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Cmentarzysko na wzgórzu Krasino

Tomasz Kordala

ArchAeologicA
Hereditas 4
215-225

Ostatnim stanowiskiem archeologicznym badanym meto-
dą wykopaliskową przez profesora Marka Dulinicza było 
wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe poło-
żone na wzgórzu zwanym przez okoliczną ludność „Krasi-
no”, w miejscowości Smorzewo, pow. sierpecki.

Wzgórze Krasino to niewielki pagórek polodowcowy 
o średnicy około 40 m i wysokości względnej niespełna 
2 m, leżący w północnej części gminy Gozdowo, na po-
graniczu Wysoczyzny Płońskiej i Pojezierza Dobrzyńskie-
go. Spośród wielu podobnych w okolicy form terenowych 
wyróżnia go to, że kryje w sobie relikty cmentarza z okre-
su wczesnopiastowskiego1. Widoczne z daleka wzniesie-
nie, porośnięte trawą i krzewami głogu, stanowi urokliwy 
komponent miejscowego krajobrazu (ryc. 1). Jego nazwa 
„Krasino” dawniej zapewne odnosiła 
się do nieistniejącej już osady drob-
noszlacheckiej, jednej z wielu w tej 
okolicy (np. Romatowo, Czachorowo, 
Żółtowo, Zglenice).

Odkrycie cmentarzyska

Stanowisko jest znane w literaturze 
przedmiotu od ponad stu lat. Pierw-
szym badaczem, który zaintereso-
wał się Krasinem był Leon Rutkowski 
(1862-1917), płoński lekarz, antro-
polog i archeolog amator. W 1899 
roku, przebywając w parafii Kurowo, 
zauważył on na gruntach Smorzewa 
charakterystyczny pagórek, położony około 300 m na 
południe od skrzyżowania polnych dróg Smorzewo-Zał-
szyn i Smorzewo-Rękawczyn. Rosły na nim brzozy i ja-
łowce, a na powierzchni widoczne były czworoboczne 
konstrukcje kamienne. Obecność tych ostatnich przywio-
dła Rutkowskiego do wniosku, że na wzgórzu znajduje 
się wczesnośredniowieczne „cmentarzysko rzędowe”. 
Informację o tym odkryciu badacz natychmiast ogłosił 

1  Smorzewo, st. 1, AZP 45-53/44.

w płockim czasopiśmie „Echa Płockie i Łomżyńskie”2. Już 
w roku następnym w Smorzewie zrealizowano prace wy-
kopaliskowe. Oprócz Leona Rutkowskiego wziął w nich 
udział Franciszek Tarczyński (1833-1900), płocki artysta 
malarz, nauczyciel, znany w Królestwie Polskim archeolog 
i kolekcjoner. Zaprzyjaźnieni badacze prowadzili poszu-
kiwania w kilku punktach cmentarzyska. Odkopali pięć 
grobów w obudowach kamiennych. Tylko w dwóch na-
trafili na przedmioty wyposażenia pośmiertnego w po-
staci kamiennych osełek i żelaznych nożyków. Ponieważ 
nie sporządzili oni planu stanowiska, nie jesteśmy dzisiaj 
w stanie zlokalizować miejsc ich rozkopywań. Przebieg 
badań w 1900 roku został dość dokładnie opisany przez 
L. Rutkowskiego na łamach „Światowita”3.

Najnowsze badania wykopaliskowe

Od czasu amatorskich rozkopywań L. Rutkowskiego 
i F. Tarczyńskiego aż do dnia dzisiejszego wzgórze Krasi-
no pozostaje nieużytkiem. Pozwalało to żywić nadzieję, 
że znajdujące się tam cmentarzysko, jako jedno z nie-
licznych na północnym Mazowszu, nie doznało po 1900 
roku większych zniszczeń. W ostatnich latach, w związku 

2  Rutkowski 1899.
3  Rutkowski 1906.

Ryc. 1. Wzgórze Krasino w Smorzewie, pow. sierpecki (fot. K. Matusiak)
Fig. 1. Krasino Hill at Smorzewo, Sierpc county (photo by K. Matusiak)
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z założeniem w bezpośrednim sąsiedztwie wzgórza plan-
tacji wierzby energetycznej pojawiło się jednak pewne 
zagrożenie dla stanowiska.

Uwzględniając te okoliczności profesor Marek Dulinicz 
w początkach 2007 roku zaproponował Muzeum Mazo-
wieckiemu w Płocku podjęcie wspólnych badań wyko-
paliskowych na cmentarzysku. Po krótkim czasie idea ta 
przybrała postać projektu naukowego o nazwie „Krasino”. 
Zakładał on zbadanie przez Instytut Archeologii i Etnolo-
gii PAN w Warszawie oraz Muzeum Mazowieckie w Płoc-
ku całego stanowiska oraz pełne opublikowanie uzyska-
nych wyników, w tym również analiz specjalistycznych. 
Kompleksowa eksploracja nekropoli na wzgórzu Krasino, 
wobec fragmentarycznego rozpoznania większości cmen-
tarzysk z młodszych faz wczesnego średniowiecza na Ma-
zowszu, dawała szansę na znaczące wzbogacenie naszej 
wiedzy o obrządku pogrzebowym w tej części Polski.

