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Urszula Perlikowska-Puszkarska

Naczynia późnośredniowieczne i nowożytne z cmentarzysk kultury
przeworskiej w Żdżarowie, pow. sochaczewski i w Nadkolu, pow. węgrowski
Late Medieval and Modern Vessels from Przeworsk Culture Cemeteries at Żdżarów, Sochaczew County
and Nadkole, Węgrów County
Słowa kluczowe: Mazowsze, średniowiecze, czasy nowożytne, pochówki dzieci/niemowląt/płodów w naczyniach glinianych, epoka
brązu, okres wpływów rzymskich
Keywords: Mazovia, Middle Ages, Modern period, children/infant/foetus burials in clay vessels, Bronze Age, Roman Period

Cmentarzysko w Żdżarowie na zachodnim Mazowszu odkryto przypadkowo w 1982 roku. Podczas pięciu sezonów wykopaliskowych (1983–1987) na silnie zniszczonym stan. 1 zadokumentowano 211 grobów ciałopalnych kultury przeworskiej
z okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek
ludów oraz 19 innych obiektów starożytnych1. W stropie grobu 103, datowanego ceramiką terra sigillata z warsztatu Dicanusa w Pfaffenhofen z 2. tercji III wieku n.e., zarejestrowano
wtórny, słabo widoczny wkop, w którym odsłonięto toczone
na kole naczynie gliniane, przykryte fragmentem przydennej
części drugiego naczynia toczonego2.
Naczynie zachowane w całości, wypalone w atmosferze redukcyjnej, ma barwę szaroczarną i w znacznej części złuszczoną powierzchnię, przełom dwubarwny, a w masie ceramicznej
domieszkę piasku od drobno- do gruboziarnistego. Wylew naczynia ma krawędź na zewnątrz zaokrągloną, przejście szyjki
w brzusiec podkreśla ornament rytych i polerowanych żłobków dookolnych. Część przydenną naczynia zdobią polerowane linie pionowe, zaś przy samym dnie ornament rytych
żłobków dookolnych. Dno naczynia jest płaskie, zagładzone,
ze śladami zdejmowania z tarczy koła. Jego wysokość wynosi
17 cm, średnica wylewu ok. 12,5 cm, średnica dna ok. 8,5 cm
(Ryc. 1:a). W opisanym naczyniu nie stwierdzono obecności
kości ludzkich. Przykrywający je przydenny fragment drugiego naczynia, wypalonego w atmosferze utleniającej, ma barwę brunatno-szarą, przełom dwubarwny i domieszkę drobno- i średnioziarnistego piasku. Dno jest płaskie, o średnicy
9,5 cm, zagładzone, ze śladami podważania przy zdejmowaniu
z tarczy koła, charakterystycznymi dla materiałów późnośredniowiecznych3. Na brzuścu widoczny jest fragment ornamentu wąskich rytych żłobków dookolnych, który rozpoczynał się
prawdopodobnie na największej wydętości brzuśca i miał na
Z. Nowakowski 2003.
Z. Nowakowski 2003, 295, tabl. XXV/103; por. Z. Nowakowski,
L. Tyszler 1998, 105–106, 109, tabl. IV:6–8. Materiały z grobu 103 ze
Żdżarowa znajdują się w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, inw. IV/8335, kn. 315–320.
3
J. Kruppé 1967, 51.

celu podkreślenie tektoniki naczynia (Ryc. 1:b). W Warszawie
tego typu polerowane naczynia datowane są na wiek XV4, na
Podlasiu, w Daniłowie Małym, pow. białostocki, naczynia bogato zdobione rytymi żłobkami dookolnymi, liniami falistymi

