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Benedyktyni w chrystianizacji ziem polskich.
Wprowadzenie
Na ziemie Polski pierwsi mnisi przybyli wraz
z czeską księżniczką Dobrawą, poślubioną Mieszkowi. Ich siedziby można upatrywać w pobliżu rezydencji władcy; zapewne mógł to być Poznań, może –
przejściowo – taką funkcję pełniło palatium książęce
na Ostrowie Lednickim lub w Gnieźnie. Czy pierwszy
biskup w Polsce, Jordan, wywodził się ze środowiska
monastycznego, tego nie wiemy. Mnichem jednak
na pewno był już jego następca, Unger, który przed
przybyciem do Polski był opatem klasztoru w Memleben. Ścieżka życia św. Wojciecha prowadzi z Pragi,
którą opuścił z obliczu konfliktu z księciem, najpierw
do Rzymu, gdzie w opactwie na Awentynie został
mnichem, wraz ze swym przyrodnim bratem, Radzimem-Gaudentym, w przyszłości pierwszym polskim metropolitą. Tuż po roku 1000 powstało opactwo w Międzyrzeczu, gdzie przypuszczalnie mogli
osiedlić się mnisi przybyli z Italii, uczniowie św. Romualda; pięciu z nich zostało w 1003 r. zamordowanych; do pozostałych dołączył po 1005 r. św. Brunon

z Kwerfurtu, wcześniej mnich w opactwie na Awentynie (gdzie uprzednio przebywał św. Wojciech),
a następnie uczeń św. Romualda w eremie pod Rawenną (Pereum). Zapewne wkrótce po utworzeniu
w 1000 r. polskiej metropolii kościelnej w Gnieźnie
oraz biskupstw w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu,
mogły powstać pierwsze klasztory mnichów zwane protokonwentami; lokalizuje się je we Wrocławiu
oraz na Wawelu.
W pierwszych opactwach przebywało zapewne
około po 10–15 mnichów. Niewiele wiadomo o codziennych zadaniach i zajęciach pierwszych mnichów. Głównym zadaniem była sprawowana wspólnie modlitwa liturgiczna, za żywych i za zmarłych
oraz o pomyślność władcy i państwa. Do tego bowiem zadania powoływali przede wszystkim mnichów ich fundatorzy. Kształcenie nowych kadr dla
potrzeb Kościoła było drugim ważnym zadaniem.
Opactwa stawały się nie tylko podporami misji i tworzącej się organizacji kościelnej, ale też ważnymi centrami kultury i sztuki. Mnisi przywozili ze sobą księgi,
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szaty, naczynia liturgiczne i relikwie; niektóre z nich,
jak choćby pastorały lub kielich znalezione w grobach pierwszych opatów tynieckich, przetrwały do
dziś.
Chcąc syntetycznie podsumować wkład mnichów
w dzieło chrystianizacji i budowania zrębów kultury, najlepiej odwołać się do słów, które w homilii w
opactwie w Tyńcu w 1980 r. powiedział kardynał Stefan Wyszyński. Odwołując się do encykliki Piusa XII
o św. Benedykcie, Prymas Tysiąclecia podkreślił, że
działalność mnichów przejawiała się na trzech płaszczyznach, które można wyrazić metaforycznie: krzyżem, piórem i pługiem. To harmonijne połączenie
różnych wymiarów aktywności wynika z Reguły św.
Benedykta – patriarcha mnichów zostawił swym naśladowcom nie tylko wykaz narzędzi dobrych uczynków, które należy praktykować (rozdz. 4), czy obszerne wskazówki odnośnie do sprawowania liturgii (rozdz. 8–20), ale oprócz tych „narzędzi sztuki duchowej” także „różnych sztuk rzemiosła”, które winny
być w klasztorze (rozdz. 66). Wzorzec ten okazał się
niezwykle trwały i owocny, o czym warto wspomnieć
zwłaszcza w roku 1050-lecia chrztu Polski.
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Krzyżem
Okres pomiędzy V a początkiem IX w. często nazywany bywa czasem kształtowania się Europy. Ową
ewolucję śledzić można na wielu płaszczyznach:
społecznych, demograficznych, prawnych, kulturowych, w literaturze i sztuce oraz w języku. Etap ten
można również śmiało nazwać czasem mnichów,
gdyż to właśnie oni aktywnie brali udział w dokonującej się konfrontacji „starego porządku” z nową rzeczywistością, gdy jako misjonarze przekazywali wiarę chrześcijańską (łacińską) ludom barbarzyńskim,
a wraz z wiarą jednocześnie kulturę. Jeden z najbardziej znanych misjonarzy, Kolumban z Bangor, który wraz z grupą uczniów w 590 r. przebył kanał La
Manche, osiedlił się początkowo w Luxeuil (Burgundia), by następnie przemierzyć północną Galię, część
Germanii i osiąść ostatecznie w północnej Italii, w
Bobbio. W ciągu VII w. powstało kilkadziesiąt klasztorów biorących wzór z Luxeuil, a uczniowie Kolumbana byli już obecni w bardzo wielu rejonach Starego Kontynentu. W następnym pokoleniu ich uczniowie wyruszyli jeszcze dalej na wschód, podejmując
misję chrystianizacyjną wśród pogańskich Germanów. Najbardziej znani spośród nich to Willibrord,
apostoł Fryzów, założyciel biskupstwa w Utrechcie,

Winfryd-Bonifacy, apostoł krajów Germanii, założyciel między innymi opactwa w Fuldzie, oraz Oskar
(Ansgar), założyciel biskupstwa w Hamburgu, apostoł Danii i Szwecji.
Mnisi zakładali klasztory w krajach już schrystianizowanych, które następnie organizowały proces
misyjny w sąsiednich regionach. Klasztory te stanowiły zaplecze dla misji, zapewniając choćby książki,
odzież i przygotowanie nowych misjonarzy. W przestrzeni, gdzie spotykają się ze sobą religia chrześcijańska i religie pogańskie, mnisi wysyłani jako misjonarze fundują nowe, mniejsze klasztory, które podtrzymują więź ze swymi domami macierzystymi. Głównym zadaniem klasztorów w tej strefie
jest przede wszystkim ukazywanie wzorów życia dla
miejscowych, tworzenie szkół dla przybywających,
nauczanie języka niezbędnego do komunikacji i katechezy, ale nade wszystko sprawowanie liturgii.
Syntezą wszystkich działań i wysiłków ludzkich
była dla mnichów liturgia, gdyż to właśnie w niej
ofiarowywano Bogu dzieła pracy umysłu i rąk, składając Mu tym samym hołd i wyznając, że wszystkie te dzieła pochodzą od Niego. Trzeba jeszcze dodać, że zarówno cała architektura, jak i sztuka klasz-

torna: jej forma, dekoracja rzeźbiarska, wystrój wnętrza, bogactwo motywów przedstawianych na ołtarzach, szatach, księgach, naczyniach liturgicznych,
nie są przypadkowe. Mają przypominać i ukazywać
przykłady z historii zbawienia. Bardzo trafnie wyraził to jeden z badaczy monastycyzmu: „Święty przybytek bowiem i wszystko, co się w nim znajduje, na
podobieństwo dawnego namiotu spotkania i świątyni Salomona, powinny być godne Boga, który był
tam gospodarzem i wobec którego mnisi mieli pełnić po prostu dworskie funkcje”. Klasztor zbudowany na planie czworoboku zawierał w centrum dziedziniec z ogrodem, co miało znaczenie symboliczne:
klasztor stawał się syntezą Biblii, jej pierwszej i ostatniej księgi – nawiązywał do biblijnego obrazu rajskiego ogrodu (Rdz 2) oraz niebiańskiej Jerozolimy
(Ap 22). Najbardziej okazałą budowlą był zawsze kościół – miejsce sprawowania służby Bożej.

Piórem
„W klasztorach istniało pragnienie, by mieć książki, w dużej ilości, i ładne. Z jakiego powodu, jeśli
nie dlatego, że je kochano? Ceniono je z uwagi na
ich zawartość, ich piękno i ich przydatność” (J. Lec5
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lercq). Trudno lepiej i trafniej wyrazić zamiłowanie
mnichów do książek. Już od późnego antyku mnisi w większości klasztorów mieli obowiązek uczenia
się czytania, tak by móc uczestniczyć w liturgii, rozumieć Pismo Święte, a zwłaszcza Psalmy. Szybko też
zauważono, że pisanie i przepisywanie ksiąg jest zajęciem bardzo stosownym dla mnicha, gdyż wymaga skupienia i precyzji oraz cierpliwości. Mnisi jednak przepisywali nie tylko teksty święte, przeznaczone na potrzeby liturgii, ale i dzieła historyczne,
traktaty gramatyczne, o metryce czy muzyce, wyciągi z dzieł świeckich (w tym i pogańskich) filologów
i oczywiście poezje. Bardzo wiele z dzieł starożytnych autorów znamy właśnie z kopii sporządzonych
w klasztornych skryptoriach. Przepisywane dzieła
służyły w klasztornej szkole jako podręczniki do nauki gramatyki, retoryki i dialektyki. Zazwyczaj także w skryptorium uczniowie przechodzili staż, ucząc
się różnych, będących w danym czasie w użyciu stylów pisma. Choć trudno mówić o istnieniu „benedyktyńskiego” systemu edukacji, dobór bowiem autorów, których nauczono, czy książek, które czytano,
był różny w zależności od klasztoru. Bezsprzecznym
jednak pozostaje fakt istnienia szkół w klasztorach,
w których uczono dzieci i młodzież, a z których część
pozostawała następnie w klasztorze jako mnisi.

Już od samego początku mnisi przybywający na
tereny Polski przywozili ze sobą księgi liturgiczne.
Jednym z najpiękniejszych przykładów tych woluminów jest Sakramentarz tyniecki z poł. XI w. Choć
trudno dziś odtworzyć pełny zasób klasztornych bibliotek, wiadomo, że we wszystkich opactwach nie
tylko gromadzono książki, lecz także przepisywano
je w klasztornych skryptoriach. Zachowany do dziś
w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, bogato iluminowany rękopis z dziełami starożytnego historyka Józefa Flawiusza został przepisany w opactwie w Tyńcu w 1466 r. i jest on jedynym zachowanym w Polsce rękopisem zawierającym pełną wersję
dzieł tego pisarza. Z opactwa świętokrzyskiego pochodzą tzw. Kazania świętokrzyskie napisane w języku polskim. Jak zauważył kiedyś A. Gieysztor, w Pontyfikale płockim (z XII w.) zapisano również modlitwę
za mnichów, aby w obcowaniu ze świętymi tekstami
rozważali Boga sercem, umysłem i czynem.