BNadania wykopaliskowe zrealizowano w latach 
2007-2009 i 20114. W ciągu czterech sezonów badaw-

4  Pracami terenowymi ze strony Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN kierowali: Marek Dulinicz w latach 2007-2009 i Jarosław Ości-

czych, trwających ogółem 16 tygodni, 
przekopano obszar o powierzchni 430 
m2, co stanowi około 60% powierzchni 
stanowiska5 (ryc. 2). Badaniami obję-
to zachodni stok oraz znaczną część 
kulminacji wzgórza Krasino. Niestety, 
początkowe nadzieje nie spełniły się. 
W toku eksploracji okazało się, że sub-
stancja zabytkowa nekropoli została 
w przeszłości dość poważnie naruszo-
na. Często natrafiano na ślady usuwa-
nia kamieni tworzących pierwotnie 
konstrukcje grobów, a także wkopy 
niszczące pochówki. Zniszczenia te 
notowano przeważnie na kulminacji 
wzniesienia, gdzie teoretycznie, przez 
analogię z innymi cmentarzyskami 
tego typu, powinny znajdować się 
gęsto rozmieszczone najstarsze po-
chówki. Najbardziej interesujące pod 
względem budowy i wyposażenia gro-
by udało się odsłonić w południowo-
zachodniej części wzgórza (ar 20). Po 
zakończeniu prac terenowych w 2011 
roku podjęto decyzję o zakończeniu 
badań wykopaliskowych stanowiska. 
Nie doszło więc do pełnej realizacji 
terenowej części programu „Krasino”. 
Niniejszy szkic jest zwięzłym pod-
sumowaniem czteroletnich badań 
w Smorzewie, wyprzedzającym zapo-
wiedzianą monografię cmentarzyska. 
Dedykuję go pamięci tragicznie zmar-
łego w 2010 roku profesora Marka 
Dulinicza.

Prace terenowe rozpoczęto od pomiarów anomalii 
magnetycznych oraz zróżnicowania elektrycznej oporno-
ści gruntu wokół wzgórza. Wykonał je wczesną wiosną 
2007 roku Krzysztof Misiewicz z Zakładu Nauk Stosowa-
nych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN6. Zastosowanie 
metod archeologii niedestrukcyjnej dostarczyło przesła-
nek do określenia zasięgu cmentarzyska. Późniejsze bada-
nia wykopaliskowe jednoznacznie wykazały, że pochówki 
wczesnośredniowieczne znajdują się wyłącznie w obrębie 
wzgórza.

Podczas prac eksploracyjnych wszędzie odsłaniano 
skomplikowane układy obiektów „nieruchomych”. Trud-

łowski w 2011 roku; ze strony MMP – Tomasz Kordala. W badaniach 
uczestniczyli również Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz z In-
stytutu Archeologii i Etnologii PAN, Krzysztof Matusiak i Zbigniew 
Miecznikowski z MMP, Agata Wójcik z PMA oraz studenci archeologii 
z Warszawy i Pułtuska i wolontariusze. Badania geologiczne wzgórza 
Krasino wykonał Piotr Szwarczewski z Zakładu Geomorfologii Insty-
tutu Geografii Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
5  Dotychczas ukazały się częściowe opracowania wyników badań: 
Kordala 2008: 38-41; Dulinicz i Kordala 2009; Kordala 2011: 41-59.
6  Misiewicz 2007.

Ryc. 2. Smorzewo, st. 1, gm. Gozdowo. Obszar przebadany w latach 2007-2011 
na tle planu sytuacyjno-wysokościowego stanowiska (rys. K. Matusiak; oprac. 
T. Kordala)
Fig. 2. Smorzewo, site 1, Gozdowo community. Area excavated in 2007-2011 on 
the background of situational and high-altitude site plan (drawn by K. Matusiak; 
elaborated by T. Kordala)
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ności w odczytywaniu sytuacji stratygraficznej powodo-
wały zwłaszcza liczne wkopy nowożytne oraz zalegające 
w wielu miejscach różnej wielkości kamienie ze zniszczo-
nych konstrukcji sepulkralnych. Wydzielono łącznie 57 
jednostek stratygraficznych, z czego 28 uznano za wcze-
snośredniowieczne groby szkieletowe (pięć pochówków, 
z uwagi na brak jednoznacznych przesłanek, określono 
jako groby domniemane). W tym kontekście warto wspo-
mnieć o odkryciu w północno-zachodniej części ara 26 
głębokiej, nieregularnej jamy wypełnionej dużymi ka-
mieniami, stratygraficznie korespondującej z poziomem 
grobów, którą uznano za ślad amatorskich rozkopywań L. 
Rutkowskiego i F. Tarczyńskiego.

Pomimo zniszczeń dokonanych na cmentarzysku, 
w rozmieszczeniu grobów wyraźnie daje się zauważyć 
znany z większości współczesnych nekropoli układ rzędo-
wy (ryc. 3). Cecha ta najwyraźniej wystąpiła w południo-
wo-zachodniej części stanowiska, gdzie zagęszczenie od-
słoniętych pochówków było największe (aż 14 w arze 20). 
Pochówki nr 10, 1, 7, 6, 5, 4 oraz 3, 2, 13, 9 tworzyły dwa 
regularne rzędy usytuowane na linii północny wschód – 
południowy zachód. Groby znajdowały się tu w niewiel-
kiej odległości od siebie, a dłuższa oś ich jam pokrywała 
się z kierunkiem północny zachód – południowy wschód. 
Najdalej na zachód wysunięte groby nr 11 i 12 stanowiły 
część innego rzędu. Kolejny regularny rząd grobów two-
rzyły pochówki nr 18, 19, 20, 17, odkopane w arze 15. 
Zapewne jeden rząd grobów tworzyły pierwotnie obiekty 
sepulkralne nr 21, 8, 14 i 16. Występujące pomiędzy nimi 
przestrzenie pozbawione grobów to rezultat zniszczenia 
tych stref stanowiska przez nowożytne (dwudziesto-
wieczne?) wkopy. We wschodniej części stanowiska (ar 
15 – ćw. d, ar 16 – ćw. a i c, ar 22 – ćw. c), eksplorowanej 
w roku 2011, odsłonięte pochówki tworzyły prawdopo-
dobnie dwa rzędy: groby nr 23, 25, 26 oraz groby nr 22, 
28, 27, 24. Większość obiektów w tej strefie nekropoli 
nosiła ślady uszkodzeń, a dwa z nich (groby nr 27 i 28) 
zniszczyli detektoryści na kilka dni przed rozpoczęciem 
naszych badań w 2011 roku.

