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Wstęp
ABSTRACT: In this volume, we present the opinions of the most distinguished Poznań historians specialising in the cultural aspects of the early medieval Europe and Poland. The presented deliberations allow
for a synthetic analysis of the complex scope of issues related to the baptism of prince Mieszko I in 966
and Christianisation of Poland. An analysis of these texts makes all the readers aware of the complexity
and the numerous aspects of the event which occurred in 966 and its impact on the cultural transformation in Poland. It has also shed light on the efforts of researchers who for years have been trying to
decipher the unfathomable mysteries, at the same time presenting the short, 50-year-old history of the
1966 celebrations of the millennium of the Polish statehood.
These materials allow Museion Poloniae Maioris to connect to the endless discussion of the subject
and to set new research directions by presenting the various opinions.
Further in this volume, we present opinions about the role of museums in the contemporary society.
These issues are only a start of the discussion which we intend to initiate and which we should continue
in the subsequent volumes to ensure that museums and open-air museums, venues where memories are
stored up, play a signiﬁcant role in maintaining our society’s cultural identity. At the same time, various administrative authorities museums should realize the importance of museums to national culture.
We are also commencing publications of biographies of individuals dealing with ancient history and
museums; it is our intention to include these bios into a Dictionary.
The volume ends with information about the national and regional accolades recently granted to
museum managers from Wielkopolska.

Ponieważ na rozległych obszarach świata królowie iksiążęta dokonują nader wielu czynów godnych pamięci, które zpowodu niechęci
iniedbałości, amoże nawet zbraku ludzi uczonych, okrywa milczenie – uznaliśmy za rzecz wartą trudu niektóre czyny książąt polskich
opisać […].
(Gall tzw. Anonim 1975, 8-9)

W

 HISTORYCZNYCH DZIEJACH ZIEM POLSKICH NAJWAŻNIEJSZYM WYDARZENIEM, które
wprowadziło je whoryzont nowych zjawisk kulturowych, łącząc ztworzonym od ok.
IV wieku dziedzictwem kulturowym Europy (Bitwa przy moście mulwijskim 2014; Chrystianizacja Europy 2014), było przyjęcie przez księcia Polan Mieszka Iwiary chrześcijańskiej.
Najbliższy tym wydarzeniom biskup merseburski Thietmar (975-1018) zrelacjonował to
wydarzenie następująco:
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Ryc. 1. Książę
Mieczysław I
(Mieszko Iburzy
bałwany), rys. Walery
Eljasz-Radzikowski
(1890), za: „Piast.
Kalendarz Polski
Ludowy na rok
1890”, ułożył J.
Chociszewski, R. XII,
Poznań 1890, s. 33

[…] książę Mieszko pojął [w 966 roku] […]
za żonę szlachetną siostrę Bolesława Starszego
[księcia czeskiego], która okazała się wrzeczywistości taką, jak brzmiało jej imię. Nazywała
się bowiem po słowiańsku Dobrawa, co wjęzyku niemieckim wykłada się: dobra. Owa wyznawczyni Chrystusa widząc swego małżonka
pogrążonego wwielorakich błędach pogaństwa,
zastanawiała się usilnie nad tym, wjaki sposób
mogła by go pozyskać dla swojej wiary. Starała
się go zjednać na wszelkie sposoby, nie dla zaspokojenia trzech żądz tego zepsutego świata,
lecz dla korzyści wynikających zowej chwalebnej iprzez wszystkich wiernych pożądanej nagrody wżyciu przyszłym […]. Pracowała więc
nad nawróceniem swego małżonka iwysłuchał
jej miłościwy Stwórca. Jego nieskończona łaska
sprawiła, iż ten, który Go tak srogo prześladował, pokajał się ipozbył na ustawiczne namowy
swej ukochanej małżonki jadu przyrodzonego
pogaństwa, chrztem świętym zmywając plamę
grzechu pierworodnego. I natychmiast w ślad
za głową i swoim umiłowanym władcą poszły
ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową przyodziane, wpoczet synów Chrystusa zostały zaliczone […] (Kronika Thietmara
2002, k. IV, cap. 55-56, 82-83).

