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XIX. Pochówek dziecka w przestrzeni mieszkalnej. Problem obecności 
szczątków ludzkich w obiektach osadniczych

Ze względu na kruchość szczątków, ich niewielkie 
rozmiary i płytkość jam grobowych, do rąk badaczy 
rzadko trafiają kompletne szkielety niemowląt odna-
lezione w trakcie badań archeologicznych – głównie 
cmentarzysk. Jeszcze rzadziej natrafiamy na pochówki 
dziecięce złożone w naczyniach. Nowotarskie znalezi-
sko szczątków dziecka w naczyniu wpisuje się w cie-
kawy fenomen o trudnej do wyjaśnienia przyczynie i 
genezie. Jest to jednocześnie argument przemawiający 
za oczywistą, ale rzadko powtarzaną opinią o wpływie 
przygotowania badacza na obserwacje i wyniki groma-
dzone na etapie prac wykopaliskowych i na właściwą 
interpretację materialnych reliktów. Odkrycia dokonał 
autor niniejszego opracowania, dostarczając pierwsze-
go, jak do tej pory, pochówku w naczyniu tego rodzaju 
z terenu Śląska, wcześniej szeroko opisawszy zjawisko 
bez śląskich analogii (Duma 2010).

Fenomen chowania w naczyniach dzieci, przeważ-
nie noworodków, był rozpowszechniony w całej Euro-
pie Środkowej od późnego średniowiecza do XIX w. 
i być może nieco dłużej. Chronologicznie nowotarskie 
znalezisko jest jednym z najwcześniejszych przykła-
dów podobnego rodzaju (Duma 2010; Gardeła, Duma 
2013). W przeciwieństwie do pochówków notowanych 
na innych stanowiskach opisywane szczątki znajdowa-
ły się w nieco odmiennym kontekście. Zazwyczaj po-

chówki dzieci w naczyniach występują poza obszarami 
objętymi zabudową (poza wsią, na opuszczonym gro-
dzisku, na cmentarzysku pradziejowym) lub w pobliżu 
sacrum (przy kapliczce lub przy kościelnym murze). 
Analizowany obecnie pochówek został odnaleziony 
w obrębie gęstej zabudowy mieszkalnej, istniejącej jesz-
cze przed wyznaczeniem zasięgu przyszłego placu tar-
gowego działającego w lokacyjnym mieście.

Naczynie zawierające szkielet niemowlęcia zosta-
ło odnalezione w obrębie ara 85 (ćw. C/D) w js. 332. 
Był to gruz składający się z częściowo przepalonej 
gliny pochodzącej z konstrukcji ścian budynku szkie-
letowego oznaczonego jako js. 334. Sam budynek był 
zagłębiony w podłoże, gruz natomiast wypełniał pier-
wotną piwnicę. Z elementów drewnianych pochodzą-
cych z wypełniska i szczęśliwie przetrwałych pożar 
oraz zarwanie się stropu i ścian (lecz poniżej warstwy 
gruzu) uzyskano daty dendrochronologiczne: 1224, 
1236 (-6/+9), 1239, 1249. Samo naczynie było datowa-
ne początkowo na 1. poł. XIII w., ale daty dendro uzy-
skane z drewna budynku odkrytego pod naczyniem 
(1249, 1239, 1236 -6/+9) wskazują na to, że pochówku 
dokonano już po połowie tego stulecia. Może być to 
również argument przemawiający za weryfikacją do-
tychczasowych ustaleń dotyczących datowania wro-
cławskiej ceramiki.

1. Pochówek dziecka w naczyniu
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Odnalezione naczynie zostało wkopane otworem 
ku górze i poprzez nacisk warstw górnych uległo spę-
kaniu i sprasowaniu (ryc. 1001). Garnek zalicza się do 
ceramiki stalowoszarej, kuchennej. Na dnie naczynia 
widnieje znak garncarski w formie krzyża wpisanego w 
koło (ryc. 1002). Kości dziecka wypełniały dno naczy-
nia w trudnej do zrekonstruowania pozycji. Przetrwały 
w dobrym stanie (ryc. 1003). Według analizy antropo-
logicznej, którą przeprowadziła dr Małgorzata Bonar, 
ustalono, że dziecko było w chwili śmierci w wieku 
okołoporodowym – bardzo późny płód (8–9 miesiąc) 
lub noworodek. Na zachowanych kościach nie dostrze-
żono żadnych anomalii.

