
TA'EMNICE
orfwsl(lcH
ffiy1r1
Kotedro ofiwsko
przyciąga sztuką
sakratną i stynnymi
organami. A[e ma
równ.iez drugie,
mnleJ znane oblicze
- jest wietką
nekropottą. Skrywa
prochy ksiąząt
gdansko-pomorskich,
dlatego nazywa się
Ją czasem
W-awelem Potnocy
rRłoosrłw żvoot,llx

slerpnia 1684 roku
W opactwie cystersów
w otiwie pojawil'i się
dwaj lekarze. Ludwig

Von Hammen - medyk kró-
tewski i Johannes Schmredt
- lekarz gdański, mie|'i zbadać
zwtoki zmartego przed pót
wiekiem opata Adama Trebni_
ca. Niosąc torby z narzędziami
chirurgicznymi, wesz[i do ro_
ściota klasztornego i w obec-
ności konwentu otworzyLi
stojącą w Kaplicy Mariackiej
trumnę. Widok, jaki ukazat się, ich oczom, wprawit ich w zdu_
mienie. Mimo upŁywu tat ciato
opata nie nosito zadnych oznak
rozktadu!'Gtowę, k|'at-
kę piersiową, brzuch
znaleziono w ca-
tości, nie obróci-
ty stę w proch.
Gatki oczne
w obydwu
oczodo-

tach pozostaŁy wypetnione I
Karnacja twarzy dość bl.ada I,l ZvŁv,nerwy, arterie w kończy. nacn są wyraźnie zaznac

.: Wszystkie zwtoki pochowan
W tym grobowcu we wcześ

] niejszym i póŹniejszym cza
sie u|'egĘ rozktadowi, tytko tc
jedno ciato pozostato nienaru-
szone' Jest to przypadek, któn.
zdarzyt się wbrew porządkow:
naturaLnemu i nie stosuie qre

do powszechnv.r-', p."' n]iuł:
- to fragment sporządzonegc
wówczas przez Schmiedt;
l von Hammena protokotu
sekcyjnego. Od tamtego czasu
nikt juz nie ogl'ądat ciata opat;
Trebnica. Trumnę pozosta-
wlono w Kapticy Mariackie.
a w 1910 roku przeniesiono ja
do krypty pod Kapl'icą opatóv;
Stoi tam do dziś. zamknięta z;
grubymi dębowyml drzwtami
Czy ciato opata nadal opier;
się dziataniu czasu? To;edn:
z wie|'u tajemnic, jakie skrywa;a
krypty katedry oLiwskiej.

HIENYCMENTARNE
Przez ponad sześć stulec'

:s:nienra konwentu ol-iwskie_
go ('-:E5-r83r) pod posaozra
\-:S:: : "*.:*:: \ tS::J:: (dZiSie';_
sza ka:ecra) grzerano zr:.arrycl-.
opatow. przeorów. mnichÓw-
-kaptanóW. braci-konwersÓw'
donatorów opactwa, arySto-
kratów, ofiary wojen. epidemii'''
W sumie kiLkaset pochówków.
choc ich doktadna Liczba jesr
dziś niemozliwa do oszacowa-
nia' Kościót pLądrowa|-i Pruso-
wie. Brandenburczycy. Krzyza_
cy, husyci, Szwedzi, Ros;anre.
Wszyscy rozpruwali grobowce
w poszukiwaniu kosztowności'
dewastując pŁyty nagrobne
t sarkofagi. V'/ tS7-l roku opac_
two niemal zrównali z ziemtą

gdańszczanie, mszcząc się
na cystersach za forsowa_

nie przez nich kandyda_
tury Batorego na króla

PoLski. Gotyckie otta_
rze, rzeŹby, epitafia

strawit wówczas
pozar, a gro-
bowce roz-



trzaskaŁy wal'ące się skl.epienia.
Batory wystawit gdańszcza-
nom stony rachunek zaznrsz_
czenia _ 20 tysięcy tal'arów
w ztocie. Dzięki temu, wyko-
rzystując ocaLate mury, do r58z
roku cystersi postawiLi nowy
kośclóŁ W 1688 roku ozdobio-
no go Darokowym portalem
z piaskowca, i w takim ksztat_
::: przetrwat do dziś. Choć jego
p.sa:Zka usiana jest pŁytami
".is-o3nyml, to jednak zadna
*'=::chodzi z czasów sprzed
*'::adu gdańszczan. Czy za.
'....nicy próbowali wytuskać
:::: gruzów świątyni ludzkie
:::zątki ze starych grobow-
: cr,v? Niewyk[uczone...