Zwiedzy przedstawionej przez Thietmara korzystali następnie Gall Anonim i inni
kronikarze. Ich zapisy oraz noty dotyczące
tego aktu zawarte wróżnych rocznikach1 są
przedmiotem nieustających dyskusji, poszukiwań i polemik uczonych wielu specjalności. Na podstawie nowych odkryć – przede
wszystkim archeologicznych – inowych interpretacji źródeł pisanych wszyscy starają
się rozwiązać zagadnienia, których dotychczas głównie ze względu na enigmatyczność źródeł pisanych nie udało się do końca rozwikłać.
W niniejszym tomie prezentujemy głosy najwybitniejszych historyków środowiska
poznańskiego – specjalistów zajmujących się
tą problematyką. Ich rozważania pozwalają
wsyntetyczny sposób spojrzeć na bogaty za1
Szerzej na ten temat – patrz m.in.: Ciciora,
Wyrwa 2013; Węcowski 2014; Ożóg 2015;
Chrześcijaństwo w dziejach 2016; Barkowski 2016;
także źródła, m.in. Labuda 1999 oraz artykuły
prezentowane wniniejszym tomie.
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kres zagadnień związanych zproblemem niezwykle ważnym dla naszej kultury i tożsamości narodowej. Mamy nadzieję, że analiza
tych tekstów pozwoli uzmysłowić wszystkim
Czytelnikom złożoność i wieloaspektowość
aktu, jaki dokonał się w966 roku, oraz jego
znaczenie dla przemian kulturowych na ziemiach polskich, atakże ukazać wysiłek naukowców, którzy od lat badają ciągle nierozwikłane wątki tamtych wydarzeń. Warto
też, podążając za ich najnowszymi odczytaniami, jednocześnie zapoznać się z nieodległą, bo sięgającą tylko 50 lat wstecz, historią
obchodów milenijnych z1966 roku.
Tymi materiałami „Museion Poloniae
Maioris” pragnie przyłączyć się do dyskusji,
a także przez prezentowane tu głosy wytyczyć kierunki dalszych badań.
W dalszej części prezentujemy głosy
wsprawie miejsca iroli muzeów we współczesnym społeczeństwie. Przedstawione w tym
tomie zagadnienia są tylko początkiem debaty, którą chcemy wywołać. Debaty, którą
powinniśmy i zamierzamy prowadzić w kolejnych tomach, aby owe miejsca przechowy-
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wania pamięci – muzea iskanseny – mogły
jak najlepiej wypełniać swoje zadania służące
utrzymywaniu tożsamości kulturowej naszego społeczeństwa, atym samym by pozwoliły zrozumieć władzom administracyjnym
różnych szczebli, jak ważną rolę odgrywają
one wkulturze narodowej.
Wtomie tym rozpoczynamy też publikację biograﬁi „starożytników” imuzealników,
które według zamysłu redakcji wprzyszłości
mają być podstawą do opracowania słownika.
Ponadto prezentujemy informacje owyróżnieniach, które wostatnich latach zdobyli
muzealnicy wielkopolscy wkraju iregionie.
Głosem pana Lecha Stefaniaka, dyrektora Muzeum Okręgowego wKoninie, rozpo-

czynamy również dział polemik odnoszących
się do działalności muzeów.
Wyrażamy jednocześnie nadzieję, że
apel, z jakim wystąpiliśmy we wstępie do
tomu pierwszego, prosząc o wszechstronną, wieloaspektową współpracę autorską
muzealników, a także wszystkich specjalistów zajmujących się oraz zainteresowanych
muzealnictwem wPolsce iEuropie, nie pozostanie bez echa. Każdy głos, szczególnie
wobliczu coraz mniejszego zainteresowania
naukami humanistycznymi, wtym historią,
jest bardzo ważny. Serdecznie zapraszamy do
współpracy!
Andrzej M. Wyrwa
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Instytut Historii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wPoznaniu

Chrzest księcia Mieszka wźródłach historycznych1
Mieszko I’s baptism as reﬂected in the sources2
ABSTRACT: The author has confronted source information referring to count Mieszko I’s baptism. Emphasis has been placed on the basic narration texts where the event is mentioned: the Chronicle of
Thietmar of Merseburg and Gallus Anonymous’ Chronicle. These chronicles were written with various
purposes in mind and therefore they include diverse information. The article is an attempt at verifying
and evaluating the value of this information to our vision of Mieszko I’s baptism.
KEYWORDS: Mieszko’s baptism, Gallus Anonymous’ chronicle, Thietmar’s chronicle, sources related to
the early history of Poland.