4

J. Kruppé 1967, 179, ryc. 90:1.3.

1
2
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Ryc. 1. Ż d ż a r ó w, pow. sochaczewski, stan. 1. Naczynia toczone
na kole ze stropu grobu 103. Rys.: M. Puszkarski
Fig. 1. Ż d ż a r ó w, Sochaczew County, site 1. Wheel-thrown vessels
found in an upper layer of grave 103. Drawing: M. Puszkarski
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Ryc. 2. N a d k o l e, pow. węgrowski, stan. 2. Naczynia toczone na kole ze współczesnego wkopu w grób 68. Rys.: M. Puszkarski
Fig. 2. N a d k o l e, Węgrów County, site 2. Wheel-thrown vessels from a modern pit dug into grave 68. Drawing: M. Puszkarski

i polerowania datowane na XIV–XV wiek, może nawet po początek XVI wieku5.
Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w wypadku położonej u ujścia Liwca nekropoli kultury przeworskiej w Nadkolu,
stan. 2, odkrytej w 1981 roku i zbadanej w latach 1982–19856.
Oprócz 157 grobów z okresu wczesnorzymskiego zanotowano tu wyraźne pozostałości transzei z 1939 roku, ale także ślady innych wkopów nowożytnych. Pod jednym z nich, dużym
(ok. 150×150 cm), o głębokości sięgającej ok. 50 cm od współczesnej powierzchni, odsłonięto dolną część jamy grobu ciałopalnego, prawdopodobnie popielnicowego. W samym wkopie
natrafiono na liczne fragmenty ceramiki przeworskiej i zapinkę oczkowatą serii pruskiej, która pozwala datować zniszczony grób 68 na starsze stadium fazy B2, ale także fragmenty
czterech potłuczonych i niekompletnie zachowanych naczyń
toczonych na kole7.
W wypadku dwóch z nich możliwe było wykonanie rysunkowych rekonstrukcji. Pierwsze to garnek o wysokości ok. 17,5 cm,
średnicy wylewu ok. 14 cm i średnicy dna 10 cm (Ryc. 2:a). Wylew ma krawędź na zewnątrz zaokrągloną, od dołu zakończoną
D. Krasnodębski, H. Olczak, A. Wójcik 2018, 303, 305, ryc. 24:3,
31:5.
6
J. Andrzejowski 1998.
7
J. Andrzejowski 1998, 33, tabl. XLV/68. Materiały z grobu 68 z Nadkola, stan. 2 przechowywane są w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, inw. IV/8283, kn 569–577.
5

