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Wstęp
badania archeologiczno-architektoniczne prze-

prowadzone w latach 2010–2013 w obrębie kościoła i kla-
sztoru oo. Dominikanów w Krakowie1 przyniosły między
innymi odkrycia licznych szczątków ludzkich. Znaleziska
pochodzą z wykopów badawczych zlokalizowanych na 
I wirydarzu i w krużgankach, w sąsiedztwie furty – przy
murze zewnętrznym kaplicy św. Marii Magdaleny i w pre-
zbiterium bazyliki Trójcy świętej (Ryc. 1). Na I wirydarzu,
po północnej stronie świątyni, ujawniono szereg zniszczo-
nych bądź znajdujących się na złożu wtórnym pochówków
(ossuariów), które wiązać należy najprawdopodobniej 
z funkcjonującym przez kilkaset lat cmentarzem przyklasz-
tornym. odkryto tu także jednostkowe pochówki szkiele-
towe, zalegające na trzech różnych poziomach (Ryc. 2).
Dwa z tych grobów, które zbadano w pierwszej kolejności,
zostały opisane poniżej. Przedmiotem szczegółowego omó-
wienia będą także szczątki ludzkie znalezione w bardzo
interesującym kontekście, w obrębie wykopu archeologicz-
nego założonego w krypcie pod prezbiterium bazyliki
Trójcy świętej.

Wspomniane dwa pochówki z I wirydarza odkryto
w wykopie badawczym nr 2/10, na głęb. 76–90 cm. Nie
udało się uchwycić w całości zarysów ich jam grobowych,
które uległy uszkodzeniu przez młodsze nawarstwienia
nowożytne (Ryc. 3). W grobie 1 szkielet ludzki spoczywał
na głębokości 80–90 cm, a w wyeksplorowanym częściowo
grobie nr 2 – na głębokości 76 cm. Zmarłego z grobu 1
pochowano głową w kierunku zachodnim, w pozycji wy-
prostowanej na wznak, z rękami prawdopodobnie wycią-
gniętmi wzdłuż tułowia. osobnik z grobu nr 2 został zło-

żony w podobnej pozycji, z rękami skrzyżowanymi na pier-
siach. Zwarty układ szczątków w obu grobach wskazuje, że
zmarłych skrępowano przed pogrzebem, owijając być może
rodzajem całunu (boJęś-bIAłASIK, NIEMIEc 2013: 273).
Kolejne ciała przypuszczalnie zawinięte w całun odkryto 
w innych częściach wirydarza w następnym sezonie badaw-
czym (wykop 3/11). W niektórych z nich znajdowały się
brązowe haftki, stanowiące być może zapięcia całunów.
Haftki uznaje się za elementy pochodzenia zachodnioeuro-
pejskiego i datuje na Xv w. Nie można wykluczyć, że na zie-
miach polskich wyroby takie pojawiły się z pewnym opóź-
nieniem, w 2. połowie Xv w. (boJęś-bIAłASIK, NIEMIEc

2013: 274–275). 
Analiza stratygrafii nawarstwień na wirydarzu

wskazuje, że groby 1 i 2 należy datować na Xv w. być może
związane są one z drugą połową tego stulecia, jeśli przyj-
miemy, że pochodzą one z tego samego okresu, co wspo-
mniane pochówki, w których odkryto haftki (boJęś-
-bIAłASIK, NIEMIEc 2013: 304–305). 

Nie dysponujemy bezpośrednimi przesłankami
pozwalającymi na interpretację pozycji społecznej osób
pochowanych w opisanych grobach. Fakt odkrycia ich na
cmentarzu przyklasztornym nie wskazuje automatycznie
na związek z warstwą duchowieństwa, gdyż w średniowie-
czu wokół świątyń klasztornych chowano także świeckich.
Przykłady takich praktyk znane są między innymi z klasz-
torów dominikańskich na śląsku – w Raciborzu2 i Wrocła-
wiu3. osoby spoza stanu duchownego chowano też – od
schyłku wczesnego średniowiecza po okres nowożytny – po
południowej i zachodniej stronie kościoła dominikańskie-
go w Krakowie (MySZKA 2003: 136; łycZAK, GóRSKI 2013:
236, 254; RoJKoWSKA 2013: 211–212). Niejasny pozostaje
natomiast charakter nekropoli rozciągającej się na północ
od tej świątyni, skąd pochodzą omawiane groby. W miej-
scu tym lokalizuje się niekiedy cmentarz konwentualny,
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1 badaniami kierował dr Dariusz Niemiec z Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zob. boJęś-bIAłASIK, NIEMIEc
2013.
2 Informacje o chowaniu osób spoza stanu duchownego na do-
minikańskim cmentarzu przyklasztornym w Raciborzu pochodzą
z początku XIv w., z okresu konfliktu pomiędzy zakonnikami 
a proboszczem raciborskim Gizelerem, roszczącym sobie prawa