Większość zmarłych pochowano głowami w kierunku 
północno-zachodnim i zachodnim. Warto jednak zwró-
cić uwagę na fakt, że w centralnej części cmentarzyska 
zanotowano obecność kilku pochówków (nr 16, 17, 25), 
w których zachowane czaszki były skierowane na połu-
dniowy wschód.

Jamy grobowe były stosunkowo płytkie, tylko nieliczne 
miały głębokość większą niż 1 m. Zabarwienie i struktura 
ich zasypisk nie zawsze kontrastowała ze stropem warstw 
geologicznych. W grobach nie natrafiono na relikty drew-
nianych trumien. Szczątki zmarłych, generalnie źle za-
chowane, leżały nieco poniżej poziomu, na którym stały 
kamienie obudowy (ryc. 4). Kamienna konstrukcja najle-
piej zachowała się w grobie nr 8 (ar 20). Składała się ona 
z kilkunastu dopasowanych do siebie głazów, tworzących 
regularny czworobok komory grobowej (ryc. 5). Konstruk-
cja ta jest bardzo podobna do budowy grobów znanych 

z cmentarzysk nad górnym Orzycem. Można ją zaliczyć 
do typu II b (grób obstawowy z płytką jamą grobową) wg 
L. Rauhuta7 lub do typu kamiennego grobu komorowego 
wg klasyfikacji T. Kordali8.

Na przedmioty wyposażenia pośmiertnego natrafiono 
w 16 grobach (nr 1-7, 11, 18-22, 24-26), co stanowi około 
57% wszystkich pochówków. Największą grupę zabytków 
tworzyły ozdoby, a mianowicie kabłączki skroniowe, pier-
ścionki, szklane paciorki i inne. Mniej liczne były przed-
mioty gospodarcze (żelazne nożyki, fragmentarycznie 
zachowane naczynia gliniane), sporadycznie wystąpiły 
monety. Pozostałościami inwentarzy grobowych zapewne 
były też niektóre znaleziska „luźne”, takie jak znaleziona 
na wtórnym złożu u podnóża wzgórza osełka z piaskowca 
oraz wykonane z żelaza nożyk i grot strzały. Na te ostatnie 
zabytki natrafiono we wschodniej części ara 14, wśród 
bezładnie rozrzuconych kamieni, pochodzących być może 
z całkowicie zniszczonych obiektów grobowych. W po-
równaniu z innymi cmentarzyskami tego typu przedmioty 
wyposażenia grobowego w Smorzewie były raczej nielicz-
ne i mało zróżnicowane. Generalnie duży stopień znisz-
czenia nekropoli uniemożliwia stwierdzenie czy były na 
niej strefy zróżnicowane pod względem obfitości wypo-
sażenia pochówków. W świetle uzyskanych wyników da 
się powiedzieć tylko tyle, że wszystkie groby zawierające 
kabłączki skroniowe, w większości srebrne, w liczbie od 
jednego do pięciu, odsłonięto w południowo-zachodniej 
części wzgórza (ary 20 i 26). Tu również znaleziono jedyną 
na cmentarzysku monetę – srebrny denar krzyżowy. Na-
tomiast w centralnej części nekropoli, gdzie w przeszłości 
dokonano największych zniszczeń substancji zabytkowej, 
ozdoby – w tym zwłaszcza wyroby ze srebra – były rzad-
kością9.

Wśród ozdób ilościowo dominowały srebrne i brą-
zowe kabłączki skroniowe. Znaleziono ich ogółem 17 
w siedmiu grobach (nr 2, 4-7, 11, 21). Pozyskiwano je 
zarówno w czasie eksploracji widocznych na tle calca jam 
grobowych, jak i podczas przesiewania ziemi pochodzącej 
z miejsc, które z czasem uznano za obiekty sepulkralne. 
Dwukrotnie (groby nr 4 i 11) natrafiono na przytwier-
dzone do kabłączków drobne relikty skórzanych opasek 
na głowę. Wszystkie okazy reprezentują pospolitą na 
obszarze Słowiańszczyzny Zachodniej odmianę kabłącz-
ków esowatych, zaliczanych przez K. Musianowicz do 
typu III10. Na kilku egzemplarzach stwierdzono żłobki na 
uszkach, te reprezentują podtyp III c11. Omawiane ozdoby 
są zróżnicowane pod względem średnicy i grubości dru-
tu. Przeważają małe okazy, o średnicy wewnętrznej nie 
przekraczającej 2 cm, które w podziale kabłączków wg 

7  Rauhut 1971: 456.
8  Kordala 2005: 231-235.
9  Bardziej szczegółowa charakterystyka inwentarzy grobowych po-

zyskanych w latach 2007-2009 znajduje się w: Kordala 2005: 51-57.
10  Musianowicz 1948/49: 132n.
11  Musianowicz 1948/49: 132n.
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H. Kóčki-Krenz należą do najstar-
szej odmiany A12. Mieszczą się w niej 
wszystkie egzemplarze srebrne i nie-
liczne brązowe. Odmianę B w tej sa-
mej typologii13 (średnica wewnętrzna 
od 2 do 5 cm) reprezentuje pojedynczy 
srebrny kabłączek z grobu nr 2. Wresz-
cie dwa największe okazy, obydwa 
posrebrzane, pozyskane w domnie-
manym grobie nr 21 trzeba zaliczyć 
do najmłodszej odmiany C (średnica 
wewnętrzna powyżej 5 cm)14.

