
§erce klasztoru
Q rcdnbwiecay khztomy crrrentrz
tJz gtobami dominikanów odkryli
walszawscy archeolodzy w plwnicy
przy kościele św. Mikołaja.

- Odsłoniliśmy szkielety sześciu
mężczyzn, których pochowano
w drewnianych trumnach. Resztki
drewna zachowały się do dziś - opo-
wiada Andrzej Gołembnik z Instytu-
tu Archeologii Uniwersytetu War-
szawskiego, który prowadzi wykopa-
liska. * Jeden miał ręce owinięte bur-
sztynowym różańcem, Drugiemu za-
wieszono na szyi metalową plakietkę,
dziś już bardzo skorodowaną. Praw-
dopodobnie był to medalik.

Nieprzetrwał nawet sfzęp habitu, jed-
nak - zdaniem specjalistów - wiele
przesłanek wskazuje na to, że są to gro-
by zakonników.

Szkielety leżą pod tzw. Dominikań-
ską Górką, czyli budynkiem, w którym
współcześnie dominikanie prowadzą
działalność duszpasterską. Przez kilka
wieków stał tam klasztor, budowany od
średniowiecza, Na XVIl-wiecznym pla-
nie tej budowli w miejscu,,Górki" |est
narysowany kapitularz - ,,serce klasz-
toru", Bylo to miejsce. w którym m,in.
zbierała się kapituła zakonu. a mnisi do-
konywali swego rodzaju obrachunku
z życiem, tzw. kapituły win.

* Zgodnie z tradycjąchowano pod nim
zakonników - mówi o. Marek Grubka.
dominikanin z Gdańska. - W naszym
krakowskim domu zakonnym do dzi-
siaj stoją ich trumny sprzed stuleci.

Gdański klasztor rozebrali Prusacy
w XIX wieku. W pogłębianej kilkakot-
niepiwnicy jest dzisiaj kotłownia. W ze-
szłym tygodniu archeolodzy natrafili
w niej na szczątki ludzi,

Zdaniembadaczy zostali oni pocho-
wani w średniowieczu.

- W pobliżu trumien znaleźliśmy kilka
drobnych fragmentów naczyń z XIll lub
XIV stulecia - mówi Gołembnik.

Zwłoki leżały prawdopodobnie we
wspólnej komorze grobowej, ale nie mu-
rowanej. lecz wykopanej w ziemi i osza-
lowanej drewnem.

-ZmarĘh pochowano z ńezwykłą$a-
rannością - uwaźa prof. Ifurol Piasecki,
który kieruje Zakładem Antropologii
Historycznej Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego.
- Trumny ustawiono w dwóch rzę-
dach, blisko siebie, tak żeby więcej
się zmieściło w komorze grobowej, co

było ułatwione, ponieważ miały tra-
pezowaty kształt.

Umieszczano je więc naprzemiennie
- przy głowie zmarłego nogi następnego
itd. Gdy przesuwano jedną z nich, żeby
dać miejsce następnej. robiono to niez-
wykle ostrożnie, by nie naruszyć układu
anatomicznego szczątków. Taka pieczo-
łowitość w postępowaniu wskazuje, że
nie byl to zwyczajny cmentar7.

- Na innych średniowiecznych neko-
poliach grabarze bez pardonu wkopylva-
li jeden grób w drugi- mówi dr Edmund
Kizik, historyk z Uniwersytetu Gdańskie-
go. * A nawet później, gdy istniały mu-

rowane krypty, ich właściciele dbali, żę-
by było w nich miejsce dla następnych
zmarłych, Zmlrszałą trumnę dostawał
gnbuz, żeby miał czym palić w piecu,
a kości wkoppvano w ziemię, lub prze-
kładano do trumny sąsiada.

Co wiemy o ludziach, których szcząr
ki odĘli archeolodzy?
- Byli to przewźnie wysocy mężczyź-

ni w wieku około 40-50 lat, Na ich szkie-
letach nie widać śladów powźniejszych
chorób - mówi prof. Piasecki - Tylkoje-
den z nich zmarł w wieku 14- l6lat. Moż-
liwe, że odbyvał nowicjat. Część z nich
reprezentuje tzw. typ nordyoki, mogli
więc przybyć z Anglii lub Skandynawii,
co niejest dziwne, bo i dziś także mnisi
przebywają w klasztorach odległych od
miejsca wego urodzenia.

Dominikanie, którzy fi nansują wyko-
paliska, są zaskoczeni i bardzo urado-
wani odkyciem.

- W przyszłości nie będzie już w tym
miejscu kotłowni - zapewnia o. Marek
Grubka. - Będzie to miejsce modlitew-
nych spotkań, może nawet kaplica.
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Nie Przetrvval nawet strzęp habitu, jednak wiele przesłanek wskazuje na to, że sąto groby zakonników