Sama obecność naczynia w kontekście pochówku 
jest różnie tłumaczona. Część autorów uważa, że ma 
ono wymowę symboliczną. Źródła przekazują informa-
cję o tym, że w Europie Zachodniej zmarłym dzieciom, 
lecz już ochrzczonym, miano wkładać do prawej dłoni 
woskowy pojemnik z hostią, a do lewej naczynie (za-
pewne miniaturowe) z winem konsekrowanym (Unger 
2002, s. 86). W grobach zakonników, nawet z czasów 
nowożytnych, odkrywa się naczynia, w których miała 
się znajdować święcona woda lub kadzidło mające od-
straszyć złe moce (Mašková 2009, s. 78). Temat jest na 
tyle rozwojowy i obszerny, że zasługuje na oddzielne 
omówienie (por. Gärtner 2007; Štajnochr 2001).

Ryc. 1001. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Naczynie ze szczątkami dziecka in situ. Fot. P. Duma

Fig. 1001. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Vessel with child burial (in situ). Phot. P. Duma
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W literaturze przedmiotu funkcjonuje przekona-
nie, że podobne znaleziska są związane z pochówkami 
dzieci, które zmarły przed otrzymaniem chrztu i z tego 
powodu nie mogły zostać złożone w ziemi poświęco-
nej. Argumenty te pasują do wyjaśnienia obecności 
pochówków w pobliżu sacrum (po zewnętrznej stronie 
muru kościelnego), jednak w przypadku pojedynczych 
znalezisk w innym kontekście musimy brać pod uwagę 
również inne interpretacje. Pojawiały się też przypusz-
czenia, że może chodzić o ofiary morderstw wcześnia-
ków, które są notowane w źródłach, i formy pota-

jemnych pochówków (Kowalczyk 2004, s. 108–109). 
Tutaj jednak mamy do czynienia z okresem, kiedy na 
badanym stanowisku dominowała zwarta zabudowa. 
Być może jednak miejsce pochówku było ukrytym 
przed ludzkim wzrokiem zaułkiem, który umożliwiał 
potajemny pogrzeb. Abstrahując od tych rozważań, 
musimy stwierdzić, że nowotarskie znalezisko należy 
zaliczyć do unikatowych, lecz dysponujemy zbyt małą 
liczbą odkryć podobnego rodzaju, aby w pełni opisać 
zagadnienie. Również szeroki zakres chronologiczny 
podobnych znalezisk w Europie (od XIII do XIX w.) 

Ryc. 1002. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Rekonstrukcja naczynia zawierającego pochówek dziecka. 

Rys. S. Siemianowska

Fig. 1002. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Reconstruction of the vessel containing child burial. 

Drawing S. Siemianowska

Ryc. 1003. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Szkielet dziecka odnaleziony w naczyniu. Fot. M. Bonar

Fig. 1003. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012 . Child skeleton found in the vessel. 

Phot. M. Bonar
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nie pozwala nam rekonstruować czasowych tenden-
cji zmian, które zachodziły w zwyczajach związanych 
z podobnymi pochówkami. Dopiero przyrost kolejnych 
znalezisk pomoże określić, czy mamy do czynienia z ja-

kimś ogólnym fenomenem, czy też z przypadkami do-
raźnymi, niezależnie od regionu i okresu, co zostało już 
opisane w literaturze (Zawadzka-Antosik 1973).

2. Zagadkowe znaleziska szczątków ludzkich z placu Nowy Targ 
na tle porównawczym

Wykopaliska z lat 2010–2012 ujawniły szczątki 
ludzkie poza kontekstem grobowym. O ile pojedyncze 
fragmenty kości ludzkich w nawarstwieniach osadni-
czych nie zaskakują, a ich pochodzenie możemy sto-
sunkowo łatwo wyjaśnić, to już znalezisko kompletnej 
dłoni jest zastanawiające. W głębokie zdumienie na-
tomiast wprawia nas obiekt, w którego obrębie zosta-
ła odnaleziona stopa w bucie w sąsiedztwie dłoni (ryc. 
1004). Znalezisko to jak do tej pory nie ma ścisłych 
analogii w europejskiej archeologii. Od niego zacznie-
my zatem omówienie tej interesującej grupy.

