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Abstract: Archaeological excavation made at Bilshivci in the years 2006–2011 was of sondage type, 
connected with construction works of destroyed monastery and covered 16 archaeological trenches. 
In spite of its limited spatial extend the investigation revealed evidence on several occupation 
episodes of different character, much greater than was suggested by the archive record. Next to 
relics of prehistoric to modern occupation the findings including an extensive cemetery and pos-
sible buildings which apparently pre-dated the construction of the existing 18th century Baroque 
church and monastery.
The oldest occupation phase is associated with the Upper Paleolithic settlement, probably of the 
Gravettian culture. More numerous traces of settlement may be linked to the communities of the 
Tripolye culture. The excavation revealed relics of v-shaped ditch, confirmed the existence of an 
enclosure of this culture. Later stages of settlement are indicated by the Bronze Age and Iron Age 
findings. Occupation during the medieval period is confirmed by a small number of redeposited pot-
tery and relics of one pit. In almost all trenches post-medieval graves were discovered. The remains 
of the cemetery were associated with subsequent churches built on the hill. Very interesting are the 
relics of the architecture preceding the formation of the present church and monastery. The founda-
tions discovered in the nave of the present church are probably the remains of the older church choir 
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1. WSTĘP

Ukraińsko-polskie badania archeologiczne byłego zespołu klasztornego oo. karmeli-
tów trzewiczkowych w Bołszowcach (obw. iwanofrankiwski, rej. halicki) rozpoczęte 
zostały w 2006 roku na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Parkiem Narodo-
wym „Dawny Halicz”, kierowanym przez Aleksandra Berehowskiego, a Instytutem 
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prace podjęto na zaproszenie Prowin-
cji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 
w Krakowie. Z ramienia Parku Narodowego „Dawny Halicz” pracami archeologicz-
nymi kierował Oleg Melnychuk oraz Taras Tkachuk, a ze strony polskiej Mirosław 
Furmanek, przy współpracy Pawła Konczewskiego, Sławomira Kulpy i Maksyma 
Mackiewicza. Odkrywane szczątki ludzkie analizowane były przez antropologa Agatę 
Hałuszko. Badania realizowane były w ramach programu dydaktycznego Uniwersy-
tetu Wrocławskiego i w kolejnych latach uczestniczyli w nich studenci Instytutu Ar-
cheologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2010 r. w badaniach wzięli udział studenci 
antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod kierunkiem Barbary 
Kwiatkowskiej i Jacka Szczurowskiego.

Klasztor położony jest na wzgórzu znajdującym się na południowy zachód od ryn-
ku w Bołszowcach. Jest to ostaniec marglowy, pokryty czwartorzędowymi utworami 
lessopodobnymi. Zlokalizowane jest ono przy ujściu Narajówki do Gniłej Lipy, w od-
ległości około 10 km na północ od miejsca, gdzie ta ostatnia wpada do Dniestru. Pod 
względem fizycznogeograficznym jest to pogranicze tzw. Gór Brzeżańskich i Kotliny 
Naddniestrzańskiej. Takie położenie wzgórza podkreślało jego strategiczne walory. 
Miało również duże znaczenie w ramach funkcjonowania naturalnych systemów 
komunikacyjnych, związanych z układem dolin rzecznych. Dzisiejsza forma wzgórza 
klasztornego jest wypadkową jego pierwotnego, naturalnego ukształtowania oraz 
późniejszych, antropogenicznych przekształceń.