Kolejną grupę ozdób tworzą trzy 
metalowe pierścionki. Są to bardzo 
proste, pozbawione zdobień wyroby 
jubilerskie. Okazy z grobów nr 2 (brą-
zowy) i nr 6 (srebrny) reprezentują typ 
pierścionków taśmowatych, notowa-
ny bardzo często na wczesnośrednio-
wiecznych cmentarzyskach szkieleto-
wych. Natomiast brązowy okaz z grobu 
nr 18 należy do nieco mniej popularnej 
odmiany pierścionków drucianych.

W dziecięcym grobie nr 19 znalezio-
no nietypową ozdobę ze srebra. Jest nią 
kółko o średnicy niespełna 1 cm, wyko-
nane z cienkiego drucika, do którego 
przylega dodatkowy element w postaci 
stożkowatego paciorka utworzonego ze 
srebrnych kuleczek. Ozdoba ta, o ile jest 
kompletna, nie znajduje ścisłych ana-
logii wśród zabytków wczesnośrednio-
wiecznej biżuterii z ziem polskich. Koli-
ście wygięty drucik nawiązuje kształtem 
do kabłączków skroniowych, natomiast 
stożkowaty paciorek wykonany tech-
niką granulacji przypomina elementy 
składowe srebrnych zausznic.

Niedługą listę ozdób zamykają trzy szklane paciorki 
znalezione w tyluż grobach. Każdy reprezentuje inny typ. 
Fragmentarycznie zachowany egzemplarz z domniema-
nego grobu nr 21, wykonany z zielonego szkła, pierwot-
nie miał postać paciorka płasko kulistego o wysokości 
0,5 cm i średnicy 0,7 cm. W grobie nr 19, oprócz wyżej 
opisanej nietypowej ozdoby ze srebra, znaleziono inte-
resujący okaz paciorka segmentowego z wtopioną folią 
srebrną. Składa się on z czterech drobnych płasko kuli-
stych segmentów o łącznej długości 1,3 cm. Na jednym 
ze skrajnych segmentów widoczne są resztki srebrnej 
folii. Ten wykonany z jasnego szkła okaz stanowi dużą 
rzadkość wśród wczesnośredniowiecznych paciorków 
z ziem polskich. Nietypowe jest połączenie segmentowej 

12  Kóčka-Krenz 1971: 102-105.
13  Kóčka-Krenz 1971: 103-105.
14  Kóčka-Krenz 1971: 104-105.

Ryc. 3. Smorzewo, st. 1, gm. Gozdowo. Rozmieszczenie grobów w zbadanej 
w latach 2007-2011 części cmentarzyska (rys. K. Matusiak; oprac. T. Kordala)
Fig. 3. Smorzewo, site 1, Gozdowo community. Distribution of burials in 
a cemetery area excavated in 2007-2011 (drawn by K. Matusiak; elaborated by 
T. Kordala) 

Ryc. 4. Smorzewo, st. 1, gm. Gozdowo. Grób nr 1 
z częściowo zachowaną obudową kamienną (fot. J. Ościłowski)
Fig. 4. Smorzewo, site 1, Gozdowo community. Burial 
No 1 with stone structure partially preserved (photo by 
J. Ościłowski)
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konstrukcji paciorka z wtopioną folią srebrną. Zdobione 
listkiem szlachetnego metalu paciorki, na ogół kształtu 
cylindrycznego lub dwustożkowatego, są znane z wielu 
cmentarzysk szkieletowych z okresu wczesnopiastowskie-
go. Trzeci paciorek ze Smorzewa, z grobu nr 20, repre-
zentuje typ melonowaty. Okaz ten, o wysokości 1,3 cm 
i średnicy 1 cm, został wykonany ze szkła ciemnozielone-
go. Na jego obwodzie rozmieszczonych jest regularnie 9 
pionowych żłobków.

Bodaj najciekawszym znaleziskiem był srebrny denar 
krzyżowy, zwany potocznie „krzyżówką” (ryc. 6). Pozyska-
no go, wraz z dwoma kabłączkami skroniowymi, w do-
mniemanym grobie nr 7. Moneta, o średnicy 1,2 cm, ma 
na całym obwodzie podwyższoną krawędź. Na awersie 
czytelny jest otok perłowy i dolna część pastorału (nie 
jest widoczna krzywaśń pastorału). Na rewersie znajdu-
je się niesymetrycznie wybity znak krzyża kawalerskie-
go. Moneta reprezentuje typ VII wg M. Gumowskiego15. 
Wcześniej na cmentarzyskach północnego Mazowsza 
znaleziono 4 denary krzyżowe: w Bazarze16, Karwowie 
Orszymowicach17, Kleszewie18 i Żukowie19. Interesujące 
zagadnienie przyczyn deponowania monet w grobach, 
mimo obszernej literatury przedmiotu20, nie zostało jed-
noznacznie wyjaśnione.

W dziewięciu grobach położonych w różnych czę-
ściach cmentarzyska znaleziono dziewięć żelaznych noży. 
W czterech grobach (nr 1, 3, 22, 25) nożyki stanowiły je-
dyny element intencjonalnego wyposażenia zmarłych, 
w pozostałych współwystępowały z ozdobami, kabłącz-
kami skroniowymi i pierścionkami. Analiza typologiczna 
tych zabytków, z uwagi na korozję, jest utrudniona. Jak 
się wydaje, dominowały okazy z prostym tylcem i obu-
stronnie wyodrębnionym trzpieniem rękojeści. Całkowita 
długość zachowanych w całości okazów z grobów nr 3 i 6 
wynosi odpowiednio 13,7 i 12,6 cm (pomiary dokona-
ne przed konserwacją). Interesujący był nóż znaleziony 
w grobie nr 6. Jego ostrze tkwiło najprawdopodobniej 
w kościanej pochewce, której resztki zachowały się na 
powierzchni skorodowanego metalu. Kościane pochwy 
noży są wielką rzadkością wśród materiałów sepulkral-
nych. Natrafiono na nie w kilku grobach cmentarzyska 
w Płocku-Podolszycach21.