Wspomniane szczątki odnaleziono w obiekcie 
oznaczonym jako js. 92. Stopa znajdowała się w skó-
rzanym bucie z wysoką cholewą (ryc. 1005). Dłoń skie-
rowana wierzchnią stroną do dołu zalegała na tym sa-
mym poziomie w nieznacznym oddaleniu ok. 30 cm. 
Wypełnisko składało się z ciemnobrunatnej próchnicy 
z dużym udziałem trocin i piasku. Układ stopy i dło-
ni pozwala przypuszczać, że dostały się one do ziemi 
w tym samym czasie. Szczątki znajdowały się w stropie 
obiektu, więc bardzo możliwe, że nie mają nic wspól-
nego z dolnymi partiami wypełniska, w którym wy-
różniono cztery poziomy. W partii spągowej wystąpiła 
drewniana obręcz. Sam obiekt został wkopany w war-
stwę oznaczoną jako js. 16, która miała narastać w 1. 
poł. XIII w. Być może dół pełnił funkcję nieoszalowanej 
latryny, lecz skład zawartości wydaje się temu przeczyć 
– konsystencją nie odpowiada typowemu wypełnisku 
latryn. Wypada jednak dodać, że w pobliżu natrafio-
no na obiekty pełniące funkcje ewidentnie kloaczne. 
Analiza antropologiczna przeprowadzona przez Mał-
gorzatę Bonar wykazała, że zarówno dłoń, jak i stopa 
zostały wyłamane z ciała post mortem. Ta informacja 
ustala nam dalszy kierunek poszukiwań, pozwalając 

wykluczyć pewne wyjaśnienia związane z zabiegami 
medycznymi, w tym z amputacjami.

Znaleziska pojedynczych kończyn ludzkich, w po-
dobnych kontekstach, znane są z kilku stanowisk euro-
pejskich. Na terenie starego miasta w Bremie w 1983 r. 
odnaleziona została dłoń w naczyniu kulistodennym. 
Na podstawie analizy ceramiki znalezisko wydatowano 
na XIII w. (Brandt 1984, s. 100). Późniejsza analiza ko-
ści wykazała, że do środka włożono prawą dłoń odcię-
tą toporem (Pieper 2012, s. 575). Kończyna mogła być 
pamiątką ówczesnego wymiaru sprawiedliwości i naj-
pewniej pochodziła od skazańca. Kara odcięcia dłoni 
była najczęściej stosowana wobec złodziei. Mało praw-
dopodobne, że znalezisko jest dowodem interwencji 
chirurgicznej (Bonte, Pieper 1995, s. 426, 430).

Jeśli chodzi o nowotarską dłoń, to przyjmujemy 
ostrożnie, że może być ona dowodem praktyk sądo-
wych, których moment pojawienia się był zbieżny 
z czasem napływu zachodnich kolonistów. Miejsce zna-
lezienia natomiast, ze względu na centralne położenie, 
mogło pełnić przez jakiś czas funkcję placu sądowego. 
Nie mamy na to jednak dowodów. Jak wiadomo sądy, 
zgodnie z tradycją germańską, odbywały się na wolnym 
powietrzu, w miejscach określanych jako Dingstätte 
(Künßberg 1936, s. 97). Po lokacji takie miejsce znajdo-
wało się na południe od obecnego budynku ratusza, co 
sugeruje, że jeszcze po wybudowaniu trwałej konstruk-
cji dla celów sądowych podobne zebrania odbywały się 
zgodnie z tradycją. Szubienica jednak stała nieco da-
lej na zachód i wydaje się, że celowo ją odseparowano 
(Stein 1937, s. 24–25). Później miejsce to określano 
jako „Gerichtsplatz” (Nocuń 2004, s. 26). Dalej jednak 
nie wiemy, gdzie toczyły się rozprawy i zebrania przed 
wyznaczeniem Rynku.
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Istnieją dowody na to, że we wczesnych okresach 
miejsca straceń lokowano wśród zabudowy mieszkal-
nej. Takie domniemane miejsce straceń miało funkcjo-
nować w Krakowie przedlokacyjnym. W oddaleniu ok. 
25 m na zachód od kościoła Mariackiego natrafiono 
na konstrukcję zrębową o wymiarach 390 × 430 cm 
(Radwański 1964, s. 229; u Rajmana 2004, s. 80, błęd-
nie: 0,39 × 0,43 m), którą interpretuje się jako siedzi-
bę rycerza (sic!). Odnaleziono przy niej kilka grobów, 
gdzie niektóre szkielety miały być pozbawione dłoni, 
nieraz głów, u innych natomiast stwierdzono kajdany 
żelazne na nogach, powróz na szyi lub połamane żebra 
(Radwański 1964, s. 233; Rajman 2004, s. 80). Traktu-