okapem, brak jest wyraźnie zaznaczonej szyjki a wylew łagodnie przechodzi w brzusiec. Część przydenną naczynia zdobią
poziome żłobki dookolne, dno zostało odcięte od tarczy koła.
Naczynie wypalono w atmosferze redukcyjnej, jego przełom
jest dwubarwny, co świadczy o złym przebiegu procesu. Domieszkę stanowi piasek drobno- i średnioziarnisty z widocznymi drobinami piasku gruboziarnistego. Naczynia zaopatrzone w okap występowały powszechnie w okresie średniowiecza;
w Warszawie pojawiały się w XIV i XV, a nawet w XVI wieku8.
Drugim zrekonstruowanym naczyniem jest garnek z uchem
o wysokości ok. 17,5 cm, średnicy wylewu ok. 13,5 cm i średnicy dna ok. 11,5 cm (Ryc. 2:b). Wylew ma krawędź zaokrągloną
i krótką, wyraźnie zaznaczoną szyjkę łagodnie przechodzącą
w brzusiec. Naczynie, wypalone w atmosferze redukcyjnej, ma
barwę szarą, przełom dwubarwny oraz domieszkę drobno-,
średnio- i gruboziarnistego piasku. Chronologia podobnych
form mieści się w ramach od końca XV do XVIII lub XIX wieku9. Cechy technologiczne i ukształtowanie wylewu pozwalają
datować naczynie z Nadkola na 2. połowę XVII wieku10.
Trzeci garnek zachował się tylko w części przydennej, o średnicy dna ok. 12,5 cm (Ryc. 2:d). Ma on barwę brunatno-szarą,
przełom dwubarwny i domieszkę drobno- i średnioziarnistego piasku.
M. Łastowiecki 1973, 253.
M. Dąbrowska, M. Gajewska, J. Kruppé 1968, 117, 127, ryc. 13:15.
10
Por. T.W. Morysiński 2000, ryc. 21.
8
9
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Ze względu na sposób formowania (toczenie na kole) i wypalenia (w atmosferze redukcyjnej) trzy opisane wyżej naczynia można datować na lata około roku 1500, czy inaczej: po
zaawansowany początek XVI w. lub jego połowę11. Za górną
granicę trwania funkcjonowania takich naczyń trzeba przyjąć
lata około roku 1800, a na terenach wiejskich nawet połowę
XIX wieku, ponieważ rytm przemian w garncarstwie określają lokalne i regionalne tradycje warsztatowe, trwałość wzorów
oraz zróżnicowanie społeczne, a zatem majątkowe, użytkowników naczyń12.
Z cmentarzyska w Nadkolu pochodzi także misa barwy szarej, wykonana z gliny z domieszką drobno- i średnioziarnistego
piasku, toczona i wypalona – bardzo nierównomiernie – w atmosferze redukcyjnej. Ma ona wysokość 6,5 cm, wewnętrzną
średnicę wylewu ok. 22,5 cm i średnicę dna 11 cm. Od środka
misa zdobiona jest polerowanym wzorem linii dookolnej pod
wylewem i odchodzących od niej linii pionowych (Ryc. 2:c).
Wewnętrzny ornament misy wskazuje, że mogła ona należeć
do zastawy stołowej. Misy o różnym kształcie i wielkości były
produkowane w Warszawie w XIV i XV wieku13. Podobnie datować można misę z Nadkola, przyjmując, że jest to jej dolna
granica chronologiczna14.
Interpretacja obu opisanych zespołów ceramiki nie jest łatwa. W wypadku znaleziska ze Żdżarowa wydaje się, że możliwe jest łączenie go ze znanymi z późnego średniowiecza
i czasów nowożytnych pochówkami dzieci, składanymi w naczyniach glinianych. Groby takie, datowane na okres od XIV
do XIX wieku, znane są z kilku stanowisk z terenu Polski, przy
czym w Wyszatycach w pow. przemyskim odkryto i zbadano
samodzielny cmentarzyk dzieci pochowanych w garnkach15.
Interesujące, że wszystkie pozostałe wypadki zarejestrowane
przy okazji opracowania tej nekropoli pochodzą z północnego Mazowsza, zarówno z cmentarzysk średniowiecznych, jak
i starszych16. Domniemany grób ze Żdżarowa dobrze wpisuje się w ten obraz – stanowisko położone jest na zachodnim
Mazowszu, w dorzeczu dolnej Bzury. Z jego bezpośredniego
sąsiedztwa, choć już po północnej stronie Wisły, znamy dwa
średniowieczne cmentarzyska z pochówkami dzieci w naczyniach glinianych: co najmniej trzy takie groby, datowane na
schyłek XV lub 1. połowę XVI wieku, odkryto w Żukowie,
pow. płoński17, na kolejny natrafiono w Pieścidłach, także
w pow. płońskim18.
Dla nas szczególnie interesujące są wypadki składania takich
pochówków, raczej bez wątpienia intencjonalne, na cmentarzyskach znacznie starszych, jak np. na łużyckiej nekropoli
w Ożumiechu, pow. przasnyski. Odkryto tu w trzech naczyniach datowane na XIV–XV wiek, w których złożono szczątki
J. Kruppé 1981, 49.
L. Kajzer 1994, 10–11, 13.
13
J. Kruppé 1967, 159–160.
14
Por. R. Cędrowski 2012, 59, ryc. 22:3.
15
Ł. Miechowicz 2007, 517–524, ryc. 1–5. Jako pierwsza zjawisko to
omówiła Barbara Zawadzka-Antosik (1973; por. M. Dzik 2006,
64–65; Ł. Miechowicz 2007, 524–527).
16
Ł. Miechowicz 2007, 524–526, ryc. 6; por. E. Kowalczyk 2004.
17
M. Dzik 2006, 63–64, ryc. 23:5, 56:2, 57:2.
18
S. Lencewicz 1912, 11–12, ryc. 5.
11
12
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Ryc. 3. Ż d ż a r ó w, pow. sochaczewski, stan. 1. Naczynia toczone
na kole wkopane w strop grobu 103. Fot.: archiwum PMA
Fig. 3. Ż d ż a r ó w, Sochaczew County, site 1. Wheel-thrown vessels
dug into upper layer of grave 103. Photo: archiwum PMA

