
449

Jacek Borkowski ,  Andrzej  Kuczkowski

Ciałopalny pochówek „alienata” z cmentarzyska przy kościele
św. Mikołaja w Szczecinku

W latach 2008-2009 roku pracownicy Działu Archeologii Muzeum w Ko-
szalinie przeprowadzili nadzór archeologiczny w Szczecinku. Obszar badań
znajdował się w ścisłym centrum historycznej zabudowy miasta. Na terenie
tym znajduje się obecnie wieża gotycka – jedyna pozostałość po kościele
św. Mikołaja (ryc. 1).

Prace archeologiczne podzielone były na trzy etapy. Pierwszy z nich objął
nadzór nad wąskoprzestrzennym wykopem liniowym o głębokości do 80 cm.
Na całej długości wykopu zarejestrowano jedynie przemieszane warstwy gruzo-
wiskowe. Kolejnym etapem było założenie dwóch wykopów sondażowych
przy północno-zachodnim narożniku zabudowywanego placu oraz przy
północno-wschodnim narożniku wieży pokościelnej. Pozwoliły one na uchwy-
cenie stratygrafii w badanej części miasta. Na pozostałym obszarze założono
siatkę wykopów fundamentowych. W sondażu II uchwycono fragment kamien-
nego fundamentu nawy kościelnej oraz ceglaną posadzkę krypty. We wszyst-
kich wykopach stwierdzono silne naruszenie pierwotnej stratygrafii wskutek
nowożytnych prac budowlanych oraz wcześniejszych prac archeologicznych.
W północnym profilu badanego terenu stwierdzono występowanie czterech
poziomów pochówków ludzkich. W tej partii terenu zadokumentowano rów-
nież profil jamy grobowej, wypełnionej przepalonymi kośćmi (ryc. 2). Ze
względu na charakter badań nie udało się odsłonić całego omawianego tu
obiektu. Ostatni etap badań obejmował nadzór nad wykopami pod instalacje
i media. Także i tutaj zebrano liczne kości ludzkie – w większości znajdujące
się na złożu wtórnym (Borkowski 2009).

Jama grobowa miała 35 cm miąższości oraz około 30 cm szer. maksymal-
nej. W jej spągu zarysowała się wyraźna warstewka spalenizny. Nie stwierdzo-
no istnienia jakichkolwiek konstrukcji grobowych. Z analizy układu stratygra-
ficznego wynika, iż nie mogła to być pozostałość po cmentarzysku ciało-
palnym z pradziejów czy wczesnego średniowiecza. Był to ciałopalny pochówek
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w obrębie cmentarza przykościelnego, co jest faktem niecodziennym. Dlatego
też kości z niego zostały zebrane i poddane analizie antropologicznej, którą
wykonał dr Franciszek Rożnowski. Stwierdził on, iż w omawianym grobie
pochowany był osobnik dorosły płci męskiej wraz z dzieckiem w bliżej nie-
określonym wieku1. Z lokalizacji znaleziska wynika, iż pierwotnie, w okresie
funkcjonowania kościoła św. Mikołaja, pochówek ten znajdował się w bez-
pośrednim sąsiedztwie północnej ściany świątyni.

Przestrzeń cmentarza to przez całe średniowiecze obszar wyjątkowy. Wy-
łączony z normalnego użytkowania, stawał się miejscem spoczynku chrześci-
jan, którzy w powszechnej opinii swojego otoczenia zasługiwali na godny
pochówek. Wiadomo jednak, iż zdarzały się osoby, które swym zachowaniem
odbiegały w jakiś sposób od norm przyjętych w danym okresie w danej grupie
społecznej. Takie jednostki można nazwać „alienatami”. Ich „nienormalne” –
odbiegające od normy – zachowanie za życia powodowało, iż również po
śmierci ich zwłoki poddawane były specjalnym zabiegom. Z reguły były to
czynności z naszego punktu widzenia makabryczne (ćwiartowanie zwłok, ob-
cinanie głowy, przygniatanie kamieniami itp.), a które określić można ogól-
nym terminem „zabiegów antywampirycznych” (por. na ten temat Barber
1988). Wśród tych czynności mieściło się również ciałopalenie, które w okre-
sie powszechnie obowiązującej inhumacji nabierało szczególnie negatywnego
wydźwięku. Wszystkie one miały wspólny główny cel – uniemożliwienie po-
wrotu zmarłych na ziemię w celu szkodzenia żywym.

Przez całe średniowiecze osoby o złej opinii chowano poza cmentarzami.
Dopiero z biegiem czasu stosowano wyjątki, ale i wówczas taką osobę grzeba-
no bez należnych ceremonii i na skraju przestrzeni sepulkralnej – pod murem
czy w mało uczęszczanej części cmentarza (por. Duma 2010, 63 n.). Jednak
w tym przypadku mamy do czynienia z pochówkiem znajdującym się tuż przy
murze świątyni. Jak można ten fakt zinterpretować? Pewną wskazówkę dają
nam wierzenia zanotowane w Szwajcarii. Oto bowiem dzieci zmarłe przed
chrztem chowano pod okapem kościoła. Uznawano, że woda spadająca
w postaci deszczu na dach kościoła spływa na ziemię już jako poświęcona.
Dziecko pochowane w takim miejscu uzyskiwało dzięki temu pośmiertny
chrzest, a poza tym trwałe zabezpieczenie przed złymi mocami (Duma 2010,
25). Ze względu na brak jakichkolwiek źródeł ruchomych z tej części stanowi-
ska nie jesteśmy w stanie podać chronologii obiektu. Można jedynie wskazać
na szerokie ramy okresu nowożytnego.

1  Maszynopis analizy antropologicznej w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie.
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Ryc. 1. Szczecinek, kościół św. Mikołaja. Widok na bryłę świątyni (pocztówka z pocz. XX wieku)
Fig. 1. Szczecinek, St. Nicholas Church. View of the body of the building (postcard from the
beginning of the 20th c.)

Ryc. 2. Szczecinek, kościół św. Mikołaja. Profil wykopu budowlanego z widoczną jamą grobu
ciałopalnego (fot. J. Borkowski)
Fig. 2. Szczecinek, St. Nicholas Church. Section of the foundation trench with a visible cremation
grave pit (photo J. Borkowski)
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