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CMENTARZ PRZY KOCIELE KLASZTORNYM W. MACIEJA WE WROC£AWIU
Do Krzy¿owców z czerwon¹ gwiazd¹ nale¿a³
w redniowieczu po³o¿ony przy ulicy Szewskiej we
Wroc³awiu ogrodzony kompleks, na który sk³ada³y
siê: koció³ w. Macieja Aposto³a z przyleg³ym niezabudowanym placem, szpital w. El¿biety (okrelany po 1257 r. jako szpital w. Macieja), zabudowania zakonne i gospodarcze (fundowane przed 1248
1253 r.). Po przeciwnej stronie ulicy znajdowa³ siê
fundowany w 1282 r. koció³ cmentarny w. Jerzego  sente Jorgin Kirchhof, od oko³o po³owy XIV
w. w. Agnieszki. Cmentarz znajdowa³ siê po zachodniej stronie wi¹tyni. £¹cznie na kompleks Krzy¿owców sk³ada³o siê oko³o 15 budynków (Goliñski
1997, s. 113, 137, 139; Kaczmarek, Witkowski 1997,
s. 45; Burak, Okólska 2007, s. 5659). Sytuacjê tê
doæ dobrze oddaje plan widokowy Bart³omieja
Weynera z 1562 r. (Wroc³aw 1999). W 1688 r. koció³ w. Agnieszki zosta³ oddany w u¿ytkowanie
jezuitom.
Ksiê¿na Anna, córka króla czeskiego Przemys³a
Ottokara i ma³¿onka Henryka II Pobo¿nego, przekaza³a ostatecznie w 1253 r. szpital i koció³ w.
Macieja sprowadzonym z Pragi przed 1248 r. szpitalnikom-krzy¿owcom. W XIV w. rozbudowano
koció³ i przypuszczalnie wówczas erygowano parafiê w. Macieja, która istnia³a do 1819 r. W przebudowanym w latach 16951720 budynku klasztornym pomieszczono po sekularyzacji w 1810 r. Gimnazjum w. Macieja, a koció³ pe³ni³ odt¹d funkcjê
wi¹tyni szkolnej (Burak, Okólska 2007, s. 56; Kaczmarek, Witkowski 1997, s. 8).
Pierwotnie zmar³ych chowano do 1775 r. przy
kociele w. Jerzego (w. Agnieszki), który w 1811
r. zosta³ sprzedany i zamieniony nastêpnie na magazyn (Kaczmarek, Witkowski 1997, s. 8). W latach
80 XX w. przeprowadzono tam badania terenowe,

ods³aniaj¹c 14 grobów szkieletowych (Krupiñski
1983; Kwiatkowska 1987, s. 125). Teren pola grzebalnego by³ jednak z trzech stron ograniczony budynkami, a od wschodu przebiega³a ulica Szewska,
wiêc w 1801 r. krzy¿owcy chcieli zakupiæ na cele
grzebalne dzia³kê Wuttke Haeussern, na co jednak
rada miejska nie wyrazi³a zgody. Odmowê motywowano niewielk¹ powierzchni¹ dzia³ki i jej po³o¿eniem wród zabudowy. W 1808 r. za³o¿ono nowy
cmentarz (Friedhof zu St. Matthias) zlokalizowany
przy ul. Dubois i Cybulskiego, który funkcjonowa³
do 1867 r. i oko³o 1912 r. zosta³ zlikwidowany (Burak, Okólska 2007, s. 57).
Nie wiadomo dok³adnie od kiedy wykorzystywany by³ do celów grzebalnych, placyk po po³udniowej stronie kocio³a w. Macieja, na rogu ulicy
Szewskiej i pl. Nankera (w redniowieczu ul. Rycerska). Zarówno na planie Weynera z 1562 r., jak
te¿ weducie Fryderyka B. Wernera z 1760 r. w. teren cmentarza ogrodzony jest murem. W 1723 r.
wmurowano w jego naro¿nik figurê w. Jana Nepomucena. Na prze³omie XIX i XX w. mur zosta³
wyburzony, a figurê przesuniêto w kierunku wejcia
do kocio³a, gdzie stoi do dzisiaj. Na imaginowanej
akwaforcie F.B. Wernera z 1760 r. przedstawiono (z
du¿ym zniekszta³ceniem perspektywy) kondukt
¿a³obny, krocz¹cy od strony pl. Nankera w stronê
ogrodzonego murem cmentarza przy kociele w.
Macieja (ryc. 1). Na samym cmentarzu zaznaczono
(imaginowane?) p³yty nagrobne (Len 1997, s. 78).
Podczas oblê¿enia w 1945 r. koció³ i klasztor
uleg³y powa¿nym zniszczeniom, a krypta kocielna
s³u¿y³a jako schron, a potem szpital wojskowy. Teren cmentarza przy kociele w. Macieja nie by³ nigdy systematycznie rozpoznany. W 2004 r. C. Buko
prowadzi³ z negatywnym skutkiem poszukiwania
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Ryc. 1. Wroc³aw. Kondukt ¿a³obny krocz¹cy od strony placu Nankera w stronê cmentarza przy kociele w. Macieja.
Imaginowana akwaforta F. B. Wernera z 1760 r. Za R. Len 1997, 78