jemy tę skądinąd rewelacyjną informację z pewną dozą 
sceptycyzmu, albowiem stopień publikacji tych mate-
riałów (wykopaliska z 1962 r.) jest mało zadowalający i 
nie pozwala w pełni odnieść się do ich wysokiej wartości 
poznawczej. Należy zakładać, że ponowna – szczegóło-
wa – weryfikacja mogłaby przynieść inne wytłumacze-
nie pochodzenia (przynajmniej niektórych) pochów-
ków. W każdym razie najważniejszą informacją jest 
brak dłoni w grobie (grobach?). Nie wiadomo jednak, 
czy dłonie zostały odcięte czy wyłamane, co stanowiło-
by bezpośrednią analogię do nowotarskiego znaleziska.

Wypada nadmienić w tym miejscu, że w trakcie 
prac archeologicznych prowadzonych na placu sądo-

Ryc. 1004. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. Widok 
obiektu w trakcie eksploracji. 
Widoczna stopa w bucie i dłoń. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 1004. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Feature under excavations – 
shoed foot and hand visible. 
Phot. J. Sawicki

Ryc. 1005. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. Zbliżenie 
na kości stopy w skórzanym bucie 
i kości dłoni in situ. Fot. J. Sawicki

Fig. 1005. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
View of foot bones in 
a leather shoe and hand bones 
in situ. Phot. J. Sawicki

Zagadkowe znaleziska szczątków ludzkich z placu Nowy Targ na tle porównawczym
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wym w pobliżu wrocławskiego ratusza odkryto relikty 
drewnianego krzyżaka interpretowanego jako podsta-
wa pręgierza. W pobliżu konstrukcji odnaleziono rów-
nież fragment kości łokciowej (bliższy, dalszy?), który 
przez badaczy jest wiązany z odbywającymi się w tym 
miejscu karami (w tym obcięciem dłoni). Analiza kości 
nie wykazała jednak śladów cięcia (Bresch, Buśko 2001, 
s. 116). Stąd ten związek wydaje się kruchy. Równie do-
brze fragment mógł trafić do warstwy z uszkodzonego 
grobu.

Pozostaniemy jednak w temacie dawnego sądow-
nictwa, znajdując w nim ciekawe odniesienia do naszej 
analizy. Wraz z recepcją prawa niemieckiego w XIII w. 
przyjęto określoną obyczajowość związaną z przebie-
giem procesu sądowego. Do szczególnie interesujących 
nas zwyczajów należał tzw. Leibzeichen, polegający na 
pobraniu fragmentu ze zwłok, zazwyczaj ofiary mor-
derstwa, jeszcze przed złożeniem ciała do grobu. We 
wcześniejszym okresie odcinano prawą dłoń (traktu-
jąc to jako pars pro toto). Nieraz była ona specjalnie 
konserwowana i w roli dowodu towarzyszyła dalszym 
etapom postępowania sądowego. Sporadycznie były to: 
stopa (!), ucho, palec lub nawet fragment czaszki (Pie-
per 2012, s. 570). W czasach późniejszych to kosmyk 
włosów i fragment koszuli. Zdarzało się, że Leibzeichen 
był załączany do akt. Znamy takie przykłady, lecz je-
dynie dla czasów nowożytnych. Do dzisiaj zachował 
się kosmyk włosów i fragment koszuli zamordowanej 
w 1673 r. Rosiny Schneiderin z Wambierzyc (Duma, 
Wojtucki 2013, s. 282–283). Wydaje się, że na ówcze-
snym Śląsku zwyczaj ten był dosyć powszechny. W li-
teraturze wymienia się podobny załącznik pochodzący 
ze Ścinawki Dolnej w pow. kłodzkim. W puszcze prze-
trzymywano tam kosmyk włosów i fragment zakrwa-
wionej tkaniny, do której było dołączone pismo o na-
stępującej treści: „Abgenommenes Leichzeichen von 
dem Christoff Bitner, Ihro Gnaden Herrn Herrn Ba-
rons von der Hemm und Hemmstein Loquey, welcher 
heute von dem Johann Christoff von Ulersdorff allhir 
zu Niedersteine in der Taffelstuben ist Todt geschos-
sen worden den 27. July 1686” (Pieper 2012, s. 594). 
Prócz fragmentu koszuli czy włosów same dłonie po-