Pługiem
Cesarz Karol Wielki, pragnąc odnowy życia
w klasztorach, poprosił opata z Monte Cassino
o przysłanie mu odpisu Reguły św. Benedykta, która wydawała mu się najlepsza do wprowadzenia

w klasztorach. W latach 816–817 przeprowadzono
szereg synodów reformatorskich, których zwieńczeniem było ogłoszenie Capitulare monasticum, czyli kodyfikacji opartej na Regule św. Benedykta, odtąd stosowanej we wszystkich klasztorach cesarstwa. Jednym z efektów dokonywanej reformy stały się przeprowadzane wówczas spisy majętności
klasztorów. Informują one nie tylko o posiadłościach
przynależnych do danego klasztoru, lecz także o całej ich „infrastrukturze”. Przykładem są statuty spisane w 822 r. przez opata Adalharda w Korbei, gdzie
oprócz młynów i ogrodów wymieniono także noclegownię dla ubogich i piekarnię.
Chcąc uzmysłowić sobie, jak znaczny był wkład
mnichów w kształtowanie szeroko pojętej kultury, należy zrozumieć ich podejście do kwestii materialnej strony klasztoru i tego, co go stanowi. Święty Benedykt przypominał w swej Regule, że wszelkie
przedmioty należące do klasztoru traktować należy
„jak gdyby to były naczynia święte z ołtarza”. Musiało to wyrażać się w odpowiedniej godności zarówno
klasztornej architektury, jak również wystroju, przedmiotów na użytek liturgiczny i codzienny. Owoce
tej właśnie wrażliwości odnajdujemy w architektu-

rze, sztuce, rzemiośle, piśmiennictwie czy muzyce
okresu najbardziej dynamicznego rozwoju ośrodków monastycznych. Ponadto Zakonodawca przypominał, że „bezczynność jest wrogiem duszy. Dlatego też bracia muszą się zajmować w określonych godzinach pracą fizyczną, (…) bo właśnie wówczas są
prawdziwymi mnichami, jeśli żyją z pracy rąk swoich,
jak Ojcowie nasi i Apostołowie”. Dlatego też klasztor
powinien tak być zorganizowany, aby w jego obrębie mnisi mieli wszystko, co jest im potrzebne do
modlitwy i spokojnego wykonywania pracy i aby
nie musieli wychodzić poza obręb jego murów. Odzwierciedlenie tej myśli widać na planie opactwa
w Sankt Gallen z lat dwudziestych IX w. Opactwo
przedstawia się jako małe miasto; obok centralnego kościoła zlokalizowane są wokół kwadratowego
dziedzińca z ogródkiem poszczególne pomieszczenia używane przez mnichów, m.in. kapitularz, czyli
sala wspólnych spotkań, oraz refektarz, gdzie spożywano posiłki. Widać też wydzielone budynki dla rzemieślników, piekarnie, szpital, miejsca uprawy roślin
czy obory i stajnie. Taki właśnie schemat powtarzano
najczęściej w kolejnych stuleciach.
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Jednym z ważnych aspektów monastycznej kultury była dobroczynność. Święty Benedykt przypominał w Regule o konieczności przyjmowania
w klasztorze wszystkich gości, a zwłaszcza ubogich
i pielgrzymów, gdyż w ten sposób wypełnia się przykazanie miłości i służy samemu Chrystusowi. Zwykle
w klasztorach przeznaczano osobne pomieszczenia
lub budynki dla przybywających, jak widać to na planie opactwa Sankt Gallen. Działalność dobroczynna
poza wymiarem duchowym realizacji chrześcijańskiej cnoty miłosierdzia, miała też oczywiście aspekt
społeczny i kulturowy. Klasztor stawał się ośrodkiem
opieki nad ubogimi i chorymi, miejscem schronienia
dla pielgrzymów czy podróżnych oraz wszystkich
potrzebujących.
Br dr hab. Michał Tomasz Gronowski OSB
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Rola i znaczenie benedyktynów w monarchii piastowskiej.
Krzyżem
Rola, jaką pełnili benedyktyńscy mnisi w procesie formowania się państwa polskiego, jest nie do
przecenienia. Byli to ludzie, którzy, dzięki znajomości łaciny, znali i rozumieli kody kulturowe Zachodu.
Tak przygotowani, stawali się misjonarzami i biskupami nowo powstającej organizacji kościelnej. Do
zakonu benedyktynów należeli najprawdopodobniej pierwsi biskupi działający we władztwie Mieszka I i Bolesława Chrobrego: Jordan i Unger. Skromne źródła pisane nie informują dokładnie, kiedy Jordan przybył do Polski. Mimo to można być pewnym
jego znaczącej roli przy podjęciu przez Mieszka decyzji o przyjęciu chrztu. Milczenie tekstów zastępują wymowne znaleziska archeologiczne. Badania terenowe w Gieczu i na Ostrowie Lednickim (Wielkopolska) ujawniły relikty architektury, która powstała pod koniec X wieku. Na grodzie gieckim odnaleziono fundamenty palatium, prostokątnego w planie budynku pełniącego świeckie funkcje, oraz przylegającej do niego kaplicy na planie centralnym. Nieznane są przyczyny, dla których budowla nie została

ukończona. Najprawdopodobniej w niedługim czasie po przerwaniu akcji budowlanej w Gieczu rozpoczęto kolejną inwestycję – na Ostrowie Lednickim.
Doskonałe położenie tego grodu – na wyspie oblanej wodami jeziora – zapewniało przede wszystkim bezpieczeństwo. Wzniesione tam budynki, palatium z przyległą do niego kaplicą oraz niewielkich
rozmiarów kościół, uważane są za siedzibę zarówno
książęcą, jak i biskupią. Zwłaszcza budowla centralna wzbudza zainteresowanie i kontrowersje do dziś.
W jej wnętrzu, w wapiennej posadzce, zostały odnalezione dwa wgłębienia, zinterpretowane przez
część badaczy jako baseny chrzcielne. Czy chrzest
Mieszka odbył się na Ostrowie Lednickim, w obecności biskupa misyjnego Jordana, trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Z pewnością jednak wzniesienie
tak monumentalnej budowli, w części przeznaczonej do celebracji liturgii chrześcijańskiej, można powiązać z obecnością biskupa.
Po roku 966 ziemie Piastów coraz częściej były
odwiedzane przez benedyktyńskich mnichów. Jednym z nich był przybyły z Pragi Wojciech Sławniko-
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wic, który połączył godność biskupią z obowiązkami
misjonarza. Dotarł on w 997 roku na ziemie Bolesława Chrobrego i przy jego pomocy wyruszył na misję
do Prus. Wsparcie, jakiego udzielił piastowski książę,
było przede wszystkim podyktowane obowiązkami,
jakie powinien spełniać chrześcijański władca. Bolesław spełnił je również, wykupując ciało Wojciecha,
gdy ten został zamordowany przez pogan. Ziemskie szczątki misjonarza zostały złożone w Gnieźnie,
w rotundzie p.w. Najświętszej Marii Panny, która powstała w ostatnich latach panowania Mieszka lub
zaraz na początku rządów Bolesława. Bolesław Chrobry nie tylko otoczył swoją opieką miejsce spoczynku przyszłego świętego, ale zaprosił również na swoje ziemie kolejnych mnichów. Byli to przybysze z Pereum, opactwa w północnej Italii: Benedykt i Jan, do
których już na miejscu dołączyli Izaak, Mateusz i Krystian. Bracia, dzięki wsparciu księcia Bolesława, założyli swoją siedzibę w Międzyrzeczu. W niedługim
czasie po przybyciu zostali napadnięci i zamordowani. Ich szczątki złożono w 1003 roku obok relikwii św.
Wojciecha w Gnieźnie. Do władztwa Bolesława przebywali również i inni benedyktyni. W źródłach pisanych wymieniani są Unger, który przybył z Memleben, gdzie pełnił obowiązki opata, a w Polsce został

biskupem diecezji poznańskiej, oraz Brunon z Kwerfurtu, misjonarz, autor żywotu Pięciu Braci Męczenników z Międzyrzecza oraz św. Wojciecha. Brunon
był także doradcą Bolesława Chrobrego, natomiast
od księcia otrzymywał wsparcie w swoich kolejnych
misjach. Działalność Brunona trwała do 1009 roku,
kiedy to poniósł męczeńską śmierć. Dzięki staraniom
Bolesława Chrobrego jego szczątki zostały przywiezione do Polski. Miejsce spoczynku misjonarza nie
jest ostatecznie możliwe do określenia. Umacnianie
się władzy królewskiej w czasie rządów Chrobrego
i jego syna Mieszka II Lamberta oraz rozwój organizacji kościelnej, wspomaganej misjami, uległo gwałtownemu zatrzymaniu wskutek wydarzeń, jakie miały miejsce w 1038 roku. Kryzys rozpoczął się jeszcze
w czasie trwania rządów Mieszka II, kiedy Bezprym,
przyrodni brat króla, chciał sięgnąć po władzę. Razem z sojusznikiem, Jarosławem Mądrym, zaczęli
działać na rzecz zdestabilizowania władzy i osadzenia Bezpryma na tronie królewskim. W 1031 roku cel
został osiągnięty. Jednak liczne najazdy, gwałtowne
zmiany władzy oraz niepewna sytuacja Polski na arenie polityki zagranicznej, zwłaszcza w stosunku do
cesarstwa, doprowadziły do całkowitego osłabienia
prawowitej władzy. Skutkiem był bunt ludności, któ-

ry ogarnął przede wszystkim terytorium dominium
władców, czyli Wielkopolskę, oraz najazd czeskiego
księcia Brzetysława I. Brzetysław I wyruszył z Pragi do
Gniezna z zamiarem wykradzenia relikwii św. Wojciecha. Nie tylko zamiar spełnił, ale zabrał również relikwie Pięciu Braci Męczenników i zniszczył samą katedrę. W rok po tych wydarzeniach do Polski wrócił syn
Miesza II Lamberta i Rychezy Lotaryńskiej, wnuczki
cesarza Ottona II, Kazimierz Odnowiciel. Doskonale
wykształcony, znający dwory cesarskie i królewskie
Kazimierz przybył do Polski by odzyskać władzę. Ponieważ część Wielkopolski, ziem królewskich z najważniejszymi grodami, jak Poznań, Gniezno i Giecz,
została zniszczona, książę osiadł w Krakowie. Na
podstawie zachowanych struktur Kazimierz zaczął
powoli odbudowywać poprzedni porządek polityczny, gospodarczy i religijny. W czasie swojego panowania (24 lata) Kazimierz nie tylko wzmocnił osłabione struktury władzy, ale przede wszystkim przygotował je dla swojego syna i następcy, Bolesława
Śmiałego. Jednym z ważniejszych posunięć, prócz
odbudowy zniszczonych wielkopolskich ośrodków,
było sprowadzenie mnichów benedyktyńskich do
Małopolski. Nie jest znane najwcześniejsze ich miejsce pobytu; możliwe, że było to wzgórze wawelskie. Dzięki badaniom historycznym wiadomo na-

tomiast, że najprawdopodobniej w 1044 roku książę zdecydował się ufundować klasztor benedyktyński w Tyńcu. Data wymieniona w dokumentach jest
przedmiotem sporu naukowców, ponieważ podaje
ją Kronika Jana Długosza, która powstała dopiero w
XV wieku, czyli prawie 500 lat po założeniu opactwa.
Przyjmuje się jednak, że kronikarz zapisał ją poprawnie. Natomiast czas powstania pierwszych zabudowań opactwa, tj. kościoła i klasztoru, nie jest już tak
dokładnie znany. Możliwe, że ten obowiązek został
wypełniony już przez kolejnych władców i naukowcy datują budowę pierwszego tynieckiego kościoła
na okres II połowy XII wieku.
Wiadomo, że kościół, czyli miejsce sprawowania liturgii, został wzniesiony jako pierwszy. Była to
świątynia wykonana z wapiennych podłużnych ciosów, które układano w regularne warstwy. Jej długość wynosiła około 24 metrów, a szerokość 12 metrów. Składała się z trzech naw; nawa środkowa była
wyższa od bocznych, czyli kościół miał układ bazylikowy. Każda z naw, od wschodu, była zamknięta absydą. Nawy boczne sklepione były krzyżowo
na gurtach opadających na półkolumny. Nie wyjaśniono, jaką formę przybrało zakończenie zachodnie kościoła. Mogła być to płaska fasada dwuwieżo-
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wa. Być może też jej część środkowa, między wieżami, była nieco wysunięta. W czasie badań archeologicznych, które zostały przeprowadzone w latach 60.
XX wieku, w północnej nawie kościoła odnaleziono
pochówki pierwszych opatów tynieckich. W ich grobach znalazły się przedmioty liturgiczne. W jednym
z nich znajdował się wykonany z ołowiu krzyż oraz
relikty drewnianego pastorału. Pastorał został wykonany z drewna, zaś jego górna część, tzw. krzywaśń,
z kości, natomiast okucie dolne i nodus z pozłacanej
miedzi. W drugim grobie opackim odnaleziono złoty
kielich i patenę. Są to najstarsze, odnalezione w Polsce przedmioty liturgiczne wykonane ze złota.
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W czasie tych samych badań światło dzienne ujrzały także kapitele, jedne tzw. młotowate, inne
o zdwojonej formie, tzw. bliźniacze. Ich powierzchnia została ozdobiona bogatą dekoracją płaskorzeźbioną. Znalazły się na niej plecionki, wić roślinna, ptaki, gwiazdy i rozety. Do dziś toczy się dyskusja, jaką funkcje pełniły kapitele bliźniacze: czy były
wykorzystane jako głowice kolumienek rozdzielające przeźrocza empor, czy też ich przeznaczeniem
było podtrzymywanie spływów sklepienia krużganków. Przypuszcza się, że same krużganki powstały na
początku XII wieku, a więc pół wieku po wzniesieniu