F

AKT HISTORYCZNY, JAKIM BYŁ CHRZEST

MIESZKA I,MA OPARCIE WDWÓCH ŹRÓDŁACH NAR– kronice Thietmara (Thietmari Chronicon 1935, 194 in.) ikronice Anonima
Galla (Anonima tzw. Galla Kronika 1952, 15). Oba dzieła dzieli całe stulecie. Inna jest też
perspektywa, zktórej ujęte zostało wnich to zdarzenie ijego kontekst. Thietmar pisze Gesta imperatorum3 (Czyny cesarzy) iztakiego właśnie punktu widzenia – stosownie do potrzeb
głównego tematu – odnosi się do dziejów władców państw sąsiednich. Napotrzeby ponownego przebadania materiału źródłowego przytoczę źródła iich interpretację, dokonaną przez
tłumaczy. Zacznijmy od relacji Thietmara:
RACYJNYCH

Et quia omne, quod in huius planicie operis asscribendum est, ordinatim ponere nequeo, in consequentibus sensim recolligere equidem non erubesco. Iterantis enim varia vicissitudine fruor, qui rectae semitis ductum nunc ob asperitatem, interdum autem propter ignorantiam ﬂexuosa callium varietate mutat. Unde Miseconis, Poleniorum incliti
ducis et in superioribus libris ex magna parte signati, residuum explico factum. Hic aBoemia regione nobilem sibi
1
Kompletny materiał źródłowy idyskusja – patrz: Dobosz 2002, 24 in. Od strony źródłoznawczej:
Banaszkiewicz 2000, 85-93; por też Wyrwa 2013, 15-21.
2
For the complete source materials and discussion of the issue see: Dobosz 2002, 24 and the subsequent pages; the source studies are presented by Banaszkiewicz 2000, 85-93; Wyrwa 2013, 15-21.
3
Continet iste liber gesta quinque imperatorum (Thietmari Chronicon 1935, 533).
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uxorem senioris Bolizlavi duxerat sororem. Quae, sicut sonuit in nomine, apparuit veraciter in re. Dobrawa enim Sclavonice dicebatur, quod Teutonico sermone Bona interpretatur. Namque haec Christo ﬁdelis
dum coniugem suum vario gentilitatis errore implicitum esse perspiceret, sedula revolvit angustae mentis deliberacione, qualiter hunc sibi sociaret in ﬁde;
omnimodis placare contendit, non propter triformem
mundi huius nocivi appetitum, quin pocius propter futurae mercedis laudabilem ac universis ﬁdelibus nimis
desiderabilem fructum.
56. Haec sponte sua fecit ad tempus male, ut postea diu operari valuisset bene. Namque in quadragesima, quae coniuncionem predictam proxima sequebatur, cum ase abstinentia carnis et afﬂiccione corporis
sui decimacionem Deo acceptam offerre conaretur, dulci promissione aviro suimet propositum frangere rogatur. Illa autem ea racione consensit, ut alia vice ab
eodem exaudiri facilius potuisset. Quidam dicunt, eam
in una carnem manducasse quadragesima, alii vero
tres. Audisti nunc, lector, delictum eius; modo considera fructum eligantem piae voluntatis illius. Laboravit
enim pro conversione coniugis sui ac exaudita est abenignitate Conditoris sui, cuius inﬁnita bonitate persecutor suimet studiosus resipuit, dum crebro dilectae
uxoris ortatu innatae inﬁdelitatis toxicum evomuit et
in sacro baptismate nevam originalem detersit. Et protinus caput suum et seniorem dilectum membra populi
hactenus debilia subsequuntur et nupciali veste recepta inter caeteros Christi adoptivos numerantur. Iordan, primus eorum antistes, multum cum eis sudavit,
dum eos ad supernae cultum vineae sedulus verbo et
operę invitavit. Tunc congratulantur legitime coniugati, predictus mas et nobilis femina, illisque subdita
omnis familia gaudet se in Christo nubsisse. Post haec
peperit bona mater ﬁlium longe sibi degenerem et multarum perniciem genitricum, quem fratris sui nomine
Bolizlavi appellavit, hunc inquam, qui in eadem primo latentem maliciam aperuit deindeque in viscera sevit, ut in sequentibus ame manifestum ﬁt (Thietmari
Chronicon 1935, 194 i196).