W przebadanej części stanowiska znaleziono kilkaset, 
na ogół silnie rozdrobnionych, fragmentów naczyń gli-
nianych, pochodzących z różnych faz średniowiecza oraz 

15  Gumowski 1939.
16  Marciniak 1960: 106, 121, tabl. III:35.
17  Tarczyński 1901: 30, tabl. XI:1.
18  Woyda 1970: 193.
19  Żurowski 1968: 197, ryc. 8:g; Dzik 2006: 79, ryc. 59:2.
20  Na ten temat pisali m.in.: Radoměrský 1955; Kiersnowski 1958: 
185-186; Szymański 1963: 187-188; Kolniková 1967: 189-254; Miśkie-
wicz 1969: 266-267; Delumeau 1986: 82; Wachowski 1992: 123-138; 
Dzieduszycki 1995: 93-96; Suchodolski 1998: 496-504; Kurnatowska 
i Kurnatowski 2002: 129-136.
21  Kordala 1992: 32, tabl. XII:2, 4; XV:2.

z okresu nowożytnego. Wczesnośredniowieczną cerami-
kę naczyniową reprezentowały liczne ułamki obtaczanych 
garnków „brunatnych”, charakteryzujące się gruboziarnistą 
domieszką schudzającą i dominacją ornamentu dookol-
nych żłobków. Mimo że w żadnym grobie nie natrafiono na 
zachowane w całości naczynie, nie da się wykluczyć obda-
rowywania nimi zmarłych. Przemawiają za tym wyniki eks-
ploracji jam grobów nr 24 i 26, na dnie których znaleziono 
większe fragmenty naczyń. W grobie nr 24, w sąsiedztwie 
czaszki, leżała górna część szerokootworowego naczynia 
dwustożkowatego z silnie wychyloną krawędzią wylewu, 
zdobiona regularnym żłobkowaniem oraz poziomymi pa-
smami ukośnych nacięć i dołków paznokciowych. Nato-
miast „w nogach” grobu nr 26 stała dolna części naczynia 
z młodszych faz wczesnego średniowiecza. Konstrukcje 
kamienne obu pochówków były poważnie uszkodzone, 
nie można więc wykluczyć, że fragmentaryczny stan za-
chowania naczyń nie oddaje pierwotnej sytuacji, lecz jest 
konsekwencją naruszenia tych grobów.

Jeśli chodzi o ceramikę z młodszych okresów chronolo-
gicznych, warto wspomnieć przede wszystkim o odkryciu, 

Ryc. 5. Smorzewo, st. 1, gm. Gozdowo. Grób nr 8 
z zachowaną w całości obudową kamienną (fot. M. Dulinicz)
Fig. 5. Smorzewo, site 1, Gozdowo community. Burial 
No 8 with stone structure completely preserved (photo by 
M. Dulinicz)
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Ryc. 6. Smorzewo, st. 1, gm. Gozdowo. Srebrny denar krzyżowy z grobu nr 7 (fot. K. Matusiak)
Fig. 6. Smorzewo, site 1, Gozdowo community. Silver cross denarius from the burial No 7 (photo by K. Matusiak)

we wschodniej części ara 14, dużej części nowożytnego 
„siwaka”. Naczynie tkwiło w stropie calca, dnem do góry.

Chronologia cmentarzyska

Przesłanek do datowania cmentarzyska na wzgórzu Krasino 
dostarcza analiza porównawcza wybranych elementów in-
wentarzy grobowych oraz cech obrządku pogrzebowego.

Z przedmiotów wyposażenia pośmiertnego pozy-
skanych w Smorzewie największą wartość dla ustaleń 
chronologicznych mają: moneta „krzyżówka” oraz ka-
błączki skroniowe. Sądzi się, że srebrne denary krzy-
żowe wytwarzano na terenie Niemiec od schyłku X do 
końca XI lub początku XII wieku na potrzeby handlu 
ze Słowiańszczyzną. Część jednak powstała w Polsce22. 
Wśród kabłączków skroniowych zdecydowanie przewa-
żają małe srebrne okazy, które można zaliczyć do wy-
różnionej przez H. Kóčkę-Krenz odmiany A, datowanej 
od połowy lub 3. ćwierci X do przełomu XI i XII wieku23. 
Kabłączków nominalnie młodszych, dwunasto- i trzy-
nastowiecznych, plasujących się w odmianach B i C, 
znaleziono na Krasinie znacznie mniej. Warto przy tym 
zwrócić uwagę na fakt, że odkrycia srebrnego denara 
krzyżowego oraz wszystkich kabłączków skroniowych 
odmiany A dokonano w tej samej strefie nekropoli, tj. 
w zachodniej części ara 20. Znamienna jest również, no-
towana w skali całego cmentarzyska, liczebna przewaga 
ozdób wykonanych ze srebra nad wyrobami jubilerskimi 
z innych surowców. Są to moim zdaniem argumenty za 

22  Kędzierski 1998: 163-164.
23  Kóčka-Krenz 1971: 105.

umieszczeniem początków funkcjonowania cmentarza 
w XI stuleciu. Pozostałe ozdoby należy datować ogólnie 
na młodsze fazy wczesnego średniowiecza. W zasadzie 
to samo można powiedzieć o chronologii ceramiki na-
czyniowej, aczkolwiek wiele fragmentów, w tym przykła-
dowo górna część naczynia z grobu nr 24, reprezentuje 
bardziej zaawansowaną technologię produkcji naczyń, 
typową dla wieków XII-XIII.