chodzące ze zwłok były przetrzymywane jeszcze długi 
czas po zakończeniu procesu. Kilka z nich przetrwa-
ło do czasów współczesnych. Odnajdywano je także 
w trakcie remontów lub rozbiórek w średniowiecznych 
ratuszach (jak w przypadku ratusza w Goslar w 1709 r.) 
lub kościołach (Pieper 2012, s. 581). Wzmiankuje się, 
że jeszcze w 1940 r. podobna dłoń była przechowywana 
w Sobótce (Pieper 2012, s. 592).

Abstrahując od zwyczajów związanych z sądow-
nictwem należy zaznaczyć, że w świadomości ludo-
wej części ciał skazańców, szczególnie dłonie i palce, 
miały magiczne właściwości. Wykonane z dłoni świe-
ce („Hand of glory”) miały chronić używających ich 
złodziei przed wybudzeniem się mieszkańców okrada-
nych domostw. Kciuk skazańca, położony pod towara-
mi, miał zapewnić kupcowi powodzenie w interesach. 
Podobne przykłady możemy mnożyć (Wuttke 1860, 
s. 105). Jeszcze w 1808 r. kronikarz zanotował, że w Zie-
lonej Górze z ciała skazańca, zakopanego u stóp szubie-
nicy dwa dni wcześniej, ktoś nocną porą odciął kciuk 
oraz trzeci i piąty palec prawej dłoni (APZG, AMZG, 
sygn. 528, k. 116).

Chyba podobne wierzenia stały za wydarzeniami, 
które znamy za pośrednictwem kronik lub dokumen-
tów sądowych. Wzmianki te, pochodzące z czasów 
nowożytnych, dotyczą kradzieży fragmentów ciał ska-
zańców z szubienicy lub koła egzekucyjnego (Wojtuc-
ki 2009, s. 180). Czytamy tam w większości o całych 
dłoniach, czy odciętych palcach właśnie. Jeszcze w głąb 
czasów nowożytnych poglądy o magicznych właści-
wościach takich szczątków funkcjonowały na Śląsku 
i w jego stolicy (Wuttke 1860, s. 105). Zadając pytanie 
o możliwe okoliczności pozyskania omawianych tu 
fragmentów zwłok, musimy nadmienić, że na placu 
Nowy Targ do XVII w. stała drewniana szubienica. Brak 
jednak informacji, czy tradycja tego miejsca straceń ma 
metrykę średniowieczną (Wojtucki 2009, s. 473–474). 
Innym pobliskim miejscem, gdzie mogły się odbywać 
egzekucje i eksponowano ciała skazańców, był opac-
ki plac sądowy na Wyspie Piaskowej, przy cmentarzu 
okalającym kościół św. Anny – „z tyłu za konwentem 
zakonnic” – jak informowało źródło z 1520 r. (Goliński 

XIX. Pochówek dziecka w przestrzeni mieszkalnej. Problem obecności szczątków ludzkich w obiektach osadniczych



1081

1997, s. 250). Można spekulować na temat dokładnej 
lokalizacji tego miejsca, jednak nie można się zgodzić 
z hipotezą, że odkryta w trakcie badań ul. Staromłyń-
skiej 20 wylewka „gliniano-wapienna” jest związana 
z procesem dezynfekcji położonej w pobliżu jatki mię-
snej (Kaźmierczyk et al. 1995, s. 244) lub wprost relik-
tem po miejscu kaźni (Goliński 1997, s. 250). Wypada 
przypomnieć, że wykop badawczy miał zaledwie 1,5 m 
szerokości, a domniemana warstwa 10 cm miąższości. 
Abstrahując od zasadności umieszczania podobnej wy-
lewki na miejscu straceń czy placu sądowym, możemy 
być raczej pewni, że są to częściowo uchwycone relik-
ty zaplecza budowlanego którejś z licznych inwestycji 
w sąsiedztwie.

W świetle powyższych informacji i interpretacji 
odnaleziony obiekt, zawierający pozostałości stopy 
i dłoni, mógłby stanowić formę depozytu ze szczątka-
mi oderwanymi od ciała skazańca eksponowanego na 
miejscu straceń. Być może był to osobliwy Leibzeichen, 
zdeponowany po procesie sądowym, lub dowód bliżej 
niesprecyzowanych praktyk magicznych.