2. INFORMACJE HISTORYCZNE

Dostępne obecnie historyczne źródła archiwalne dokumentują przede wszystkim 
nowożytną historię tego miejsca, związaną z powstaniem i funkcjonowaniem kościoła 
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i klasztoru oo. Karmelitów Trzewiczkowych. 
Jego legendarne początki wiązane są z cudownym wyłowieniem obrazu Matki Boskiej 
z Dniestru przez hetmana Marcina Kazanowskiego. Akt fundacyjny klasztoru został 
wystawiony przez hetmana Kazanowskiego 23 lutego 1623 r., a dwa lata później zostało 
powiększone jego uposażenie. Źródła historyczne nie przynoszą jednoznacznych in-
formacji o zagospodarowaniu tego miejsca przed założeniem klasztoru. Lakoniczna 
wzmianka w akcie fundacyjnym, informująca o jego położeniu w miejscu określanym 
jako „Kuria Pani Hackowej”, może sugerować istnienie wcześniejszej zabudowy (dwo-
ru?). Kościół stał już w 1624 r., kiedy to wprowadzono do niego cudowny obraz. Przez 
jakiś czas trwały prace związane z wyposażeniem kościoła. W1642 r. nie był gotowy 
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jeszcze ołtarz główny. Stan techniczny budowli od początku był niezadowalający i już 
w 1646 r. wymagał remontu. W dwa lata później nastąpiła jego konsekracja. W XVII 
wieku klasztor został kilkukrotnie złupiony przez Kozaków, Szwedów, Tatarów i Tur-
ków. W 1671 r. karmelici opuścili klasztor zniszczony przez Turków. Odtąd zakonnicy 
modlili się w prowizorycznej, drewnianej świątyni. Od 1699 r. lokalna szlachta zaczęła 
zbierać fundusze na odbudowę klasztoru. Przystąpiono do niej w 1718 r. W 1725 r. ko-
ściół został konsekrowany przez arcybiskupa Jan Skarbka, a jego budowę ostatecznie 
ukończono w 1728 r. W następnych latach prowadzono prace nad wystrojem kościoła. 
W latach 60. XVIII wieku z inicjatywy Antoniego Barnaby ks. Jabłonowskiego podjęto 
kolejne prace remontowe i przebudowę kościoła. W 1777 r. konsekrowano odnowioną 
świątynię i dokonano koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej. Na początku XIX 
wieku wykonano nową posadzkę. W 1860 r. podjęto kolejny remont kościoła, pro-
wadzony także w różnych latach XIX w. i 1. poł. XX wieku. Kościół i klasztor uległy 
zniszczeniu w znacznym stopniu w trakcie pierwszej wojny światowej. Zniszczenia 
były na tyle poważne, że nie zdołano ich w całości usunąć w okresie międzywojennym 
(Krasny, Wójcik 2002; Beregovskyj, Gembarska 2007; Szponar-Regulska 2007).

Doraźne remonty wykonywane w obrębie zespołu klasztornego w latach 80. XX 
wieku zostały zintensyfikowane wraz z powstaniem w 1994 r. Rezerwatu Narodo-
wego „Dawny Halicz”, wówczas pod kierunkiem A. Berehowskiego przygotowano 
kompleksowy projekt renowacji zabytków w okolicach Halicza. Pierwsze prace hi-
storyczno-architektoniczne pod przewodnictwem A. Berehowskiego podjęte zostały 
w latach 2001–2002, w ich efekcie powstał projekt renowacji obiektu, a w 2004 r. 
rozpoczęto prace renowacyjne. Od 2005 roku w dzięki zabiegom Wiesławy Holik 
i ojców franciszkanów do programu włączył się interdyscyplinarny zespół badawczy 
i konserwatorski z Polski, w skład którego wchodzą archeolodzy, antropolodzy, 
historycy sztuki, architekci, konserwatorzy zabytków oraz specjaliści z zakresu 
budownictwa i geotechniki. Dzięki tym pracom uzyskano szereg nowych i znaczących 
informacji, z których część znalazła już swoje miejsce w publikacjach i praktycznie 
wykorzystana jest w trakcie odbudowy i renowacji obiektu (np. Furmanek, Kulpa, 
Melnychuk 2007a; 2007b; Tkachuk, Furmanek 2011; Szponar-Regulska 2007; Sękowski 
2007; Sękowski et al. 2007; Górski 2007; Górski, Mańka Jasiński 2007; Żaba, Gliński 
2007; Smaza 2007; Berehowski 2007; Nakonieczny, Uherek 2008).

3. WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Dotychczasowe badania archeologiczne, pomimo ich niewielkiego zakresu, wniosły 
szereg nowych informacji dotyczących dziejów wzgórza, elementów jego zasiedlenia 
i form zagospodarowania, związanych nie tylko z funkcjonowaniem nowożytnego 
klasztoru, ale również z czasami poprzedzającymi jego powstanie (Furmanek, Kulpa 
Melnychuk 2007a; 2007b; Tkachuk, Furmanek 2011).

