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lutego 2001 roku odby∏a si´ symboliczna
uroczystoÊç ekshumacji szczàtków dawnych gdaƒszczan odkrytych podczas prowadzenia
prac archeologicznych w podziemiach hali targowej.
Symboliczny wymiar tego wydarzenia podkreÊla∏a
podnios∏a atmosfera towarzyszàca wydobyciu jednego ze szkieletów i odprawione tam krótkie nabo˝eƒstwo za wszystkich spoczywajàcych w tym miejscu
zmar∏ych. Naoko∏o wykopów stan´∏y p∏onàce znicze,
zaÊ w wykopie po∏o˝ono wiàzank´ kwiatów z napisem „Gdaƒszczanie Gdaƒszczanom”. UroczystoÊç,
z udzia∏em przeora klasztoru dominikanów — ojca
Krzysztofa Pop∏awskiego, prezydenta Gdaƒska —
Paw∏a Adamowicza, prezesa spó∏ki „Kupcy Dominikaƒscy” — Jaros∏awy Struga∏y i wojewódzkiego konserwatora zabytków — Marcina Gawlickiego sta∏a si´
klamrà spinajàcà najwczeÊniejsze dzieje Gdaƒska i jego mieszkaƒców z nami, wspó∏czeÊnie ˝yjàcymi. O takim spojrzeniu na dokonane odkrycie mówi∏ Jacek
Gzowski, pe∏nomocnik wojewódzkiego konserwatora
zabytków. PowinniÊmy wszyscy pami´taç nie tylko
o znikomoÊci ludzkiego istnienia, ale te˝ o tym, ˝e
spoczywajàcy na tej najstarszej gdaƒskiej nekropolii
sà dla nas symbolem ciàg∏oÊci dziejów Gdaƒska
i uÊwiadamiajà nam, ˝e jesteÊmy jej dziedzicami. Niezale˝nie od ostatecznych ustaleƒ badaczy, historyków
i archeologów, ju˝ dzisiaj mo˝emy powiedzieç, ˝e odnaleziony cmentarz pochodzi najprawdopodobniej
sprzed przybycia dominikanów do Gdaƒska, czyli
sprzed 1227 roku. By∏ on najpewniej zwiàzany z pierwotnym koÊcio∏em Êw. Miko∏aja (który istnia∏ ju˝
w 1180 roku), a potem chowano tam tak˝e mnichów
dominikaƒskich, kiedy teren ten zosta∏ w∏àczony
w obr´b zabudowaƒ klasztornych. Dominikanie cho-

wali swoich wspó∏braci w wirydarzu, czyli zielonej
przestrzeni otoczonej kru˝gankami, a wirydarz nieistniejàcego ju˝ dzisiaj klasztoru zlokalizowany by∏
mniej wi´cej pomi´dzy dzisiejszymi ulicami Lawendowà i Paƒskà. Odkryta nekropolia ma kilka warstw,
najstarsze mogà pochodziç nawet z XI wieku. Odkryte zosta∏y tak˝e fragmenty murów, najprawdopodobniej z niezachowanego klasztoru.
Ca∏oÊç prac finansuje spó∏ka „Kupcy Dominikaƒscy”, co w wydatny sposób podra˝a, i tak kosztownà,
renowacj´ hali. To, co w tej chwili dzieje si´ pod halà,
jest wynikiem porozumienia mi´dzy w∏adzami miasta,
kupcami i zakonem dominikanów. Wydobywanie
szczàtków potrwa do maja tego roku, potem zostanà
one poddane badaniom antropologicznym, zaÊ w 2002
roku, w trakcie obchodów 775-lecia obecnoÊci o.o. dominikanów w Gdaƒsku, szczàtki zakonników spocznà
w koÊciele Êw. Miko∏aja, zaÊ pozosta∏e — na projektowanym „cmentarzu cmentarzy” w okolicach koÊcio∏a
Bo˝ego Cia∏a. Podziemia hali docelowo przeznaczone
zostanà na cele handlowe. ■