cztery płodów19; dwa z nich zlokalizowane były w bezpośrednim sąsiedztwie grobów kultury łużyckiej, trzeci – pomiędzy nimi20. Roman Jakimowicz wspomina grób noworodka,
pogrzebanego w naczyniu z 2. połowy XIX wieku na cmentarzysku kultury przeworskiej w Brzeźnie, pow. ostrołęcki21.
Średniowieczne naczynie dzbanowate z uchem (...) ustawione
na wylewie i zawierające nieprzepalone szczątki ludzkie, odkryto też na przeworsko-wielbarskim cmentarzysku w Brudnicach, pow. żuromiński22 – wkopano je pomiędzy dwoma
dużymi grobami przeworskimi z konstrukcjami kamiennymi23. W Modle, pow. mławski, pomiędzy grobami nekropoli
przeworsko-wielbarskiej zarejestrowano natomiast dwa garnki, odpowiednio z 2. połowy XIII oraz z końca XIV – początku
XV wieku; pierwszy zachował się w postaci skupiska ceramiki
w centrum tego cmentarzyska, drugi był wkopany w piasek na
jego zachodnim skraju, ale w sąsiedztwie starszych grobów24.
B. Zawadzka-Antosik 1973, 365–366, ryc. 1–4.
J. Miśkiewicz 1973, ryc. 1.
21
R. Jakimowicz 1929, 273.
22
A. Szela 2013a, 59; 2013b, tabl. LVIII/96:1.
23
A. Szela 2013a, 60–61, plan 11.4.
24
J. Andrzejowski 2009, 225, 227, tabl. 3.153/297:1, 3.153/302:1,
tabl. 2.5a.
19
20