Do 2011 r. założono 16 wykopów archeologicznych. Zakres przestrzenny badań 
uzależniony był od potrzeb związanych z pracami rewaloryzacyjnymi (ryc. 1). Miały 

SSA57.indb   309 2016-06-28   18:04:43



M. Furmanek, A. Hałuszko et al.310

one charakter ratowniczy i objęły przede wszystkim rejony zagrożone aktualnie pro-
wadzonymi pracami budowlanymi. Celem badań było również rozpoznanie obiektu 
pod względem jego stanu zachowania, posadowienia elementów architektury zespołu 
oraz stratygrafii wzgórza i charakteru podłoża geologicznego.

Badania archeologiczne ujawniły znacznie bogatszą i złożoną historię zasiedlenia 
bołszowieckiego wzgórza niż znaną z przekazów historycznych. Niestety, znaczna 
część zabytków dokumentujących zwłaszcza najdawniejsze fazy osadnictwa odkrywa-
na jest w młodszych nawarstwieniach, związanych już z funkcjonowaniem nowożyt-
nego klasztoru, kiedy to rozległe prace budowlane naruszyły starsze ślady osadnictwa.

Najstarsze ślady pobytu ludzi na terenie badanego obiektu związane są z pa-
leolitycznymi łowcami i zbieraczami. Świadectwem ich obecności są, występujące 

Ryc. 1. Bołszowce. Lokalizacja wykopów z lat 2006–2011. Oprac. M. Furmanek

SSA57.indb   310 2016-06-28   18:04:43



Długie dzieje wzgórza klasztornego w Bołszowcach (Ukraina) 311

w rozproszeniu i w późniejszych nawarstwieniach, wyroby krzemienne reprezen-
towane głównie przez odłupki i wióry, ale także przez pojedyncze formy narzę-
dziowe, np. drapacze. Z tymi znaleziskami można również wiązać odkryte w 2011 
r. prawdopodobnie fragmenty ciosów mamuta. Trudno w tej chwili materiały te 
jednoznacznie przyporządkować do konkretnych jednostek kulturowych. Ich cechy 
technologiczne mogą wskazywać na związek z ugrupowaniami górnopaleolitycz-
nymi, najprawdopodobniej kompleksu graweckiego (około 25–19 tys. lat temu). 
Były to społeczności prowadzące przede wszystkim gospodarkę łowiecką, z bardzo 
widoczną specjalizacją związaną z polowaniami na mamuty. Ich obozowiska, często 
wielofazowe, zakładane były w szczególnych miejscach, zwykle w wyższych partiach 
terenu, w pobliżu szerokich dolin rzecznych, skąd możliwe było obserwowanie 
i kontrola nad wędrującymi stadami dzikich zwierząt. Położenie stanowiska w Boł-
szowcach spełnia wszelkie warunki dla typowego obozowiska tego czasu. Zakres 
widzialności z tego miejsca obejmuje rozległy obszar doliny Dniestru pomiędzy 
Bołszowcami a Haliczem oraz dolne partie jego dopływów na tym obszarze. Z okolic 
Halicza znanych jest kilka stanowisk z tego okresu, również charakteryzujących 
się specyficznym ich położeniem w obrębie wyższych partii wysoczyzny lessowej. 
Zostały one odkryte m.in. w Haliczu, Meżygircach, Jezupolu, Mariampolu i innych 
(np. Cyrek, Sytnyk 2002; 2012).