W badaniach nad chronologią przemian obrządku po-
grzebowego w okresie wczesnopiastowskim przydatne 
są również takie dane jak ułożenie zmarłych w grobach, 
budowa grobów, odsetek pochówków wyposażonych, 
obecność trumien, etc. W odniesieniu do nekropoli 
w Smorzewie kilka jej cech zasługuje na uwagę w kontek-
ście rozważań chronologicznych. Po pierwsze, większość 
zmarłych pochowano głowami w kierunku północno-za-
chodnim, a więc zgodnie z wymogami Kościoła. Oznacza 
to, że obyczaj manifestowania związków rodowych za po-
mocą różnic w ułożeniu zwłok (członkowie miejscowego 
rodu, głównie mężczyźni, chowani głowami na wschód; 
osoby z zewnątrz, głównie kobiety, głowami na zachód), 
szeroko praktykowany jeszcze w XI wieku, wśród użyt-
kowników smorzewskiego cmentarza był w zaniku. Po 
drugie, niewiele ponad połowa pochówków zawierała 
dary grobowe. Jest to odsetek mniejszy niż na tych pół-
nocnomazowieckich cmentarzyskach (np. Pokrzywnica 
Wielka, Płock-Podolszyce), które pochodzą – przynajmniej 
w swych początkach – z najstarszej fazy chrystianizacji 
zwyczajów pogrzebowych, a więc z XI wieku. Po trzecie, 
zwraca uwagę niezbyt duża częstotliwość występowania 
w grobach konstrukcji kamiennych. Nie ulega wątpliwo-
ści, że znaczna część grobów (nr 4, 6, 10-13, 16-18, 22), 
notabene znajdujących się w różnych częściach nekropo-
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li, tych konstrukcji nie miała. Jest to 
przesłanka, aby omawiane cmen-
tarzysko uznać za młodsze od tych 
cmentarzysk na północnym Mazow-
szu (zwłaszcza znad górnego Orzyca), 
których początki sięgają połowy XI 
wieku, a więc czasu, gdy w tej części 
Polski pojawił się zwyczaj obudowy-
wania jam grobowych kamieniami 
polnymi. Wypada więc stwierdzić, 
że takie cechy obrządku pogrzebo-
wego jak orientacja pochówków, 
frekwencja grobów z wyposażeniem 
czy obecność licznych grobów bez 
konstrukcji kamiennych, przema-
wiają za datowaniem cmentarzyska 
na XII wiek.

Jak wobec tego datować cmenta-
rzysko w Smorzewie? Pewne elemen-
ty kultury materialnej mogą pochodzić 
z XI stulecia. Nie musi to oznaczać, że 
w tym samym wieku znalazły się one 
w grobach. Z kolei niektóre cechy ob-
rządku pogrzebowego są właściwe 
dla tradycji nieco późniejszej. Choć 
kwestia chronologii cmentarzyska 
będzie jeszcze przedmiotem dyskusji 
i analiz, już teraz chcę stwierdzić, że 
odkryte na wzgórzu Krasino pochów-
ki nie są młodsze od XII wieku, a część 
z nich może pochodzić już z XI wieku. 
Z taką propozycją datowania nie ko-
lidują wyniki badań L. Rutkowskiego 
i F. Tarczyńskiego.

Znaczenie  
przeprowadzonych badań

Na zakończenie niniejszych uwag chciałbym pokrótce 
przedstawić znaczenie najnowszych badań wykopalisko-
wych na wzgórzu Krasino dla poznania obrządku pogrze-
bowego na Mazowszu w młodszych fazach wczesnego 
średniowiecza. Na pierwszy rzut oka uzyskane wyniki 
mogą wydawać się mało atrakcyjne. Wszak udało się od-
kopać niezbyt dużo grobów, w większości mniej lub bar-
dziej uszkodzonych. Pozyskane inwentarze grobowe także 
nie są imponujące i raczej w niewielkim stopniu wzbo-
gacają naszą wiedzę o wczesnośredniowiecznej kulturze 
materialnej i symbolicznej. Cmentarzysko w Smorzewie 
niestety okazało się bardziej zniszczone niż sugerowała to 
dokonana przed rozpoczęciem prac terenowych autopsja 
wzgórza. A jednak stwierdzam z pełną odpowiedzialno-
ścią, że osiągnięte w ciągu czterech lat badań rezultaty, 
rozpatrywane w szerszym kontekście osadniczym i kultu-
rowym, są ważne i zasługują na uwagę badaczy.

Cmentarzysko w Smorzewie należy do typu wczesno-
średniowiecznych cmentarzysk z grobami w obudowach 
kamiennych. Na północnym Mazowszu znanych jest po-
nad 50 nekropoli, na których z pewnością były obecne 
takie groby24. W rozmieszczeniu cmentarzysk widoczne są 
określone prawidłowości. Nie pokrywają one wspomnia-
nego obszaru równomiernie, lecz tworzą skupiska liczące 
od kilku do kilkunastu cmentarzysk. Jedno z takich sku-
pisk, w obrębie którego znajduje się wzgórze Krasino, zi-
dentyfikowano w południowej części powiatu sierpeckie-
go. Poza Krasinem obejmuje ono nekropole w Gozdowie, 
Kurowie, Romatowie, Gnatach i Łysakowie (ryc. 7). Stan 
ich rozpoznania jest zróżnicowany i bazuje na profesjo-
nalnych badaniach wykopaliskowych25, rozkopywaniach 

24  Kordala 2006: 19-20.
25  Cmentarzysko w Gozdowie badała w latach 1947-1948 Krystyna 
Musianowicz (1950/51: 251-304). Badania ratownicze w Kurowie, na 
trasie gazociągu jamalskiego, przeprowadził w 1996 roku Błażej Mu-
zolf (1997); Lorkiewicz 2002: 505-511.

