianych 

Slady trymny1 w K maturus a) 6 srebrnych kabl~czk6w, 
b) kolia spi~ta srebrn'} klamnt 

zloiona z 3 srebrnych kaptorg, 
11 paciork6w srebrnych, 16 
paciork6w z karneolu, 15 
paciork6w z karneolu, ok. 400 
paciork6w szklanych, 2.pol. 

c) n6i Zelazny, X-pocz. 
d) pr~Slik ceramiczny, Xlw. 
e) przedmiot koSciany, 
f) przedmiot Zelazny, 
g) wiadro d rewniane okute 

taSmami, 
h) naczynie ceramiczne, 
i) ulamek naczynia ceramicznego 

E 1 infans I a) 2 noie ielazne, 

(ok. Slat) b) wiadro drewniane okute Zela 2. pol. 

c) ~nlr~ef~:~~zanymi taSmami; X-pocz. 
Xlw. 

d)muszla 

WSW 1 in fans I a) kolia spi~ta srebrn'l klamr<~ 

(2·41ata) zloiona z 7 paciork6w z krysz- 2. pol. 
talu g6rskiego, 4 paciork6w z X-pocz. karneolu, 

b) lailcuszek srebrny splatany, 
Xlw. 

c) n6i Zelazny 

WSW 1 infans I a) 5 srebrnych kabl'}czk6w, 

(5·6 1at) b) srebrna zausznica koszycz-
kowata, 

2. pol. c) n6:i Zelazny, 
X-pocz. d) wiaderko drewniane z :iclazny-
Xlw. 

mi obr~czarni, 
e) U)b rekina, 
f)belemnit 

wcwn'ltrz trumna/skrzynia WSW 1 infmJs I a) pas jedwabny przetykany 
drewniana zbita :ielaznymi (ok. 2lat) zlot~ niciq, 
gwoidziami (4 sztuki) b) 3 dzwoneczki z bntzu, 
i okuciami w ksztalcie c) n6Z Zelazny, 
k~townik6w (10 sztuk) d ) 2 oprawki z poroZa, 

1085±30 BP e) wiaderko drewniane z Zelazny- {940-995 AD, 
miob~czami 

46,2%) 
(kosci) 

WSW 1 infami a) srebrnl kabl~czek typu I , 2. pol. 
(2-4 1ata) b) n6Z Zc azny X-pocz. 

Xlw. 

WSW 1 infaml a) 5 srebrnych kabl'!czk6w 

(ok. 4lat) typu II, 
b) kaptor~ srebrna, 2. pol. 
c) paciore srebrny, X-pocz. 
d) polowa za~~cia kolii, Xlw. 
e) paciorek z arneolu, 
f) n6Z Zelazny 

w K adult us a) srebrna kaptorga, 
2. pol. b) paciorek szklaoy 
X-pocz. 
Xlw. 

w 1 infansll a) pierScionek srebrny, 
2. pol. 

(13 lat) b) n6i: Zelazny 
X-pocz. 
Xlw. 
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SUMMARY 

Early medieval chamber graves from the 

Chelmno Land 

Chamber graves built in the form of houses are 

evidence of elites in the Viking Age Europe. As cham

ber graves can be regarded burials with traces of the 

wooden construction of a chamber and an extraor

dinary large burial pit. They appear in the entire area 

around the Baltic Sea during the period between the 
9th and the 11th centuries. First chamber graves in the 

Polish lands were identified at Sowinki in Greater Po

land (Krzyszowski 1992, 1995) and at Kaldus in Chel

mno Land (Chudziak 2001). So far in the Chelmno 

Land 19 chamber graves in 3 sites, at Kaldus, Pi en and 

Napole, have been discovered (Chudziak ed. 2010; 