Znacznie liczniejsze ślady obecności, ale już społeczności rolniczo-hodowlanych, 
pochodzą z młodszej epoki kamienia. Oprócz zabytków ruchomych, w tym wyrobów 
krzemiennych, fragmentów naczyń, siekierki kamiennej oraz kości zwierzęcych, 
zachowały sie również relikty zabudowy istniejącej w tym miejscu osady (lub kilku 
funkcjonujących po sobie osiedli). Najciekawsze z nich są pozostałości rowu, którego 
zachowana szerokość wynosiła ok. 1–1,5 m, a głębokość od powierzchni współczesnego 
gruntu około 1,8–2 m. Przebiegał on lekkim łukiem w kierunku SE-NW. W przekroju 
miał V-kształtny profil, bardzo charakterystyczny dla rowów występujących w neo-
licie. Ze względu na niewielki zakres badań nie można jednoznacznie określić jego 
przebiegu oraz rozmiaru otaczanej przez niego przestrzeni. Najprawdopodobniej 
mógł on otaczać rozległą osadę, zajmującą cypel zlokalizowany w widłach Gniłej 
Lipy i Narajówki, którego północną część obecnie zajmują zabudowania klasztoru 
i kościoła (ryc. 2, 3).

W obrębie wypełniska rowu wystąpił nieliczny materiał zabytkowy w postaci 
fragmentów naczyń (w tym malowanych czarną farbą) i wyrobów krzemiennych. 
Na podstawie cech stylistycznych i technologicznych ceramikę te można datować 
na fazę BI–BII kultury trypolskiej (2. poł. V – 1. poł. IV tysiąclecia przed Chrystu-
sem). W górnej partii fosy odsłonięto skupisko kamieni o nieokreślonej funkcji (pa-
lenisko?), powstałe zapewne już po zasypaniu rowu. W wykopach zlokalizowanych 
po jego obu stronach stwierdzono obecność kilku obiektów, zapewne o charakterze 
gospodarczym, również związanych z kulturą trypolską (ryc. 4). Obserwacje stra-
tygraficzne wskazują, że przynajmniej jeden z tych obiektów jest młodszy od rowu, 
ale na podstawie materiału zabytkowego (ceramika, wyroby krzemienne) można go 
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Ryc. 2. Bołszowce. Hipotetyczny zasięg osady neolitycznej wraz z lokalizacją przebadanego 
fragmentu rowu (strzałka). Oprac. M. Furmanek

Ryc. 3. Bołszowce, wykop 14/11. Przebieg neolitycznego rowu. Fot. P. Konczewski
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datować na czas funkcjonowania kultury trypolskiej. Wskazuje to jednoznacznie 
na kilkufazowy rozwój osady neolitycznej.

Rowy kopane przez społeczności neolityczne są bardzo zróżnicowane chronolo-
gicznie, geograficznie i typologiczne. Otaczają one w różny sposób zorganizowaną 
i wykorzystywaną przestrzeń znajdującą się w ich wnętrzu. Funkcje takich założeń, 
które można traktować jako przykłady najstarszej architektury monumentalnej w Eu-
ropie Środkowej, są bardzo różnorodne. Odkrycie neolitycznego rowu w Bołszowcach 
jest niezwykle ważnym i cennym znaleziskiem. Dotąd tego rodzaju obiekty nie były 
znane na obszarze zachodniej Ukrainy (Tkachuk, Furmanek 2011).

Kolejny etap zasiedlenia stanowiska związany jest ze starszą epoką brązu 
(ryc. 5). Z tego czasu pochodzi jama, o maksymalnej szerokości ok. 1,5 m i głębokości 
ok. 1,6–1,7 m. Miała ona w przekroju kształt lekko trapezowaty i dość jednorodne 
wypełnisko. Najprawdopodobniej spełniała ona pierwotnie funkcję piwniczki w ob-
rębie zabudowy istniejącej wówczas osady. W jamie odkryto całe naczynie, zdobione 
plastycznymi aplikacjami w formie litery „T”.

Zdecydowanie słabiej udokumentowane jest osadnictwa z późniejszych faz pra-
dziejów. Najprawdopodobniej bliżej nieokreślone formy osadnictwa funkcjonowały 
tu również w epoce żelaza, na co wskazywać mogą m.in. nieliczne znaleziska fragen-
tów naczyń.