Ryc. 7. Lokalizacja wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych 
w okolicach Gozdowa (krzyżyk czarny – znana lokalizacja; krzyżyk szary – nieznana 
lokalizacja): 1 – Romatowo, gm. Mochowo; 2 – Kurowo, gm. Gozdowo; 3 – Smorzewo, 
gm. Gozdowo; 4 – Gozdowo, gm. loco; 5 – Gnaty, gm. Gozdowo; 6 – Łysakowo, 
gm. Gozdowo (oprac. K. Matusiak)
Fig. 7. Distribution of Early Medieval inhumation cemetery in the vicinity of Gozdowo 
(black cross – known localisation; grey cross – unknown localisation): 1 – Romatowo, 
Mochowo community; 2 –Kurowo, Gozdowo community; 3 – Smorzewo, Gozdowo 
community; 4 – Gozdowo, Gozdowo community; 5 – Gnaty, Gozdowo community; 
6 – Łysakowo, Gozdowo community (elaborated by K. Matusiak)



222 ArchAeologicA Hereditas • 4

Tomasz Kordala

amatorskich26 oraz przypadkowych odkryciach27. Facho-
we eksploracje zrealizowane w Smorzewie (28 grobów), 
Gozdowie (30 grobów) i Kurowie (62 groby) dają dobrą 
podstawę do rozważań na temat chronologii tych trzech 
cmentarzysk, a zapewne i całego skupiska, oraz noto-
wanych tam form grobów. Co więcej, w chwili obecnej 
dwoma najlepiej zbadanymi wykopaliskowo skupiskami 
cmentarzysk z grobami w obudowach na północnym Ma-
zowszu są skupiska nad górnym Orzycem i właśnie w po-
łudniowej części powiatu sierpeckiego (gminy Gozdowo 
i Mochowo). Otwiera to interesującą perspektywę dalszej 
analizy porównawczej, tym razem między cmentarzyska-
mi obu stref. Powinna ona zaowocować opartymi na 
solidnych podstawach merytorycznych wnioskami w za-
kresie czasowo-przestrzennego zróżnicowania nekropoli, 
zwłaszcza w odniesieniu do budowy grobów.

Chronologia ustalona przez badaczy dla cmentarzysk 
w Smorzewie (schyłek XI – XII wiek), Kurowie (XII – począ-
tek XIII wieku) i Gozdowie (XI/XII – połowa XIII weiku) jest 
na tyle jednorodna, że możemy uznać te nekropole za 
sobie współczesne. Podobne są również cechy obrządku 
pogrzebowego. Chodzi zwłaszcza o zdecydowaną domi-
nację orientacji zachodniej i północno-zachodniej w uło-
żeniu ciał, stosunkowo dużą ilość grobów bez wyposa-
żenia pośmiertnego (Smorzewo – 43%, Kurowo – 63%, 
Gozdowo – 57 %) oraz – z wyjątkiem Gozdowa – bez 
konstrukcji kamiennych (Smorzewo – około 43%, Kuro-
wo – 68%, Gozdowo – w większości grobów były obecne 
konstrukcje kamienne, głównie bruki).

Cmentarzyska w okolicach Gozdowa nie wykazują cech 
właściwych dla nekropoli, lub raczej ich części, datowa-
nych w sposób niebudzący wątpliwości na XI wiek, mia-
nowicie takich jak: zróżnicowanie orientacji pochówków 
według płci zmarłych, ilościowa i jakościowa obfitość in-
wentarzy grobowych, zawierających m.in. militaria, kosz-
towne ozdoby ze srebra, misy z brązu, etc., obecność we 
wszystkich grobach z tego stulecia okazałych konstrukcji 
kamiennych, składających się z obszernych obudów i wie-
lowarstwowych bruków. Tak urządzone nekropole sku-
piają się nad górnym Orzycem28. Na badanych wykopali-
skowo cmentarzyskach w Łączynie Starym, Pokrzywnicy 
Wielkiej, Tańsku-Przedborach i Grzebsku groby znajdują-
ce się zwłaszcza w ich centralnych, najstarszych partiach 
mają postać monumentalnych, obudowanych i wypełnio-
nych kamieniami kwater. Początki owych zaczątkowych 
partii nekropoli należy moim zdaniem umieszczać naj-
wcześniej w końcowych latach 1. połowy XI stulecia.

W tym samym czasie na północnym Mazowszu zaczęła 
być wprowadzana na szeroką skalę inhumacja, w ramach 

26  W Romatowie, gm. Mochowo, w 1901 roku odkopano dwa szkie-
lety spoczywające wewnątrz kamiennego kręgu; Rutkowski 1906: 
9-11.
27  Nadolski 1954: 180, 206, tabl. XXXVII:2; Hilczerówna 1956: 35, 
82-83; Rauhut 1971: 506 (Gnaty); Rauhut 1971: 509 (Łysakowo).
28  Porównaj interesujące uwagi Marka Dulinicza na temat tych 
cmentarzysk (2003: 176-178).