do sprawowania ostatniej posługi kapłańskiej (bARcIAK, SEPIAł
2011: 43). 
3 Na nekropoli zlokalizowanej przy kościele św. Wojciecha we
Wrocławiu, pełniącego funkcję świątyni przyklasztornej, od
momentu konsekrowania go dla dominikanów w 1226 r. prawo
do pochówku mieli również mieszczanie (WoJcIESZAK 2012:
124).



ANNA KUbIcA-GRyGIEL

328

Ryc. 1. Lokalizacja pochówków odkrytych w obrębie klasztoru i kościoła oo. Dominikanów w Krakowie w latach 2010– 
–2013 (wg boJęś-bIAłASIK, NIEMIEc 2013, z modyfikacjami).
Fig. 1. Localisation of burials discovered within the Dominican monastery and church in Kraków in the years 2010–2013.
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Ryc. 2. Lokalizacja grobów szkie-
letowych na I wirydarzu klaszto-
ru oo. Dominikanów w Krako-
wie odkrytych podczas badań
archeologicznych w latach 2010–
–2011 (oprac. D. Niemiec).
Fig. 2. Localisation of skeleton
burials in the first garth of 
the Dominican monastery in
Kraków discovered during ar-
chaeological excavations in the
years 2010 and 2011.

Ryc. 3. Układ szczątków
ludzkich w grobach nr 1
i 2 (oprac. A. Kubica-
-Grygiel).
Fig. 3. Layout of human
remains in the burials
nos. 1 and 2.



założony w sąsiedztwie grobu św. Jacka odrowąża, znajdu-
jącego się pierwotnie we wschodnim zakończeniu północ-
nej nawy kościoła św. Trójcy (SZyMA 2004: 24, 90–91;
boJęś-bIAłASIK, NIEMIEc 2013: 275, 307). Nie wyklucza
to jednak, że przez pewien czas mogli tu być również cho-
wani świeccy, zwłaszcza w okresie poprzedzającym poważ-
ną reorganizację przestrzeni klasztoru w okresie nowożyt-
nym, gdy prawdopodobnie nie przestrzegano jeszcze ściśle
granic poszczególnych stref grzebalnych w otoczeniu świą-
tyni. bliższych informacji o pochodzeniu osób pochowa-
nych w omawianych grobach nie dostarcza też analiza cech
obrządku pogrzebowego. Zarejestrowany układ zmarłych
w pozycji wyprostowanej, głową ku zachodowi, z rękami
wyciągniętymi wzdłuż tułowia lub skrzyżowanymi na pier-
siach, jest spotykany w średniowieczu zarówno w grobach
osób świeckich, jak i duchownych. Zwyczaj odmiennego
traktowania pochówków kapłanów, polegający na chowa-
niu ich głową ku wschodowi, a twarzą ku fasadzie zachod-
niej kościoła, rozpowszechnił się dopiero od XvI w.
(DąbRoWSKA 2008: 34, 35, 46, 101–102). Interesujące jest
natomiast, że w obu grobach złożono zmarłych owiniętych
prawdopodobnie w całun. Wyraźne nakazy specjalnego
przygotowania zwłok do pogrzebu, takie jak bandażowanie
ciała, wiązanie palców rąk i nóg, a także zawinięcie ciała
zmarłego w całun, zawierają średniowieczne teksty obrzę-
dowe. Przykłady takiego bandażowania zwłok znane są
m.in. z miniatur Pontyfikału gnieźnieńskiego z XIII w.
(DąbRoWSKA 2008: 103). 