Dwa Lata temu proboszcz
-.atedry oLiwskiej dokonat za_
:kakującego odkrycia' Stojąc
przed renesansowym otta_
rzem św. Trójcy z 1688 roku
zauwazyt niewielki otwór
.'v ozdobnej desce zamykającej
predeltę (podstawę nastawy
ottarzowej). Dziurkę od rLucza.
KLucz oczywiście przepadt wie-
ki temu' więc ksiądz' wiedziony
clekawoŚcią, chwycit za pokrytą
malowidtami listwę i''. mocno
szarpnąt' opadta z huklem, uka-
zując ustawione w rzędzte ce.
ramiczne urny' Petne prochów
i potrzaskanych kości. Prawdo-
podobnie zebranych ze znsz_
czonych w r57 roku krypt.

W katedrze znajduje się
jeszcze jedno ossarium. Do
dziś nreodnaleztone. ZŁozono
w nim szczątki fundatorów
opactwa I jego hojnych patro_
nów: ksiązat gdańsko-pomor-
skich z dynastii Soorestawiców

Jedną z piehłszych pocho-
wanych w kościele oliwskim
osób byt zmarĘ w 1205 roKu
namiestnik Pomorza Gdań-
skiego - Sambor l. po nim spo-
częli tu kolejni l.oka|'ni wtao-
cy - Mściwój |, Świętopetk ||

Wietki, Mściwój ll. obok nich
grzebano cztonkóW książęcego
rodu. Zony, dzteci, krewnych...
Razem okoto 6o pochówków.
ń/ 13oo roku zakonnicy ze-
:rali ich rozproszone szczątki
ztozy|.ije pod pótnocną ścraną

:rezbiterium. Tuz obok posta-

wi[i Sobiestawicom symboticz_
ny grobowtec zbrązu' W 433
roku zrabowal.i go pLądrujący
opactwo husyci. KoLejny po_
mnik zntszczyti w r57 roku
gdańszczanie. Gdy cysrersr
dŹwignę|.i z ruin opactwo, za-
mÓwiLi w jednej z gdańskich
pracowni nowy grobowiec.
Kosztowat jak na ówczesne
czasy sporo' bo Boo florenóW
mlmo wszystko jednak cena
nie byta wygórowana' bowiem
za dtuto chwycit znakomity fla_
mandzki rzeżbiarz i architekt
Wil,helm van den Btocke. Wy_
konany przez niego sarkofag do
tBBg roku stat w prezbiterium.
A dziś podziwiać go mozna
w nawre poprzecznej katedry.

SKARBY
W KRYPCIE

Tajemnice skrywają tez miej-
sca póŹniejszych pochówków
Choćby Krypta opatóW Wy-
Dudowana pod prezbiterium
w drugiej potowie XVll wieku.
.,Krypta zostata po sekuLaryza_
cji opactwa oLiwskiego otwarta
po raz pierwszy w 1B3g roku,
Poszukiwano w niej rzerco_
mo ukrytych tu w 1655 roku
przed Szwedami skarbów.
Nic nie znaleziono. ,,[...] dnia
z4 X|| lBBo r. mistrz śl.usarskl
Mazurkiewicz oraz Schu[2,
mistrz kowalski z Gdańska,
otrzymali pozwolenie na prze_
prowadzenre wykopaLisk pod
prezbiterium. PowoŁywa|'i się
przy tym na reLację jednego
ze stuzby ostatniego przeora
Jana BLuhma, ktÓremu przeor
miat powierzyć tę tajemnicę'
Prace trwaty od 6 do r9 l
rBBr r [,..] Na jednej z trumien
naptsano wówczas otówkiem:
Skarbu szukaLi Mazurkiewicz
i JuLiusz janzen' Zarówno wta-
dze kościeLne w PeLp|'lnie, jak
równiez wtadze pruskie za-
broniŁy da[szych poszukiwań.
W marcu 1945 roku wojska
sowteckie otworzyŁy kryptę,
przy czym pĘta marmurowa
zostata uszkodzona, a trumny
opatÓw otwarte' Ksiądz lu-
bomskl [wikariusz katedraLny]
przeprowadzit wówczas ogl.ę-
dziny krypty i zobaczyt po jej