Szukając innych możliwości interpretacyjnych, 
możemy raczej wykluczyć wiązanie znaleziska z oby-
czajem tzw. ofiary zakładzinowej. Termin ten dosyć 
niefrasobliwie jest powtarzany w rozmaitych opraco-
waniach, to w naszym przypadku takiej interpretacji 
dodatkowo zaprzecza brak pewnej relacji odnalezione-
go obiektu z jakimkolwiek budynkiem. Według planu 
stanowiska js. 92 wystąpiła w sąsiedztwie lekkiej kon-
strukcji plecionkowej o trudnej do ustalenia funkcji (js. 
110 – chlew?, obora?). Dodatkowo nie mamy pewności 
co do wzajemnej relacji chronologicznej obu obiektów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że odnaleziona zosta-
ła dłoń prawa. To właśnie prawica występuje głównie 
w analizowanych źródłach. Jej znaczenie jest bardzo 
szeroko tłumaczone. Prawa dłoń (lub rękawiczka) po-
jawia się w roli symbolicznej jako oznaczenie np. im-
munitetu targowego (niem. Marktfrieden, zob. Pieper 
2012, s. 570). Potwierdza to zachowany krzyż targo-
wy przetrzymywany w muzeum miejskim w Kampen 
(Nadrenia, Niemcy). Zwisa z niego na łańcuchu dłoń 
wykonana z drewna (Künßberg 1936, s. 107).

O wiele trudniej wyjaśnić przyczynę, która stoi za 
pochodzeniem stopy odnalezionej w obiekcie. Stopa 
była postrzegana jako siedziba sił witalnych. Nadawano 
jej również określone znaczenie magiczne (Handwör-
terbuch 1922–1942, t. 3, s. 224). Jak wcześniej podali-
śmy, zdarzało się, że ze zwłok odcinano sporadycznie 
także tę część ciała. Z braku podobnych informacji nie 
wiadomo, czy rzeczywiście zwyczaj ów był praktyko-
wany w śląskim sądownictwie. Jeśli chodzi o używanie 
stopy do celów magicznych, to posiadamy nowożytny 
dowód takich zabiegów w postaci akt procesowych 
z 1736 r., w których zawarto wyniki śledztwa prowa-
dzonego wobec Hansa Georga Thiela. W jego stajni nad 
drzwiami wejściowymi odnaleziono ludzką stopę, któ-
rą jego matka miała znaleźć przy szubienicy w Brunta-
lu w Czechach. Według śledczych miał jej używać do 
magicznych praktyk w swoim gospodarstwie. Podobno 
stopą mieszano zboże i głaskano konia. Nie wyjaśnio-
no szczegółów tych praktyk. Sam oskarżony nie chciał 
wyjawić na przesłuchaniu powodów, dla których stopę 
przechowywał (SOAO, sygn. 875, k. 105).

Z terenów Europy znaleziska tego rodzaju są co 
prawda znane, ale ich kontekst pozwala na lepiej uza-
sadnioną interpretację. Lewa stopa została odnaleziona 
w wypełnisku wczesnonowożytnej kloaki w Lubece. 
Obiekt znajdował się na zapleczu dawnego domu kata, 
a ślady na kościach wskazywały na cięcie wykonane za 
pomocą piły. Wiadomo, że kat, ze względu na znajo-
mość anatomii, zajmował się również chirurgią. W tym 
przypadku możemy założyć, że stopa z powodów zdro-
wotnych została amputowana (Auler 2010, s. 417).

Na koniec naszych rozważań pozostaje nam omó-
wienie pojedynczych kości, które odnaleziono w in-
nych miejscach placu Nowy Targ. W większości zale-
gały one w warstwach kulturowych o dużym zasięgu 
powierzchniowym z różnych horyzontów chronolo-
gicznych. Możemy przyjąć, że pojedyncze fragmenty 
kości mogły pochodzić z naruszonych grobów z blisko 
położonej nekropoli. Rozległy cmentarz, o braku ściśle 
wytyczonych granic, rozciągał się na nadzalewowej te-
rasie położonej na południe od Nowego Targu. Groby 
znajdowały się również na nieodległej wyspie Piasek, 
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leżącej na północ od placu (Wojcieszak 2012, s. 18). 
Możemy zakładać, że w okresie ożywionych inwesty-
cji budowalnych przemieszczenia kości pochodzących 
ze starszych pochówków zdarzały się często, zwłaszcza 
w przeddzień lokacji miasta i wytyczenia nowej siat-
ki ulic, które to przecinały teren nekropoli. Być może 
w miejscu budującej się lewobrzeżnej osady istniały 
starsze pochówki zniszczone całkowicie wskutek inten-
syfikującego się osadnictwa przełomu XII i XIII w.