Szczegółowego omówienia wymaga także pochó-
wek odkryty w wykopie 1/10, założonym w krypcie pod pre-
zbiterium bazyliki Trójcy świętej, pomiędzy filarem późno-
romańskim a południowym murem obwodowym (boJęś-
-bIAłASIK, NIEMIEc 2013: 267). Na głębokości 280 cm, 
40 cm poniżej dna krypty, odsłonięto zarys jamy o wymia-
rach 80×130 cm, wkopanej głęboko w podłoże calcowe.
obiekt ten został naruszony prawdopodobnie u schyłku
średniowiecza i w XvII w., kiedy uformowało się ostatecz-
nie jego zasypisko. odkryto w nim między innymi zalega-
jące na wtórnym złożu szczątki ludzkie, okucia trumienne
oraz pozostałości drewna trumiennego, pochodzące ze
zniszczonego pochówku. Znaleziono tu też niewielką brązo-
wą sprzączkę, zdobioną późnoromańską plecionką (Ryc. 4),
pierwotnie będącą zapewne zamknięciem księgi, która mo-
gła stanowić wyposażenie zmarłego. Innym elementem in-
wentarza domniemanego grobu może być niewielki przed-
miot żelazny w kształcie masywnej gwiazdki, będący praw-
dopodobnie zakończeniem ostrogi z gwiaździstym bodź-
cem. Takie przedmioty należą do form szeroko rozpo-
wszechnionych w okresie późnego średniowiecza, choć naj-
starsze z nich pojawiły się już w ciągu XIII wieku i począt-
kowo należały do wyrobów unikatowych, zarezerwowa-
nych dla wyższych warstw społecznych. Do takich wcze-
snych form zalicza się między innymi ostrogi typu c wg
klasyfikacji S. Kołodziejskiego, wyróżniające się obecnością
bodźców zakończonych niewielkimi, masywnymi gwiazd-
kami, które stanowią najbliższe odpowiedniki formalne dla
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zabytku odkrytego w kościele oo. Dominikanów (Koło-
DZIEJSKI 1985: 166, ryc. 5.1; por. boJęś-bIAłASIK, NIEMIEc

2013: 268). Zaproponowana identyfikacja tego znaleziska
może przemawiać za uznaniem pochowanej tu osoby za
przedstawiciela elity wczesnofeudalnej. o wysokim statusie
zmarłego świadczyć może też lokalizacja grobu w obrębie
krypty zbudowanej pod głównym ołtarzem najprawdopo-
dobniej już na samym początku istnienia klasztoru, w la-
tach 30. XIII wieku. Nie można wykluczyć, że mamy tu do
czynienia z pozostałościami pochówku krakowskiego
biskupa Iwo odrowąża, fundatora krakowskiego klasztoru
dominikanów, pochowanego w kościele Trójcy świętej po
1237 r. (boJęś-bIAłASIK, NIEMIEc 2013: 271–272, 299).

W badaniach antropologicznych szczątków ludz-
kich odkrytych w opisanych wyżej obiektach skoncentro-
wano się na uzyskaniu podstawowych informacji o zmar-
łych, tj. o ich płci (na podstawie cech czaszki i masywności
kości), wieku (w oparciu o obliterację szwów czaszkowych
oraz stopień starcia powierzchni koron zębów) oraz przy-
życiowej wysokości ciała (według metody M. Trotter
i G. Gleser [1952] oraz K. Pearsona [1899]). Dokonano
również szczegółowego opisu odkrytych kości oraz prześle-
dzono obecność na nich zmian chorobowych. W celu po-
twierdzenia charakteru tych zmian niektóre kości poddano
analizie radiologicznej. Pomiary wykonane na kościach,
wskaźniki czaszki oraz przyżyciową wysokość ciała zesta-
wiono w Tabelach 1–3. 

Ryc. 4. brązowa sprzączka zdobiona późnoromańską ple-
cionką odkryta w wykopie 1/10 założonym w krypcie pod
prezbiterium bazyliki Trójcy świętej (wg boJęś-bIAłASIK,
NIEMIEc 2013).
Fig. 4. bronze buckle decorated with a Late Romanesque
wattle ornament discovered in trench no. 1/10 performed
in the vault under the presbytery of the basilica of the Holy
Trinity.
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Według  metody M. Trotter i G. Gleser (1952)
Kości długie Szkielet 1 Szkielet 2

P L P+L/2 P L P+L/2
Ramienna 176,70 165,70
łokciowa 168,70
Promieniowa 168,70 168,70 168,70
Udowa 171,25 168,00 169,60
Piszczelowa 175,30 175,70 175,50
średnio 174,40 171,85 173,10 167,70 168,70 168,20

Według metody K. Pearsona (1899)
Kości długie Szkielet 1 Szkielet 2

P L P+L/2 P L P+L/2
Ramienna 170,48 160,06
łokciowa
Promieniowa 163,45 163,45 163,45
Udowa 168,16 163,83 165,99
Piszczelowa 169,90 170,14 170,02
średnio 169,51 166,98 168,00 161,75 163,45 162,60

Wskaźniki czaszki Nr 2
Szerokościowo-długościowy 93,6
Wysokościowo-długościowy 82,7

Wysokościowo-szerokościowy 88,2
czołowo-szerokościowy 65,4

Pomiar [mm] nr 1 nr 2
g-op 178 173
n-b 128

ba-o 32
ba-b 143
eu-eu 162
ft-ft 106
n-gn 120
n-pr 71
n-ns 42
ol-sta 48
sz.a.pr. 25

enm-enm 39
ekm-ekm 67

go-go 90
bicond. 74
gn-id 34

enm-enm 35
gn-go 88

ekm-ekm 66

Ż
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Tabela 1. Pomiary czaszek według R. Martina (1928).
Table 1. Measurements of skulls acc. to R. Martin (1928).