Urszula Perlikowska-Puszkarska, Naczynia późnośredniowieczne i nowożytne z cmentarzysk...
W tym wypadku w dokumentacji z badań wykopaliskowych25
brak wzmianki o szczątkach kostnych, mielibyśmy tu więc do
czynienia z podobną sytuacją jak w Żdżarowie. Śladów kości
nie stwierdzono też w datowanym na XIII wiek toczonym naczyniu wkopanym w bruk kamienny dużego cmentarzyska
kultury łużyckiej w Cichowie, pow. przasnyski26. Istotne znaczenie dla dalszych interpretacji wspomnianych naczyń miałyby wyniki ewentualnych specjalistycznych analiz ich wypełnisk27, jednak wykonanie takich badań nie było możliwe. Bez
odpowiedzi pozostać więc musi pytanie, czy naczynia te kryły
pierwotnie jakąś formę pochówku, czy też były związane z nieokreślonymi praktykami kultowymi. Precyzyjne wkopanie naczynia w strop znacznie starszej jamy grobowej, jak miało to
miejsce w Żdżarowie (Ryc. 3), świadczy nie tylko o rytualnym
charakterze samego depozytu, ale i umiejętności rozpoznania
porzuconego tysiąc lat wcześniej miejsca grzebalnego; możliwe,
że stało się tak m.in. z uwagi na ciągle zachowane oznaczenia
grobów na powierzchni28.
Duże trudności napotykamy przy interpretacji funkcji
i ustaleniu metryki naczyń z Nadkola. Zwraca uwagę, że żadne z nich nie zachowało się w całości, kontekst archeologiczny sugeruje też, że we wkopie niszczącym grób 68 znalazły się
one wtórnie29. Opisany wyżej materiał ceramiczny mieści się
w szerokich ramach czasowych – od końca XV do XVIII lub
XIX wieku – należy tu jednak przypomnieć uwagę A. Buko, że
ograniczeniem możliwości datowania przy pomocy ceramiki jest
nierównomierny rytm zmian cech produkcyjnych naczyń w czasie w różnych regionach kraju, a zarazem konserwatyzm warsztatów garncarskich30. To stwierdzenie można odnieść nie tylko
do wczesnego średniowiecza, ale i do czasów późniejszych31.
W wypadku naczyń z Nadkola brak jest zarówno przesłanek
do wiązania ich z pochówkami dzieci, jak i uznania za bezpośrednią pozostałość osadnictwa późnośredniowiecznego bądź
nowożytnego, bowiem na przebadanej części stanowiska nie
odkryto żadnych obiektów z tego okresu32, nie ma też podstaw
do przypisania im funkcji kultowej33.
25
Cmentarzysko w Modle badane było w latach 1975–1986 przez Andrzeja Grzymkowskiego z Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
(zob. J. Andrzejowski 2009, 11, przyp. 20).
26
Za informację o tym naczyniu dziękuję Pani Grażynie Orlińskiej
z Działu Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie, która od 1988 roku bada tę nekropolę
(por. G. Orlińska 2006, 10).
27
W okresie wczesnonowożytnym w Niemczech znany był zwyczaj
grzebania łożysk (Nachgeburtsbestattung), zakopywanych w piwnicach domów w glinianych garnkach, ostatnio potwierdzony archeologicznie dzięki biochemicznym analizom zawartości takich naczyń
(zob. np. D. Ade, B. Schmid 2011).
28
W kilku grobach z nekropoli żdżarowskiej zachowały się kamienne
markery grobowe – w jednym wypadku (grób 47) była to duża stela
(Z. Nowakowski 2003, 316, tabl. XI/47).
29
Por. J. Andrzejowski 1998, 9, ryc. 4.
30
A. Buko 2012, 432.
31
L. Kajzer 1994, 13.
32
Zgodnie z rejestrem urodzin z kościoła w Kamieńczyku wieś Nadkole została założona na początku XVII wieku, niemniej znajdowana
w okolicy ceramika świadczy o ludzkiej aktywności na tym terenie już
w poprzednim stuleciu (J. Andrzejowski 1998, 7).
33
Por. A. Karczmarzewski 1994.

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie badaczy pochówkami dzieci nieochrzczonych, zmarłych zaraz po urodzeniu czy poronionych34. Studia nad tym zjawiskiem nie są łatwe,
bowiem jest ono trudno uchwytne w materiale archeologicznym. Należy tu zwrócić uwagę na konieczność wykonywania
badań chemicznych wypełniska naczyń nie zawierających kości oraz pobierania próbek z warstw obok i pod naczyniem.
Podejmowane próby takich analiz przynoszą zresztą dość zachęcające rezultaty, jak np. w wypadku naczyń z cmentarzyska
kultury łużyckiej w Maciejowicach, pow. garwoliński. Poziom
sodu i potasu w pobranych z nich próbkach pozwolił przyjąć,
że naczynia te zawierały jakieś substancje organiczne35. Próbki pobrano też z dwóch naczyń glinianych oraz z warstw obok
i pod nimi, ze wczesnośredniowiecznego cmentarzyska inhumacyjnego w Dziekanowicach, pow. gnieźnieński36. Zbadano
je pod kątem zawartości pierwiastków tzw. biofilnych: sodu,
potasu, żelaza, manganu i miedzi, stwierdzając, że pierwotnie
w naczyniach tych znajdowały się organiczne substancje pochodzenia zwierzęcego37.
Opublikowana tu ceramika świadczy bądź to o wykorzystywaniu (Żdżarów) lub co najmniej odwiedzaniu (Nadkole) przez
okoliczną ludność w średniowieczu i czasach nowożytnych
znacznie starszych cmentarzysk. Zjawisko to jest ciągle bardzo
słabo poznane, tym bardziej więc każdy podobny wypadek wymaga szczególnie wnikliwej interpretacji, opartej nie tylko na
formalnej analizie samego obiektu i pochodzącej zeń ceramiki, ale też na wynikach niezbędnych badań biochemicznych.
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Late Medieval and Modern Vessels from Przeworsk
Culture Cemeteries at Żdżarów, Sochaczew
County and Nadkole, Węgrów County
Summary
Two hundred and eleven cremation graves from the Roman Period
and Early Migration Period, as well as nineteen other ancient features
have been discovered at a heavily damaged cemetery of the Przeworsk
Culture at Żdżarów in western Mazovia1. In the top part of grave 103,
dated based on the presence of terra sigillata pottery from the Dicanus
workshop in Pfaffenhofen from ca 230–260 AD, a poorly visible re-cut
containing one clay vessel covered with a fragment of the bottom part
of another was recorded (Fig. 1:a.b, 3); no human bones were found

