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ANDRZEJKRZYSZOWSKI,STANISŁAWSUCHODOLSKI

MONETY I PRZYBORY KUPIECKIE  
Z WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO CMENTARZYSKA  
W MIEJSCOWOŚCI SOWINKI (POWIAT POZNAŃSKI)

ABSTRACT: In Sowinki near Poznan 150 graves were discovered during archaeological
examinationofaninhumationcemeteryfromthe10th–12thcentury.Thefollowingfourcoins
werefoundinthegraves:1.afragmentofanArabicdirhamfromthe10thcentury,2.afrag-
mentofKingOttoIII’s (983–996)pfennigofTrier;3.a fragmentofacoin imitatingOtto-
Adelheidpfennigs;4.awholecrosspennyfromthe11thcentury.Theroundplate,lostbefore
examination,mayhavebeenthefifthcoin.Ingrave76atwo-panscalewasfound,together
with18weights:6frombronze-coatedironand12fromlead.Allthefindsweremadeinthe
olderpartofthesite,datedtotheendofthe10thandthefirsthalfofthe11thcentury.

kontekst aRcheologiczny

StanowiskoarcheologicznewSowinkachnr23A(gm.Mosina,pow.poznański)
jestpołożoneokoło35kmnapołudniowywschódodPoznanianarozległym,piasz-
czystymcyplu,znajdującymsięnadkrawędziąterasynadzalewowejdolinyrzeki
Warty.Wzwiązkuzprojektowanąwtymmiejscubudowąstacjiuzdatnianiawody
dlamiastaPoznaniazostałoonowlatach1989–1991wcałościprzebadanewyko-
paliskowo.BadaniamikierowałAndrzejKrzyszowskizramieniaówczesnejPra-
cowniArcheologicznejPPPracownieKonserwacjiZabytkówOddziałwPoznaniu.
Wichwynikuwpółnocno-środkowejczęścistanowiskaodkrytowczesnośrednio-
wiecznecmentarzyskopłaskie.Ujawniono150grobów,wwiększościopojedyn-
czychpochówkach.Jaksięwydaje,stanowiąonecałośćcmentarzyska1(ryc.1). 

1 SzerzejinformacjeobadaniachnastanowiskuwSowinkachprzedstawionom.in.wnastę-
pujących opracowaniach:Krzyszowski  1992 (1993), s. 83–102; tenże 1995, s. 49–71; tenże
1997,s.639–671;tenże2014,s.137–158;Ježek, Krzyszowski,  Zavřel 2013,s.177–186.
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Na łączną liczbę 158 odkrytych pochówków 82 miały wyposażenie w postaci
250 tzw. zabytków wydzielonych. Najliczniejsze są przedmioty codziennego
użytku(154egz.),następniewyrobyreprezentująceczęścistrojuiozdoby(90szt.)
iwkońcuelementyuzbrojenia(6szt.).

Monetybędąceprzedmiotemponiższejanalizywystąpiływczterechgrobach:
nr 148, 164, 187 i 240. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, iż kolejna,
piątamonetabyła jeszczewgrobienr52,albowiemniewielkasrebrnablaszka,
odkryta pod czaszką, zaginęła jeszcze w trakcie wykopalisk.Alternatywą dla
monetyw tymprzypadkumógłbybyć jakiś rodzajaplikacji, czego równieżnie
możnawykluczyć.Zarównorozmiarytegoprzedmiotu(dookoło1,5cm),kształtu
okrągłego,wykonanego prawdopodobnie ze srebra (powydobyciu zabytek był
pokrytyzielonkawymnalotem),jakrównieżi jegopołożenie(bezpośredniopod
czaszką)—wskazująjednak,żeprawdopodobniebyłatomoneta.

Wtrzechprzypadkachmonety2sąwpostacifragmentów(około1/4),awjed-
nymmoneta jestzachowanacałkowicie (drugąstanowiłbyokazzgrobunr52).
Natomiast w grobie nr 70 odkryto składaną wagę z 19 odważnikami.Monety
iutensyliakupieckiewystąpiływnastępującymkontekściearcheologicznym:

1.Gróbnr148 (wykopI/89,ar21D/22C,nrinw.255/89)—wymiaryjamy
napoziomiestropu:3,78×2,60m,głębokość1,16m.Gróbzawierałpochówek
jednejosobywwieku juvenis3,bezokreśleniapłci,złożonynadniedrewnianej
trumny z wierzchnim nakryciem (tzw. grób komorowy). Trumna była wzmoc-
nionażelaznymiokuciami,którezalegaływtrzechparachwzdłuż jejobudłuż-
szych ścian i po jednej parze na ścianach poprzecznych. Szkielet o orientacji
wschód–zachód,głowąskierowanynawschód,zachowany jestwstanieszcząt-
kowym: najlepiej czaszka z częścią żuchwy, pozostałe kości uległy całkowi-
temurozkładowiiwidocznesąjedyniewnegatywie.Moneta-siekaniecowadze
0,461gleżałapierwotniewgórnejczęścilewejstronypiersi(ryc.2:2;4:1;5:1).
Wśródinnychzabytkówwyróżniono:wiaderkoklepkowe,dwanożeżelaznewe
wspólnej skórzanej pochewce ozdobionej trzewikiem i okuciami z brązu oraz
dodatkowoplaterowanymizłotąpuncowanąblaszką,nadtoosełkękamienną,pier-
ścionek srebrny oraz 8 okuć żelaznych i 16 gwoździ. Łącznie odkryto w tym
grobie30przedmiotów.

2. Grób nr 187 (wykop I/89, ar 23CD, nr inw. 240/89)—wymiary jamy
na poziomie stropu: 2,50 × 1,00 m, głębokość 0,30 m. Pochówek mężczyzny
wwiekuadultus(20–30lat)złożonowtrumniebezwierzchniegonakrycia.Szkie-
let zachowany prawiew całości był zorientowanywzdłuż osi wschód–zachód,
zgłowąskierowanąnawschód.Fragmentmonetyowadze0,164godkrytomię-
dzy szczękągórnąażuchwą, awięcpierwotniezostałaonawłożonazmarłemu

2 Konserwacjimonetdokonałp.JanDziobakzWarszawy.
3 Określeń antropologicznych analizowanych tu ludzkich szczątków kostnych dokonał

dr Jerzy Kozak z InstytutuAntropologii Uniwersytetu im.A. Mickiewicza w Poznaniu (por.
Kozak1997,s.91–96).
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wusta(ryc.3:2;4:2;5:2).Nadtoodkrytotunóżżelaznywykonanywtechnologii
„wikińskiej”,obrabianycieplnie(typIV.1.C.1wgklasyfikacjiJ.Piaskowskiego)4.