Tłumaczenie tego fragmentu brzmi4:
55 (35). Ponieważ nie mogę przedstawić kolejno tego wszystkiego, co na przestrzeni tego
dzieła powinno być napisane, nie wstydzę się
przecież stopniowo zebrać to poniżej. Różne
4

Wdalszej części artykułu przekłady tekstów
na język polski zamieszczono bezpośrednio za cytatem łacińskim. Poprawki wtłumaczeniach cytowanych – E. S., najważniejsze z nich wyróżniono
pismem półgrubym. Jeśli nie podano źródła przekładu – tłum. E. S. [przyp. red.].
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wprowadzam zmiany jako ten wędrowiec, który zbacza z właściwego szlaku czy to wskutek
trudności drogi, czy to zbraku orientacji wzawiłej sieci ścieżek. Dlatego przedstawię pozostały
czyn znakomitego księcia Polan Mieszka, októrym wzmiankowałem wwiększej części wpoprzednich księgach. Zczeskiej krainy pojął on
za żonę szlachetną siostrę Pana Bolesława, która okazała się wrzeczywistości taką, jak brzmiało jej imię. Nazywała się bowiem po słowiańsku
Dobrawa, co wjęzyku niemieckim wykłada się:
dobra. Bowiem ta wierna Chrystusowi, widząc
swego małżonka pogrążonego w wielorakich
błędach pogaństwa, rozważała usilnym namysłem uciśnionej duszy, wjaki sposób mogła by go
pozyskać dla swojej wiary. Starała się go zjednać
na wszelkie sposoby, nie dla zaspokojenia trzech
żądz tego zepsutego świata, lecz dla korzyści wynikających zowej chwalebnej iprzez wszystkich
wiernych pożądanej nagrody wżyciu przyszłym.
56. Umyślnie postępowała ona przez jakiś
czas źle, aby później móc długo działać dobrze.
Kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego małżeństwa nadszedł najbliższy okres wielkiego postu iDobrawa starała się złożyć Bogu
dobrowolną oﬁarę przez wstrzymywanie się od
jedzenia mięsa i umartwianie swego ciała, została poproszona przez swojego męża ozłamanie zamiaru za pomocą słodkiej obietnicy. Ona
zaś zgodziła się na to w tym celu, by z kolei
móc tym łatwiej innym razem zyskać u niego
posłuch. Niektórzy twierdzą, iż jadła ona mięso wokresie jednego wielkiego postu, inni zaś,
że w trzech takich okresach. Dowiedziałeś się
przed chwilą, czytelniku, ojej przewinie, zważ
teraz, jaki owoc wydała jej zbożna intencja. Pracowała więc nad nawróceniem swego małżonka iwysłuchana została złaski swojego Stwórcy.
Jego nieskończona łaska sprawiła, iż ten, który
Go tak srogo prześladował, pokajał się ipozbył
na ustawiczne namowy swej ukochanej małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem
świętym zmywając plamę grzechu pierworodnego. I natychmiast w ślad za głową i swoim umiłowanym władcą poszły ułomne dotąd
członki spośród ludu i w szatę godową przyodziane, wpoczet synów Chrystusowych zostały zaliczone. Ich pierwszy biskup Jordan ciężką miał z nimi pracę, zanim, niezmordowany
wwysiłkach, nakłonił ich słowem iczynem do
uprawiania winnicy Pańskiej. Icieszył się wspomniany mąż iszlachetna jego żona zich legalnego już związku, a wraz z nimi radowali się
wszyscy ich poddani, iż z Chrystusem zawarli
małżeństwo. Potem urodziła zacna matka syna,
bardzo do niej niepodobnego, sprawcę zguby
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wielu matek, którego nazwała imieniem swego brata Bolesława iktóry – trzeba to powiedzieć – jej przede wszystkim okazał swą złość do
czasu ukrywaną, następnie zaś srożył się przeciw krewnym, jak to jeszcze przedstawię poniżej (Kronika Thietmara 1953, 218, 220, 222).