Drozd, Janowski 2007a, 2007b, 2009; Drozd, Janow

ski, Polinski 2009, 2011; Stawska 1993, 2003; Bojarski 

2014), (fig. 1). It is possible that a burial with a bron

ze bowl unearthed at the end of the 19th century by 

Konrad Lakowitz at Kaldus (Drozd 2006) and a burial 

with a sword found at Zlotoria (L~tga 1930) were also 

chamber graves. 
There are three constitutive elements of such 

graves (fig. 2): a) the wooden construction of a burial 

chamber, the presence of which is an essential crite

rion for distinguishing chamber graves; b) presence 

of devices used for burring of the deceased in the 

form of a coffin, a bier, or a log; c) external features 

delimiting a burial pit in the form of a ditch, a fence, 

or a palisade, but which are not necessary and decisi

ve for recognizing a burial as a chamber grave. In any 

case, the presence of ditches or palisades surrounding 

a burial pit was recorded in all three cemeteries with 

chamber graves unearthed in the Chelmno Land (fig. 

3: a- Kaldus site 4 grave no. 125, b- PieD. site 9 grave 

no. 40, c- Napole site 6 grave no. 13 ). 

Communication and trade routes were signifi

cant for the spreading of the idea of chamber graves 

among the elites, allowing for the flow of people, ide

as, and commodities. The importance of the Wisla 

river as a key route in the medieval period is marked 

by numerous found hoards (fig. 4). In the Chelmno 

· Land important trade routes crisscrossed - a land ro

ute leading from Rus' towards Pomerania, and a wa

ter route connecting the Baltic Sea with the interior 

(fig. 5) . 

The most important settlement, economic, and 

religious centre of the Chelmno Land in the early 

medieval period was located at Kaldus, which was 

the predecessor of the modern -day Chelmno (Latin 

Culmen). The stronghold with an adjacent settlement 

was situated on a high plateau at the edge of the Vi

stula valley. At Kaldus 4 burial grounds were unear

thed at sites no. 1, 2, and 4 (Bojarski, Chudziak 2009; 

Chudziak red. 2004, 2010). Chamber graves- a total 

of 8 graves containing 10 burials (3 men, 5 women, 

2 children)- were discovered at site 4 (Chudziak red. 

2010), (fig. 6). The cemetery at site 4 was located on 

a small hill and chamber graves were situated in its 

eastern part arranged in 2 irregular rows (graves no. 

13AB, 60, 125, 166, 356AB, 364, 422, and 453). All of 

them were built oflogs with poles in the corners. They 

were covered with roofs, traces of which preserved in 

the profiles. The burials were placed in large, rectan

gular pits with dimensions ranging between 270- 400 

em in length and 130- 230 em in width (table 1). In 

one case, grave no. 125, a burial pit was surrounded 

by a ditch, which was probably a remnant of a pali

sade. In all chamber graves the deceased were inter

red in coffins made of tree trunks with dimensions of 

180-190x60 or 230-235x60 em. The dead were laid 

in a supine position (on their backs) with their heads 

directed to the west (5 cases), east (1 case), south-e

ast (3 cases) and north-west (1 case). Based on arte

fact typology and 14C, chamber graves from Kaldus 

are dated to the second half of the lOth century and 

the turn of the lOth and the 11th century (phase la of 

a development of a cemetery at site 4), (Chudziak 

2001; Chudziak, Bojarski, Stawska 2010b). 

All burials in chambers were accompanied by 

grave goods (table 1). Grave 13AB was a double 

burial containing a man and a woman. The man, aged 

adultus (13A), was furnished with 2 iron knives in 

one common sheath with a ferrule decorated with 

a stylized representation of a viper and a bronze un

decorated bowl (fig. 7: a, b, c). The woman, aged adu

ltus (13B), had a necklace of beads and 8 kaptorgas 

(capsule amulets) pinned with a sliver buckle, a silver 

bead from an earring of the Swi~tki type, and a bucket 

with a decorated ferrule (fig. 7: a, e, f, d) . A man at 

the age of adultus/ maturus was buried in grave no. 60 

was accompanied by an iron horseshoe brooch, 2 iron 

knives in one common sheath with a ferrule decora

ted with a stylized representation of a viper, a bronze 

bowl, a wooden bucket, a piece of a coin, a wooden 
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plate with glided ferrule decorated with figural moti

fs, a wooden cup, a silver ferrule of a strap, and a pie

ce of a leather shoe (see Chudziak 2001), (fig. 7: g-j). 