{-
Podstowo

renesonsowego
o|torzo św Trójcy,
w której stoją urny

ze szczątkami
cystersóW. jest

otwierana w oktawie
Wszystkich Świętych'

Płytę nogrobno
Konorskich wykonano
z czerwonego wapienia.

' WyrzeŹbiLiją gdańscy
Kamlenlarze na początku

XVll wieku.

obu stronach trumny w więk-
szości bez napisów, ustawione
jedna na drugiej" - tak dzieje
krypty po rozwiązaniu opac-
twa opisuje ksiądz Zygmunt
lwicki w ksiązce przewodniku
po katedrze ,,Nekropol-ia oLiw-
ska''. Ksiądz spenetrowat kryptę
w marcu r97r roku, kiedy zo_
stata otwarta po raz ostatni.
Stwierdzit wówczas ,.ze jej wy-
mtary Wynoszą 12X4,5 m' Przy

jej wschodniej ścianie znajduje
slę maŁy otwór prowadzący do
znajdującej się pod ottarzem
komory. w której Lezy mnóstwo
l'udzkich kości. W krypcte zna1-
dowato się okoto 50 trumien''.

Budowniczym krypty oyt
Michat Antoni Hacki (163o-
-1703) - świątobLiwy mnich,
zręczny dyplomata i ta;ny
agent króLewskiego kontrwy-
wiadu w jednej osobie.-_-___)
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tymi pŁytami spoczęto wteLe

barwnych postact. Czasem
kontrowersyjnych, bo zyctory-
sy niektorych mnichow Są jakby

zywcem wyjęte z kart awantur-
niczych opowieśct. Przyktadem
moze byc przeor t samozwan-
czy opat Klemens Montaw

We-wspotpracy z szefem (155o-16o5), ktorego pŁyta na-
gdanskiej poczty rozszyfro- grobna Lezy obok Kapltcy Pięciu
wat m.in. korespondencję Ran. Za jego czasow opactwo
dyplomatow francuskich, de- oLiwskte nazywano >spelunką
maskując spisek wymierzony totrow<.Przez Lata w gdansktm
w Jana III Sobieskiego. Trumnę Dworze Artusa opowtadano so-
ze zwŁokami Hacktego probo- bie htstorię, jakto zdjęty zurzę-
wat odnaleŹĆ podczas rekone- du przeora Montaw, uptwszy się

sansu po krypcte ks. lwickt. Bez w >Wielkiej Karczmie<<, wracat
skutku. do klasztoru w towarzystwie bi-

BARWNE TEż Tu tEżĄ jącego w bęben dobosza i ktlku

,,Konarscy byli jedną z naj- uzbrojonych kompanow,z kto.
znamtenttszych rodzin Prus rych jeden krzyczaŁ: >Htc est
KroLewskich - opowtada,,Focu- prior OLivensis!< (To jest przeor
sowt Historia'' Robert Manow- oliwy). Probujący Zaprowadzić
ski, htstoryk t gdanskt przewod- porządek w klasztorze opat Da-