Urszula Perlikowska-Puszkarska, Naczynia późnośredniowieczne i nowożytne z cmentarzysk...
inside2. The vessels can be dated to the 14th–15th century, possibly even
to the beginning of the 16th century.
A different situation presents itself in the case of a cemetery of the
Przeworsk Culture at Nadkole 2, in eastern Mazovia6. In addition to 157
graves from the Early Roman Period, clear traces of various modern
cuts have been unearthed. The lower part of a cremation burial pit,
probably from phase B2, was found under one of them. In the cut itself,
fragments of four broken and incompletely preserved wheel-thrown
vessels fired in a reducing atmosphere were discovered7. The pots that
have been completely (Fig. 2:a.b) or partially (Fig. 2:d) reconstructed
can be dated to the beginning or first half of the 16th century. Nevertheless, the end of the 18th century, or even the middle of the 19th century
in rural areas, should be considered as the upper limit of occurrence of
such potteryth. The fourth vessel is a very unevenly fired bowl, with a
polished pattern on the inside (Fig. 2:c). This ornament indicates that
it may have been tableware. This bowl should be dated to the 14th–15th
century13 or later, assuming this chronology as its lower limit.
An interpretation of both pottery assemblages described is not
easy. In the case of Żdżarów, it seems possible to link the finds to
child burials in clay vessels, known from the late Middle Ages and
Modern period. Such graves, dating from the 14th to the 19th century,
are known from several sites in Poland, almost exclusively in northern Mazovia15.16. The undoubtedly intentional burials at much older
cemeteries, such as the four foetal burials in three vessels dating to
14th–15th century discovered at a Lusatian cemetery at Ożumiech,

Przasnysz County19, are particularly interesting. No traces of bone
were found in the Żdżarów vessel; however, as it was not possible
to conduct specialist analyses of the fill at the time, it is not known
whether it originally covered some form of burial or whether it was
related to unspecified cult practices. The precise manner in which
the vessel was dug into the top part of a much older grave pit (Fig. 3)
shows not only the ritual character of the deposit itself, but also the
ability to recognise a burial site abandoned a thousand years earlier.
The archaeological context of the vessels from Nadkole suggests
that they were a secondary deposit in the cut that destroyed the
grave from phase B2 of the Roman Period29. In their case, there are
no reasons to associate them with child burials or assign them a cult
function; nor can they be considered a remnant of a late medieval or
modern settlement, as no features from that period were discovered
in the examined part of the site.
The pottery published here shows that local populations from the
late Middle Ages and Modern period either used (Żdżarów) or at least
visited (Nadkole) much older cemeteries. This phenomenon is still
very poorly researched, so every similar case requires a particularly
thorough interpretation, based not only on a formal analysis of the
feature itself and the pottery contained within, but also on the results
of indispensable biochemical studies. It is worth noting that biochemical analyses of vessel contents conducted in Germany have recently
confirmed the early modern custom of interring placentas (Nachgeburtsbestattung) in clay pots buried in the basements of homes27.
Translation: Kinga Brzezińska
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