Tabela 3. Wysokość ciała na podstawie kości długich (w cm).
Table 3. body height estimated from the length of long bones (in cm)

Tabela 2. Wskaźniki czaszki i żuchwy.
Table 2. cranial and mandibular indices.

Grób nr 1
Czaszka silnie zniszczona, zachowana była w kil-

kunastu fragmentach. Prawa część kości czołowej zachowana
w całości, lewa – w kilku drobnych fragmentach. Ponadto
brak lewej kości skroniowej, prawa kość ciemieniowa za-
chowana po wyrostek sutkowaty (lewa – tylko w małym frag-
mencie); kość potyliczna bez części podstawnej. Zniszczeniu
uległy też kości klinowe, sitowe oraz lewa część oczodołowa
kości czołowej. brak następujących kości twarzoczaszki:
kości nosowych, łzowych, lewej kości jarzmowej, lewej ko-
ści szczęki (z prawej – zachowany trzon z wyrostkiem jarz-
mowym). Zęby w lewej kości szczękowej obecne, brak jedy-
nie pierwszego siekacza, który został utracony post mortem.
Żuchwa zachowana w całości, wszystkie zęby stałe obecne,
oba siekacze lewej strony utracone po śmierci. Próchnica
widoczna na wszystkich trzonowcach w żuchwie oraz na
pierwszym trzonowcu lewej strony szczęki. Kamień nazęb-
ny zaobserwowany zarówno w szczęce, jak i w żuchwie, za
wyjątkiem drugich i trzecich stałych trzonowców.

Kości tułowia niekompletne. Z kręgów zachowa-
ły się bardzo dobrze wszystkie kręgi odcinka szyjnego,
większość kręgów odcinka piersiowego, w niektórych przy-
padkach bez jednego (Th1, Th3, Th5, Th6) lub dwóch
(Th2, Th12) wyrostków poprzecznych. Z ostatniego kręgu
piersiowego zachował się jedynie niekompletny trzon.
odcinek lędźwiowy reprezentowany jest przez wszystkie
kręgi, przy czym z dwóch pierwszych (L1 i L2) zachowały
się tylko trzony. Kość krzyżowa silnie zniszczona, zachowa-
ły się tylko jej drobne fragmenty. Mostek niekompletny,
zachowane dwa fragmenty trzonu (koniec bliższy i dalszy),
brak wyrostka mieczykowatego. 



4 Za pomoc w diagnozie zmian patologicznych dziękuję prof. 
J. Gładykowskiej-Rzeczyckiej z Gdańska oraz dr. hab. T. Kozło-

wskiemu z UMK w Toruniu. 

Kości kończyn górnych niekompletne. Zachowa-
ny prawy obojczyk oraz fragment lewej łopatki (brzeg
górny z wyrostkiem kruczym i barkowym). brak lewej kości
ramieniowej, obu kości łokciowych i promieniowych. 

Kości kończyn dolnych zachowane dość dobrze;
brak kości miednicznych i obu rzepek. obecne obie kości
udowe. W prawej uszkodzona główka, w lewej – koniec
dystalny. Prawa kość piszczelowa ze zniszczonym końcem
proksymalnym, lewa w całości. obecne obie kości strzałko-
we, prawa bez końca proksymalnego, lewa bez części trzo-
nu oraz końca bliższego. Z kości stóp zachowały się wszyst-
kie kości stępu i śródstopia. Z kości palców zachowały się
cztery pierwsze paliczki I rzędu w stopie lewej oraz wszyst-
kie paliczki I rzędu w stopie prawej. Z paliczków II rzędu 
w obu stopach obecny jedynie pierwszy i czwarty paliczek,
z paliczków III rzędu tylko czwarty i piąty.

Szkielet należał prawdopodobnie do mężczyzny 
w wieku ok. 25 lat (adultus). Rekonstrukcja wzrostu metodą
Troter-Gleser wykazała, że mężczyzna mierzył 173,10 cm
wysokości, metodą Pearsona – 168 cm (Tab. 3).