Każda kronika jest zbiorem opowiadań
dotyczących ważnych zdarzeń politycznych.
Sposób prezentacji politycznych sojuszników iprzeciwników jest tu podporządkowany własnym interesom politycznym. Opowiadanie Thietmara o chrzcie Mieszka nie
jest w tym wypadku wyjątkiem. W opinii
Jacka Banaszkiewicza jest to zgodna zogólnym schematem historia mulier suadens – kobiety namawiającej małżonka do przyjęcia
chrześcijaństwa. Jako taka stanowi pochwałę Dąbrówki. Można się ztym zgodzić, ale
pozostaje do wyjaśnienia jeszcze inne zagadnienie: jaka jest waga chrztu Mieszka?
Thietmar wcześniej nawet nie wspomniał
otym, że Mieszko został ochrzczony, mimo
że wymienił kilka razy jego imię. Nie było
to więc istotne dla jego narracji. Po co zatem robi to wtym miejscu? Opowieść otych
zdarzeniach wprowadza dość niespodziewanie. Po opisie pogrzebu Ottona III przerywa
ciągłe opowiadanie, kończąc księgę czwartą izapowiadając piątą, następnie zapowiada dodatek – jak to określono w rękopisie
korwejskim – libellus interpositus (Thietmari
Chronicon 1935, 195). Część ta ma wprowadzić uzupełnienia do dotychczasowej narracji. Jeśli oceniać ważność poruszanych zagadnień na podstawie kolejności, wjakiej się
pojawiają, to uzupełnienie biograﬁi Mieszka
I ma tu zdecydowane pierwszeństwo. Kronikarz dość szeroko opowiada o przyjęciu
chrztu przez Mieszka i o jego dalszych losach. Opowieść Thietmara pokazuje perypetie poganina, który jest co prawda lepszy
od swojego syna, jednak trudno go zaliczyć
do chrześcijan doskonałych. Inie chodzi tu
o jakieś szczególne wymagania. Porwanie
z klasztoru mniszki, która została kolejną
żoną Mieszka, jest działaniem co najmniej
pochopnym, zwłaszcza że można to było rozwiązać inaczej.
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57. (36.) Sed cum mater eiusdem obiret, pater eius
unam sanctimonialem de monasterio, quod Calva dicitur, Thiedrici marchionis ﬁliam, absque canonica auctoritate duxit. Oda fuit nomen eius, et magna
erat presumptio illius. Spreverat enim sponsum caelestem, preponens ei virum militarem, quod cunctis
aecclesiae rectoribus et maxime antistiti suimet venerabili Hilliwardo displicuit. Sed propter salutem patriae et corroboracionem pacis necessariae non venit
hoc ad discidium, sed reconciliacionis continuae remedium salubre. Namque ab ea Christi servitus omnis
augebatur, captivorum multitudo ad patriam reducitur, vinctis catena solvitur, reisque carcer aperitur; et
ut spero, ei magnitudo perpetrati facinoris aDeo remittitur, cum in ea tantae pietatis dileccio cognoscitur. Legimus autem, quod is frustra Dominum placare studeat, qui inceptae propositum nequiciae omnino
prorsus non abiciat. Haec genuit viro suimet tres ﬁlios, Miseconem, Suentepulcum et..., cum magno honore ibi degens usque ad ﬁnem viri, accepta, cum quibus
fuit, et proﬁcua, de quibus venit (Thietmari Chronicon 1935, 196).
57 (36). Kiedy matka Bolesława umarła, jego
ojciec poślubił bez zezwolenia Kościoła mniszkę zklasztoru Kalbe, która była córką margrabiego Teodoryka. Oda – było jej imię iwielką
była jej przewina. Albowiem wzgardziła Boskim oblubieńcem dając pierwszeństwo przed
nim człowiekowi wojny, co spotkało się zpotępieniem ze strony wszystkich dostojników Kościoła, a w szczególności jej czcigodnego biskupa Hildiwarda. Z uwagi jednak na dobro
ojczyzny i konieczność zapewnienia jej pokoju
nie przyszło ztego powodu do zerwania stosunków, lecz znaleziono właściwy sposób przywrócenia zgody. Albowiem dzięki Odzie powiększył
się zastęp wyznawców Chrystusa, powróciło do
ojczyzny wielu jeńców, zdjęto skutym okowy,
otwarto bramy więzień przestępcom. Mam więc
nadzieję, że Bóg przebaczył jej wielki grzech, jakiego się dopuściła, skoro tak wielką okazała
gorliwość wtym zbożnym postępowaniu. Czytamy jednak, iż daremnie stara się przebłagać
Boga ten, kto obrawszy na początku zły sposób
życia, nie chce go potem całkiem porzucić. Urodziła ona swemu mężowi trzech synów: Mieszka, Świętopełka i........ Żyła tam wwielkich łaskach aż do śmierci swego męża, szanowana
przez tych, pośród których przebywała, pomocna tym, od których ród swój wywodziła (Kronika Thietmara 1953, 222).