samego kościoła. Kapitele młotowate zaś najprawdopodobniej znajdowały się pierwotnie w przeźroczach wież kościoła.
Czas powstania – a tym samym osoba fundatora kolejnego opactwa – jest niepewny. Badacze ciągle toczą dyskusję, czy to Kazimierz Odnowiciel, czy
może jego syn i następca, Bolesław Śmiały, podjął
decyzję o powstaniu klasztoru w wielkopolskim Mogilnie. Pewne jest, że początki obecności benedyktyńskich mnichów na tych terenach sięgają połowy
XI wieku. W czasie badań archeologicznych, przeprowadzonych w latach 70. XX wieku, odnaleziono relikty najstarszej świątyni mogileńskiej. Miała ona formę bazyliki, podobnie jak w Tyńcu, lecz na tym ich
podobieństwa się kończą. We wschodniej części
nawy głównej, kościoła w Mogilnie, znajdowało się
zamknięte absydą i wyniesione na krypcie prezbiterium. W ten sposób poziom posadzki prezbiterium
znajdował się o 2,5 metra wyżej od poziomu posadzki pozostałej części kościoła. Nawy boczne zaś zamknięte były czworobocznymi kaplicami, które tworzyły tzw. transept niski. Cała wschodnia część kościoła była niższa od korpusu nawowego. Natomiast
nad częścią zachodnią oraz nad całym budynkiem
dominowała wieża. Od południa do kościoła przyle-

gał trójskrzydłowy klasztor i w ten sposób zabudowania razem tworzyły czworobok, wewnątrz którego znajdował się wirydarz.
Czwarte, powstałe w XI wieku opactwo, zostało
ufundowane przez Bolesława Śmiałego. Konwent został sprowadzony z belgijskiego opactwa pw. św. Jakuba w Liége (łac. Leodium) około roku 1075 i osadzony w Lubiniu. Przypuszcza się, że fundacja miała
umocnić pozycję króla oraz być jego votum za otrzymaną koronę. Z powodu zmian w sytuacji politycznej
i wygnaniu króla przerwano rozpoczętą budowę. Wyniki badań archeologicznych, które przeprowadzono
w latach 80. XX wieku, wskazują, że mimo krótkiego
czasu obszar opactwa został rozplanowany.
Odnalezione relikty architektury wskazują, że najprawdopodobniej wzniesiono tylko wschodnią i południową partię kościoła. Planowano beztranseptową, trójnawową bazylikę. Część wschodnia kościoła była zakończona trzema apsydami: główną oraz
dwiema mniejszymi o niepełnym łuku.
Po 1079 roku, gdy upadły rządy Bolesława, budowa najprawdopodobniej została przerwana, a wznowił ją dopiero Bolesław Krzywousty. Niewykluczone, że tę konsekrowaną w 1145 roku, odnowioną

fundację wsparł również ród Awdańców. Pierwotną,
nieukończoną budowlę, częściowo rozebrano i na
jej miejscu wzniesiono nową. Materiał rozbiórkowy najprawdopodobniej został wtórnie wykorzystany w murach kolejnego założenia. Detale architektoniczne, jak portale oraz obramienia okien, a także część mniejszych podpór (kapitele, bazy, trzony
kolumienek), wykonane zostały z piaskowca wydobytego z Bolesławca i Złotoryi. Wzniesiono założenie o jednonawowym korpusie i rozbudowanej partii wschodniej, która składała się z dwóch kaplic zamkniętych absydami i części prezbiterialnej, również
zamkniętej absydą. Nad założeniem, od zachodu,
górowała wieża. Jej najniższą partię stanowiła płytko
zagłębiona w ziemi jednofilarowa krypta.
Stworzenie organizacji kościelnej w roku 1000,
z biskupstwami w Gnieźnie, Poznaniu, Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu, pozwoliło władcom z dynastii Piastów sięgnąć po koronę. Jednak umacnianie ich władzy zostało bardzo poważnie nadwątlone w czasie kryzysu lat 40. XI wieku. Dlatego też fundacja trzech opactw, w Tyńcu, Mogilnie i w Lubiniu,
pozwoliła im nie tylko na przywrócenie sił biskupstwom wielkopolskim, ale również dawały wsparcie
ich książęcej czy królewskiej władzy, na całym obsza-
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rze ówczesnego królestwa polskiego. Zaplecze organizacyjne, jakie dawały opactwa, usprawniało także dyplomację. Zakonnicy, znający łacinę w mowie
i piśmie, byli niezbędni przy tworzeniu książęcych
kancelarii, koniecznych w prowadzeniu skutecznej
polityki zagranicznej. Równocześnie opactwa były
ośrodkami duchowości i kultury chrześcijańskiej,
działającymi na rzecz udostępniania i przekazywania dziedzictwa tradycji Kościoła. Sprawowanie liturgii klasztornej wymagało użycia ozdobnych naczyń
czy szat, być może zatem mnisi odegrali istotną rolę
w sprowadzeniu rzemieślników rozmaitych specjalności na polskie ziemie. Ich działania na tym i na innych polach znacząco wpłynęły na przemianę panoramy kulturowej ziem polskich.

Pługiem
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Po kryzysie wczesnej monarchii piastowskiej nastąpiła odbudowa struktur państwowo-kościelnych,
zapoczątkowana przez księcia Kazimierza Odnowiciela, a kontynuowana przez jego syna, króla Bolesława Śmiałego. Kazimierz Odnowiciel, zwany Mnichem, był wychowankiem klasztoru benedyktyńskiego. Stąd znał środowisko monastyczne i wiedział, jak duże znaczenie mogą mieć zakonnicy dla

jego planów. To z nim łączy się sprowadzenie benedyktynów do odbudowywanego państwa. Cel, który przyświecał sprowadzeniu zakonników, cały czas
jest poddawany dyskusji. Pierwsze fundacje były
przede wszystkim ośrodkami religijnymi i kulturowymi, bazami dla działalności ewangelizacyjnej, ale
miały również duże znaczenie społeczne. Pojawienie się benedyktynów miało istotny wpływ na region, a skutkiem były z pewnością zmiany w dotychczasowej sieci osadniczej i jej rozwój. Wybór miejsca, w którym miał stanąć klasztor, nie był podyktowany regułą zakonną. Dlatego też lokalizacja pierwszych opactw wynikała zapewne przede wszystkim
ze związanych z nimi planów fundatora – władcy.
Klasztor tyniecki wzniesiony został na wapiennym wzgórzu, otoczonym z jednej strony zakolem
Wisły. Naturalnie obronne miejsce zajmowała ludność pradziejowa; następnie, po kilku stuleciach
przerwy, wzgórze ponownie zasiedlili benedyktyni.
Ale tereny u stóp wzgórza wpisywały się w dawny
system komunikacyjny, zapewne z czasów plemiennych. Również wzgórze lubińskie nie było zasiedlone na długo przed przybyciem benedyktynów. Teren, na którym wzniesiono w XI wieku klasztor, znajdował się w obrębie dawnych stref osadniczych.

Ukształtowanie tego terenu różniło się wówczas od
obecnego. Był to wyniosły pagórek, z którym od północy sąsiadowało podmokłe obniżenie terenowe,
a do którego od południa przylegało jezioro. Pagórek nie był wcześniej zasiedlony, a tylko sporadycznie
penetrowany w okresie wpływów rzymskich. Klasztor w Mogilnie założony został na półwyspie otoczonym przez wody Jeziora Mogileńskiego i bagna. Lokalizacja klasztoru była jednak wyjątkowa w stosunku do dwóch wymienionych wcześniej opactw, ponieważ wzniesiony został na miejscu dawnej osady,
przekształconej następnie w gród. Pozostałości palisady, na które natrafiono na wzgórzu oraz w wodach jeziora, pozwalają datować najstarsze osadnictwo na wzgórzu na VIII–IX w. Gród, centrum osadnicze, połączony był drewnianym mostem z zasiedlonym południowym brzegiem jeziora.

młodszej, z początku XII wieku, położyła budowa kościoła klasztornego. Tradycja osadnicza poprzedzała
też założenie opactwa świętokrzyskiego. Wzniesione zostało na Łyśćcu, zwanym też Łysą Górą, a potem Świętym Krzyżem, drugim co do wysokości wyniesieniu Gór Świętokrzyskich. Zabudowania klasztorne zlokalizowane zostały w obrębie starszych, kamiennych wałów, które uważane są za pozostałość
sanktuarium pogańskiego lub obronnego grodu.
Niedługo po fundacji opactwa na Świętym Krzyżu
restaurowane zostało opactwo lubińskie.

Być może do grupy założeń XI-wiecznych zaliczyć
można opactwo w Lubiążu, fundowane po połowie
tego stulecia. Brak źródeł pisanych skłania jednak do
traktowania tej fundacji raczej hipotetycznie.

Brak źródeł dotyczących fundacji opactwa p.w.
św. Wojciecha na płockim Wzgórzu Tumskim przyczynił się do ożywionej dyskusji na temat jego początków. Brak materialnych pozostałości opactwa
ograniczył dysputę naukową tylko do badań historycznych, opartych na późnych, XIII-wiecznych źródłach. W starszej literaturze uważano, że klasztor
płocki mógł być ufundowany już w XI wieku; ostat-

Opactwo benedyktyńskie na wrocławskim Ołbinie zostało wybudowane na wyniesionym terenie, zajmowanym wcześniej przez dwie osady. Starsza z nich funkcjonowała w XI wieku; kres istnienia

Dyskusyjny jest czas wzniesienia opactwa w Sieciechowie. Być może była to fundacja z końca XI wieku lub też połowy XII. Klasztor wzniesiony został
w obrębie wyniesionego w terenie grodu, w zakolu Wisły. Obsadzony był przez mnichów tynieckich
i być może łysogórskich.
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nio badacze wykazali jednak, że była to XII-wieczna
fundacja książęco-biskupia.
Ora et labora – motto charakteryzujące Regułę św.
Benedykta wskazuje na najważniejsze wartości w życiu zakonnika. Pierwsza z nich to modlitwa, a druga
to praca. Ale praca w wymiarze najpierw duchowym,
a potem fizycznym. Doskonale ujął to Jean Leclercq:
„Nie należy mierzyć ich [benedyktynów] dzieł miarą poziomą, lecz pionową – ich powołaniem było życiem z Najwyższym”1. Dlatego reguła benedyktyńska, choć wspomina o pracy w ogrodzie, na roli czy
rzemiośle, umieszcza ją w kontekście umiaru, posłuszeństwa i pokory. A wszelkie dobra ziemskie, jako
pochodzące od Boga i do niego należące, powinny
być traktowane „jak gdyby to były naczynia święte”.
Klasztory benedyktyńskie były hojnie uposażane przez fundatorów i ich potomków. Zakonnicy zarządzali włościami, organizując tym samym ekonomię na podległych im terenach. Nadania z XI i XII
wieku dla klasztoru tynieckiego obejmowały szereg
osad służebnych z ludnością, przewóz wiślany i dwie
karczmy położone po obydwu stronach Wisły. Benedyktyni tynieccy mieli także udziały w produkcji soli
1
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w Wieliczce i na Podkarpaciu oraz prawo eksploatacji puszczy karpackiej. Nadaniom tym towarzyszył
immunitet ekonomiczny, czyli zwolnienie od opłat
skarbowych na rzecz księcia. Według Jana Długosza
zakonnicy dysponowali do końca XV wieku pięcioma miasteczkami, ponad 70 wsiami, dziesięcinami
i dochodami płynnymi.
Równie bogate uposażenie fundacyjne otrzymało opactwo w Mogilnie, znane z XIII-wiecznego pisma, tzw. falsyfikatu mogileńskiego. Według tego
dokumentu najstarsze nadania obejmowały dochody z 19 grodów, 3 kościoły z uposażeniem, 23 wsie
i prawo pobierania ceł i myta z przepraw na określonych odcinkach pobliskich rzek, w tym Wisły. Do
tego dochodziły podarowane klasztorowi prywatne majątki. Powiększane przez kolejnych władców
nadania ziemskie wzbogacane były także immunitetami sądowymi i skarbowymi.
Lokalizacja opactwa lubińskiego w niewielkiej
odległości od dwu głównych szlaków komunikacyjnych dawała opactwu silne podstawy gospodarcze. Pierwotnym uposażeniem Lubinia było ponad
30 wsi, część dochodów z dwóch grodów, być może
także ludność służebna. Do klasztoru należała także
część jezior z Pojezierza Krzywińskiego. Już od mo-

mentu powstania klasztoru wzrosła liczba punktów
osadniczych w jego pobliżu, co niewątpliwie miało
duży wpływ na rozwój gospodarczy regionu. W połowie XIII wieku klasztor dysponował dochodami z ok.
50 osad (z których dwie były ośrodkami targowymi),
dwoma karczmami, komorą celną i cłem mostowym.

skanie dla opactwa relikwii św. Wincentego zaowocowało kolejnymi licznymi nadaniami od biskupów
i możnych. Benedyktyni zajmowali opactwo ołbińskie do połowy lat 90. XII wieku; zostali wówczas
usunięci, prawdopodobnie z przyczyn politycznych,
a ich miejsce zajęli norbertanie.