3.Gróbnr240 (wykopI/89,ar24C,nrinw.141/89)—wymiaryjamygro-
bowejnapoziomiestropu:2,60×1,30m,głębokość0,40m. Szkielet,prawdo-
podobniemężczyzny wwieku juvenis/adultus (18–23 lata), leżał na dnie jamy
grobowej,wspólnej zpochówkiemzgrobunr53 (tenostatni został prawdopo-
dobniedołożonydotegosamegogrobu),bez trumny.Zorientowanybyłwzdłuż
osiwschód–zachód,zgłowąskierowanąnazachód.Kościsązachowanebardzo
słabo— jedyniew stanie szczątkowym czaszka i obie kości udowe. Fragment
monetyowadze0,244gznaleziononieopodalprawejkościbiodrowej,pierwotnie
leżaławięczapewnewdłoni(ryc.3:3;4:3;5:3).Brakinnychzabytków. 

4. Grób nr 164 (wykop I/89, ar 23AB, nr inw. 221/89)—wymiary jamy
na poziomie stropu: 2,70 × 1,00m, głębokość 0,40m.Odkrytow nim pochó-
wek kobiety w wieku senilis złożony w trumnie bez nakrycia. Pochówek był
zorientowany wzdłuż osi wschód–zachód, z głową skierowaną na zachód. Ze
szkieletu przetrwały jedynie kości czaszki iwe fragmentachobie kości udowe.
Całkowiciezachowanąmonetęsrebrnąowadze0,622godkrytopoprawejstro-
nie kości biodrowej, a więc zapewne pierwotnie leżała ona w dłoni (ryc. 3:1;
4:4; 5:4). Ponadto wystąpiły dwa posrebrzane kabłączki skroniowe o średnicy
1cmodmianyAtypuIIIwgH.Kóčki-Krenz5.

5.Gróbnr52 (wykop I/89, ar23D/24C,nr inw.177/89)—wymiary jamy
na poziomie stropu: 2,70 × 1,25m, głębokość 0,49m.Odkrytow nim pochó-
wek kobiety w wieku dojrzałym, złożony prawdopodobnie do trumny bez
wierzchniegonakrycia;pochówekbyłzorientowanywzdłużosiwschód–zachód,
zgłowąskierowanąnazachód.Zeszkieletuzachowałysięwefragmentachkości
głowy,lewakośćramiennaiprawakośćpromieniowaorazobiekończynydolne
(zarównokościudowe,jakipiszczelowe),natomiastnegatywowowidocznyjest
kręgosłup.Prawdopodobniecałąmonetę,byćmożesrebrną(zob.wyżej),odkryto
podczaszką(ryc.3:4).Ponadtowystąpiłtutaj(wniewielkiejodległościodkości
głowy)pojedynczysrebrny(względnieposrebrzany)kabłączekskroniowyośred-
nicy1cmodmianyA typuIIIwgH.Kόčki-Krenz.Nawysokościprawejkości
promieniowejwystąpiłnóżżelazny.

4 Piaskowski 1974,s.85–94.
5 Kόčka-Krenz1972,s.102–105.
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Ryc. 2. Sowinki, gm.Mosina, woj. wielkopolskie, stan. 23a. Plany płaskie grobów nr 70 (1)
inr148(2)zzaznaczeniemmiejscazaleganiaprzedmiotówtowarzyszących.Legenda:a—zarys
jamygrobowejnapoziomiestropu,b—zarysjamygrobowejnapoziomieszkieletu,c—zarys
trumny, d— negatywy drewna trumny; 1— zachowane kości, 2— negatywy po kościach,
3—osełkakamienna/kamieńprobierczy,4—nóżżelazny,5—wagaskładana,6—odważniki,
7—żelaznenożyce,8—brązoweokuciepochewkinoża,9—żelazne szydło,10—żelazny
oścień, 11—haczyk rybacki, 12— sprzączka do pasa, 13—wiaderko klepkowe, 14—nie-
określone okucie z brązu, 15—moneta, 16—kabłączek skroniowy, 17— srebrny pierścień,

18—żelazneokucietrumny.Rys.ioprac.komp.B.Bednarczyk
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Ryc.3.Sowinki,gm.Mosina,woj.wielkopolskie,stan.23a.Planypłaskiegrobówzmonetami:
nr164(1),nr187(2),nr240(3)inr52(4)(legendawgryc.2).Rys.ioprac.komp.B.Bednarczyk

6.Gróbnr706(wykopI/89,ar20BD,nr inw.132/89)—wymiaryjamyna
poziomiestropu:3,63×1,48m,głębokość0,74m.Wtrumniebezwierzchniego

6 Pochóweki jegowyposażeniezgrobunr70zostałyprzedstawionewodrębnymopraco-
waniu:Krzyszowski 1997,s.639–669.
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nakrycia odkryto pochówek osoby w wieku juvenis (15–20 lat) bez możliwo-
ści antropologicznego określenia płci. Szkielet w stanie szczątkowym (zacho-
wała się częściowoczaszka i lewakośćpiszczelowa) zorientowanybyłwzdłuż
osiwschód–zachód,zgłowąskierowanąnawschód(ryc.2:1).Wbezpośrednim
sąsiedztwieprawejstronyżuchwyodkryto19odważnikówwformieskorodowa-
nejbryływielkościludzkiejpięści.Jakwskazująprzytwierdzonedoodważników
fragmenty zmineralizowanej skóry, były one złożonepierwotnie do skórzanego
mieszka.Badanialaboratoryjnewskazałynaprawdopodobnepochodzenieskóry
z pokrycia sarny7. Po konserwacji8 okazało się, że sześć najcięższych odważ-
ników jest pokrytych brązową blaszką o składzie podobnym do blachy szalek
wagi9(miedź— 88,18%,ołów—7,54%,cynk —3,35%,cyna—0,90%isre-
bro— 0,026%) i nosi wybite punkty (oczka), wskazujące na liczbę jednostek
wagowych (u większości niestety zniszczone przez korozję). Brązowa osłona
żelaznegordzeniaprzetrwałanajlepiejna trzechokazach,anakolejnych trzech
jestzachowanawstanieszczątkowym.Odważniki tego typusąkształtubeczuł-
kowatego,ospłaszczonychpodstawach(ryc.6C;7).Wszystkiezdająsię repre-
zentowaćtypB1wgtypologiiH.Steuera10,przyczymtrzyznichodpowiadają
tzw. formie starszej (ryc. 7:1–3), dwa formie środkowej (ryc. 7:4,6), natomiast
z uwagi na uszkodzenia nie określono formy szóstego egzemplarza (ryc. 7:5).
Ciężartychodważnikówprzedkonserwacjąwynosiłod40,28gdo9,86g,apo
konserwacjiod31,07gdo7,14g,coświadczyniestetyobardzozawansowanym
skorodowaniu.