Zmiany patologiczne i urazy. W końcowej części
odcinka piersiowego kręgosłupa (Th9–Th11) widoczne
zmiany na powierzchni trzonów kręgów o charakterze guz-
ków Schmorla. Guzki te powstają poprzez wgniecenie jądra
miażdzystego w powierzchnię trzonu kręgu (KoZłoWSKI

2012: 26). Analogiczne zmiany zaobserwowano na pierw-
szych trzech kręgach odcinka lędźwiowego (L1–L3).
Etiologia tego schorzenia jest różna. Guzki Schmorla mogą
powstawać jako wynik wad wrodzonych kręgosłupa (kifoza
Scheuermanna), urazów, a także w wyniku procesów sta-
rzenia (FAccIA, WILLIAMS 2008). U dorosłych guzki
Schmorla są najczęściej rezultatem chorób degeneracyj-
nych chrząstki międzykręgowej, u osób młodych natomiast
występują jako częste konsekwencje urazu spowodowanego
upadkiem z wysokości, dźwiganiem ciężarów, czy ćwiczeń
fizycznych (MANN, MURPHy 1990).

Na rękojeści mostka widoczne ślady po naczyniaku.

Grób nr 2
W momencie odkrycia kości kończyn dolnych za-

legały w profilu, stąd szkielet został wyeksplorowany tylko
częściowo. 

Czaszka zachowana dość dobrze. część twarzowa
czaszki zachowała się w postaci licznych fragmentów kost-
nych; uległa uszkodzeniu jeszcze w trakcie zalegania w zie-
mi, częściowo w momencie eksploracji. Szczęka zachowała
się dość dobrze. Zniszczeniu uległy oba wyrostki czołowe
oraz lewy wyrostek jarzmowy szczęki. Zachowane wszyst-

kie zęby w szczęce poza oboma pierwszymi trzonowcami,
które zostały utracone przyżyciowo. Żuchwa zachowana 
w całości, obecne wszystkie zęby, poza pierwszym prawym
siekaczem, również utraconym przyżyciowo. Nieznaczne
zmiany próchnicowe obecne na zębach trzonowych, zarów-
no szczęki, jak i żuchwy. Znaczny ubytek próchniczy zaob-
serwowano na drugim lewym przedtrzonowcu szczęki oraz
na obu drugich zębach trzonowych żuchwy. 

Z kości tułowia zachowały się wszystkie kręgi
przedkrzyżowe. Kość krzyżowa uszkodzona w części 
wierzchołkowej, zwłaszcza na powierzchni grzbietowej.
Uszkodzeniu uległy otwory krzyżowe przednie oraz wszyst-
kie grzebienie krzyżowe pośrodkowe.

Mostek bez wyrostka mieczykowatego oraz z usz-
kodzonym w dolnej partii trzonem. Żebra niekompletne, 
w większości zachowane fragmentarycznie.

Kości kończyn górnych niekompletne; brak kości
prawego nadgarstka, śródręcza i paliczków tej strony.
obojczyki zachowane w całości. łopatki zachowane frag-
mentarycznie, prawa bez brzegu przyśrodkowego i z czę-
ściowo zachowanym brzegiem bocznym, z lewej – zacho-
wany tylko kąt górny z wyrostkiem barkowym i kruczym.
Prawa kość ramieniowa zachowana w całości, lewa – tylko
we fragmencie trzonu wraz z końcem proksymalnym. Prawa
kość łokciowa bez zachowanej części dystalnej, lewa zacho-
wana w całości. obecne obie kości promieniowe. Z lewej
kości ręki zachowała się część kości nadgarstka: kość czwo-
roboczna mniejsza i większa, główkowata, łódeczkowata
oraz trójgraniasta. Z kości śródręcza zachowały się cztery
pierwsze kości. Z paliczków zachowały się wszystkie palicz-
ki I rzędu oraz drugi i piąty z II rzędu. 

Kości kończyn dolnych również niekompletne;
brak kości udowych, piszczelowych, strzałkowych oraz
stóp, które zostały w profilu. Kość miedniczna zachowana
fragmentarycznie. Prawa kość miedniczna bez kości łono-
wej i kulszowej, z zachowanym fragmentem wcięcia kulszo-
wego większego. Z lewej kości miednicznej zachowała się
tylko kość biodrowa z wcięciem kulszowym większym. 