Nieco skromniejszym majątkiem dysponował
klasztor w Sieciechowie, który w połowie XIII miał 43
osady, w tym sam Sieciechów z targiem. Nadania te
powiększone zostały przed końcem XV wieku o liczne dziesięciny.

Uposażenie opactwa płockiego znane jest z późniejszych źródeł, z których najstarsze pochodzi z XIII
wieku. Do opactwa należały wówczas: dziesięciny z czterech do siedmiu pobliskich wsi, w tym jednej z młynem. Ich mieszkańcy świadczyli posługę na
rzecz klasztoru. Nadania dla klasztoru zwiększały się,
i w 1 połowie XIV w. było to już ok. 25 osad, w tym
jedna z targiem, oraz 3–4 ośrodki parafialne.

Skromnie przedstawiały się włości świętokrzyskie
w chwili fundacji klasztoru. Jego pierwotne uposażenie nie przekraczało 20 wsi; oprócz nich klasztor otrzymał tereny koło kościoła św. Mikołaja pod Krakowem.
Według dokumentu z połowy XIV wieku w rękach
mnichów łysogórskich znajdowało się jedno miasto,
23 (lub 24) całe i 7 części wsi. Oprócz nadań ziemskich
klasztor pobierał również dziesięciny.
Opactwo ołbińskie było częścią dużego zespołu osadniczego, w skład którego wchodziła siedziba
fundatora, Piotra Włostowica, osada otwarta, karczma, ośrodek metalurgiczny, i stawy. Włostowic nadał
klasztorowi 4 wsie i kościół p.w. św. Michała. Pozy-

Powyższe zestawienie pokazuje, że w rękach
klasztorów pozostawały duże własności ziemskie,
organizowane i zarządzane przez zakonników. Włości te miały bardzo różnorodny charakter, głównie
rolniczy, ale istotnym elementem gospodarki klasztornej był także handel dzięki funkcjonowaniu targów, a w wymiarze ekonomiczno-skarbowym również dzięki prawu pobierania ceł i myta z przepraw
rzecznych. Eksploatacja dóbr naturalnych, funkcjonowanie ośrodków wytwórczych oraz dochody
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z grodów i dziesięciny dopełniają obrazu głównych
źródeł dochodów klasztorów. Dzięki tej różnorodności uposażeń klasztory stawały się stabilnymi, wielofunkcyjnymi punktami osadniczymi.

Piórem
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W centralnym punkcie planu idealnego klasztoru
z opactwa Sankt Gallen znajduje się kościół. W jego
wschodniej partii, tuż obok chóru, zaplanowane zostało czworoboczne pomieszczenie przylegające
bezpośrednio do absydy kościoła. Dzięki opisom załączonym do planu wiadomo, że miało tam znaleźć
się skryptorium, a nad nim biblioteka. Po przeciwległej stronie chóru umiejscowiona została zakrystia.
Takie rozplanowanie pomieszczeń przeznaczonych
dla związanych z czynnością czytania i pisania raczej nie powinno dziwić. Do najcenniejszych przedmiotów znanych w okresie powstania planu, czyli w IX wieku, należały książki. Czy to w formie zwojów, czy kodeksów, stanowiły one jedyne źródło wiedzy, były także jedynymi znanymi wówczas tekstami dawnych kultur. Osobę, która zajmowała się pisaniem, początkowo określano jako scriba lub scriptor (dosłownie ‘pisarz’), a jej miejscem pracy było

scriptorium (dosłownie ‘miejsce do pisania’). Ci, którzy potrafili w owym czasie pisać i czytać, zwykle też
byli kształceni w zakresie filozofii i teologii; określano ich mianem litterati. Z czasem zaczęto takie osoby nazywać również scholares, zakładając z góry, ze
ich umiejętność czytania i pisania bezwarunkowo łączy się z dużą wiedzą i wykształceniem. Z czasem,
gdy praca pisarska rozdzielona została między kancelarię a bibliotekę i coraz bardziej stawała się wyspecjalizowana, w źródłach zaczęły pojawiać się takie określenia, jak antiquarius, chartularius, librarius,
notarius, tabellio. Ponieważ w większości posługujący się pismem oraz potrafiący czytać należeli do duchowieństwa, synonimem terminu litteratus stało się
określenie clericus. W późnym średniowieczu, gdy te
umiejętności wraz z pojawieniem się uniwersytetów
stały się bardziej powszechne, osoby świeckie, które zajmowały się pisaniem np. na zamówienie, określano jako cathedrales (dosłownie ‘ci którzy siedzą’).
Badacze analizujący rozwój warsztatu pisarskiego,
który miał swoje średniowieczne początki w klasztornych skryptoriach, zwracają uwagę, że należy go
rozumieć na trzy podstawowe sposoby: jako miejsce i narzędzia, w których i którymi się coś zapisu-

je; jako technikę, której się używa przy zapisywaniu;
oraz jako wiedzę, którą pisarz posiadł i którą wykorzystuje w czasie tworzenia, do czego zalicza się także znajomość dzieł innych pisarzy. Podstawowymi
narzędziami pisarza były ptasie pióro, nożyk do przycinania go oraz atrament o różnych barwach. Najczęściej wykorzystywanym podłożem, z którego powstawały karty kodeksu, był pergamin, czyli odpowiednio przygotowana skóra zwierzęca (owcza, kozia, cielęca) lub też welin, pozyskiwany z nienarodzonych zwierząt. Do zapisków służyły również tabliczki drewniane, których środek został wyżłobiony i wypełniony woskiem. Narzędziem, którego używano
do pisania po nich, był rysik – stilus. Był to niewielki
przedmiot, wykonany najczęściej z metalu, którego
jedna strona była zakończona w ostry szpic, a druga
miała kształt łopatki, którą wygładzano powierzchnię woskowej tabliczki. Rysiki służyły również do wykonywania na kartach kodeksu liniowania dla ułatwienia zapisywania.
W skryptoriach i kancelariach pisarze wykorzystywali swój kunszt zarówno przy kopiowaniu ksiąg
i dokumentów, jak i przy stwarzaniu nowych. Osobami, które były także zaangażowane przy powstawaniu przede wszystkim ksiąg, byli iluminatorzy (łac. il-

luminare – ozdabiać, oświetlać). Ich funkcją było nanoszenie na karty kodeksu dekoracji. W tym celu wykorzystywali farby wykonane ze składników naturalnych oraz złoto i srebro. Ilustracje, zwane inaczej iluminacjami lub miniaturami, mogły przybrać formę
całostronicowych elementów książki; mogły być inicjałem bardziej lub mniej rozbudowanym. Stanowiły zarówno zamknięte dzieło, jak i integralną część
kodeksu, dopowiadając lub podkreślając znaczenie
tekstu w nim umieszczonego. Karty niektórych kodeksów były czasem barwione na czerwono, a dokładniej na purpurowo; taki egzemplarz nosił nazwę
codex purpureus. Zapis w nich wykonywany był złotem lub srebrem. Były to najwyższej klasy – a tym samym najdroższe – kodeksy.
Kodeksy, których jednym z rodzajów były księgi związane z odprawianiem liturgii i modlitwy (graduały, sakramentarze, psałterze i inne), powstawały w skryptoriach opackich, jako owoc pracy mnichów. Często jednak się zdarzało, że to władcy zamawiali ich wykonanie. Decydowali się oni na fundację luksusowych ksiąg, które następnie były przekazywano danemu opactwu, biskupstwu lub innemu władcy jako dar. Zdaniem badaczy okazją do tak
szczególnych fundacji mogły być wydarzenia zwią-
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zane z podkreśleniem prestiżu władzy państwowej,
ale także uświetnienie kultu czy zabieganie o błogosławieństwo dla swoich poddanych. Zapewne taka
sama idea przyświecała władcom polskim.
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Prowadzona przez nowo przybyłych zakonników
działalność religijna, ewangelizacyjna oraz udział
w odbudowie instytucji Kościoła wymagały odpowiedniej oprawy. Monumentalnym tłem dla sprawowanej liturgii były kościoły klasztorne, ale niezbędnym elementem były księgi liturgiczne. Zapewne
część z nich dotarła do Polski wraz z objęciem rządów przez Kazimierza Odnowiciela. Niestety, wiele z nich nie przetrwało do dziś – zostały zniszczone
podczas kataklizmów dotykających klasztory (głównie pożarów), działań wojennych lub po prostu zaginęły. Pewne wyobrażenie o rozmachu, jaki towarzyszył odnowie Kościoła, dają właśnie fundacje kościelne i rękopisy liturgiczne. W początkowym okresie napływu kultury chrześcijańskiej na ziemie polskie księgi liturgiczne były przywożone przez misjonarzy. Na podstawie analizy pisma oraz stylu umieszczonych w nich iluminacji uważa się, że księgi, które docierały do Polski w tym czasie, są dziełem rzemieślników ze skryptoriów czeskich, niemieckich
(Ratyzbona, Fulda, Moguncja, Reichenau) oraz pół-

nocnowłoskich. Kodeksem, który był zarazem księgą
liturgiczną, ale równocześnie miał podkreślić prestiż
władzy, był tzw. Kodeks Matyldy. Księga ta powstała najprawdopodobniej w skryptorium Sankt Gallen.
Jej wyjątkowym elementem jest karta dedykacyjna,
której towarzyszyła całostronicowa miniatura (dziś
zaginiona). W liście dedykacyjnym księżna lotaryńska Matylda zwracała się do polskiego króla Mieszka II jako do osoby wykształconej, władcy chrześcijańskiego oraz wzoru cnót. Do najbardziej cenionych spośród znajdujących się na ziemiach polskich
ksiąg należą jednak inne jedenastowieczne kodeksy, tzw. złote, z uwagi na wykorzystanie w nich złota do zapisu. Do dziś znanych jest ich pięć, i są to: Sakramentarz tyniecki, Ewangeliarz pułtuski, Ewangelistarz gnieźnieński, Codex Pretiosus i Missale plenarium. Dwa pierwsze egzemplarze łączone są z działalnością benedyktynów w XI wieku, choć dokładny czas ich pojawienia się na ziemiach polskich oraz
fundatorzy ksiąg są wciąż przedmiotem dyskusji. Sakramentarz tyniecki powstał w skryptorium znajdującym się na terenie diecezji kolońskiej, najpewniej
w opactwie św. Pantaleona w Kolonii. Nie powstał od
razu z przeznaczeniem dla podkrakowskiego opactwa, ale dodanie na jego początku formularzy mszy