Znajomość wczesnośredniowiecznej fazy zasiedlenia stanowiska, do niedawna 
również opierała się wyłącznie na fragmentach naczyń odkrywanych w później-
szych, nowożytnych warstwach. Dopiero w 2011 r. w obrębie wykopu 15/11 udało się 
zarejestrować wkopany w podłoże lessowe obiekt o trudnej do sprecyzowania for-
mie i funkcji (obiekt gospodarczy? mieszkalny? fosa?), w którym odkryto nieliczny 
materiał zabytkowy w postaci fragmentów naczyń, datowanych ogólnie na wczesne 
średniowiecze (XII–XIII wiek). Obiekt ten znajdował się poniżej charakterystycznej 
warstwy, zalegającej w różnych częściach wzgórza klasztornego, związanej z funk-
cjonowaniem późniejszego cmentarza. Dzięki tej relacji stratygraficznej uzyskano 

Ryc. 4. Bołszowce, wykop 7/09. Profil południowy z przekrojem przez neolityczny obiekt gospodarczy. 
Fot. i oprac. M. Mackiewicz

SSA57.indb   313 2016-06-28   18:04:45



M. Furmanek, A. Hałuszko et al.314

terminus post quem dla początków cmentarza, ustalony na XIII wiek. Taką chro-
nologię może również potwierdzać stosunkowo niewielka liczba, zazwyczaj mocno 
zniszczonej ceramiki późnośredniowiecznej, sugerująca brak w tym czasie trwalszych, 
osadniczo-gospodarczych form zagospodarowania tej przestrzeni.

Groby odkrywane były w prawie wszystkich wykopach – cmentarz zajmował 
obszar całego wzgórza klasztornego. Pochówki, zapewne wyróżniających się pozycją 
i statusem społecznym osób odkryto także we wnętrzu kościoła. Cmentarz funk-
cjonował stosunkowo długo i wydzielić można kilka faz jego użytkowania. Część 
z pochówków, co dokumentują relacje stratygraficzne, została dokonana przed po-
wstaniem niektórych elementów architektury, m.in. obecnie istniejącego, zachodniego 
skrzydła klasztoru (wykop 2/06), czy też nieistniejącej budowli związanej z kamien-
nym fundamentem odkrytym w wykopie I/06–07. Może to wskazywać, że cmentarz 
funkcjonował przed ufundowaniem klasztoru. Młodsze pochówki związane są już 
niewątpliwie z jego istnieniem. Koncentrują się one przede wszystkim po północnej 
stronie kościoła oraz przede wszystkim na terasie we wschodniej części wzgórza. 
Kierunek ułożenia ciał w grobach, odbiegający od osi obecnie istniejącej świątyni 
może sugerować, że składane były nawiązując do orientacji wcześniejszej fazy ko-

Ryc. 5. Bołszowce, wykop 14/11. Obiekt gospodar-
czy ze starszej epoki brązu wraz z naczyniem. Fot. 
P. Konczewski

Ryc. 6. Bołszowce, wykop 16/11. Groby.  
Fot. M. Furmanek

SSA57.indb   314 2016-06-28   18:04:45



Długie dzieje wzgórza klasztornego w Bołszowcach (Ukraina) 315

ścioła. Większość pochówków złożona jest w obrębie, jednolitej, ciemnej warstwy 
„cmentarzyskowej”, gdzie zupełnie nieczytelne są wkopy grobowe (ryc. 6). Jedynie 
w niektórych przypadkach można określić wielkość i kształt jam grobowych, które 
na ogół są prostokątne (ryc. 7). Groby zorientowane są w przybliżeniu wzdłuż osi 
wschód – zachód z głowami po stronie zachodniej. Zmarłych chowano w pozycji 
na wznak, z nogami wyprostowanym, rękami zazwyczaj zgiętymi pod kątem rozwar-
tym i ułożonymi na łonie lub pod kątem prostym i ułożonymi na brzuchu. W grobach 
nie odkryto żadnych elementów wyposażenia, a nawet części strojów, co uniemożliwia 
określenie ich chronologii. W przypadku grobów odkrytych na terenie cmentarza nie 
stwierdzono śladów po trumnach. Sposób ułożenia kończyn w niektórych pochów-
kach może sugerować, że przynajmniej część zmarłych została złożona do grobów 
owinięta w całuny. Ślady drewnianych trumien zarejestrowano jedynie w przypadku 
grobów odkrytych we wnętrzu kościoła (ryc. 8).