Większezróżnicowanie formy iwagiprzedstawia12odważnikówwykona-
nychwyłączniezołowiu.Ichwagamierzonaprzedkonserwacjąwahasiębowiem
od 9,36 g do 0,76 g, natomiast po konserwacji od 9,04 g do 0,72 g), stąd ich
przydatność do rozważań metrologicznych jest większa aniżeli w przypadku
odważnikówordzeniużelaznym(ryc.6A;8).Napięciuznichzanotowanoznaki
w postaci nacięć (ukośnego, podwójnego odcinka, poziomego odcinka, w tym
ukośnie przeciętego drugim odcinkiem i podwójnych poziomych odcinków),
umiejscowionych najczęściej na korpusie, rzadziej na biegunie (ryc. 8: 3, 6, 7,
8,11).Wtymprzypadkuznakitewydająsiębyćprzypadkoweiwynikająraczej
z formy, w której były odlewane. Funkcję odważnika pełnił jeszcze— prócz
zaprezentowanegozestawuciężarkówzołowiuiożelaznymrdzeniu—niewielki
otoczakkamiennyowadze2,78g(ryc.6B;8:13),znalezionyrazemzpozosta-

 7AnalizęwykonaładrTeresaRadekzKatedryAnatomiiiHistologiiAkademiiRolniczejwe
Wrocławiu.

 8Konserwację i analizę chemiczną odważnikówwykonały dr Elżbieta Nosek zMuzeum
ArcheologicznegowKrakowieidrAnnaKowalskazUniwersytetuJagiellońskiegowKrakowie;
wyniki analizy chemicznej przedstawiono w opracowaniu obu autorek, zob. Nosek, Kowalska
1997,s.667–671.

 9Por.Nosek, Kowalska1997,s.670,Tabelle4.
10 Steuer 1984,s.280–283;Steuer 1997,s.21–22.



152

łymimetalowymiodważnikami,przyczepionydonichwwynikudziałaniakoro-
zji.Niewykluczone,iżmógłsłużyćdotarowaniawagi11.

OdważnikizważonowwarunkachlaboratoryjnychwInstytucieChemiiBio-
organicznej PANw Poznaniu.Analizęwykonano dwukrotnie na elektronicznej
wadzepooczyszczeniuzabytków,przed ipokonserwacji chemicznej.Zuwagi
naznaczneubytki,szczególniewśródodważnikówożelaznymrdzeniu,oraznie-
regularnościmiędzynimi,nieudałosiędokonaćrekonstrukcjipierwotnejwagi12.
Wynikidokonanychpomiarówpodajetabela:

Sowinki,gm.Mosina,pow.poznański,stan.23A.Pomiarywagiiznakizachowane
naodważnikachożelaznymrdzeniuiodważnikachołowianych

L.p. Nr odważnika 
na ryc. 7–8 Surowiec

Waga (w gramach) Znaki i ich liczba

przed 
konserwacją

po 
konserwacji biegun 1 biegun 2

 1 7:1 Fe+brąz 40,28 30,09 5oczek biegun
zniszczony

 2 7:2 Fe+brąz 36,92 31,07 5oczek biegun
zniszczony

 3 7:3 Fe+brąz 27,20 19,91 1oczko biegun
zniszczony

 4 7:4 Fe+brąz 21,75 17,29 2oczka biegun
zniszczony

 5 7:5 Fe+brąz 15,72 10,65 biegun
zniszczony

biegun
zniszczony

 6 7:6 Fe+brąz 11,17  7,14 1oczko biegun
zniszczony

 7 8:1 Pb  9,86  9,04 brakznaków

 8 8:2 Pb  9,36  9,17 brakznaków

 9 8:3 Pb  4,92  4,46 podwójneukośnekreski

10 8:4 Pb  4,73  3,65 brakznaków

11 8:5 Pb  4,82  3,26 brakznaków

11Por.Wachowski, Kamińska1993,s.71–82,ryc.5a.
12Rekonstrukcji pierwotnej wagi odważników o żelaznym rdzeniu i niektórych okazów

z ołowiu dokonywałamgrD.Adamczyk-Krzykowska z ówczesnego Instytutu Fizyki Jądrowej
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wykorzystano metodę zaproponowaną przez
O.Kyhlberg(1980),s.234–238.



153

L.p. Nr odważnika 
na ryc. 7–8 Surowiec

Waga (w gramach) Znaki i ich liczba

przed 
konserwacją

po 
konserwacji biegun 1 biegun 2

12 8:6 Pb  4,00  3,65 poziomaliniaprostaprzecięta
ukośnymkrótkimodcinkiem

13 8:7 Pb  3,37  3,23 poziomyodcinek

14 8:8 Pb  2,66  2,55 bliżejnieokreślonyznak

15 8:9 Pb  2,49  2,40 brakznaków

16 8:10 Pb  2,16  1,24 dwakrótkieodcinki

17 8:11 Pb  1,63  1,55 brakznaków

18 8:12 Pb  0,76  0,72 brakznaków

19 8:13 kamień  2,78  2,78 brakznaków

Wgórnejczęściprawejpiersi,poniżejmiejscazaleganiaodważników,odkryto
wagę (ryc. 9–11). Jest ona równoramienna, dwuszalkowa, składana, z ramio-
nami o długości 11,4 cm, zakończonymiwyłącznie karbowaniem, zdobiona na
ramionachioścetzw.ornamentem„wilczychzębów”oraznawewnętrznejstro-
nieszalekrytymiokręgami(ryc.10).Powyższecechykonstrukcyjneorazużyty
surowiec(brąz,żelazo,srebro)kwalifikująjądotypuIawgK.Wachowskiego13; 
wtypologiiH.Steuera14zdajesięonaodpowiadaćstarszejformiewagtypu3,ze
zdobionymiramionami.Jakwskazująśladydrewna,przechowywanojąpierwot-
niewdrewnianejskrzyneczcewykonanejzbrzozy15.Szalkibyływłożonejedna
wdrugą,awewnątrzmieściłyramiona iwskaźnik.Dopołączenia tychelemen-
tówsłużyła lnianadratwa16,którejśladysięzachowały.Próczwskaźnika,który
wykonanozżelaza,ijednegoogniwkaprzyszalce,zrobionegozesrebra,wszyst-
kiepozostałeczęścisązbrązu.Średnicaszalekwynosi6,0cm.Wobecpowyżej
zaprezentowanych cech morfologicznych oraz innych podobnych stylistycznie
okazów17—chronologięwagizSowinekmożnaodnieśćdo2.połowyXw.