na poświęcenie kościoła oraz za króla miało być
może związek z nową fundacją. Kodeks częściowo
został spisany złotem i srebrem na kartach barwionych na purpurowo. Tekstowi towarzyszy dekoracja
malarska – całostronicowe miniatury oraz ozdobne
inicjały. Równie bogato zdobiony jest Ewangeliarz
pułtuski, związany z płockim środowiskiem kościelnym, być może z tamtejszymi benedyktynami. Karty zostały zapisane złotymi i srebrnymi literami na
purpurowym tle; ponadto kodeks zdobi kilkanaście
pół- i całostronicowych miniatur. Przy obydwu rękopisach nie zachowały się oryginalne oprawy, które
zapewne dopełniały świetności kodeksów.
Marta Graczyńska, Monika Kamińska
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I. Krzyżem
I.1. Stauroteka (kopia)
Przedmiot pochodzi z badań prowadzonych na Ostrowie Lednickim. Zabytek został
znaleziony w 1962 roku w bezpośrednim sąsiedztwie reliktów kościoła. Stauroteka pochodzi z badań prowadzonych na Ostrowie Lednickim; została znaleziona w 1962 roku w bezpośrednim sąsiedztwie reliktów kościoła.
Materiał: srebro, złoto, szkło; pojemnik: gagat (czarny bursztyn)
Wymiary: wysokość: 0,8 cm; szerokość ramion: ok. 1 cm; długość ramion – poprzeczne: 5 cm, pionowe: 5, 6 cm
Datowanie: 2. połowa X w. – 1 połowa XI w.
Własność i miejsce przechowywania: oryginał: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr
inw.: MPP/A/4/301/62 (stara sygnatura MPPP/331); kopia: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Stauroteka (gr. stauros – krzyż, pal pionowy, narzędzie tortur i śmierci, thekē – pojemnik), jest pojemnikiem do przechowywania relikwii drewna pochodzącego z Drzewa Świętego Krzyża Chrystusowego.
Relikwiarz składa się z pudełka w kształcie krzyża greckiego o minimalnie nierównych
ramionach. Pudełko znajdowało się w futerale powtarzającym kształt relikwiarza. W blasze
górnej części pojemnika zostały wycięte prostokątne otwory układające się w kształt krzyża łacińskiego z titulusem (określenie drewnianej tabliczki z napisem INRI). Całość otworu krzyżowego została obwiedziona prostym żłobieniem, które podkreśla wycięty kształt.
Dodatkowo u dołu pionowego otworu znajduje się wyżłobiony w blasze suppedion, tj.
podstawa krzyża. Natomiast po prawej stronie otworu również wyżłobiono litery XC. Lewa
część napisu została zniszczona.
Blacha została ozdobiona wyżłobionymi rozetkami, które umieszczono między ramionami krzyża, natomiast krawędź wieczka została ozdobiona puncowaniem. Bok pudeł-
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ka także otrzymał dekorację. Wzdłuż niego biegnie repusowane zgrubienie okolone motywem perełkowego ornamentu, które w kilku miejscach zmienia się w podwójny rząd
pseudogranulek. Powierzchnia pudełka została oprawiona w czarny bursztyn (gagat) oraz
futerał wykonany ze skóry (obecnie zaginiony). W zewnętrznej powierzchni futerału odciśnięta została postać ukrzyżowanego Chrystusa. We wnętrzu relikwiarza odnaleziona została tkanina o drobnym splocie, której gatunek nie został ostatecznie rozpoznany (rozważa się len, konopie, a ostatnio także jedwab lub wełnę).
Relikwiarze służące do przechowywania odłamków Drzewa Krzyża zyskały popularność wraz z rozkwitem kultu, którego pierwsze przejawy odnotowuje się na przełomie
IV i V wieku. Kult relikwii Krzyża, a następnie samego krzyża, jako symbolu Chrystusa, został bardzo szybko włączony do liturgii oraz w ceremoniał dworu cesarzy bizantyńskich.
Cześć oddawana zarówno relikwiom, jak i samemu symbolowi krzyża rozprzestrzeniła się
w całym chrześcijańskim świecie w V wieku. W równej mierze przyczynił się do tego zwyczaj obdarowywania władców przez cesarza bizantyńskiego cząstkami Drzewa Krzyża, jak
i praktyka składania przysięgi na krzyż.
Lednicki relikwiarz jest najstarszym tego typu zabytkiem odnalezionym do tej pory na
ziemiach polskich. Na podstawie jego formy (krzyż grecki), wykorzystanych zdobień (elementy ryte, perełki, pseudogranulki) oraz zastosowania wycięcia w kształcie krzyża w górnej płytce, omawiany relikwiarz należy łączyć z warsztatami bizantyńskimi. Na wykonanie relikwiarza przez bizantyńskich złotników – lub mistrzów wywodzących się z ich kręgów – może wskazywać również umieszczenie postaci Chrystusa w typie impetibilis (łac.
niepodlegający cierpieniu) po zewnętrznej stronie futerału.
Bibliografia:
Nadolski A. 1965, s. 185; Górecki 2000a, s. 467–470; Górecki 2000b, s. 404; Myśliński 2001; Nadolski 2002; Hensel 2009; Sikorski 2009; Wyrwa 2009; Górecki – Wyrwa 2012, s. 173–191; Górecki 2013,
s. 89–114; Wyrwa 2014, s. 31–32.
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I. 2. Tzw. kielich św. Wojciecha (kopia)
Przedmiot pochodzi ze skarbca opactwa kanoników regularnych w Trzemesznie.
W okresie 1941–1942 przechowywany był w skarbcu katedry krakowskiej, a w latach
1945–1949 w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W 1949 kielich został zwrócony kanonikom trzemeszeńskim, którzy przekazali go jako depozyt do skarbca Bazyliki Prymasowskiej
w Gnieźnie, od roku 1991 przechowywany jest w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Materiał: agat, złoto
Wymiary: wysokość całkowita: 15,3 cm; wysokość czary: 8,7 cm; wysokość stopy: 11,7
cm; Ø: 11,9 cm
Datowanie: czara: X w. (?); stopa i nodus: XII w.; oprawa czary: XV/XVI w.
Własność i miejsce przechowywania: oryginał: Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, nr inw.: I/44; kopia: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw. K59.
Kielich liturgiczny tradycyjnie łączony jest z osobą św. Wojciecha. Naczynie składa
się z kilku elementów, które zostały wykonane w różnym czasie. Najstarszą jego częścią
jest agatowa czasza. Jest to prosty w formie kubek, od spodu lekko profilowany. Naczynie zostało wykonane z jednego kawałka półszlachetnego kamienia o brunatno-czerwonej kolorystyce, która wpada miejscami w odcień ciemnobursztynowy i jest poprzecinana
mlecznobiałymi warstwami, miejscami przeźroczystymi i opalizującymi. Warstwy tworzą
nieregularne plamy. Kubek został najprawdopodobniej wykonany w warsztatach bizantyńskich. Gdy czasza pękła, została oprawiona w złoto. Obecna oprawa składa się ze złotego wyłożenia wnętrza czaszy wywiniętego na zewnątrz. Od dołu czasza również została
ujęta złotą oprawą, której dekorację stanowią, od dołu, pasy pseudogranulek, a w zwieńczeniu pas koronki (dolna część oprawy została wymieniona w 1960 roku). Górna i dolna część złotej oprawy zostały połączone w XVIII w. zwężającymi się ku dołowi listwami,
o rytej dekoracji. Czara w oprawie została osadzona na stopie również wykonanej ze złotej blachy. Podstawa składa się z dwóch wklęsek, pomiędzy którymi umieszczono nieco
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spłaszczony nodus. Obiega go grawerowana dekoracja, którą tworzy wić roślinna i wplecione w nią przedstawienia lwa, człowieka oraz dwa ptaki (w tym jeden z nich jeden z nich
to żuraw lub struś). Nodus od spodu ujęty został pierścieniem oraz znajdującym się pod
nim obrączką z dekoracją sznurową (dodane po 1949 roku). Poniżej znajduje się, rozchylona ku dołowi, rozpłaszczona stopa kielicha. Ta cześć naczynia jest dekorowana na całej powierzchni przy pomocy trybowania i grawerunku.
Na podstawie zastosowanych technik oraz doboru dekoracji można przypuszczać, że
stopa kielicha została wykonana w XII wieku lub na początku XIII wieku, przez rzemieślnika działającego w Polsce ale tworzącego pod wpływem środowisk artystycznych z Lotaryngii lub Mozy. Przypuszcza się, że dekoracja kielicha mogła zostać zainspirowana bordiurą Drzwi Gnieźnieńskich.
Bibliografia:
Ruszczyńska, Sławska 1963, s. 36, il. 417; Walicki 1971, s. 280–281; Pietrusińska 1971, s. 771; Skubiszewski 1978, s. 199–217; Różycka-Bryzek 1992, s. 365.

I.3. Kielich i patena (kopie)
Kielich i patena zostały odkryte podczas badań archeologicznych w kościele klasztornym w Tyńcu w 1961
roku. Stanowiły część wyposażenia pochówku opata
(obok elementów pastorału i krzyża) z grobu nr 15, odsłoniętego pod północną nawą najstarszej kamiennej
bazyliki.

Kielich
Materiał: złoto z niewielką domieszką srebra, złota
blacha, stop ołowiu ze srebrem i dodatkami miedzi i złota
Wymiary: wys. kielicha: 8,8 cm; waga: 198,43 g
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Czas i miejsce powstania: poł. XI w., zach. Europa lub Polska
Własność i miejsce przechowywania: opactwo Benedyktynów w Tyńcu; od 1962
roku w depozycie w Państwowych Zbiorach Sztuki Zamku Królewskiego na Wawelu (nr
inw.: 315).
Czara: wys.: 4,05 cm; Ø: 6,65 cm; obwód: 21 cm; ma niemal półkulisty kształt. Nodus:
wys.: 1,4 cm; Ø: ok. 2,8 cm; obwód: 7,79 cm; ma kształt obciętej z dwóch stron kuli. Wykonany został z cienkiej, złotej blachy i wypełniony wewnątrz stopem ołowiu. Z czarą i stopą połączony jest złotym drucikiem. Stopa: wys.: 3,05 cm; średnica: 5,15 cm; o stożkowatym kształcie, w dolnej części przechodzi w podstawę o szerokości 1 cm. Podobnie jak nodus, wykonana została ze złotej blachy i wypełniona stopem ołowiu w górnej części. Na jej
podstawie znajduje się ryty krzyż równoramienny.

Patena
Materiał: złoto
Wymiary: Ø: 8,68 cm; wgłębienie: Ø 6,15 cm
Czas i miejsce powstania: poł. XI w., zach. Europa
lub Polska
Własność i miejsce przechowywania: opactwo Benedyktynów w Tyńcu; od 1962 roku w depozycie w Państwowych Zbiorach Sztuki Zamku Królewskiego na Wawelu (nr inw.: 316).
Koliste wgłębienie pośrodku pateny pokrywa trójelementowa dekoracja: wyłaniająca się z obłoków Ręka
Boża (Dextera Domini) na tle krzyża. Ręka przedstawiona została w geście błogosławieństwa, z silnie wydłużonymi palcami: środkowym i wskazującym, położonymi
na tle pionowego ramienia krzyża. Krzyż, o podwójnym
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konturze, zdobiony jest punktowymi nacięciami. Takimi nacięciami pokryte są także stylizowane, zachodzące na siebie obłoki, również obwiedzione podwójnym konturem.
Tyniecki zestaw złotych naczyń liturgicznych złożonych do grobu jest unikatem w średniowiecznej Europie. Ze względu na niewielkie rozmiary oraz typ kielicha (calix viaticus)
uznawane są powszechnie za zestaw podróżny do odprawiania liturgii (choć małe naczynia liturgiczne również były w codziennym użyciu). Kielich i patena nie są kompletem pod
względem technologicznym i artystycznym. Starcia powierzchni widoczne na czarze i nodusie kielicha świadczą o jego dłuższym użytkowaniu. Na podstawie formy bywa on uznawany za wytwór lokalny, ale powstały pod wpływem sztuki zachodniej. Opracowany jest
pobieżnie, natomiast w dekoracji starannie repusowanej pateny widoczne są cechy sztuki ottońskiej.
Bibliografia:
Kalinowski 1971, s. 186–197; Kozłowski 1971, s. 209–212; Świechowski 1975, s. 45–46; Kalinowski 1989, s. 141–154; Żurowska 1994, s. 61; Dąbrowska 1997, s. 22 i przyp. 91; Zoll-Adamikowa 1997,
s. 73–83; Żurowska 2000, s. 123; Nowacki 2006, s. 374–375.