Dopiero w świetle tej relacji możemy
właściwie ocenić argumentację Thietmara.
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Mieszko jedną żonę zmusił do łamania postu, drugą zaś porwał zklasztoru. Ztą drugą pozostał w związku aż do śmierci. Obie
panie są przez kronikarza wytłumaczone
wyższą koniecznością, czy też wyższym dobrem. Dla Mieszka kronikarz takiej obrony
nie znajduje.
Wykroczenia te wydają się znikome na
tle czynów jego syna – Bolesława Chrobrego. Ostatnią żonę ojca ijednocześnie swoją
macochę wypędził on wraz zdziećmi zkraju.
Kronikarz wymienia też jego kolejne żony aż
do Emnildy, która pokutowała za grzechy
swoje i męża. Szczególnie ostro kontrastuje
ta wizja ze wspomnianym następnie władcą węgierskim Stefanem. Kronikarz przedstawia go jako fundatora katedr idziewierza
księcia bawarskiego, późniejszego cesarza
Henryka II. Małżeństwa Mieszka z drugiej
strony są tylko wstępem do historii odsyłania
żon przez Chrobrego, którego wstępnej charakterystyce cały ten ustęp ma służyć. Thietmar opowiada nam oMieszku ze względu na
jego syna Bolesława. To on, uczyniony przez
Ottona III ztrybutariusza panem, niepokoi
kronikarza (Kronika Thietmara 1953, 262
i n.). Przypomnienie krótkiego cywilizacyjnego stażu Chrobrego ma przywrócić właściwe polityczne proporcje, zakłócone przez politykę zmarłego cesarza. Stąd po opowieści
opogrzebie tego władcy umieszczona została
genealogia Chrobrego skoncentrowana wyłącznie na związanych zjego ojcem iznim
kobietach – matce, macosze iżonach.
Samo opowiadanie ochrzcie Mieszka musi
budzić sporo wątpliwości5. Nie owszystkich
wspomina się w opracowaniach. Dąbrówka
miała się zorientować dopiero po zaślubieniu Mieszka, że jej małżonek jest pogrążony wbłędach pogaństwa, wtedy też zaczęła
rozważać, co wypada jej uczynić. Opowiadanie Thietmara wydaje się tu pozbawione sensu. Dąbrówka wiedziała, że poślubia poganina, podobnie jak Mieszko musiał wiedzieć,
że bierze sobie za żonę chrześcijankę – zatem
5