Pozostałewyposażeniegrobustanowiły:dwaościenie,sześćhaczykówrybac-
kich, dwa szydła, nożyce, trzy noże, sprzączka do pasa (wszystkie przedmioty
zżelaza),wiaderkoklepkowezżelaznymiobręczami,nadtobrązoweokuciepasa,

13Wachowski 1974,s.187.
14 Steuer 1984,s.277–280;Steuer 1987,s.462–466,524–525.
15Analizęfragmentówdrewnazeskrzyneczkiwagiprzeprowadziłaprof.drhab.AnnaLityń-

ska-ZajączInstytutuArcheologiiiEtnologiiPANOddziałwKrakowie.
16Analizęwykonałprof.drhab.JerzyMaikzInstytutuArcheologiiiEtnologiiPANOddział

wŁodzi.
17Np.zGniezna(Żurek1939/1948,Tabl.LXXII:6);Haithabu(Jankuhn1943,ryc.87b);

Birki(Arbman1940,Tabl.126:2)czyzDolven(Shetel ig 1933,ryc.59).
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brązowytrzewikskórzanejpochewkijednegozżelaznychnożyorazdwieosełki
kamienne.Łączniezwcześniejomawianymizabytkamizanotowanowtymgrobie
38przedmiotów.Pochówekzgrobunr70należydoczterechnajbogaciejwyposa-
żonychnacałymcmentarzysku.Prawdopodobniebyłtogróbkupcazajmującego
wyjątkowąpozycjęwstrukturzeswojejspołeczności.

chRonologia cmentaRzyska 
(na podstawie danyCh arCheoloGiCznyCh i przyrodniCzyCh)

Chronologię cmentarzyska ustalono tradycyjnymi metodami archeologicz-
nymi (napodstawie typologii zabytków)naostatnią ćwierćX iXIw.Dla czę-
ści grobów datowanie to z dużym prawdopodobieństwem uściślono na koniec
2.połowyXina1.połowęXIw.napodstawienastępującychzabytków:monet,
kabłączków skroniowych o średnicy około 1,0 cm (typ I wg K.Musianowicz
i odmianA-B typu III wg H. Kόčki-Krenz)18, pary ostróg żelaznych typu I/2
Z.Hilczerówny19,czekanażelaznegozbliżonegodotypuIIA.Nadolskiego(typu
IIA.5.3?wgtypologiiP.N.Kotowicza)20,grotuwłócznitypuIIIA.Nadolskiego21,
wagiskładanej22,wisiorkadzwoneczkowatego,osełekkamiennych,a takżenie-
którychbrązowychpochewekdonoży.

Datowaniezweryfikowanopomiarami14Cpróbek(ludzkichkościifragmentu
drewna)zośmiugrobów23 (ryc.1).Wynikipotwierdziłydotychczasoweustale-

18Musianowicz1949,s.121–127;Kóčka-Krenz1972,s.102–105.
19Hilczerówna1956,s.22–34,tabl.II.
20Nadolski 1954,s.40–42,tabl.14:1–3;Kotowicz2014,s.163–164;Kotowicz2018,

s.83–84.
21Nadolski 1954,s.54,tabl.21:1–4.
22Por.przypis13–14.
23Analizęwykonałzespółpodkierunkiemprof.drhab.TomaszaGoslarazUAMwPoznaniu.

Analizy14Cdlaobiektównr:61(Poz-43126,zludzkiejkości—1060±30BP),70(Poz-43127; 
z fragmentu drewna ze skrzyneczki zawierającej brązową składaną wagę — 1145 ± 30BP),
367(Poz-43128,zludzkiejkości—900±30BP)—zrealizowanoześrodkówMinisterstwaNauki
iSzkolnictwaWyższego,grantów(nrNN307059437inrIP2010027870)kierowanychprzez
drDanutęMichalską-NawrockązInstytutuGeologiiUniwersytetuim.A.MickiewiczawPozna-
niu.Kolejnepróbki14Cpochodzązobiektównr:148(Poz-72015,zludzkiejkości—1100±30BP) 
i151(Poz-64262,zludzkiejkości—1090±30BP)—izostałysfinansowaneześrodkówNaro-
dowegoCentrumNaukiprzyznanychdrDariuszowiBłaszczykowizInstytutuArcheologiiiEtno-
logiiPANwWarszawie(nrgrantu:DEC-2013/08/S/HS3/00178).Iwkońcutrzyostatniepróbki
zobiektównr:57(Poz-76789,zludzkiejkości—985±30BP),78(Poz-72789,zludzkiejkości
— 955 ± 30BP) i z 441 (Poz-76791, z ludzkiej kości— 945 ± BP)— zostały sfinansowane
zgrantuNCN„Symfonia2”Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych 
badań historycznych, antropologicznych i genomicznych(nr2014/12/W/NZ2/00466),przyznanego
prof.drhab.HannieKóčce-Krenz.ZamożliwośćanalizypróbekzSowinekwszystkimwymie-
nionymbadaczomserdeczniedziękuję.Datypokalibracjiznajwiększymprawdopodobieństwem
wiekuADpodanonaryc.1.
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niadotyczącefunkcjonowaniategocmentarzaiuściśliłyróżnicechronologiczne
wjegoużytkowaniu.Wyróżnionodwiepodstawowefazychronologicznecmen-
tarzyska(ryc.1).Starszą(I),zajmującącentralno-zachodniąpartięidatowanąna
2.połowęXi1.połowęXIw.(tj.odok.950dook.1050r.).Wstrefietejzano-
towanowyłączniegrobyuformowanewkilkamniejwięcejrównoległychciągów,
bezcharakterystycznegoukładurzędowego,dominującegowmłodszej(fazaII),
północno-wschodniejpartii,datowanejnaokresodpołowyXIdopołowyXIIw.
(tj.odok.1050dook.1150r.).

Biorącpoduwagędatyradiowęglowe,możnaprzyjąć,żegróbnr148należy
do najstarszych (co potwierdziła również analiza numizmatyczna), być może
nawet założycielskich pochówków na cmentarzysku w Sowinkach. Dla tego
grobu uzyskano bowiemdatę 1100± 30BP (Poz-72015), zaś kalibracjawieku
daje następującewyniki: prawdopodobieństwo 27,8% dla okresu 898–925AD;
prawdopodobieństwo 40,4% dla okresu 944–985 AD i prawdopodobieństwo
95,4%dlaokresu887–1013AD.

Napodstawiedatowaniabezwzględnegometodąwęglaradioaktywnegonaj-
młodszeokazałysiępochówkizgrobunr441,położonegonapółnocnejrubieży
cmentarzyska,gdzieuzyskanodatę945±30BP(Poz-76791),apojejkalibracji
prawdopodobieństwo 95,4% przypada na okres 1025–1157AD— i pochówek
zgrobunr367,zpółnocno-wschodniejperyferiicmentarzyskazdatą900±30BP
(Poz-43128), z prawdopodobieństwem 95,4%w dwóch przedziałach:w 52,5%
dlaokresu1116–1211ADiw42,9%dlaokresu1040–1111AD.