Niezwykle interesujące są pozostałości architektury poprzedzającej powstanie 
obecnie istniejącego założenia. W wykopach zlokalizowanych wewnątrz świątyni 
odkryto w latach 2008 i 2010 fundamenty, starszego, prawdopodobnie pierwszego 
kościoła bołszowieckiego (ryc. 9–12). Po zdjęciu desek współczesnej podłogi wystąpiły 
warstwy sypkiej ziemi, składającej się z próchnicy i sproszkowanej zaprawy i gruzu. 
Pod nim w zachodniej części wykopu 6/08 odkryto strop krypty centralnej, a w części 
południowej relikty kamiennego fundamentu zbudowanego z łupka, w który w części 
wschodniej wmurowane zostały alabastrowe schody (odkryte w 2007 r. przez ekipę 
Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach), prowadzące do krypt 
znajdujących się pod chórem obecnego kościoła. Najstarszym elementem są relikty ka-
miennego fundamentu, na który składa się jego fragment północny oraz łuk zamyka-
jący budynek od wschodu, odkryty w wykopach 6/08 i 9–10/10 i fragment fundamentu 
ściany południowej. Zakres wykopu nie pozwolił na określenie pierwotnej szerokości 

Ryc. 7. Bołszowce, wykop 1/06–07. Kolejne poziomy wykopu z fundamentem i grobami. Wyk. 
M. Furmanek
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Ryc. 8. Bołszowce, wykop 9/10. Pochówek w trumnie. Fot. M. Furmanek

Ryc. 9. Bołszowce, wykop 6/08. Fundamenty prezbiterium „kościoła A”. Fot. M. Furmanek
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Ryc. 10. Bołszowce, wykopy 9–10, 12/10. Fundament „kościoła A”. Fot. M. Mackiewicz

Ryc. 11. Bołszowce, wykop 12/10. Fundament południowej ściany prezbiterium „kościoła A”. Fot. 
M. Mackiewicz
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fundamentu. W partii wewnętrznej wyraźnie zarysowała się odsadzka fundamentowa 
o szerokości 0,1–0,3 m, znajdująca się około 0,6–0,7 m poniżej zachowanego stropu 
fundamentu. Układ odkrytych reliktów pozwala interpretować je jako fundamenty 
prezbiterium starszego kościoła (roboczo nazwanego ‘kościółem A’), poprzedzającego 
powstanie obecnej świątyni. Na obecnym stanie badań trudno określić pierwotną 
jego formę, zwłaszcza wielkość i kształt nawy. Wykopy (8/09 i 11/10), mające na celu 
weryfikację jej przebiegu. nie dostarczyły żadnych reliktów architektury. Można 
jedynie stwierdzić, że kościół ten był orientowany (z wejściem od strony zachodniej), 
a jego oś była lekko odchylona w stosunku do obecnej budowli. Ze świątynią tą naj-
prawdopodobniej związane są też relikty fundamentów odkrytych w wykopie I/06–07. 
Trudno je jednak na obecnym etapie badań prawidłowo zinterpretować. Brak również 

Ryc. 12. Bołszowce. 1 – fundamenty kamienne, 2 – krypta. Oprac. M. Furmanek
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bezpośrednich przesłanek do określenia czasu jego powstania. Wstępnie można go 
datować na 1 poł. XVII w., chociaż nie można wykluczyć, że powstał on wcześniej.

Na dnie wykopu, pomiędzy odkrytym fundamentem a kryptą zalegała warstwa 
okrzesków i płyt kamiennych oraz cegieł. Warstwa ta początkowo (badania 2008 r.) 
interpretowana była jako dawny poziom użytkowy krypty. Najprawdopodobniej jest 
jednak warstwą budowlaną, związaną ze wznoszeniem prezbiterium ‘kościoła A” albo 
krypty zajmującej jego centralną część. Ponad nią zalegał kompleks warstw, w ich 
obrębie odkryto dwa pochówki. Jeden z nich złożony został prawie bezpośrednio 
na warstwie gruzu kamiennego i ceglanego. Zmarły pochowany był w trumnie drew-
nianej, zorientowanej wzdłuż linii wschód-zachód, z głową po stronie zachodniej. Przy 
zmarłym nie odkryto żadnego wyposażenia. Według oceny antropologicznej, w grobie 
pochowano mężczyznę w wieku około 21–30 lat (ryc. 8). Powyżej tego grobu odkryto 
kolejny pochówek. W drewnianej trumnie, zorientowanej wzdłuż linii wschód zachód, 
pochowano dziecko w wieku około 7 lat (±2 lata). Kości uległy znacznemu rozkładowi, 
natomiast dobrze zachowały się blond włosy.