Grave no. 125 of a child aged infans II contained an 

iron knife and grave no. 166 of an adult woman (?) 

had 4 temple rings and an iron knife. In grave 356AB 

a woman at the age of adultus and a child at the age 

of infans II were interred. The woman (356A) had 

2 temple rings and the child had no burial gifts. In 

grave no. 364 a man was interred with an iron knife, 

a sword of a V type with an inscription on the blade 

(Kazmierczak, Rybka 2010), a bucket, and a few un

determined iron objects. A woman at the age of ma

turus was buried in grave no. 422 was furnished with 

an iron knife, a piece of a coin, and a bucket. Grave 

no. 453, of a woman at the age of adultus, contained 

an iron knife, a small clay pot, a trace of a wooden 

vessel, and in the top of fill a large clay vessel. 

Another medieval burial ground with chamber 

graves in the Chelmno Land was discovered at Pieri. 

site 9. PieD. was located at the crossing of the Vistula 

river (fig. 8). The cemetery was placed on a small hill 

about 300 m east from a stronghold built in the se
cond half of the lOth century (Janowski, Drozd 2007; 

Drozd, Janowski, Polinski 2009). The cemetery was 

partially destroyed and only partly excavated. On the 

basis of artefacts and one radiocarbon date (grave 40, 

1085±30BP) the cemetery was dated to the second 
half of the lOth century and the turn of the 101h and 

the 11th centuries. Unearthed chamber graves were 

arranged in two groups eastern - graves no. 15, 32, 

37, 69, and 71 and western graves no. 38, 39, 40, 49, 

and 57 (fig. 9). The first group of burials were orien

ted in the east-west axis and from the west and north 

were surrounded by partially preserved ditch. The 

second group of burials were slightly inclined to

wards the south. One grave, no. 40, was surrounded 

by a double ditch measuring 5x5 m (an inner ditch) 

and 7x7 m (an external ditch). Excavated graves had 

burial pits measuring 190 - 340 em in length, 90-190 

em in width and 40- 160 em in depth. The walls of 

the chambers were built with log construction (fig. 

10). The deceased were laid in a supine position with 

straight arms and legs. They had their heads directed 

towards the west (women) or towards the east (men). 

The dead were buried in coffins with iron nails and 

ferrules (e.g. grave 40) or biers (e.g. grave 15). 

The burials in chamber graves at PieD. were ri

chly furnished (table 1). In grave 15 in a rectangular 

burial pit measuring 340x 190x50 em, a man at the 

age of maturus was buried. He was accompanied with 

an iron axe ornamented with silver and copper inlay, 

a wooden bucket with iron ferrules, a bronze bowl, an 

iron knife, a whetstone of phyllite, a wooden scoop, 

an undetermined wooden object (a plate?), and a pie

ce of a silk textile. Grave 32 contained a woman at the 

age of maturus. Her burial pit measured 300xl50xl26 

em. She was equipped with 6 silver temple rings, 

a necklace of3 kaptorgas and beads (11 silver, 16 car

nelian, 15 mountain crystal and about 400 glass) pin

ned with a sliver clasp, a wooden bucket with iron fer

rules, a clay pot, an iron knife, a clay spindle whorl, an 

undetermined antler object (a comb ?), and an unde

termined iron object. In grave 37 a child at the age of 

infans I (about 5 years old) was interred in the burial 

pit measuring 260xl45x86 em. It was accompanied 

by 2 iron knives, a wooden bucket with iron ferrules, 

and a shell. Grave 38 contained the skeleton of a child 

at the age of in fans I (2-4 years old) buried in a pit me

asuring 200xl60x80 em. The deceased was equipped 

with a necklace of beads (7 mountain crystal, 4 carne

lian) pinned with a silver clasp, a silver chain, and an 

iron knife. In grave 39 a child aged infans I (5-6 years 

old) was buried. Its burial pit measured 220xl40x50 

em. Grave goods consisted of 5 temple rings, a silver 

earring, an iron knife, a wooden bucket with iron fer

rules, a shark tooth, and a belemnite. Grave 40, with 

a burial pit measuring 280xl40x50 em, was a place 

of burial for a child aged infans I (about 2 years old). 