Kość udowa oraz fragment żuchwy zostały odna-
lezione w obrębie arów 85, 86 i 75, 76, zalegały w war-
stwie oznaczonej jako js. 11. Jednostka ta była rozległą 
warstwą niwelacyjną, złożoną głównie z piasku (rzecz-
nego?). Jej miąższość wahała się od kilku do nawet 
60 cm. Możemy przypuszczać, że nawieziono ją celem 
wyrównania podłoża i przygotowania powierzchni 
placu targowego, jak się wydaje, świeżo po jego wyty-
czeniu. Na podstawie materiału zabytkowego możemy 
być pewni, że akcja miała miejsce w 2. poł. XIII w., być 
może bliżej początków połowy. W tym wypadku nie 
ma wątpliwości, że szczątki ludzkie zostały przypadko-
wo przywiezione z miejsca znajdującego się poza sta-
nowiskiem. Transport piasku odbywał się za pomocą 
wozów, o czym świadczą koleiny zachowane w war-
stwie mierzwy poniżej (oznaczonej jako js. 16) oraz od-
ciski stóp i kopyt. Żuchwa miała należeć do kobiety lub 
delikatnie zbudowanego mężczyzny. Osoba ta zmarła 
w wieku ok. 20–25 lat.

W innym miejscu stanowiska znaleziono fragment 
twarzoczaszki. Zalegał on w obiekcie o chronologii 
starszej niż wcześniej opisane szczątki (js. 460 w obrę-
bie ara 95, ćw. D, na poziomie 115,60 m n.p.m.). Na 
podstawie materiału zabytkowego wydatowano go na 
przełom XII i XIII w. Być może również to znalezisko 
pochodzi z naruszonego grobu, podobnie jak fragment 
prawej kości udowej pochodzący z opisywanej już 
wcześniej warstwy (js. 16, ar 83, ćw. A), datowanej na 1. 
poł. XIII w. Z dużym prawdopodobieństwem fragment 
należał do mężczyzny. Odnaleziona kość jest złamana, 
ale według analizy antropologicznej post mortem.

Tego rodzaju szczątki spotyka się na podobnych 
stanowiskach, w różnym kontekście, także w kloakach. 

W kloace badanej w Brunszwiku znaleziono dwie czasz-
ki męskie pozbawione żuchw (Bernd, Rötting 1986, 
s. 485). Zdaniem badaczy dostały się tam z nieodległe-
go cmentarza. W kloakach znajduje się również kości 
noworodków. W źródłach historycznych pisanych po-
jawiają się informacje o topieniu nowo narodzonych 
w takich dołach. Szczątki tego rodzaju znajdowały się 
w kloace znalezionej w Schaffhausen (Szwajcaria). 
Znalezisko jest datowane na ok. 1300 r. (Cueni 1995, 
s. 33). Z powyższych przykładów wynika, że w wielu 
przypadkach szczątki ludzkie były traktowane na równi 
z odpadkami. Starano się je ukryć w możliwie szybki
i anonimowy sposób.

Opisane materiały prezentują różną wartość po-
znawczą. W przypadku znalezisk wymienionych na 
początku można mówić o szczególnym znaczeniu 
szczątków dla poznania czy to zwyczajów związanych 
z dawnym sądownictwem, czy to praktyk mających 
być może znaczenie magiczne. Publikowane materiały, 
z próbą interpretacji przyczyn ich depozycji, mogą być 
punktem wyjściowym do szerszej dyskusji. Wypada 
w tym miejscu ponowić apel o zbieranie i publikowa-
nie materiałów związanych z podobnymi znaleziskami 
dokonywanymi w przeszłości (teraźniejszości?) na te-
rytorium obecnej Polski. Być może udałoby się wtedy 
powiedzieć cos więcej o istniejących różnicach regio-
nalnych i ewentualnie powiązać znalezisko z którymś 
z wyżej cytowanych wyjaśnień.

Paweł Duma
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