grobu Angelusa Silesiusa (Jana Schefflera), naruszaj¹c zapewne wczeniejsze pochówki. Ten poeta, mistyk i teolog w 1653 r. z³o¿y³ katolickie wyznanie wiary i na bierzmowaniu przyj¹³ imiê Angelus i jako kap³an wiecki zamieszkiwa³ w klasztorze krzy¿owców, gdzie zmar³ w 1677 r. i zosta³
pochowany w kociele w. Macieja (Kaczmarek,
Witkowski 1997, s. 6, 9). W najbli¿szym czasie, po
zakoñczeniu remontu kocio³a w. Macieja, planowane s¹ badania wykopaliskowe na placu przy
wi¹tyni.

Cmentarze przy kocio³ach w. Agnieszki jak te¿
w. Macieja dostêpne by³y w redniowieczu równie¿
dla wieckich (Goliñski 1997, s. 139). W pocz¹tkach
XVI w. krzy¿owcy mieli pod opiek¹ 30 biedaków,
w drugiej dekadzie XVI w.  41 osób, którymi opiekowa³o siê oko³o 10 braci zakonnych (S³oñ 2000, s.
131147), a w 1738 r.  45 zakonników (Kaczmarek, Witkowski 1997, s. 8).
W kociele w. Macieja, w sieni pó³nocnej, wmurowane s¹ dwie tablice epitafijne z piaskowca, upa-

Ryc. 2. Wroc³aw, ul. Szewska. Profil wykopu IV (przy³¹cze wodoci¹gowe do kocio³a w. Macieja), poprzecznego do osi ulicy.
19  oznaczenia jednostek stratygraficznych (4  mur cmentarny?; 9  jednostka stratygraficzna, w której odkryto groby
szkieletowe); 10  szalunek. Opracowa³a N. Lenkow
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miêtniaj¹ce mistrzów klasztoru: Henryka Hartmanna ( 1654) i Jana Weinricha ( 1663). W po³udniowej cianie dawnej kaplicy Krzy¿a wiêtego znajduj¹ siê kolejne nagrobki mistrzów zakonu: Bart³omieja Mandla ( 1582), Miko³aja Otto ( 1590) i
epitafium Jana Heinze ( 1609). Na cianie wschodniej umieszczono epitafium mistrza Jana Chryzostoma Neboraka ( 1695). Równie¿ na zewn¹trz
kocio³a znajduje siê architektura sepulkralna. Na
fasadzie, od zachodu widnieje fragment gotyckiej
p³yty nagrobnej z XIV/XV w., pochodz¹cy prawdopodobnie z cmentarza przy kociele w. Agnieszki
(Kaczmarek, Witkowski 1997, s. 2225, ryc. 1316).