He was equipped with a bonze bell, an iron knife, 

a wooden bucket with iron ferrules, and a silk belt 

interwoven with golden thread. In grave 49, me

asuring 200xl00x70 em, a child at the age of infans 

I (2-4 years old) was buried. It was accompanied by 

a silver temple ring and an iron knife. Grave 57 conta

ined a skeleton of a child at the age of infans I (about 

4 years old). It was buried in a burial pit measuring 

190x90x40 em and equipped with 5 silver temple 

rings, a silver kaptorga, a silver bead and a carnelian 

bead, a piece of a clasp, and an iron knife. In grave 69, 

with dimensions of 300x200x90, a woman at the age 

of adultus was buried, accompanied by a silver kap

torga and a glass bead. Grave 71, with dimensions of 

300xl50x80 em, contained remains of a child aged 

infans II (13 years old) equipped with a silver finger 

ring and an iron knife. 
One more cemetery with a chamber grave in 

the Chelmno Land was discovered at Napole site 



6 (fig. 11). The medieval burial ground was located 

on a small hill west of the stronghold situated on the 

shore of the Oszczywilk lake. The stronghold func

tioned from the second half of 1 01
h century to the 

121h century (Bojarski 2012; Stawska 2003). The set

tlement complex at Napole was a point on the trade 

route leading from Rus'land towards Pomerania. At 

Napole one chamber grave (burial no. 13) was une

arthed situated on the peripheries of the cemetery in 

its eastern part. The grave had a rectangular burial 

pit with dimensions of 330x200x 35 em, which was 

surrounded by a ditch measuring 470x 350 em (fig. 

12: a-c) . In the grave a woman at the age of maturus 

was buried accompanied by an iron knife and an iron 

sickle (fig. 12: d-e) . The burial was constructed in the 

middle of the 11th century or the second half of the 

11th century. 

Chamber graves found in the Chelmno Land re

fer to the interregional idea of burring of social elites. 

In the area of Chelmno, three types can be discerned 

(fig. 2): 1) structures with a wooden chamber built 

of timber, lining the walls of the burial pit (Kaldus, 

Pien), 2) chamber graves surrounded with a single 

ditch/palisade (Kaldus, Napole), 3) chamber graves 

surrounded by a double ditch/palisade (Piell) . 

Generally, the deceased buried in chamber graves 

were iri good health. There were no evidence of major 

diseases and injuries on their bones. Traces of possi

ble trepanation were only recorded on the skull from 

grave 453 (Kozlowski 2012). Selected bone samples 

taken from chambers (graves no. 13AB, 60, 364), as 

well as ordinary graves of individuals, buried in the 

cemetery at site 4 were the subject of carbon and ni

trogen stable isotopes analysis. It proved that the diet 

of individuals buried in this cemetery was based on 

plant foods, as well as proteins of terrestrial animals 

and fish. The diet of persons buried in chamber graves 

did not differ from the diet of other members of the 

population (fig. 13). However, a man and a woman 

buried in the double chamber grave no. 13AB con

sumed different foodstuffs. In turn DNA analysis of 

grave no. 8 from Napole of a man aged maturus (not 

a chamber grave) yielded a mtDNA haplogroup I, 

analogous to a haplogroup of a person buried in an 

Iron Age cemetery from the 51
h century at B0gebjerg

gard, Denmark (Ploszaj et al. 2016). 

All three cemeteries with chamber graves from 

the Chelmno Land were located in the vicinity of 

strongholds. They were situated on long-distance 

trade routes (Kaldus, Pien, Napole) and on crossings 

over a river (Kaldus, Pien). The chamber graves were 

constructed in the second half of the 1Oth century and 

at the turn of the 1 01h and the 11th centuries. The de

ceased buried in them presumably belonged to the 

social elites living in mentioned strongholds - they 

may have been comites (administrative and military 

district commanders) and members of their families. 

It remains a subject for further investigations if they 

were representatives of pre-state elites or early state 

elites of the firsts Piast connected with their expan

sion to the territories of Eastern Pomerania. 
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