NiektóreodkrytewSowinkachzabytkiwskazująrównieżnakierunekpowią-
zań wczesnośredniowiecznej Wielkopolski z innymi obszarami kulturowymi.
Mamy tu na uwadze wspomnianą wyżej wagę kupiecką z kompletem odważ-
ników z grobu nr 70, które uznajemy za niewątpliwy import z kręgu zachod-
nioeuropejsko-skandynawskiego(ryc.9–11).Wniosektenwypływanietylkoze
zbieżności typologicznych tych przedmiotów, które są bliższe kręgowi zachod-
nioeuropejskiemu, ale również z analizy przestrzennej znalezisk, obejmującej
najbliższeWielkopolsce obszary pozostałych dzielnic Polski i Połabia. Z ana-
lizypowyższychprzyborówkupieckich:wagiiodważników(wrazzesrebrnymi
depozytami)winteresującymnasprzedzialechronologicznym(odpołowyXw.
dopołowyXIw.)24wynika,żegrupująsięonewrejonieważniejszychdróghan-
dlowych.WyraźneskupiskoobserwujemyteżwWielkopolsce,gdzietegorodzaju
utensyliaznalezionopróczSowinekrównieżwGnieźnie,GieczuczyPoznaniu.
Powstanieiusytuowanietegoskupiskawypływapoczęścizrolipolitycznej,jaką
Wielkopolskaodgrywaławpoczątkachpolskiejpaństwowości.Przezobszar ten
prowadziłybowiemdrogihandlowe,zarównoozasięgulokalnym,wewnątrzdziel-
nicowym, jak i tranzytowym, łącząc kraje zachodnioeuropejskie ze wschodnią
Europąipaństwemczeskim.Naszlakachtychkupcy(azapewneirzemieślnicy)
spotykalisięgłówniewośrodkachwczesnomiejskich,apodróżującmiędzynimi,

24Por.kartogramzawartyw:Krzyszowski 1997,Abb.15.
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prowadzili sprzedaż swych towarów takżenaprowincji.Takimpunktemetapo-
wym i byćmoże przeprawowymnaWarcie, na drodze handlowej prowadzącej
zPoznanianapołudniebiegiemWarty—byłyprawdopodobnieSowinki.Impor-
tem mogły też być noże wykonane w technologii wikińskiej, w formie stalo-
wej nakładki zgrzewanej trójwarstwowo z żelazem (tzw. „sandwich”), których
obecność dzięki dodatkowo przeprowadzonej analizie metaloznawczej również
potwierdzonowSowinkach25.

Odkryte w Sowinkach wczesnośredniowieczne cmentarzysko zasługuje na
szczególnąuwagę,gdyż—cojestgodnepodkreślenia—zostałozbadanewcało-
ści.Pochodzionozpoczątkówpolskiejpaństwowości,alebyłoużytkowaneprzez
dłuższy czas. Z tego okresu naszej przeszłości istnieje wyraźny deficyt wcze-
snych cmentarzysk szkieletowych. Jest również cennym poznawczo obiektem
natlekształtującejsięwczesnośredniowiecznejkulturyelitarnej.Dodaćrównież
należy,żeczęśćwydobytychprzedmiotówmaanalogiewkulturze ludówskan-
dynawskichśrodkowegoimłodszegookresuwikińskiego.

A. Krzyszowski 

monety z cmentaRzyska

Jakjużbyłopowiedzianewyżej,monetywystąpiływpięciugrobach:
1. Grób148.Ułamekdirhemaarabskiegoz3.ćwierciXw.26Waga0,461g.Zna-

lezionywgórnejczęścilewejstronypiersi.Czaszdeponowania:2.połowaX–
1.ćwierćXIw.Okresnajbardziejprawdopodobny—4.ćwierćXw.

2. Grób187.Trewir,Otto III,król(983–996),ułamek.
 Waga0,164g.Ułamekbyłwłożonywustazmarłego.
 Av.wotokulegenda[+OTTOREX]niewidoczna,wpoluwidaćtylkozakoń-

czenieramieniakrzyżaiprzylegającydońpunkt.
 Rv.zpoziomej legendy [B/TREVER/A]widoczne tylko literyVEoraznad

nimiznakabrewiacyjnywpostacipoziomejkreski.
 Dannenberg 1876, nr 461;Weiller 1988, nr 43/43 lub 43/107; Kluge

2000,nr17.9.
 Z legendy wynikałoby, że moneta ta została wybita w czasie królewskich

rządówOttona III (983–996). Ponieważ jednak brak jego emisji cesarskich 
(996–1002)zTrewiru, jestbardzoprawdopodobne, że typ tenbyłkontynu-
owanypokoronacjicesarskiej.MożliwośćtakąrozważateżR.Weiller,aleją
odrzuca,przyjmujenatomiastB.Kluge.Przemawiazatymfaktistnieniadużej
liczbymonet tego typuoraz stosunkowopóźnepojawienie się ichwznale-
ziskach(po1003r.)atakżelicznewystępowaniejeszczew2.ćwierciXIw.

 Czaswybiciamonety:983–1002.Czaszdeponowaniawgrobie:983–ok.1050, 
prawdopodobniew1.ćwierciXIw.

25Piaskowski 1999,s.231–243.
26Por.określeniemgrAnnyKmietowiczwAneksie.



157

3. Grób 240, dosyć prymitywne naśladownictwo saskich denarówOttona III
(983–1002)icesarzowejAdelajdy,ułamekbardzosłabozachowany.

 Waga 0,244 g. Ułamek odkryty koło prawego biodra, pierwotnie zapewne
wdłoni.

 Av. otok zupełnie nieczytelny, w polu słabo widoczny ślad części krzyża
amiędzyjegoramionami:OiΛ(?)

 Rv.otokzupełnienieczytelny,wpolusłabowidocznyzaryskapliczkizdużym
punktemwśrodku,brakpoziomychkresek.Zprawejstronyledwoczytelna
pozostałość po znaku menniczym w postaci kreski biegnącej pod dachem
kaplicy,równolegledokrawędzitegodachu.

 Hatz1961,typV,braktakiejodmiany,por.odm.2–5.
 Monetytegotypupojawiająsięwznaleziskachstosunkowopóźno.WSzwe-

cjinajwcześniejwskarbachukrytychpo1017r.(GunildenaGotlandii)ipo
1023r.(ProstarvenaGotlandii).Częściejwystępująod1030r.,aod1046r.
sąobecnewniemalwszystkichdepozytachszwedzkichzawierającychdenary
zimionamiOttonaiAdelajdy(Hatz1991,s.31).Uwagitedotycząnaśladow-
nictwbardziejregularnych,więczapewnepochodzeniasaskiego.Tumamydo
czynieniazokazemostemplachsprymityzowanych,którymożnazaliczyćdo
tzw.naśladownictwsłowiańskich.

