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OO MOŻE ANTROPOLOG
Antropolog, który bada ludzkie ko-

ści. może okeślić wiek zmarłego,
jego płec. powiedziec. na co choro-
wał i iał wyglądał. a nieraz również

skąd pochodził. O zaawansowanym
wieku świadczy m.in. silne zrośnię-
cie się szwów czaszkowych i starcie

koron zębów. O płci m.in. kształt
miednicy. która jesl znacznie szersza

u kobiet. Męskie szkielety ąbardziej
masywne od kobiecych. a czaszki
mają silniej rozwinięte fuki nadoczo-
doiowe. Także pojemność puszki
mózgowej kobietjest średnio 100cm
sześĆiennych mniejsza niż męż-
czyzn, co zdaniem antyfeministów
świadczy o mniejszym potencjale in-
telektuainym kobiet. Jednak wśród
rn:ężczyzn częściej zdarzają się bar-

dzo dlże czasfi lub niezwykle ma-

łe, Dlatego, zdaniem naszego roz-
mówcy, jest wśród nich więcej ge-

niuszy, ale też spora grupa idiotów.
Kobiót genialnych jest co prawda

mniej, lecz za to więcej normalnych,
bo mają do spełnienia ważniejszą
fuŃcję biologiczną.
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Profesor Piasecki bada szczątki odkryte na gdańskim cmentarżysku

lI a śledniowiecznyrn cmentazu,
ll xtą niedawm Ńxyiwarczarv-
scy archeolodzy przy koścŁ{e św. Mi-
kołaia, lea Ępewnił spątki dorni-
nikańw z xlll-xv stulecia. w minb
ry we*end docćs]E szczątki€ńń
skich ,,czamych mnicłńw" badal an
tlopolog.

Donorł Mrxł.łsznwrcz: Jak rvyg|ą-
dali zakonnicy, których szczątki Pan
opisuje?
Pnop. Kłnol PtasEcxt: Jeden z pew-

nością był przystojny. Cztefdziestolet-
ni, wysoki mnich pochowany z burszty-
nowym różańcem, prawdopodobnie był
brunetem, miał szeroki nos i skórę
znacznie ciemniejszą od pozostałych.
Bardzo się różnił wyglądem od wspoł-
braci. A obok niego pochowano starsze-
go braciszka z długim, opuszczonym
nosem.
Ten pierwszy to typ południowca.
Czyżby rawitał do Gdanska z połud-
ńa Europy?
- Nie zdziwiłbym się, zwłaszcza że

średniowieczni mnisi wędrowali od
klasztoru do klasztoru i bardzo często
osiedlali się daleko od miejsca, z któ-
rego pochodzili. Czaszka człowieka,
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o którym rozmawiamy, ma wiele cech
charakterystycznych dla mieszkańców
basenu Morza Sródziemnego i połnoc-
nej Afryki. Nie jest to dowód, że był
Hiszpanem, ale istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że tak było.
Czy,Hiszpan" na coś chorował?
- Na jego kościach nie widać śladów,

które by o tym świadczyĘ, Nawet zęby
miał bardzo zdrowe. W ogóle mnisi cie-
szyli się w średniowieczu |epszym zdro-
wiem niż reszta społeczeństwa choćby
dlatego, że regularnie spożyrva|i posił-
ki. Taki tryb życia naszlcała regia za-
konu. Poza ry,m oni zajmowali się me-
dycyną - udzielali ludziom porad i pro-

wadzili zielarskie ogrodki. Potrafili więc
także leczyć siebie, choć oczywiście
z wieloma chorobami nie umieli sobie
poradzić. Na pewno jeden z tu pocho-
wanych cierpiał na reumatyzm.
Skąd Pan wie?
- Wnioskuję na podstawie zrośniętych

kręgów piersiowych, Tak duże. reuma-
tyczne zniekształcenie kręgosłupa za-
pewne przeszkadzało mu w codzien-.
nym życiu. Myślę, że z trudem, szt}Tv-

no się poruszał.
Głowa jednego z mnichów |eży przy
jego łokciu. Czy została ścięta?
- Nie wiem, bo nie ma jego szyi. Być

może została przesunięta, kiedy robio-
no wykop pod mur, który stoi obok. Nie
mogę zatem sprawdzić, czy na jej krę-
gach widać ślady miecza.
Jak wyglrylają takie ślady?
- Zapewniam, że ą na tyle wyraźne,

,,nienaturalne" i odmienne od innych
urazów, że nie można ich przeoczyć.
Niedawno badałem szczątki trzech
ctrześcijańskich młodzieńców, którym
w XII lub XIII wieku foięto głowy szab-
lą w miejscowości Naqlun w Egipcie.
Jeden miał przecięĄ potylicę, a drugi
żuchwę i ścięte korony zębów. Dobn,
szermiercza robota.
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