Przy szkielecie znaleziono również dwa dodatkowe
kręgi (piersiowy i lędźwiowy) pochodzące prawdopodob-
nie ze znajdującego się w pobliżu ossuarium. 

Szkielet należał do mężczyzny w wieku ok 50–55 lat
(maturus). Rekonstrukcja wzrostu metodą Troter-Gleser
wykazała, że mężczyzna mierzył 168,20 cm wysokości, na-
tomiast metodą Pearsona – 162,60 cm (Tab. 3). Uzyskane
wskaźniki czaszki (Tab. 2) wykazały, że zmarły osobnik
miał bardzo krótką i niską głowę o wąskim czole. 

Zmiany patologiczne i urazy4. W przypadku obu
pierwszych trzonowców w szczęce oraz pierwszego prawego
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siekacza zaobserwowano obliterację zębodołów. Występuje
ona w różnym wieku i jest związana z utratą zębów w trak-
cie życia osobnika (GłADyKoWSKA-RZEcZycKA, SoKół

2000: 111)
W prawym stawie mostkowo-obojczykowym wi-

doczna klasyczna degeneracja stawu, która może sugerować,
że lewa ręka z jakichś względów musiała być oszczędzana.
Na głowie lewej kości ramieniowej widoczna cysta (geoda),
która powstaje wraz z wiekiem. Widoczne są rowki zapal-
ne, świadczące o tym, że rozpoczął się proces zapalny. 

Na szczególną uwagę zasługują liczne i różnorodne
zmiany zaobserwowane na kręgosłupie. W obrębie odcinka
piersiowego na krawędziach trzonów kręgowych widoczne
są wyrośla kostne (osteofity). Należą one do najczęściej spo-
tykanych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa (GłADy-
KoWSKA-RZEcZycKA 1989: 23; KoZłoWSKI 2012: 25).
Występują przeważnie w najbardziej ruchomych odcin-
kach: szyjnym i lędźwiowym (PIEKARZ, PIoNTEK 1999). 

Pomiędzy trzecim a czwartym kręgiem piersiowym
(Th3–Th4) wystąpił blok kręgów (Ryc. 5). Kręgi zrośnię-
te są na całej powierzchni trzonu. Z pewnością nie jest to
blok wrodzony, gdyż w takim przypadku zachowana byłaby
szczelina między trzonami (GłADyKoWSKA-RZEcZycKA

I IN. 2008: 9–10), czego nie widać na analizowanych szcząt-
kach. Zrośnięciu uległy również wyrostki stawowe. Kręg
leżący wyżej ma obniżoną wysokość trzonu, co może świad-
czyć o kompresyjnym złamaniu trzonu. 

W celu diagnozy opisany blok kręgów poddano
analizie radiologicznej. Zdjęcia RTG5 wykazały jedynie
uogólnioną osteoporozę kręgów, bez widocznych zmian
osteolitycznych, co sugeruje, że zmiany te nie zostały wy-
wołane przerzutami raka. Na osteoporozę wskazuje rów-
nież kształt kręgu leżącego powyżej bloku, który przypomi-
na nieco kręg dwuwklęsły, określany w literaturze jako tzw.
kręg rybi (oRTNER 2003: 411, ryc. 15–38). Należy raczej
wykluczyć w tym przypadku gruźlicę kręgosłupa (chorobę
Potta), która atakuje zwykle odcinek piersiowy i lędźwiowy
(RobERTS, bUIKSTRA 2003: 92). Jednym z objawów tej
choroby jest obecność garbu gruźliczego na kręgosłupie
(GoSZKA-WoLSKA I IN. 2004: 71–72), który nie wystąpił 
u badanego osobnika. Warto także podkreślić, że gruźlica
atakuje przede wszystkim dzieci, stąd raczej mało prawdo-
podobne jest, by zmarły dożył tak zaawansowanego wieku
chorując od dzieciństwa, bez widocznych zmian obserwo-
wanych na pozostałych kościach. Nie można jednak gruźli-
cy wykluczyć z całą pewnością. być może są to zmiany
„wygojone”. blok kostny jest więc najprawdopodobniej wy-
nikiem nieokreślonego procesu zapalnego. 

Kolejne zmiany zaobserwowano w obrębie odcin-
ka lędźwiowego kręgosłupa, na powierzchni trzonów krę-
gów: na pierwszym kręgu – widoczne kostnienie krążka
międzykręgowego; na powierzchni górnej drugiego kręgu
lędźwiowego – rozległe zmiany o charakterze guzków
Schmorla; na powierzchni dolnej trzonu – lejowaty otwór,
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Ryc. 5. Grób nr 2. blok kręgów w odcinku piersiowym (Th3–Th4) (zdjęcie RTG J. Klonek; fot. P. Guzik).
Fig. 5. burial no. 2. Thoracic vertebrae (Th3–Th4).