 Czas wybicia: ok. 1015?–ok. 1040? Prawdopodobny czas zdeponowania
wgrobie:2.ćwierćXIw.

4. Grób164.CałakrzyżówkasaskatypuV,naśladownictwo?
 Waga0,622g.Znalezionapoprawejstroniekościbiodrowej(wdłoni?).
 Av.krzyżperełkowy,wotoku:X▲▲▲○▲▲V▲●[▲]○▲▲
 Rv.krzyż„kawalerski”orozszerzającychsiękońcachramion,międzynimi:na

zmianępółokręgi(puste)ipunkty,wotoku:V▲▲○▲▲Я[▲]●[▲]○▲●▲
 Brak tej odmianywM. Gumowski,Corpus nummorum Poloniae, Kraków

1939,najbliższesąwariantyCNP545–567,581–605.Stemplemonetywyka-
zująpewnecechyszczególne—krzyżkawalerskinarewersiejesttrochęnie-
foremnyapółłukimiędzyjegoramionamipozbawionesąwewnątrzpunktów.
NiektóretrójkątywotokachsąnieforemneaznakzbliżonydoVmaramiona
połączonepodkątemrozwartym.Ztychwzględówmożnasiędomyślać,że
rzeczonamonetaniepowstaławoficjalnejmennicy.

 Chronologia:ok.1020–1040—monetytegotypuitejodmianypojawiająsię
wskarbachdatowanychodlatdwudziestychXIw.(Quilitz,po1024)ażdo
3.ćwierciXIw.Najprawdopodobniejszyczas trafienia tejmonetydoziemi
to2.ćwierćXIw.

5 Grób52.Nierozpoznanąblaszkę,zapewnemonetę,znalezionopodczaszką.
Przedmiottenzaginąłprzedzbadaniem.

WystępowaniemonetwgrobachwczesnośredniowiecznychnaterenieWiel-
kopolski i sąsiednich Kujaw nie jest zjawiskiem wyjątkowym. Mówią o tym
badaniacmentarzyskwDziekanowicachpodGnieznem,BodzipodWłocławkiem
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czywKałdusie podChełmnem27. Problememmożebyć natomiast stosunkowo
bardzomała liczbamonet odkrytychwSowinkach— zawierało je tylko 2,5%
grobów.WKałdusie procent tenwynosił 5,4,wDziekanowicach 6 awBodzi
aż42.Nainnychjednakcmentarzyskachztegoczasumonetnieodkrytowogóle
(PieńkołoBydgoszczy,Lutomiersk).

MonetwSowinkachjestnietylkomało,alesąonejeszczemocnopokawał-
kowane. Jest tu tylko jedna lubdwiemonety całe i trzy fragmentyowielkości
wprzybliżeniućwiartek.Niejestprzypadkiem,żeegzemplarzcałyjestteżpraw-
dopodobnie najmłodszy.Wiadomo bowiem, żew ciąguXIw. liczba ułamków
zmniejszasięiżewdrugiejpołowietegostuleciadogrobówskładanojużniemal
wyłączniemonetycałe.

Obserwacjatadobrzekorelujezchronologiąmonet.Powstałyonewprzybli-
żeniuwciągujednegostulecia—odpołowyXdopołowyXIw.Najstarszajest
monetaorientalna,mimobardzosłabegostanuzachowaniadośćpewniewydato-
wanaprzezAnnęKmietowiczna3.ćwierćXw.Następnawkolejności—denar
Ottona III— jest o pół wiekumłodsza. Najtrudniej było określić chronologię
trzeciej monety — dosyć prymitywnego naśladownictwa bardzo popularnych
denarów Ottona iAdelajdy.Moneta ta powstała zapewne w 1. połowie XI w.
Iwreszciewspomnianyjużokaznajmłodszy—całakrzyżówkaz2.ćwierciXIw.

Oczywistejest,żearcheologabardziejniżczaspowstaniamonetyinteresuje
moment, kiedy się ona mogła dostać do grobu. Do podanych wyżej określeń
trzebazatemdoliczyćczasobiegu,naktóryskładasięobiegwkrajupowstania,
drogaiwreszcieobiegjużwWielkopolsce28.Możemyotymwnioskowaćnapod-
stawiestanuzachowaniamonety—stopniajejpokawałkowania(doPolskiprzy-
bywałyjakoegzemplarzecałe),wytarciawczasieużytkowaniai innychśladów
powstałychwczasieobiegu (niewchodzącw ichgenezę), takich jakwygięcia,
nacięciairytywykonaneostrymnarzędziem.Śladytakiesąwidocznenawszyst-
kich trzech fragmentach.Drugąmożliwość ustalenia czasu obiegu daje analiza
składu dobrze datowanych skarbów zawierających analogiczne monety. Na tej
podstawiemożnaprześledzić,jakdługopozostawałyonewużytkowaniu.

Tupora naokreślenie proweniencjimonet, bood tego zależy również czas
potrzebnynapokonaniedrogi,jakąmusiałyoneprzebyćodmomentuopuszcze-
niamennicydochwilidotarciadoSowinek29.Najdłuższabyłaonaniewątpliwie
wprzypadkudirhema,którymusiałprzebrnąćprzezterenyBułgarówiRusiKijow-
skiejabyćmożenawetpołudniowejSzwecji.KrócejwędrowałdenarzTrewiru,
zapewnewdółRenuipotemprzezMorzePółnocnenadBałtykiwgóręOdry.
Najbliżejmiałyobiemonetypozostałe—ocharakterzenaśladowczym.Niestety

27Por. Suchodolski  1998, s. 496–504; Suchodolski  2016a, Fontes 7:1, s. 157–195;
Fontes7:2, tabl.107–126,s.129–154;Suchodolski 2015,s.313–340;Suchodolski 2016b,
s.285–303;Musiałowski 2010,s.139–157.

28Zob.Suchodolski 2000,s.229–246.
29Zob.Suchodolski 2008,s.671–689.
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niewiadomo,gdzieonepowstały.WprzypadkudenaraOttonaiAdelajdymogło
tobyćPołabielubPomorze,aleniemożnateżwyłączaćWielkopolski.Stemple
krzyżówki zostały skopiowane stosunkowo znacznie lepiej, istnieje więc moż-
liwość, że dokonano tego jeszcze na terenie Saksonii, ale w innymwarsztacie
niż w przypadku innych krzyżówek.Możliwości, że naśladownictwo powstało
natereniePolski,teżniemożnawyłączyć.Jesttojednakmniejprawdopodobne,
gdyż—jaksięprzyjmuje—rodzimekrzyżówkipowstawałydopierowdrugiej
połowieXIw.iwpoczątkachnastępnegostulecia.