Kolejną fazą budowlaną było wzniesienie krypty centralnej wpasowanej w środek 
prezbiterium pierwszego kościoła. Budując tę kryptę w północnej części fundamentu 
prezbiterium, przebito otwór, w którym wymurowano świetlik. Wydaje się, że kryp-
ta powstała jeszcze w okresie funkcjonowania „kościoła A” i można hipotetycznie 
stwierdzić, że jej powstanie związane jest z przygotowaniem miejsca pochówku dla 
szczególnie ważnych osób (hetmana Kazanowskiego?). Taka interpretacja może su-
gerować istnienie w tym miejscu kościoła, jeszcze przed utworzeniem przez Kaza-
nowskiego sanktuarium z cudownym obrazem. Po wzniesieniu krypty przestrzeń 
pomiędzy ścianą krypty a ścianą „kościoła A” zasypano. W warstwach tych odkryto 
dużo kafli piecowych, co wskazuje na wykorzystanie do zasypania tej przestrzeni de-
struktu bliżej nieokreślonego pieca kaflowego. Kolejny etap to budowa alabastrowych 
schodów, wkutych we wschodnią część fundamentu kamiennego. Schody te powstały 
już po zburzeniu „kościoła A” i po powstaniu obecnie stojącej świątyni, związane 
są z wejściem prowadzącym do systemu krypt i pomieszczeń znajdujących się pod 
chórem kościoła. Rodzaj wykorzystanych materiałów (alabaster) może wskazywać 
na ich powstanie w czasie budowy ołtarza.

Większość nawarstwień eksplorowanych w trakcie badań wykopaliskowych zwią-
zanych jest z czasem funkcjonowania obiektu, przede wszystkim w XVIII, XIX i XX 
wieku. Głównie są to warstwy niwelacyjne i budowlane. Oprócz nich, w wykopie 
2/06 odkryto zarys obiektu gospodarczego, prawdopodobnie kloaki lub studni, oraz 
nawarstwienia osadnicze o charakterze śmietniskowym, z dużą ilością materiałów 
zabytkowych, wskazujące na obecność w rejonie wykopu zaplecza gospodarczego, 
najprawdopodobniej kuchni.

Oprócz prac wykopaliskowych wykonywano również prace porządkowe, m.in. 
w krypcie centralnej, dokonując przy tym selekcji kości i materiałów zabytkowych 
wśród zalegających w jej wnętrzu śmieci (ryc. 13). W trakcie oczyszczania odkryto 
ogromną liczbę kości ludzkich, które sukcesywnie są opisywane i poddawane są anali-
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zom antropologicznym. Duża część kości nosi ślady, mogące sugerować, że pierwotnie 
złożone były w grobach poza kościołem i z czasem zostały przeniesione i zgroma-
dzone w krypcie. Nie stwierdzono na kościach śladów, które mogłyby być świadec-
twem współczesnych zbrodni i raczej wiązać je należy z pochówkami na cmentarzu. 
Wśród szczątków ludzkich wyróżnia się niezbyt liczna grupa kości o innym stanie 
zachowania, które mogły pochodzić z pierwotnych pochówków złożonych w krypcie. 
Tu na szczególną uwagę zasługuje nieliczna grupa kości, mocno zniszczonych, z za-
chowanymi fragmentami tkanek miękkich, które poddane były procesowi naturalnej 
mumifikacji. Proces ten związany był ze złożeniem zmarłego w szczelnej cynowej 
trumnie. Wśród „wypełniska” krypty odkryto prawdopodobnie fragment mocno 
zniszczonego sarkofagu, który wymaga jeszcze dalszych badań, jak również zabiegów 
konserwatorskich. Można przypuszczać, że odkryte szczątki pierwotnie złożone były 
w tym sarkofagu. Hipotetyczne, chociaż mocno prawdopodobne, wiązanie krypty 