5 Zdjęcia rentgenowskie wykonano w Zachodniopomorskim
Szpitalu Specjalistycznym MEDIcAM w Gryficach. Za pomoc

w wykonaniu zdjęć dziękuję lek. med. Jakubowi Klonkowi (spec-
jalność: radiolog). 



być może jest to nietypowy guzek Schmorla lub wynik
urazu (Ryc. 6).

oprócz zmian w obrębie kręgosłupa na uwagę
zasługują również zmiany czytelne na kościach ręki. Kość
śródręcza (Ryc. 7) wykazuje deformacje nasad i pogru-
bienie trzonu. Na zdjęciu RTG widoczna jest uogólniona 
osteoporoza nasad oraz deformacje obrysu trzonu nasad.
Uwagę zwraca zwłaszcza blok paliczka środkowego z dy-
stalnym (Ryc. 8), który jest atroficzny i ma zniszczoną 
guzowatość. Uznaje się, że blok taki, określany w literaturze
jako „pencil-like”, jest zmianą towarzyszącą chorobie trądu.
Trąd najczęściej atakuje małe kości, takie jak paliczki, kości
śródręcza czy śródstopia (oRTNER 2003: 264). Zmiany

charakterystyczne dla trądu zwykle obserwowalne są rów-
nież na innych kościach szkieletu (kościach długich oraz
żebrach), w tym również na czaszce – na dnie jamy noso-
wej, na kolcu nosowym, podniebieniu (GłADyKoWSKA-
-RZEcZycKA 1980: 149). Zły stan zachowania czaszki oraz
żeber nie pozwolił jednak na obserwację tych zmian na ana-
lizowanym szkielecie. W przypadku wyrostków zębodoło-
wych oraz korzeni zębów nie zaobserwowano reakcji zapal-
nych okostnej.

Trąd jest chorobą o charakterze swoistym, tzn. wy-
wołaną przez ściśle określony patogen, w tym przypadku
jest to prątek trądu – Mycobacterium leprae (KoZłoWSKI

2012: 100 – tam dalsza lit.). Za kolebkę trądu uznaje się
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Ryc. 6. Grób nr 2. Drugi kręg lędź-
wiowy (L2). Widoczne rozległe guz-
ki Schmorla na powierzchni górnej 
i dolnej trzonu (fot. P. Guzik).
Fig. 6. burial no. 2. The second lum-
bar vertebra (L2). Large Schmorl’s
nodes are visible on the upper and
lower surfaces of the vertebral body.
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Ryc. 8 Grób nr 2. blok paliczka środkowego z dystalnym
(fot. P. Guzik).
Fig. 8. burial no. 2. Middle and distal phalanges.

Ryc. 7 Grób nr 2. Kość śródręcza. Widoczna uogólniona
osteoporoza nasad oraz deformacje obrysu trzonu nasad
(fot. P. Guzik; zdjęcie RTG J. Klonek).
Fig. 7. burial no. 2. Metacarpus. visible lesions: generic
osteoporosis on the bases, and deformations along the
outline of the shafts.

Azję, zwłaszcza kraje podzwrotnikowe (GłADyKoWSKA-
-RZEcZycKA 1989: 19). Uważa się, że na ziemiach polskich
trąd pojawił się w XIII w. Przynieść go mieli z zachodu
osadnicy niemieccy i krzyżowcy (bIEHLER 1948: 136;
GłADyKoWSKA-RZEcZycKA 1983: 42). Niektórzy badacze
sugerują jednak, że o jego obecności na wschód od odry
możemy mówić już w XII w. (KoZłoWSKI, DRoZD 2008:
153). Najstarszy jak dotąd udokumentowany (potwierdzo-
ny również badaniem DNA) przypadek trądu w Polsce
pochodzi z Suraża, pow. białostocki, z grobu datowanego
na XIv w. (GłADyKoWSKA-RZEcZycKA 1976; 2009: 56– 
–58; DoNoGHUE I IN. 2002). 

Kości z wykopu 1/10
Wśród kości odkrytych w krypcie pod prezbite-

rium kościoła, w wykopie 1/10, znaleziono: 7 drobnych

fragmentów czaszki, fragment żuchwy, drugi kręg szyjny
(obrotnik), jeden kręg piersiowy, fragment żebra, kość pię-
tową, lewą kość ramieniową, dwie kości śródręcza lewej
ręki (Mc 2 i Mc 3), fragment kości miednicznej, frag-
ment kości długiej. Wymienione kości mogły należeć do
jednego osobnika dorosłego. Płci i dokładnego wieku
zmarłego, nie udało się ustalić. 