ntk. . W Listopadzie 16o9 roku wtd Konarski wtrąctt Montawa
na pogrzeb Feliksa do Oltwy do Lochu.Trzymat go pod klu-
zjechata cata szLachecka śmte. czem, dopoki ten nte wskazat
tanka z okolicy. Wystawna sty- wszystktch skrytek, w ktorych
pa ciągnęta się trzy dni. Swtet- ukryt skradzione z klasztor-
ne jedzente, wyborne wtno... nego skarbca guldeny. Nietu-
Gdy cystersi zamknęLt w koncu ztnkowymi postactami byli tez
ptwntcę z klasztornymt dobra- bracia konwersi, ktorzy W 1609
mi i chcieli odprawiĆ podpttych roku, nte mogąc doprosiĆ stę
gości do domu' ci wzięLt się za przywilejow przystugujących
tby. Po bijatyce Lekarze mielt mntchom kaptanom, uzbrojent
petne ręce roboty. Przeor Ftlip w bron palną zbiegli do Gdan-
Adler zapisat wowczas w klasz- ska. Tam, w towarzystwie dam
tornej krontce: >Ach co za re- Lekkich obyczajow, wsiedli na
qutem! Nie godzi się, zebyśmy okręty i ruszyli w świat. Trzech
takie p ogrzeby urządzali!<<''. z ntch po Latach wrocito do OLi-

PŁyta nagrobna Konarskich Wy. lch pŁyty nagrobne wiszą
- potęzny, Wyrznięty z wapte- w kruzgankach''.
nia blok z wykutymi ptasko- Podobnych htstorit jest Wtę-

rzeŹbami matzonkow jest cej. Wydobyt je z klasztornych
najptękniejszym zachowanym annatow i przypisat do po-
przyktadem sztuki kamientar- szczegolnychptytnagrobnych
sktej dawnego Gdanska. Trud- Wspomniany juŻ ks. |wicki
no odenruać od ntej wzrok. ALe w swojej ksiązce przewodntku.
to tylko jedna spośrod 1o9 Warto wztąć ją do ręki t od-
pŁyt nagrobnych znajdujących być niecodzienny Spacer po
się w katedrze t kruzgankach. katedrz e. Z wzrokiem wbitym
Wtększ ośĆ z nich to niep ozor- W posadzkę wędrowaĆ od pŁyty

ne (85/So cm) bloki czerwonego do ptyty, od zyciorysu do zy-
wapienta, pod ktorym| zŁoŻono ciorysu. To fascynująca podroz
zwtokt cystersow. Nadgryzione przezhistorię oLiwsktego opac-
zębem czasu, z catkowicie Lub twa, ktorą tworzylt niezwyklt
częściowo zatartymi tnskryp- Ludzte. Swięci I grzesznicy.
cjamt,sązazwyczajtgnorowane

|/ ościoŁv - obok swej podstawowej funkcji - do początkow XlX w.

] \petnttv rowniez wazną ro|'ę jako miejsca pochowkow. ŚLadem tej

praktyki są umieszczonew tch posadzkach ptyty nagrobne. Taka forma

pogrzebu prakĘkowana byta nie tylko W przypadku duchownych czy

ksiąząt i magnatow ale rowniez bogatych kupcow. Pochowek w kościele

postrzegano jako bardziej prestizowy niz na cmentarzu,swoistą formę

potwierdzenia zycia godnego wiecznej nagrody. Ptyty nagrobne, często

wytarte stopamt kolejnych pokolen modtąrych się w świątyniach wter-

nych, kryją nie tytko doczesne szczątkipoboznych mnichow, ale i osob

o pogmatwanych kolejach Losu.

Nieraz bogato zdobtone, prawdziwe perŁy kamieniarskiego kunsztu,

nofują imiona dawno zmartych Ludzi i pobozne sentencje, zakonczone

prośbą o modlitwę w intencji spokoju ich duszy. Choć nie mogą się row.

naĆzwystrojem ottarzy czy banrunością wttraży, są niezwykle cennym

śLadem dawnego zwyczaju t warto przystanąć przy nich w hakcte od-

wiedzin historycznych obiektow sakralnych, takich jak katedra w Oliwie.

Aniolowie
z dzwonkami
wchodzą w sktad
anieLskiej
orkiestry, ktora
zdobi oLiwskie
organy.