Własne opracowanie kronikarza zgodne ze
schematem mulier suadens widzi tu Banaszkiewicz
(2000, 93; wnioski zwcześniejszej analizy).
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decyzje obojga musiały zapaść wcześniej.
Jest to niedbałość, która wynika ze specyﬁcznej nonszalancji wobec nowo ochrzczonych
chrześcijan. Thietmar jest zwykle staranniejszy, omawiając sprawy cesarstwa, tutaj koncentruje się natomiast na kwestii złamania
postu przez Dąbrówkę. Miała to uczynić, by
przekonać męża do chrześcijaństwa. Dlaczego jednak jedzenie mięsa przez żonę miałoby
skłonić pogańskiego władcę do zmiany wyznania? Motywacja podana przez Thietmara jest dosyć dziwna i przy tym niespójna.
Trudności obojga małżonków zdają się wynikać zzaskoczenia faktem posiadania innego
wyznania przez współmałżonka. Syn Siemomysła icórka Bolesława czeskiego podejmują wzwiązku ztym działania ad hoc, reagując
na nową izaskakującą sytuację.
Nie ma też tu mowy o wielożeństwie
Mieszka. Dąbrówka akceptująca męża poganina byłaby jego ósmą żoną. O tym wielożeństwie pamiętano jeszcze długo wPolsce.
Czy Thietmar otym nie wiedział? Mieszko
jako poganin nie różni się wkronice od innych bohaterów – jedynie nic nie wie opoście. Kult bogów pogańskich, który musiał
jako władca pogański sprawować, nie powoduje żadnych kłopotów. Czy Dąbrówka –
jako posłuszna żona poganina – też to czyniła? W świecie opowieści Thietmara taka
problematyka nie istnieje. Jedynym ustępstwem jest łamanie postu. Wynika to może
zzadomowienia się obu Piastów wrzeczywistości politycznej cesarstwa. Mieszka, nawet
poganina, nie łączy się ze światem religijności pogańskiej.
Kolejny problem stanowi biskup Jordan. W opowieści Thietmara to on miałby
ochrzcić Mieszka. Co jednak robił w państwie pogańskiego władcy? Po co tam przybył i kiedy? Na te pytania Thietmar nie
odpowiada.
Thietmar w swoim opowiadaniu musi
uzasadnić przyjęcie chrztu przez Mieszka.
Wybrana przyczyna takiej decyzji winna być
zewnętrzna wobec świata polskiego władcy.
Nie do pomyślenia jest samodzielna decyzja
poganina w sprawie przyjęcia chrześcijaństwa. Ponieważ nie było wpobliżu żadnego
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świętego, którego cud sprawiłby przemianę,
trzeba było oprzeć się na Dąbrówce. Takie
działania kobiece wobec męża poganina musiały się dla niej wiązać zniebezpieczeństwami. Łamanie postu wcelu dostosowania się
do wymagań małżonka było jednym znich.
Inną koncepcję przedstawia Gall. Tutaj
Dąbrówka sama postawiła przyszłemu mężowi wymagania – jeszcze przed ślubem.
Ad huc tamen in tanto gentilitatis errore involvebatur, quod sua consuetudine VII uxoribus abutebatur.
Postremo unam christianissimam de Bohemia Dubroucam nomine in matrimonium requisivit. At illa ni
pravam consuetudinem illam dimittat, seseque ﬁeri
christianum promittat, sibi nubere recusavit. Eo ergo
collaudante se usum illius paganismi dimissurum et
ﬁdei christiane sacramenta suscepturum, illa domina cum magno secularis et ecclesiasticae religionis apparatu Poloniam introivit, necdum tamen thoro sese
maritali federavit, donec ille paulatim consuetudinem
christianitatis et religionem ecclesiastici ordinis diligenter contemplans, errori gentilium abnegavit seque
gremio matris ecclesie counivit (Anonima tzw. Galla
Kronika 1952, 15).
Dotychczas jednak wtakich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. Wkońcu zażądał wmałżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki zCzech,
imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego
obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on [na to] przystał, że porzuci ów
zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski
z wielkim orszakiem [dostojników] świeckich
iduchownych, ale nie pierwej podzieliła znim
łoże małżeńskie, aż powoli apilnie zaznajamiając się zobyczajem chrześcijańskim ipobożnością kościelnego porządku, wyrzekł się błędów
pogaństwa i przeszedł na łono matki-Kościoła
(Anonim tzw. Gall 2008, 17).