której, zapewne od samego jej początku, egzystowały dwa 
zasadnicze typy cmentarzy, różniące się obecnością lub 
brakiem konstrukcji kamiennych w grobach29. Nekropole 
z grobami w obudowach koncentrowały się w skupiskach, 
które oddalone były od cmentarzy z grobami bez obudów. 
Nie wszystkie skupiska pojawiły się w tym samym czasie. 
Początków inhumacji w tej części Polski sięga geneza 
cmentarzy nad górnym Orzycem, funkcjonujących następ-
nie do końca XII lub 1. połowy XIII wieku. W centralnie usy-
tuowanych, XI-wiecznych partiach przestrzeni grzebalnych 
mamy do czynienia z najstarszymi formami kamiennych 
grobowców. Natomiast cmentarze w rejonie Gozdowa po-
wstawały u schyłku XI i w początkach XII wieku, a więc co 
najmniej 50 lat później niż te nad Orzycem. Nie pozostało 
to bez wpływu na kształt grobów. W Smorzewie, Kurowie 
i Gozdowie obiekty sepulkralne z konstrukcjami kamienny-
mi różnią się od obiektów znanych z Pokrzywnicy Wielkiej 
czy Łączyna Starego. Ich konstrukcja jest uboższa, w wyraź-
nym stopniu zredukowana w stosunku do „klasycznych” 
grobów z północnych rubieży Mazowsza. Spora część gro-
bów jest w ogóle pozbawiona budulca kamiennego. Tylko 
sporadycznie pochówki spod Gozdowa (np. grób nr 8 ze 
Smorzewa) wykazują podobieństwo do grobów znad Orzy-
ca, co zdaje się świadczyć o kulturowym pokrewieństwie 
użytkowników omawianych cmentarzy. Dysponując wyni-
kami badań tych dwóch, obecnie najlepiej rozpoznanych 
skupisk cmentarzysk północnomazowieckich możemy 
pokusić się o zarysowanie ogólnej tendencji rozwojowej 
budowy grobów w obudowach kamiennych.

Około połowy XI wieku nad górnym Orzycem i być 
może w innych miejscach pojawiły się cmentarze z mo-
numentalnymi grobowcami kamiennymi. W rozwoju 
form grobów reprezentują one fazę najstarszą, którą 
można określić mianem klasycznej. Następne pokolenia 
użytkowników cmentarzy na północnym Mazowszu, tak-
że nad górnym Orzycem, stopniowo odchodziły od pier-
wotnego wzorca, stosując coraz bardziej zredukowaną 
formę konstruowania grobów. Efekty tego procesu są 
dobrze widoczne na cmentarzyskach z południowej czę-
ści ziemi sierpeckiej. Końcowym etapem tych przemian 
była całkowita rezygnacja ze stosowania budulca ka-
miennego do budowy grobów. Kiedy to nastąpiło – czy 
już w XII stuleciu, czy dopiero w następnym – na obec-
nym etapie badań nie jesteśmy w stanie stwierdzić.

To ciekawe zagadnienie, które wymaga dalszych ba-
dań terenowych, omówimy w szerszym zakresie w plano-
wanej monografii cmentarzyska na wzgórzu Krasino. Nie 
zabraknie tam również uwag dotyczących intensywnie 
ostatnio dyskutowanej kwestii proweniencji idei użycia 
kamieni polnych do budowy grobów.

29  Ostatnio na temat zróżnicowania cmentarzysk północnomazo-
wieckich pisali m.in.: Dulinicz 1998: 103-113, 2006a: 102-106, 2006b: 
95-98; Miśkiewicz 1998: 5-20; Buko 2006: 359-366; Kordala 2006: 91-
95, 231-250.
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Tomasz Kordala

The burial ground on the Krasino Hill

Summary

Located at Smorzewo, 12 km to the south of the town of Sierpc 
(northern Masovia), the Early Medieval burial ground on a hill 
called by the local people “Krasino” was the last archaeological 
excavation site explored by Professor Marek Dulinicz. This burial 
ground is a necropolis which used to be typical of this part of 
Poland; the graves are encased with fieldstones. In 2007, the 
Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy 
of Sciences and the Masovian Museum in Płock designed and 
launched a research project called “Krasino”. The project aimed 
to explore the whole burial ground by means of archaeological 
excavation and publish all the results. Now it is known that the 
small and low moraine hill has never been used for agricultural 
purposes.

Marek Dulinicz and Tomasz Kordala were in charge of the 
excavation works; Jarosław Ościłowski replaced the former dur-
ing the last research period. In the years 2007-2009 and 2011, 
an area of 430m2, i.e. 60% of the whole area of the archaeo-
logical site, was explored. Consequently, twenty-eight skeletal 
graves were discovered, five of which were only believed to 

have been graves. Their pits were not very shallow; only a few 
of them were more than one metre deep. The remains of the 
dead were laid slightly lower than the fieldstones encasing the 
graves. The stone structures of the majority of the graves were 
damaged and incomplete, which resulted from some destruc-
tion brought about after the cemetery had gone out of use. 
Some of the graves, however, had no stone structures whatso-
ever from the very beginning. In sixteen graves (i.e. 57% of all 
the burials), there were some objects which had been buried 
with the bodies; these included seventeen silver and bronze 
temple rings, one silver and two bronze rings, one unusual or-
namentation made of silver (perhaps an earring), three glass 
beads, one silver coin, nine iron knives (one of them was in 
a bone sheath), one sandstone hone, fragments of earthen-
ware and some wood coal.

The dating of the burial ground was based on a comparative 
analysis of the selected elements of the objects found in the 
graves (the coins, temple rings and fragments of earthenware) 
and the characteristics of the funeral rites (the way the dead 
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were laid considering the four cardinal points, the stone en-
casements of the graves or lack of them, etc.). The comparative 
analysis made it possible to date the Krasino burial grounds to 
the end of the 11th century(?) and the 12th century.

The findings based on the research which was conducted 
on the burial ground at Smorzewo between 2007 and 2011 – 
and the burial grounds of the same type located in the nearby 
villages of Gozdowo and Kurowo – are very important for the 
study on the Masovian funeral rites from the 11th, 12th and 13th 
centuries. They indicate that the custom of encasing grave pits 

with fieldstones, which had been predominant in many parts 
of Masovia for years up to the turn of the 11th century, was 
gradually departed from in the 12th century. At present, the 
burial grounds located near the upper parts of the Orzyc River 
(at the borderline between Masovia and the historical region 
of Prussia) and those located to the south of Sierpc (in the vil-
lages of Smorzewo, Gozdowo, Kurowo, Romatowo, Gnaty and 
Łysakowo) are burial grounds with graves encased with field-
stones dating back to the early Piast period that have been ex-
plored to the greatest extent. 
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