Na terenie dawnego cmentarza przy kociele w.
Macieja, w chodniku przed wejciem do wie¿y, znajduje siê granitowa p³yta z dwoma kolistymi otworami obwiedzionymi lini¹ ryt¹. W redniowieczu
tego rodzaju urz¹dzenia (Lichtstein, Schalenstein)
wykorzystywano w praktykach zwi¹zanych z kultem
zmar³ych; otwory wype³niano olejem, ³ojem lub
woskiem i zapalano (Kaczmarek, Witkowski 1997,
s. 24). Sama idea jest wiêc zbli¿ona do latarni umar³ych.
W latach 20052007 prowadzony by³ remont
ulicy Szewskiej we Wroc³awiu. Wymieniane by³y
media, tory tramwajowe i nawierzchnia ulicy. Pra-

Ryc. 3. Wroc³aw, ul. Szewska. Rzut poziomy grobów 161, 162 i 164.
a  miejsce znalezienia przêlika; b  miejsce znalezienia ró¿añca.
Rys. N. Lenkow
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cami archeologicznymi z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wroc³awskiego kierowa³ Jerzy
Piekalski. W poprzecznym w stosunku do osi ulicy
wykopie (nr IV), pod przy³¹cze kanalizacyjne, usytuowanym naprzeciw bramy do posesji Szewska 47
i skierowanym w stronê placyku przy kociele w.
Macieja, natrafiono w 2006 r. na pozosta³oci 3 grobów szkieletowych oraz fragment muru  prawdopodobnie cmentarnego (ryc. 2). Datowanie tego odcinka muru na redniowiecze, podobnie jak odkryty wczeniej fragment po³udniowy przy budynku
szpitala od strony pl. Nankera, nie jest jednoznaczne.
G r ó b 161 (nr dotyczy w³aciwie jednostki stratygraficznej). Zarys jamy grobowej nieczytelny.
Dobrze zachowany szkielet, o d³ug. 160 cm. Zmar³y, adultus, u³o¿ony by³ na wznak, g³ow¹ skierowany na zachód, rêce wyci¹gniête wzd³u¿ cia³a. Pochówek ten zniszczy³ groby 162 i 164 (ryc. 3).
G r ó b 162. Pochówek zniszczony od strony po³udniowej przez grób 162. Zarys jamy grobowej nieczytelny. S¹dz¹c z uk³adu zachowanej partii szkieletu, zmar³y u³o¿ony by³ na wznak, g³ow¹ skierowany na zachód, lewa rêka wyci¹gniêta wzd³u¿ cia³a,
prawa nie zachowa³a siê. Nie stwierdzono wyposa¿enia.
G r ó b 164. Pochówek w wiêkszoci zniszczony
przez grób 161. Zachowa³y siê jedynie koci podudzi i stóp. S¹dz¹c z ich uk³adu, zmar³y, adultus/maturus u³o¿ony by³ na wznak, z g³ow¹ skierowan¹ na
zachód. Nie stwierdzono wyposa¿enia.

Na podstawie ceramiki jednostka stratygraficzna, w której wyst¹pi³y opisane groby datowana jest
na XIVXV w.
***
W rejonie grobu 161 znaleziono przêlik z ³upku
wo³yñskiego. Forma dwusto¿kowata, barwa brudnoró¿owo-szara. redn. 21, wys. 15 mm. Nr inw. 10/06
(ryc. 4a). Przêliki kamienne pojawiaj¹ siê na l¹sku w 2. po³owie IX w. na obiektach, gdzie stwierdza siê intensywne oddzia³ywania wielkomorawskie,
np. na grodzie w Gilowie (Jaworski 2005, s. 262,
ryc. 142). Nieporównanie intensywniejsza jest kolejna fala nap³ywu przêlików kamiennych ze
Wschodu. Zabytki te, okrelane mianem przêlików
z ³upku wo³yñskiego, dawniej owruckiego, rozprzestrzeni³y siê w XXII w. na teren Europy, w tym tak¿e Polski (zob. Gabriel 1988, ryc. 36). Przêlik znaleziony w rejonie grobu 161 datowaæ mo¿na na XII
w., co jednak wyklucza jego zwi¹zek z tym, znacznie póniejszym pochówkiem. W rejonie ulicy Szewskiej stwierdzono jednak miejscami wystêpowanie
warstwy kulturowej z XII w. i najpewniej omawiany pochówek zniszczy³ te nawarstwienia.
W odleg³oci oko³o 0,5 m na pó³noc od koci
podudzia szkieletu 162 znaleziono ró¿aniec z medalikiem w. Benedykta. Zwi¹zek tego znaleziska z grobem 162 jest wysoce w¹tpliwy. Medalik
wyciêty z blachy mosiê¿nej, w kszta³cie siedmiok¹ta,
z otworem u góry. Wys. 31, szer. 21, grub. 0,7 mm.
Przywieszony by³ prawdopodobnie do ró¿añca,
z którego zachowa³y siê 33 zielone paciorki z nie-