I.4. Pastorał (kopia)
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Pastorał, wraz z kielichem i pateną, stanowił wyposażenie pochówku opata tynieckiego z grobu nr 8. Zachował się w postaci czterech elementów: szczątkowo zachowanego
zwieńczenia, nodusa, pierścienia oraz okucia dolnego z żelaznym kolcem (stimmulusem).
Materiał: kość słoniowa, pozłacana miedź, złoto, srebro, drewno
Czas powstania: XI w.
Własność i miejsce przechowywania: Opactwo Benedyktynów w Tyńcu; od 1962
roku w depozycie w Państwowych Zbiorach Sztuki Zamku Królewskiego na Wawelu (nr
inw.: dep. 317)
Kościane zwieńczenie pastorału w momencie odnalezienia przewiązane było w dwóch
miejscach wielokrotnie owiniętym złotym drucikiem. Trzeci zwój drutu był znaleziskiem
luźnym (został wmontowany w krzywaśń podczas konserwacji w 1961 roku).

Nodus – wymiary: wys. – 4,38 cm; Ø zewn – 4,55 cm, Ø wewn – 2,3–2,9 cm. Ażurowy, wykonany z pozłacanej miedzi, miał pierwotnie kulisty kształt. Zdobiony jest dekoracją zoomorficzną skomponowaną w dwóch pasach. W górnym znajduje się sześć zwróconych w prawo drapieżnych ptaków ze sznurem na szyjach. Odwróconymi do tyłu głowami
dotykają niemal ogonów. W podobny sposób w niższym pasie zostało przedstawionych
sześć, ale zwróconych w lewo, czworonogów. W pyskach, skierowanych w stronę uniesionych ogonów, trzymają sznury. Sylwetka każdego zwierzęcia pokryta jest dekoracją geometryczną i otoczona motywem sznurowym o kształcie zbliżonym do okręgu. Pomiędzy
okręgami znajduje się motyw czworoliścia.
Nodus spoczywał na złotym pierścieniu o wymiarach: wys.: 1,5 cm; Ø: 3 cm. Pierścień
pokryty jest niellowanym napisem wykonanym kapitałą: OM[NI]S POTESTAS A DEO +
[wszelka władza od Boga] (Rz 13,1).
Dolne okucie - wymiary: wys.: 4,1 cm; szer.: 2,5–2,7 cm; srebrne, ma kształt walcowatej tulejki. Pokrywa je majuskułowy napis: CONGREGA DISPERSOS H[U]MILES FOVE FRANGE
SUP[ER]BO[S], [jednocz rozproszonych, pokornych wspieraj, poskramiaj pysznych], będący cytatem z rozdziału „Jaki powinien być opat” z Reguły św. Benedykta. We wnętrzu okucia zachowała się pozostałość drzewca, którym było drewno wiśni lub czereśni. Być może
w pastorale zostało użyte wtórnie. Okucie zakończone jest żelaznym kolcem graniastym,
silnie skorodowanym. Wymiary kolca: wys.: 6 cm; grubość: 0,6–1,8 cm.
Pastorał był używany przez opata i razem z nim złożony do grobu. Wszystkie jego zachowane części powstały osobno. Nie są jednolite również pod względem stylistycznym.
Dekoracja nodusa znajduje analogie plastyczne i ideowe w sztuce północnowłoskiej i
wschodniej.
Bibliografia:
Kalinowski 1971, s. 176–186; Sczaniecki 1976, s. 558; Kalinowski 1989, s. 154–163; Żurowska
1994, s. 108–109; Zoll-Adamikowa 1997, s. 73–83; Bogacka 2004, s. 67–75; Nowacki 2006, s. 375–376;
Dąbrowska 1997, s. 17; Dąbrowska 2014, s. 313.
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1.5. Krzyżyk (kopia)
Krzyżyk stanowił część wyposażenia pochówku opata tynieckiego z grobu nr 15 (wraz
z elementami pastorału).
Materiał: blacha ołowiana
Wymiary: ok. 10 x 6 cm
Czas i miejsce powstania: 2. poł. XI w., Polska (?)
Własność i miejsce przechowywania: Opactwo Benedyktynów w Tyńcu; od 1962
roku w depozycie w Państwowych Zbiorach Sztuki Zamku Królewskiego na Wawelu (nr
inw.: dep. 318)
Krzyżyk ma formę krzyża łacińskiego z trapezowato rozszerzającymi się ramionami,
bez dekoracji. Nie zachował się w całości; złożony został z kilku mniejszych fragmentów
(pierwotnie prawe ramię było w sześciu częściach). Ze względu na bardzo zły stan zachowania nie został poddany konserwacji.
Krzyżyk mógł pełnić funkcję pektorału lub krzyża absolucyjnego.
Bibliografia:
Kalinowski 1971, s. 176, 182; Sczaniecki 1976, s. 558; Kalinowski 1989, s. 131, 138–139; Żurowska
1994, s. 108; Dąbrowska 1997, s. 23; Zoll-Adamikowa 1997, s. 73–83; Nowacki 2006, s. 375.

1.6. Fragment płaskorzeźby
z przedstawieniem świętego, apostoła
lub proroka
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Rzeźba została odnaleziona w 1954 roku na terenie lewobrzeżnego zamku książęcego
(obecnie w tym miejscu znajduje się barokowy budynek Uniwersytetu Wrocławskiego).
Rzeźba najprawdopodobniej powstała dla opactwa benedyktynów pw. Panny Marii i św.
Wincentego na Ołbinie (obecnie część Wrocławia). W połowie XVI wieku, kiedy opactwo

zostało rozebrane, rzeźba została wykorzystana wtórnie
jako materiał budowlany.
Materiał: piaskowiec
Wymiary: wysokość: 42 cm; szerokość: 40cm
Datowanie: 2. ćwierć XII w.
Własność i miejsce przechowywania: Muzeum Architektury we Wrocławiu, nr inw.: MAt-9.
Na tle prostokątnej płyty znajduje się zniszczone
przedstawienie postaci ludzkiej odzianej w pofałdowaną szatę. Dodatkowo na reliefie zachowały się rozpoznawalne pasma włosów oraz fragment nimbu. Najprawdopodobniej była to część większej kompozycji rzeźbiarskiej. Możliwe, że rzeźbiarz, który ją wykonał, posługiwał się wzorami z kręgu sztuki południowofrancuskiej.
Bibliografia:
Pietrusińska 1971, s. 783, 785–786.

Zabytki z opactwa oo. Benedyktynów w Lubiniu
I. 7. Detale architektoniczne
Detale architektoniczne pochodzą z badań prowadzonych w Lubiniu. Zabytki zostały
znalezione na terenie opactwa w latach 1978–1983. Wykonano je z różowego i jasnoszarego piaskowca, pochodzącego prawdopodobnie z kamieniołomów Dolnego Śląska. Przypuszcza się, że stanowił elementy podpór w zachodniej partii kościoła. Charakterystyczna blokowa forma poszczególnych części zespołu pozwala przypuszczać, że wykonano go
w połowie XII wieku.
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7.a. Kapitel
Materiał: piaskowiec
Wymiary: wysokość 31,5 cm; Ø 16,5 cm
Datowanie: 2. poł. XII w.
Własność i miejsce przechowywania: opactwo Benedyktynów w Lubiniu.

7. b. Baza kolumny
Materiał: piaskowiec
Wymiary: wysokość 13 cm; Ø 14 cm
Datowanie: 2. poł. XII w.
Własność i miejsce przechowywania: opactwo Benedyktynów w Lubiniu,
nr inw.: 38/84.

7. c. Kapitel
Materiał: piaskowiec
Wymiary: wysokość 13,5 cm ; Ø 16,5 cm
Datowanie: 2. poł. XII w.
Własność i miejsce przechowywania: opactwo Benedyktynów w Lubiniu.

7. d. Baza kolumny na plincie
Materiał: piaskowiec
Wymiary: wysokość 23,5 cm; Ø 21 cm
Datowanie: 2. poł. XII w.
Własność i miejsce przechowywania: opactwo Benedyktynów w Lubiniu.
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I.8. Fragmenty płytek ceramicznych
Zespół płytek ceramicznych pochodzi z badań prowadzonych w Lubiniu. Zabytki zostały znalezione na terenie klasztoru w latach 1978–1983. Technika i sposób wykonania
nawiązują do odnalezionych w krypcie lubińskiej fragmentów posadzki. Cały zespół został wykonany w podobnej technice przez nałożenie szkliwa na ceramiczną płytkę. Wskutek zużycia oraz innych zniszczeń mechanicznych szkliwo zostało wytarte, a płytki połamane, dlatego określenie ich pierwotnej wielkości nie jest możliwe. Na podstawie zachowanych śladów szkliwienia można przypuszczać, że wzorem dekoracyjnym mogła być wić
roślinna.

8.a. Płytka ceramiczna, szkliwiona (fragment)
Materiał: ceramika, zielone szkliwo
Wymiary: 9 x 10,2 x 12,4 cm; wysokość: 3,5 cm.
Datowanie: 2. poł. XII w.
Własność i miejsce przechowywania: opactwo Benedyktynów w Lubiniu,
nr inw.: Lu1/79/93

8.b. Płytka ceramiczna, szkliwiona (fragment)
Materiał: ceramika, niebieskie szkliwo
Wymiary: 9,5 x 5,5 cm; wysokość: 2 cm.
Datowanie: 2. poł. XII w.
Własność i miejsce przechowywania: opactwo Benedyktynów w Lubiniu,
nr inw.: Lu1a/232/87

8.c. Płytka ceramiczna, szkliwiona (fragment)
Materiał: ceramika, zielono – niebieskie szkliwo
Wymiary: 8,3 x 11 cm; wysokość: 3 cm.
Datowanie: 2. poł. XII w.
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Własność i miejsce przechowywania: opactwo Benedyktynów w Lubiniu,
nr inw.: Lu1/2B/93
Bibliografia:
Kurnatowska 1987, s. 10–12; Żurek 1996, s. 47–48; Skoczylas 1996, s. 67–72;
Kurnatowska 2009, s. 239–240.