W rezultacie dochodzimy do wniosku, że wszystkie trzy fragmenty mogły
trafićdozieminawetćwierćwiekupowybiciumonet,zktórychzostaływyodręb-
nione.Krótszyzapewnebyłczasobiegudobrzezachowanejwcałościkrzyżówki
typuV.Możnasiędomyślać,żezostałazdeponowananawetwkilkalubnajwyżej
kilkanaścielatpowyjściuzmennicy.

Miejsca,wktóre deponowano „obol zmarłych”, były, jakwiadomo,mocno
zróżnicowane.W Sowinkach monety odkryto między szczękami, na piersiach
idwukrotnieprzydłoniach.Badającinnecmentarzyska(Bodzia,Dziekanowice)
stwierdzono, że dwa pierwszemiejsca częściej korelują ze starszymi grobami.
Wmłodszychnatomiast częściej odkrywanomonetywdłoniach zmarłych.Nie
jestwięcchybaprzypadkiem,że iwSowinkachstarszemonety (dirhem,denar
zTrewiru)odkrytezostaływgórnejpartiiszkieletu,młodszezaś(naśladownictwo
denaraOttonaiAdelajdyorazkrzyżówka)wystąpiływpobliżudłoni.

Interesującajestwreszcieanalizalokalizacjigrobówzmonetaminatleplanu
cmentarzyska. Zwraca uwagę, żew Sowinkach groby takiewystępująwyłącz-
niew jego południowo-zachodniej partii. Tu też został odkryty grób nr 70, co
prawdabezmonet,alezekwiwalentnymwyposażeniemkupieckim.Natejpod-
stawiemożnawnioskować,żejesttonajstarszaczęśćcmentarzyskaajednocze-
śnie skupiająca pochówki najmożniejszych osób. Z czasem rozprzestrzeniało
się ono w kierunku północno-wschodnim. Do tego samego wniosku doszedł
Andrzej Krzyszowski na podstawie analizy wyposażenia grobów oraz datowa-
nia za pomocąwęgla radioaktywnego.Można się zgodzić z tym badaczem, że
jednymznajstarszych, amożenawetnajstarszym, założycielskimpochówkiem
byłgrób148,którywyróżniałsięformą,rozmiaramiiwyposażeniem.Datowany
jest zarówno numizmatycznie, jak i metodą radiowęglową na koniec X w. Te
najstarszegrobyzostałyzaliczonedofazyI(por.ryc.1).Rzeczjednakciekawa,
żenieznalazłsięwjejobrębiegrób187,datowanymonetąOttonaIII.Byłaona
wdodatkuulokowanawustachzmarłego,awięcwedługstarszegorytuału.Czy
zatem nie należałoby się zastanowić nad przesunięciem granicymiędzy fazą I
afaząIItrochędalejnawschód?

Konkludującstwierdzamy,żepoczątkicmentarzawSowinkachmożnadato-
waćnakoniecXw.Monetymówią,żebyłonużytkowanyconajmniejdopołowy
XIw.Brakichwgrobachzpartiicmentarzyskapołożonejdalejnapółnocmożna
tłumaczyćtym,żegrobytesąjeszczemłodszeipochodzązczasu,kiedyzwyczaj
wyposażaniazmarłychwmonetystałsięrzadszyiwreszciezanikł.Takiprzypa-
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dekznamynaprzykładzdwufazowegocmentarzyskawBodzi.Domniemaniate
sąwpełnizgodnezustaleniamiAndrzejaKrzyszowskiego,dokonanyminapod-
stawiedatownikówarcheologicznych i użyciametody radiowęglowej.Zdaniem
tego badacza cmentarz w drugiej fazie funkcjonował do połowy XII w., przy
czymjegoczęśćnajmłodszazostałazlokalizowananapółnocnymskraju.

Nasuwasięturefleksjawypływającazanalizyźródełnumizmatycznych.Jak
już była wyżej mowa, groby zawierające monety z 1. połowy XI w. (nr 164,
240 i ewentualnie 52) zostały zaliczone do fazy II cmentarzyska. Ponieważ są
onepołożonewpobliżugranicymiędzyobiemafazamiachronologiczniemogą
przynależećjeszczedofazyI(ok.950–ok.1050),możnabypostawićpytanie,czy
niemamy tudoczynienia z jakąś faząprzejściową?Nieulegabowiemwątpli-
wości, że groby te sąmłodsze od tych z części południowo-zachodniej (nr 70,
148,151)ajednocześniestarszeodgrobówbezmonetzczęścipółnocno-wschod-
niej(nr57,78,367,441).

Inakoniecjeszczeuwagaogólnejnatury,dotyczącaróżnegorodzajudatow-
ników.O tym, że datowniki archeologiczne, oparte na typologii wytworów, są
mało precyzyjne— powszechnie wiadomo. Dostarczają one bowiem informa-
cji z dokładnością rzadkokiedywiększąniżpół stulecia, do czego trzeba jesz-
czedodaćnieznanyczasużytkowania.Większenadziejełączysięzdatowaniem
metodą radiowęglową. Kilka przykładów przedstawionych w tej pracy skłania
jednakdozachowaniaostrożności.Uzyskanebowiemwynikimówią,żewybrane
grobymożnadatowaćzpewnością95%wprzedzialeok.130(groby61,78,148,
151i441),160(grób57)anawet170lat(groby70i367).Wtejperspektywie
datownikinumizmatyczne,mimowszystkichswoichograniczeń,wydająsięnaj-
bardziejprecyzyjne.Itaknaprzykładgrób148,który—jaksięwydaje—okre-
ślapoczątkicmentarza,dziękiodkrytejwnimmoneciemożemydatowaćnaokres
nie dawniejszy niż trzecia ćwierćXw. a w praktyce na schyłek tego stulecia.
Wynik analizy radiowęglowej natomiast, jak pamiętamy, dopuszczał tutaj datę
nawetostuleciewcześniejszą30.