Ryc. 4. Wroc³aw, ul. Szewska. Przedmioty znalezione luno na terenie cmentarza przy kociele w. Macieja
a  przêlik z ³upku wo³yñskiego; b  ró¿aniec z medalikiem w. Benedykta.
Rys. N. Lenkow

168

CMENTARZ PRZY KOCIELE KLASZTORNYM W. MACIEJA WE WROC£AWIU

przezroczystej masy szklanej. Zachowa³y siê te¿ 3
znacznie mniejsze paciorki ciemnozielone, które najpewniej umieszczone by³y na przemian z wiêkszymi paciorkami. redn. paciorków do 6 mm. Nr inw.
16/06 (ryc. 4b).
Na awersie krzy¿ z rozszerzaj¹cymi siê ramionami (tzw. w. Benedykta), w których wpisane s¹ litery:
C
S
NDSMD
M
L
co mo¿na rozwi¹zaæ:
C[RVX] S[ANCTA] S[IT] M[IHI] L[VX]
N[ON] D[RACO] S[IT] M[IHI] D[VX]
Krzy¿ wiêty niech mi bêdzie wiat³em
Niech mi szatan nie przewodzi
W polach miêdzy ramionami krzy¿a litery:
CS
PB
co mo¿na rozwi¹zaæ:
C[RVX] S[ANCTI] P[ATRIS] B[ENEDICTI]
Krzy¿ wiêty Ojca Benedykta
W omiok¹tnej, pere³kowej bordiurze litery:
IHSVRSNSMVSMQLIVB
co mo¿na rozwi¹zaæ:
I[ESV] H[OMINVM] S[ALVATOR] V[ADE] 
R[ETRO] S[ATANA] N[ON] S[AVDE] M[IHI]
V[ANA] S[VNT] M[ALA] Q[VE] L[IBAS] I[PSE]
V[ENENA] B[IBAS]

Jezus zbawca ludzkoci  id precz szatanie, nie
nak³aniaj mnie do z³ego, z³e rzeczy czynisz sam pij
swoj¹ truciznê
Na rewersie w omiok¹tnym otoku pere³kowym
widoczny jest wiêty Benedykt trzymaj¹cy w prawej rêce krzy¿, w lewej kubek, z którego wylizguje siê ¿mija (w¹¿). W otoku napis:
CRVX  S[ANCTI]  P[ATRIS]  BENEDICTI
Krzy¿ wiêty Ojca Benedykta
Medaliki w. Benedykta nale¿¹ w XVIIXVIII
w. do doæ popularnych znalezisk w Polsce i odkrywane s¹ g³ównie na cmentarzyskach, co nie dziwi,
zwa¿ywszy ¿e wiêty ten uznawany jest za patrona
dobrej i szczêliwej mierci. Medaliki te, z przytoczeniem analogii z ziem polskich i Europy zosta³y
w ostatnim dwudziestoleciu szerzej omówione
(Szczaniecki 1987; Bia³ob³ocki 1991/92; Wiewióra
1995; Chudziñska 1998). Z nowszych odkryæ przytoczyæ mo¿na znaleziska z Gliwic (Furmanek, Michnik 2004, s. 412, ryc. 2:1,2) i Gdañska (Trawicka
2007, s. 5859, nr 2020) oraz dawniejsze znalezisko z Lubi¹¿a (Witkowski 1990, ryc. 26).
Z trzech podstawowych form omawianych medalików  siedmio/omiok¹tnych, owalnych i krzy¿owych, okaz wroc³awski nale¿y do grupy pierwszej.
Z kolei B. Chudziñska (1998, s. 2933) wydzieli³a
roboczo, na podstawie przedstawieñ postaci w.
Benedykta, 4 grupy (okrelonych jako odmiany)
medalików. Medalik wroc³awski nale¿y do odmiany pierwszej: w. Benedykt w postawie stoj¹cej trzyma w prawej rêce krzy¿, a w lewej kubek, z którego
wylizguje siê ¿mija (w¹¿), co nawi¹zuje do legendarnych wydarzeñ z ¿ycia wiêtego.
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