I.9. Kielich liturgiczny, tzw. czara włocławska (kopia)
Przedmiot pochodzi z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie.Odlew wykonano na
podstawie oryginału odnalezionego na polu pod Włocławkiem w 1909 roku.
Materiał: gips
Wymiary: wysokość: 10,7 cm; szerokość: 13,5 cm
Datowanie: przed 1939 na podstawie oryginału z X wieku
Własność i miejsce przechowywania: Muzeum Narodowe w Krakowie,
nr inw.: MNK I-G-313 (dawny nr inw.: NI 116037b)
Oryginał czary włocławskiej został wykonany ze srebrnej blachy dekorowanej przedstawieniami figuralnymi o tematyce starotestamentowej. Osiem scen na czarze opowiada
historię Gedeona, izraelskiego sędziego i przywódcy walk przeciwko plemieniu Madianitów. Cztery ze scen zostały umieszczone w wypukłych medalionach, natomiast pozostałe
przedstawienia zobrazowano w przestrzeniach między medalionami. Pozostałą części tła
wypełniono motywami roślinnymi.
Oryginalna czara została wykonana przy użyciu zróżnicowanych technik zdobniczych, takich jak trybowanie, puncowanie, rycie i cyzelowanie. Część jej powierzchni została pokryta niellem (czarna pasta barwiąca, wytwarzana na bazie srebra, miedzi i ołowiu), a cześć złoceniem. Zabytek został odnaleziony jako destrukt, któremu brakuje obu
uchwytów oraz stopy. Z uwagi na liczne wgniecenia, otarcia i pęknięcia był poddawany
konserwacjom.
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Na podstawie kształtu czaszy, zastosowanych technik zdobniczych oraz doboru tematu przedstawień uważa się, że czara powstała w X wieku, w warsztatach południowych
Niemiec, tj. Alemanii i Dolnej Nadrenii. Przypuszcza się również, że czara mogła powstać
w kręgu wpływów artystycznych opactwa benedyktyńskiego w Sankt-Gallen (obecnie
Szwajcaria) i że została przywieziona na tereny Polski przez benedyktyńskich mnichów.
Bibliografia:
Skubiszewski 1965; Pietrusińska 1971, s. 589–591; 777–778; Walicki 1971, s. 277–278, 589–591 il.
989–995; Marcinkowski, Zaucha 2010, s. 135

I.10. Kwatery Drzwi Gnieźnieńskich (kopie)
Zabytki pochodzą z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie (dar Akademii Umiejętności). Odlew wykonano na podstawie oryginału, znajdującego się obecnie w południowo-zachodnim portalu katedry gnieźnieńskiej.
Materiał: gips
Wymiary kwater: wysokość: 31–35 cm; szerokość:
74–75 cm
Datowanie: 1891 r., na podstawie oryginału z 2. połowy XII w.
Własność i miejsce przechowywania: Muzeum
Narodowe w Krakowie, nr inw.: MNK I-G-258/1–14 (dawny nr inw.: ND 3053)
Oryginalny zabytek został wykonany z brązu w technice wosku traconego. Lewe skrzydło (wys.: 328 cm;
szer.: 84 cm) odlano w całości, prawe (wys.: 323 cm; szer.:
83 cm) składa się z 24 części, zlutowanych ze sobą. W
każdym skrzydle znajduje się 9 prostokątnych kwater ze
scenami z życia św. Wojciecha. Przedstawienia zostały
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wykonane w formie płaskorzeźb. Kwatery oddzielone są od siebie prostymi listwami. Każde ze skrzydeł obiega dekoracyjna bordiura z wici roślinnej i wkomponowanymi przedstawieniami figuralnymi ludzi, zwierząt i stworzeń fantastycznych. Drzwi zostały wyposażone w uchwyty (antaby) w formie lwich głów, które trzymają w pyskach obręcze służące do
otwierania. Na lewym skrzydle drzwi znajduje się inskrypcja (częściowo zniszczona): ME
FECIT ME ... PETRVS lub BOVO LATINVS lub LVITINIVS ME FE[ci]T.
Na podstawie doboru scen, sposobu ich ukazania oraz techniki wykonania Drzwi
gnieźnieńskich przypuszcza się, że powstały one na zamówienie księcia Mieszka III Starego lub arcybiskupa gnieźnieńskiego Zdzisława po roku 1180. Najprawdopodobniej zostały wykonane przez brązowników wywodzących się z kręgu sztuki mozańskiej lub ją znających.

10.a. Kwatera Drzwi Gnieźnieńskich
(IV: św. Wojciech modli się przed świątynią), archikatedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny, Gniezno (kopia)
Materiał: gips
Wymiary: wysokość: 31–35 cm;
szerokość: 74–75 cm
Datowanie: 1891 r., na podstawie oryginału
z 2. połowy XII w.
Własność i miejsce przechowywania: Muzeum
Narodowe w Krakowie, nr inw.: MNK I-G-258/3
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10.b. Kwatera Drzwi Gnieźnieńskich
(XI: św. Wojciech chrzci Prusów), archikatedra p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Gniezno
(kopia)
Materiał: gips
Wymiary: wysokość: 31–35 cm; szerokość: 74–75 cm
Datowanie: 1891 r., na podstawie oryginału
z 2. połowy XII w.
Własność i miejsce przechowywania: Muzeum
Narodowe w Krakowie, nr inw.: MNK I-G-258/8

10.c. Kwatera Drzwi Gnieźnieńskich
(XIII: ostatnia msza św. Wojciecha), archikatedra
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Gniezno (kopia)
Materiał: gips
Wymiary: wysokość: 31–35 cm; szerokość: 74–75 cm
Datowanie: 1891 r., na podstawie oryginału z 2. połowy XII w.
Własność i miejsce przechowywania: Muzeum
Narodowe w Krakowie,
nr inw.: MNK I-G-258/10
Bibliografia:
Walicki 1956, 1959; Kalinowski 1959; Pietrusińska 1971,
s. 690–691, Labuda 1998; Marcinkowski, Zaucha 2010, s. 137–
138.
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I.11. Krucyfiks zdobiony emalią (kopia)
Przedmiot pochodzi z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Odlew wykonał
Henryk Rosenbusch na podstawie oryginału odnalezionego we Lwowie.
Materiał: gips
Wymiary: wysokość: 41 cm; szerokość: 26,5 cm
Datowanie: ok. 1886 r., na podstawie oryginału z XIII – 1. połowa XVI w.
Własność i miejsce przechowywania: Muzeum Narodowe w Krakowie,
nr inw.: MNK I-G-266
Odlew powstał z oryginału, którym najprawdopodobniej był krucyfiks wykonany
z brązu. Chrystus został na nim przedstawiony jako Triumfator (w typie Victor). Stoi On wyprostowany, głowę ma uniesioną, oczy otwarte. Nogi Ukrzyżowanego opierają się o podnóżek (suppedaneum) i są lekko ugięte w kolanach. Chrystus ma na głowie koronę, ubrany
jest w perizonium. Sam krzyż jest dekorowany kaboszonami i okrągłymi plakietami, natomiast na górze belki pionowej znajduje się półpostaciowe przedstawienie Matki Boskiej.
Elementy krucyfiksu zostały ozdobione emalią żłobkową.
Technika wykonania oraz przedstawiony typ Chrystusa na oryginalnym krucyfiksie to
cechy charakterystyczne dzieł wykonywanych w środowisku artystycznym Limoges (Francja środkowo-zachodnia) w XII wieku.
Bibliografia:
Marcinkowski, Zaucha 2010, s. 142

I.12. Zaśnięcie Panny Marii – odwrocie tympanonu – kościół oo. Benedyktynów
na Ołbinie, Wrocław (kopia)
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Przedmiot pochodzi z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Odlew został wykonany na podstawie oryginału w Muzeum Starożytności Śląskich (Museum Schlesischer Altertümer) we Wrocławiu.
Materiał: gips

Wymiary: wysokość: 112 cm; szerokość: 216 cm
Datowanie: przed 1895 r., na podstawie oryginału
z XII/XIII w.
Własność i miejsce przechowywania: Muzeum
Narodowe w Krakowie, nr inw.: MNK I-G-317 (dawny nr
inw.: ni 8515)
Oryginalny tympanon powstał dla opactwa Benedyktynów pw. Panny Marii i św. Wincentego na Ołbinie
(obecnie część Wrocławia). Opactwo zostało ufundowane przez możnowładcę Piotra Włosta, w XII w. , a w 1193
roku przekazane Norbertanom. Obecnie ani klasztor,
ani kościół nie istnieją; zostały zburzone w 1 połowie XVI
wieku, a ich wygląd znany jest jedynie z opisów i rysunków. Materiał rozbiórkowy z opactwa ołbińskiego został
wykorzystany w innych budowlach. Dekoracyjny portal przeniesiono zaś w całości do kościoła pw. św. Marii
Magdaleny we Wrocławiu, a pochodzący z niego tympanon został przekazany do Szpitala
Wszystkich Świętych we Wrocławiu.
Oryginalny zabytek został wykonany z piaskowca. Tympanon był dwustronnie rzeźbiony: na awersie zostały przedstawione sceny pasyjne (Zdjęcie z krzyża, Zstąpienie do otchłani, Przyjęcie Dobrego Łotra do raju), a na rewersie scena Zaśnięcia Panny Marii. Scena
Zaśnięcia została podzielona na dwie części. Pośrodku dolnej przedstawiona została Panna Maria na łożu, a po jego po bokach postacie apostołów spoglądający ku górze. W części górnej znajduje sie całopostaciowe przedstawienie Chrystusa, który unosi duszę Panny Marii ku niebu. Tympanon jest pęknięty na dwie części oraz obtłuczony, w górnej, centralnej partii. Na podstawie techniki rzeźbiarskiej, zastosowanych form i rozwiązań kompozycyjnych można przypuszczać, że zabytek powstał w 4 ćw. XII w.
Bibliografia:
Mączewska-Pilch 1973, s. 8; Żurek 1997, s. 7; Marcinkowski, Zaucha 2010, s. 164.
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II. Pługiem
II.1. Półkosek
Narzędzie pochodzi z badań prowadzonych na Ostrowie Lednickim i w Jeziorze Lednickim, w rejonie reliktów mostu wschodniego, tzw. gnieźnieńskiego (stanowisko 3B). Badania miały miejsce w latach 80. i 90. XX wieku; półkosek został znaleziony w 1985 roku.
Materiał: żelazo
Wymiary: zachowana długość ostrza: 48 cm; szerokość: 4,4 cm
Datowanie: X–XI w.
Własność i miejsce przechowywania: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
nr inw.: MPP/A /35/49/85
Półkosek składa się z ostrza i krótkiego trzpienia przeznaczonego do osadzania rękojeści. Ostrze nachylone jest pod kątem rozwartym w stosunku do uchwytu; ma pogrubiony
grzbiet, wzdłuż którego z jednej strony przebiega rowek. Poniżej rowka widoczne są pasma kreskowanych nakłuć, zlokalizowanych w dwóch miejscach: przy największym wygięciu ostrza (trzy grupy: 2x5, 1x6 nakłuć) i przy jego końcu (dwie grupy: 1x5, 1x8 nakłuć).
W połowie długości ostrza znajduje się znak kowalski w formie krzyża równoramiennego
o rozwidlonych ramionach.
Półkosek był powszechnie stosowanym narzędziem służącym do zbierania płodów
rolnych, głównie do koszenia trawy, ale być może służył też do żęcia zbóż. Uznawany jest
za formę przejściową do kosy.
Bibliografia:
Szulta 2000, s. 107–108, 116 [l.p. 50], tab. XI:10; Kurnatowski 2000, s. 95.
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II. 2. Półkosek
Narzędzie pochodzi z badań prowadzonych na Ostrowie Lednickim i w Jeziorze Lednickim w rejonie reliktów mostu zachodniego, tzw. poznańskiego (stanowisko 3A). Badania miały miejsce w latach 1986–2003. Półkosek został znaleziony w 1988 roku.
Materiał: żelazo
Wymiary: zachowana długość ostrza: 49 cm; szerokość: 2,8–3,2 cm; wysokość trzpienia: 1,2 cm
Datowanie: X–XI w.
Własność i miejsce przechowywania: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
nr inw.: MPP/A/45/18/88
Półkosek składa się z ostrza i krótkiego trzpienia przeznaczonego do osadzania rękojeści. Ostrze półkoska, nachylone pod kątem rozwartym w stosunku do uchwytu, ma odłamany koniec. Krótki trzpień wygięty jest prostopadle do części tnącej.
Bibliografia:
Radka 2014, s. 166 (l.p. 20), tab. XVIII.15.