Ryc. 13. Bołszowce. Wnętrze krypty w trakcie eksploracji
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centralnej z osobą fundatora, hetmana Marcina Kazanowskiego, może sugerować, 
że również te wyróżnione szczątki doczesne należą do niego. Te wątpliwość rozwiać 
mogą tylko dalsze badania specjalistyczne wykonane z użyciem współczesnych metod 
laboratoryjnych (np. badania DNA, izotopowe itp.).

Dodatkowo w jej północno-zachodnim narożniku założono wykop, w celu roz-
poznania sytuacji stratygraficznej w tym rejonie. Zarejestrowano tu obecność wkopu, 
przebiegającego przy ścianie północnej krypty. Nie osiągnięto dna tego wkopu.

4. WYNIKI BADAŃ ANTROPOLOGICZNYCH

Równocześnie prowadzone są analizy antropologiczne odkrywanych szczątków. 
Przynoszą one wiele istotnych informacji na temat kondycji biologicznej dawnych 
mieszkańców Bołszowiec. Wśród dotąd przebadanych szczątków ludzkich pocho-
dzących z odkrytych grobów przeważają pochówki dzieci (11 pochówków), w tym 
przede wszystkim w wieku do 7 lat (8 pochówków). Wśród dorosłych przeważają 
groby mężczyzn (9 osobników) nad grobami kobiet (4 pochówki). Kobiety pochowane 
na bołszowieckim cmentarzu miały 15–40 lat, natomiast mężczyźni od 20 do powyżej 
50 lat. Średnia przyżyciowa wysokość ciała dla mężczyzn wynosi – 168,3 cm, a dla 
kobiet – 160 cm (1 osobnik). Należą do nich przerosty porowate, a przede wszystkim 
cribra orbitalia obserwowane w górnych stropach oczodołów. Powstają one zwłaszcza 
podczas długookresowego niedoboru żelaza, czy w przebiegu chorób pasożytniczych. 
Cribra orbitalia uznawane są za główny wskaźnik zabiedzenia populacji (ryc. 14B). 
W przypadku niektórych osobników zaobserwowano także hipoplazję szkliwa, która 
podobnie jak cribra orbitalia, jest wyznacznikiem stresów fizjologicznych. Zdiagno-
zowano również zmiany próchnicze i paradontopatyczne, które są wyznacznikiem 
higieny i możliwości żywieniowych (ryc. 14A). W niektórych przypadkach ziden-
tyfikowano osteofity (wyrośla kostne), skostnienia więzadeł żółtego i podłużnego, 
osteochondrozę i guzki Schmorla na trzonach kręgów; są to zmiany zwyrodnieniowe 
wtórne, powstające najczęściej na skutek nadmiernego lub nieprawidłowego obciąże-
nia, związane są także z procesem starzenia się organizmu. W przypadku niektórych 
osobników stwierdzono również ślady urazów w postaci złamań kości długich, w tym 
złamania parowanego, oraz zagojonych urazów zadanych tępym (ryc. 14C) lub ostrym 
(ryc. 14D) narzędziem.

5. ZAKOŃCZENIE

Badania archeologiczne prowadzone w Bołszowcach przez ukraińsko-polski, inter-
dyscyplinarny zespół doprowadziły do odkrycia wielu nowych i niezwykle cennych 
materiałów do dziejów nie tylko bołszowieckiego sanktuarium, ale również tej części 
Ukrainy. Staną się one wkrótce podstawą do wielu bardziej szczegółowych opracowań 
specjalistycznych. Ze względu na wagę odkryć należy mieć nadzieję, że badania te 
w dalszym ciągu będą kontynuowane.
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Ryc. 14. Bołszowce. Przykłady zmian paleopatologicznych: A – zmiany próchnicze i paradontopatycz-
ne, B – cribra orbitalia, C – uraz zdany tępym narzędziem, D – uraz zadany ostrym narzędziem. Fot. 
A. Hałuszko
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