St. Suchodolski 

30Por. ostatnioS. Suchodolski,Datowanie początków cmentarzy wczesnośredniowiecznych 
na ziemiach polskich w świetle danych numizmatycznych(wdruku).
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Ryc.4.Sowinki,gm.Mosina,woj.wielkopolskie,stan.23a.Monetysrebrnezgrobównr148(1), 
187(2),240(3)i164(4).Fot.B.Walkiewicz,oprac.komp.B.Bednarczyk

Ryc.5.Sowinki,gm.Mosina,woj.wielkopolskie,stan.23a.Monetysrebrnezgrobównr148(1),
187(2),240(3)i164(4).Rys.J.Kędelska,oprac.komp.B.Bednarczyk
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Ryc.6.Sowinki,gm.Mosina,woj.wielkopolskie,stan.23a.Kompletodważnikówzgrobunr70
(stanpokonserwacji)(A—odważnikizołowiu;B—odważnikkamiennylubdotarowaniawagi;
C—odważnikiżelaznewkoszulkachzbrązu).Fot.K.Kucharska,oprac.komp.B.Bednarczyk

Ryc. 7. Sowinki, gm. Mosina, woj. wielkopolskie, stan. 23a. Odważniki o żelaznym rdzeniu
zgrobunr70(stanpokonserwacji).Rys.J.Kędelska,oprac.komp.B.Bednarczyk
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Ryc.8.Sowinki,gm.Mosina,woj.wielkopolskie,stan.23a.Odważnikiołowiane(1–12)zgrobu
nr70(stanpokonserwacji)iotoczakkamienny(13).Rys.W.Kudra,oprac.komp.B.Bednarczyk

Ryc.9.Sowinki,gm.Mosina,woj.wielkopolskie,stan.23a.Ręcznawagaskładanazgrobunr70
(stanpokonserwacji).Fot.K.Kucharska,oprac.komp.B.Bednarczyk
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Ryc.10.Sowinki,gm.Mosina,woj.wielkopolskie,stan.23a.Ręcznawagaskładanazgrobunr70
(stanpokonserwacji)(1–4,6–7—brąz,5—żelazo,isrebrneogniwkonazakończeniujednego

zramionwagioznaczonenr3).Rys.W.Kudra,oprac.komp.B.Bednarczyk
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Ryc.11.Sowinki,gm.Mosina,woj.wielkopolskie,stan.23a.Rekonstrukcjaręcznejwagiskładanej 
zgrobunr70.Rys.W.Kudra,oprac.komp.B.Bednarczyk
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ANNAKMIETOWICZ

ANEKS. DIRHEM ARABSKI Z SOWINEK

Fragment dirhema (około 1/4–1/5 całej monety), znaleziony w grobie
nr 148 z miejscowości Sowinki, dotarł do nas niestety w bardzo złym stanie
(ryc. 4:1; 5:1). Skorodowana powierzchnia zachowała jedynie niewielkie pozo-
stałościnapisów;szczęśliwymzbiegiemokoliczności,dająonejednakpodstawy
dopewnychustaleńiwniosków.

Naawersiewidocznesągdzieniegdziejakbyzarysyliter,trudnobyłobyjed-
nakprzedstawićjakąśprzekonywającąinterpretację.Wyjątekstanowicharaktery-
stycznagrupadwuliter zleg.1,tzw.szahady.

Na rewersie, w polu,widoczne są dwie litery i zarys trzeciej, z ostatniego
wiersza leg. 1: .Wkoło leg. 1. znajdowała się dosyć dobrzewidoczna
obwódka(pojedynczaliniowa).Wleg.2.dostrzegamyzarysywyrazu , 
ztypowegotekstukoranicznego;jegopołożeniejestwłaściwe,tzn.zgodneznor-
malnym rozplanowaniem napisów tej okrężnej legendy. Fragment ma kształt
ćwiartkimonety.Waży0,461g.

Litery z leg. 1 rewersu stanowią niewątpliwie część imienia. Niestety nie
jest towskazówka jednoznaczna, gdyż pierwsza z nichmoże zostać odczytana
zarównojakonjakib;fakttenorazpołożenienapisustwarzająmożliwośćnastę-
pującychinterpretacji:

A.Może tu chodzićo imięNūḥ, , będącepatronimiczną częścią imion
dwóchemirówzdynastiiSāmānidów:‘Abdal-MalikaibnNūḥ (954–961AD)lub
jegobratainastępcyManṣūraibnNūḥ(961–976AD).

B.Wspomnianeliterymogąbyćrównieżpoczątkiemimieniarodowegojed-
negozwładcówdynastiiBuwajhidów: ,Buwajh.Zewzględunato,żeimię
toznajdujesięnarewersie,możemyprzypuszczać,żebyłtoRuknad-dawlaAbū
‘AlīBuwajh (950–976AD),aniejegobratikoregentMu’izzad-dawla,którego
imięwystępujenaogółna awersie.Wymienione trzypanowaniapokrywają się
czasowo,mieszczącsięwtrzeciejćwiartceXw.
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COINSANDMERCHANTUTENSILSFROMTHEEARLYMEDIEVALBURIAL
GROUNDINSOWINKI(THEPOZNAŃDISTRICT)

(Summary)

In1989–1991ateamofarchaeologistssupervisedbyAndrzejKrzyszowskiexamined
theentireearlymedievalburialgroundinSowinkinearPoznań.150gravesintotalwere
discovered,datedapproximatelytothe10th–12thcentury.Injustfourorfiveofthemthe
followingcoinswerediscovered:
1. A fragment of an Arabic dirham from the third quarter of the 10th century (see

Appendix).Itwasfoundinthechambergraveno.148onthechestofadeadpersonof
undeterminedsex.Thegraveisconsideredtobetheoldestinthewholeburialground.

2. AfragmentofKingOttoIII’s(983–996)pfennigofTrier(Dbg461,Weiller43/43,CNG
17.9).Thecoinwasdiscoveredintheplaceofthemouthofadeadman(grave187).

3. AfragmentofacoinimitatingOtto-Adelheidpfennigs(struckfrom983),typeHatzV,
datedtoc.1015–1040.Thefragmentwasdiscoverednexttotherighthandofadead
male(graveno.240).

4. Awholecrosspenny,typeV(Gumowski,CNP545–605),fromc.1015–1040,found
nexttoadeadwoman’srighthand(grave164).

5. Acoinorasilverplatewithoutadieimprint,lostshortlyafterthediscoveryandprior
toexamination,foundunderaskullofawoman(grave52).
Apart fromthat, ingrave76ofayoungperson(juvenis)ofundeterminedsex,near

themandible a set of 18weights in a small leather bagwas found. Six of themwere
from bronze-coated iron (type Steuer B1). Due to heavy corrosion, after conservation
their weight fell to 31.7–7.14 g. The remaining 12 weights were made of lead.After
conservation theyweigh9.04–0.72g.Among theweights therewasalsoa roundstone,
weighing2,78g.Inthesamegrave,onthechestofthedeadpersontherewasatwo-pan
scale(typeSteuer3).Thescalecanbedatedtothesecondhalfofthe10thcentury.

Thedatesprovidedindicatethetimeofcoinage.Obviously,todeterminethetimethey
wereplacedinthegravesoneneedstoincludethecirculationperiod.Inthecaseofcoins
1–3thismaybeestimatedasc.25years.Theentirecoin(no.4)musthavebeendeposited
earlier.Thegravescontaining thecoinsaswellas thegravewith thescaleandweights
arelocatedinthesouth-westpartoftheburialground,whichistheolderpartthatcanbe
datedbacktotheendofthe10thandthefirsthalfofthe11thcentury.
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