II. 3. Sierp
Narzędzie pochodzi z badań prowadzonych na Ostrowie Lednickim i w Jeziorze Lednickim w rejonie reliktów mostu zachodniego, tzw. poznańskiego (stanowisko 3A). Badania miały miejsce w latach 1986–2003. Sierp został znaleziony w 1991 roku.
Materiał: żelazo
Wymiary: zachowana długosć części tnącej: 36 cm; szerokość: 1,2–6,2 cm; długość
trzpienia: 4,6 cm
Datowanie: X–XI w.
Własność i miejsce przechowywania: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
nr inw.: MPP/A/59/7/91
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Sierp zachowany jest w całości. Końcówka gładkiego ostrza zagina się lekko do wewnątrz. Trzpień do osadzania rękojeści, o prostokątnym przekroju, jest nieznacznie wygięty w stosunku do ostrza. Sierp był jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie
i najdłużej stosowanych narzędzi żniwnych.
Bibliografia:
K. Radka 2014, s. 166 [l.p. 35], tab. XVIII.2.

II.4. Radło (część)
Narzędzie pochodzi z badań prowadzonych na Ostrowie Lednickim i w Jeziorze Lednickim w rejonie reliktów mostu wschodniego, tzw. gnieźnieńskiego (stanowisko 3B). Badania miały miejsce w latach 80. i 90. XX wieku; część radła została znaleziona w 1992 roku.
Materiał: drewno, żelazo
Wymiary: rylec – zachowana długość: 16,5 cm; radlica – zachowana długość: 12,8 cm;
szerokość: 6,5 cm
Datowanie: X–XI w.
Własność i miejsce przechowywania: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
nr inw.: MPP/A/64/29/92
Zachowany fragment radła składa się z dwóch elementów: płaskiego, drewnianego
rylca i okuwającej go żelaznej radlicy. Rylec nie zachował się w pełnej długości; w radlicy brak tulejki. Obydwa te elementy stanowią część pracującą radła, służącą do spulchniania ziemi.
Bibliografia:
Szulta 2000, s. 106, 115 [l.p. 27].
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III. Piórem
III.1. Sakramentarz Tyniecki (makieta)
Opis fizyczny: wymiary: 28,5 x 22,5 cm; rękopis w języku łacińskim na pergaminie, pisany srebrem i złotem
oraz brązowym i czarnym atramentem; 235 kart z XIXwieczną paginacją; oprawa – XVII wiek, deski, skóra
Czas i miejsce powstania: Kolonia lub diecezja kolońska, ok. 1060–1080
Miejsce przechowywania: depozyt wieczysty Biblioteki Narodowej w Warszawie (Zakład Rękopisów,
sygn. Rps BOZ 8)
Historia:
Dokładny czas powstania Sakramentarza jest wciąż
kwestią dyskusyjną, podobnie jak pierwotne miejsce
dla którego był przeznaczony. Wątpliwości budzi też tożsamość osoby, która sprowadziła kodeks. W opinii części badaczy trafił on do opactwa tynieckiego wraz z opatem Aronem i pierwszą obsadą klasztoru; według innych hipotez była to inicjatywa Rychezy, Kazimierza Odnowiciela lub Bolesława Śmiałego. Do 1656 roku kodeks znajdował się w opactwie tynieckim; podczas potopu szwedzkiego został zrabowany przez Szwedów, a następnie odkupiony. W 1814 roku Sakramentarz został zakupiony przez Stanisława Kostkę Zamoyskiego; 4 lata później wszedł w skład Biblioteki Ordynacji Zamoyskich. Po powstaniu warszawskim, po nieudanej próbie wywiezienia przez Niemców do Berlina, Sakramentarz przechowywany był w kolegiacie łowickiej. W 1946 roku powrócił do Warszawy i wraz
z księgozbiorem Zamoyskich został zdeponowany w Bibliotece Narodowej. W 1993 roku
kodeks poddano konserwacji, a w 2012 został zdigitalizowany.
Opis zawartości: (numery stron zgodnie z paginacją)
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s. 1 – w górnej części nota autorstwa S. K. Potockiego o zakupie kodeksu i przekazaniu do BOZ (1818 r.); poniżej zapiska o zrabowaniu kodeksu w 1656 roku przez Szwedów
i jego odkupieniu (XVII w.?);
s. 2–6 – formularze trzech mszy: De dedicatione ecclesiae, Communis i Pro rege et exercitu (dodane do gotowego już kodeksu);
s. 7–30 – kalendarz, pisany złotem i srebrem na purpurowo barwionym pergaminie.
Tekst zamknięty w ramkach wypełnionych roślinną bordiurą, na niektórych kartach połączoną z dekoracją geometryczną;
s. 31 – pusta;
s. 32–47 – kanon mszy pisany złotem na purpurze, tekst w ramkach wypełnionych roślinną bordiurą. Tekst kanonu poprzedza całostronicowa miniatura przedstawiająca tronującego Chrystusa w mandorli i z otwartą księgą w ręku (s. 32). Po obydwu stronach
mandorli stoją serafiny, a w narożach znajdują się symbole ewangelistów. W kanonie znajdują się także trzy całostronicowe inicjały. Na s. 34 litera „V” [ere dignum] podtrzymywana jest przez anioła i wypełniona plecionką. Na bordiurze zamykającej tekst umieszczone
zostały cztery głowy męskie w medalionach. Inicjał „T” [e igitur] jest jednocześnie krzyżem
w scenie Ukrzyżowania. Poziome ramię krzyża zamykają medaliony z popiersiami płaczących, pionowe wieńczy Titulus Crucis – medalion z chrystogramem (s. 36);
s. 48–49 – puste;
s. 50–293 – formularze mszy na stałe dni świąteczne (Proprium de tempore et de sanctis).
Tekst na pierwszej stronie (50) spisany został złotem na purpurze i obramowany bordiurą
wypełnioną dekoracją roślinną i geometryczną. Na s. 51 znajduje się całostronicowy inicjał
„D” [Deus qui] wypełniony plecionką i otoczony roślinną bordiurą. Dalszą część tekstu zdobią mniejsze inicjały – 11 z nich wypełnionych zostało złotą i srebrną plecionką (C – s. 57;
D – s. 65; O – s. 78; O – s. 125; D – s. 146; C – s. 175; D – s. 184, D – s. 200, D – s. 207; V – s. 231;
S – s. 244), a do jednej wpisano litery wyrazu, który rozpoczynają (O – s. 273). W tej części
kodeksu znajdują się notacje muzyczne – Exsultet XII-wieczny dopisany czarnym atramentem (s. 132–137) oraz Exsultet współczesny powstaniu kodeksu (s. 139–140);
s. 293–351 – formularze mszy na uroczystości świętych, msze wotywne oraz msze za

zmarłych (Commune sanctorum, Ordo in agenda mortuorum);
s. 351–358 – kanon mszy dopisany ok. poł. XII wieku (tekst niepełny, brak ostatniej karty);
s. 359–469 – formularze mszy na uroczystości świętych (Commune sanctorum); na s. 364
– ozdobny inicjał (D z wpisaną literą S);
s. 449 – dopisany czarnym atramentem tekst modlitwy; XII w.
Sakramentarz typologicznie należy do grupy gregoriana mixta. Tekst XI-wieczny spisany został przez co najmniej dwóch kopistów minuskułą karolińską, majuskułą i uncjałą.
Kalendarz w Sakramentarzu rozpisany jest w trzech kolumnach: z literami niedzieli, dniami miesiąca wg kalendarza rzymskiego oraz imieniem świętego lub nazwy święta. Oparty został na kalendarzu kolońskim lub Martyrologium Bedy Czcigodnego. Następujący po
kalendarzu kanon pierwotnie rozpoczynały prawdopodobnie dwie miniatury. Pierwsza,
zaginiona, przedstawiała zapewne św. Grzegorza.
Obecna oprawa kodeksu została wykonana z ciemnobrązowej skóry wołowej i desek
bukowych. Na okładkach znajdują się zdobienia tłoczone złotem: prostokątna ramka oraz
owalny superexlibris ze sceną figuralną i inskrypcją: Divi tutellares regii coenobii Tycensis.
Oryginalna oprawa według części badaczy została zrabowana przez Szwedów lub uległa
zniszczeniu, a sam kodeks przeoprawiono w l. 30. XVII wieku. Być może pozostałością pierwotnej oprawy była zaginiona plakieta z kości słoniowej znaleziona w opactwie i datowana na l. 1050–1060.
Dekoracja malarska Sakramentarza pozwala łączyć go z późną fazą rozwoju tzw. ottońskiej szkoły malarskiej w Kolonii, być może ze skryptorium działającym przy tamtejszym benedyktyńskim klasztorze św. Pantaleona. Najbardziej zbliżone stylistycznie i formalnie do kodeksu tynieckiego są: Sakramentarz z klasztoru św. Wita w Mönchengladbach (ok. 1070–1080) oraz Ewangeliarz z Abdinghof (ok. 1080). Sakramentarz tyniecki łączony jest z grupą rękopisów monarszych (królewskich). Oprócz podstawowej funkcji, liturgicznej, księgi te uważane są za wyraz prestiżu władcy.
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Bibliografia (wybór):
https://polona.pl/item/6825768/0/ [dostęp: 14 III 2016]
Sobieszczański 1847, s. 266–269; Sokołowski 1896, s. CX–CXI; Kopera 1925, s. 4–5; Sawicka 1938,
s. 196–205; Semkowicz 1951, s. 277–281; Chronologia polska, s. 207–212; Feicht 1965, s. 12; Kocówna, Muszyńska 1967, z. 3–4, s. 243–260; Węcowski 1968, s. 45–50; Pietrusińska 1971, s. 773; Walicki 1971, s. 254–255; Plotzek 1975, s. 152–162; Muszyńska 1988, s. 28–30; Bloch, Schnitzler, 1970,
s. 103–105; Żurowska 1994, s. 32–33; Michałowski 1993, s. 97, 99, 102; Klimecka 1995, s. 262–264;
Woźniak 1995, s. 301–312; Nad złoto droższe 2000, s. 34–35; Kaliszuk 2006, s. 376–378; Wetesko
2009, s. 189–190; Kaliszuk, Szyller 2012, s. 31; Pac 2013, s. 291–292; Szyller (maszynopis).

III. 2. Stilus (kopia)
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Przedmiot pochodzi z badań prowadzonych w Gieczu. Zabytek został znaleziony na
stanowisku nr 4 (cmentarzysko), w wykopie sondażowym nr 6, w 1999 roku w bezpośrednim sąsiedztwie grodziska.
Materiał: brąz
Wymiary: długość: 11 cm; długość główki z mankietem: 2,7 cm
Datowanie: 2. połowa XI w.
Własność i miejsce przechowywania: oryginał: Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.: Gz 20III/3899; kopia:
Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Stilus (łac. ‘zaostrzony pal’, ‘kij’, ‘łodyga’, ‘rylec’) to niewielkie narzędzie służące do pisania na drewnianych tabliczkach powleczonych woskiem. Rylce miały kształt prostego
drążka, którego jedna strona była zakończona ostro (służyła do pisania) natomiast po stronie przeciwległej znajdowała się prosta łopatka (do zamazywania błędów). Trzon stilusa z Giecza ma ośmioboczny przekrój i został lekko wygięty. W dolnej części został zakończony ostro, natomiast w górnej, tzw. główce, zastosowano rozbudowaną formę. Ma
kształt dłoni trzymającej łopatkę. Palce środkowy i serdeczny opierają się na płytce, natomiast pozostałe są zagięte. Z uwagi na zniszczenia, m.in. pęknięcie, nieznany jest pierwot-

ny kształt i wielkość płytki. Miejsce przejścia dłoni w trzon zostało ozdobione dekoracyjnym mankietem z motywem plecionki. Narzędzie zostało wykonane w technice wosku
traconego, a następnie wycyzelowane. Omawiany stilus jest jednym z trzech podobnych
narzędzi odnalezionych w Gieczu, pozostałe jednak nie są tak dekoracyjne. Ze względu na
podobieństwo w zastosowanej formie, technice oraz dekoracji rylec łączony jest ze środowiskiem artystycznym Kolonii.
Bibliografia:
Kurnatowska 2000, s. 490–493; Indycka E. 2005a, s. 313–318; Indycka E., 2005b, s. 175–196.
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