Podsumowanie i wnioski
W obrębie I wirydarza odkryto dwa szkielety: nr 1

– młodego mężczyzny (?), nr 2 – dojrzałego mężczyzny.
Interesujące są zmiany o charakterze patologicznym zaob-
serwowane na szkielecie nr 2, które mogą wskazywać na
gruźlicę lub trąd. Na obecnym etapie badań niemożliwe
jest jednak postawienie jednoznacznej diagnozy co do ich
charakteru. Rozstrzygnąć o tym mogą ewentualne badania
molekularne. Jeśli postawiona wyżej diagnoza o obecności
trądu jest słuszna, to możemy raczej wykluczyć podejrzenie
o gruźlicę, gdyż obie choroby zwykle nie występują równo-
cześnie. 

Nie ma natomiast pewności co do pochodzenia
kości ludzkich znalezionych w krypcie pod prezbiterium.
Nawet przy założeniu, że należały one do jednego osobni-
ka, niemożliwe było określenie jego płci i wieku. 

Mgr Anna Kubica-Grygiel
Instytut Archeologii 

Uniwersytet Jagielloński
ania.kubica@uj.edu.pl
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ANNA KUbIcA-GRyGIEL

LATe MeDIevAL HuMAN ReMAINS DISCOveReD WITHIN THe DOMINICAN CHuRCH
AND MONASTeRy IN KRAKóW

n the course of archaeological and architectural
investigation conducted between 2010 and 2013 within
the area of the Dominican church and monastery in
Kraków numerous human remains were unearthed. They
were discovered in excavation trenches situated in the first

garth, in the pillared cloister, and near the gate – next to the
outer wall of the St Mary Magdalene chapel as well as in
the Holy Trinity Presbytery. Exploration of the first garth,
on the northern side of the temple, revealed a series of
heavily-damaged or secondary burials (ossuaries) which

I



should presumably be associated with a cemetery adjoining
the monastery since several hundred years ago. Single-
-person skeleton burials arranged in layers were also found
there. Two of them (nos. 1 and 2), unearthed in the trench
no. 2/10 and first to have been investigated, are discussed
in detail in the present article. The deceased buried therein
were interred according to the christian sepulchral rite:
they were lying straight alongside the E-W axis in a supine
position with their heads directed to the west and arms
either extended along the body (burial no. 1) or crossed on
the chest (burial no. 2). The tight arrangement of the remains
in both burials suggests that the deceased had been tied 
up before the interment, perhaps with a sort of a shroud. 

An analysis of the stratigraphy of the garth indicates
that the burials nos. 1 and 2 should be dated to the 15th c.
or perhaps even to the second half of this century. These
burials are related to the northern part of the cemetery, 
surrounding almost completely the basilica of the Holy
Trinity, where clergy and laypersons were buried from the
Early Middle Ages up to the modern era. 

An anthropological analysis of the human remains
discovered in the burials nos. 1 and 2 showed that they con-
tained males of the adultus (no. 1) and maturus (no. 2)
categories. The skeleton from the burial no. 2 bears 
a number of lesions, including extremely interesting
pathological changes possibly indicative of tuberculosis or

leprosy. However, despite using X-ray photography, the
aetiology of the said lesions could not be unambiguously
identified. Solving this question would require performing
molecular tests.

A detailed analysis was also undertaken for the
human remains unearthed in the trench no. 1/10 in the
vault beneath the presbytery of the basilica of the Holy
Trinity, between a Late Romanesque pillar and the south-
ern circumferential wall. They were found as a secondary
deposit in the backfill of a small deep pit presumably left 
by a burial destroyed in the Late Middle Ages. The pit 
contained also coffin fittings and possessions belonging to
the interred individual – Late Romanesque bronze buckle,
probably from a prayer book, as well as a star-shaped rowel
of an iron spur. The two latter items indicate a high social
rank of the deceased – perhaps it was the founder of the
Kraków’s Dominican monastery, bishop Iwo odrowąż,
who was buried in the Holy Trinity church at some point
after 1237. 

The human bones discovered in the vault beneath
the presbytery did not show any diagnostic elements allow-
ing to determine whether they belonged to a single individ-
  ual or not. Neither did they bear any markers indicating the
sex or age of the deceased. 

Translated by Maciej Talaga
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