Pojawia się tu od razu pierwszy problem
nietknięty przez Thietmara. Dąbrówka, wychodząc za mąż za Mieszka poganina, zostawałaby jego ósmą żoną. Wwersji Galla po
uzyskaniu zgody na chrzest księżna przybywa do Mieszka cum magno secularis et ecclesiasticae religionis apparatu Poloniam. Wersja ta
różni się od Thietmara większą spójnością.
Decyzja zobu stron jest podejmowana świa-
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domie. Ma też jasne konsekwencje. Przyjęcie
chrześcijaństwa wiąże się z akceptacją obyczaju zachodniego. Wielożeństwo nie jest
tu traktowane jako obyczaj pogański, jednak Mieszko, przyjmując chrzest, zmienia
też sposób życia. Należy też zwrócić uwagę
na fakt, że zpunktu widzenia ludzi Kościoła przyjęcie chrztu musiało mieć jakąś przyczynę duchową. Jak tę przyczynę przedstawia Gall?
Zatrzymajmy się na chwilę nad nowszymi pracami poświęconymi tym zagadnieniom. Przemysław Wiszewski zwrócił uwagę na opowieść oodzyskaniu wzroku przez
małego Mieszka. To zdarzenie w kronice Galla jest interpretowane zperspektywy
chrześcijańskiej:
Tunc Semimizl dux seniores et discretiores qui aderant subtiliter sciscitatur, si quid prodigii per caecitatem et illuminationem pueri designatur. Ipsi vero
per caecitatem Poloniam sic antea fuisse quasi caecam
indicabant, sed de cetero per Meschonem illuminandam et exaltandam super nationes contiguas prophetisabant. Quia et ita se habuit, et aliter tamen interpretari potuit. Vere Polonia caeca prius erat, quae nec
culturam veri Dei nec doctrinam ﬁdei cognoscebat, sed
per Meschonem illuminatum est et ipsa illuminata,
quod eo credente Polonica gens de morte inﬁdelitatis
est exempta. Ordine enim competenti Deus omnipotens
visum primus Meschoni corporalem restituit, et postea
spiritalem adhibuit, ut per visibilia ad invisibilium
agnitionem penetraret, et per rerum notitiam ad artiﬁcis omnipotentiam suspicaret (Anonima tzw. Galla
Kronika 1952, 14).
Wówczas książę Siemomysł pilnie wypytywał
starszych iroztropniejszych zobecnych, czy ślepota iprzewidzenie chłopca nie oznacza jakiegoś cudownego znaku. Oni zaś tłumaczyli, że
ślepota oznaczała, iż Polska przedtem była tak
jakby ślepa, lecz odtąd – przepowiadali – ma
być przez Mieszka oświeconą i wywyższoną
ponad sąsiednie narody. Tak się też rzecz miała istotnie, choć wówczas inaczej mogło to być
rozumiane. Zaiste ślepą była przedtem Polska,
nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary, lecz przez oświeconego [cudownie]
Mieszka iona także została oświeconą, bo gdy
on przyjął wiarę, naród polski uratowany został od śmierci w pogaństwie. W stosownym
bowiem porządku Bóg wszechmocny najpierw
przywrócił Mieszkowi wzrok cielesny, anastęp-
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nie udzielił mu [wzroku] duchowego, aby przez
poznanie rzeczy widzialnych doszedł do uznania niewidzialnych iby przez znajomość rzeczy
[stworzonych] sięgnął wzrokiem do wszechmocy ich stwórcy (Anonim tzw. Gall 2008, 16-17).

Przemysław Wiszewski przyjmuje, że
uczta, w czasie której Mieszko odzyskał
wzrok, iprzyjęcie chrztu są zdarzeniami powiązanymi na poziomie narracji:
W świetle narracji Kroniki epizod uczty urodzinowej Mieszka miał jasną wymowę: podkreślał znaczenie woli Boga dla dziejów dynastii,
a przede wszystkim dla historii Polaków. Jest
to jedyne bodaj miejsce wKronice, gdzie pojawia się idea Polski iPolaków jako odpowiednika ludu wybranego przez Boga. Ślepa Synagoga
iKościół – ślepa Polska i„oświecona” – chrześcijańska (Wiszewski 2006, 470-471)6.

Tak daleko idąca interpretacja Wiszewskiego nie jest jednak uzasadniona. Wrocławski historyk nie dostrzegł uwagi, którą
Gall opatrzył swoją interpretatio christiana:
Quod et ita se habuit, et aliter tamen interpretari
potuit.
I tak to się stało, a inaczej jednak mogło być
wyjaśnione.

Objaśnienie odzyskania wzroku przez
Mieszka przez pryzmat przyjęcia przez władcę chrztu jest pomysłem kronikarza niemającym konsekwencji w dalszej części tekstu. Opowiadanie o przyjęciu chrztu przez
Mieszka nie ma odniesień do historii odzyskania wzroku. Samo odzyskanie wzroku
było interpretowane jako zapowiedź sukcesów polityki, która miała wynieść rządzony
przez Mieszka kraj ponad inne. Do tych sukcesów odnosi się właśnie pierwsze zdanie rozdziału piątego pierwszej księgi kroniki:
At Mesco ducatum adeptus, ingenium animi cepit et vires
corporis exercere, ac nationes per circuitum bello saepius
atemptare (Anonima tzw. Galla Kronika 1952, 15).
6

Popiera tę opinię również Grzegorz Pac
(2013, 39 in.), przytaczając analogiczne przykłady,
ale bez analizy tekstu kroniki Galla.
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Ale Mieszko, osiągnąwszy księstwo, talent
umysłu isiły ciała, zaczął ćwiczyć oraz nacje dookoła bardzo często wojną zaczepiać.

Przemysław Wiszewski buduje schemat narracyjny, który nie ma potwierdzenia
w tekście. Sam to zresztą potwierdza, gdy
zauważa:
Jednak, co ciekawe, ten fragment bardzo istotny dla interpretacji dziejów przedstawionych
w Kronice, cieszy się pełną autonomią w obrębie całej narracji. Trudno znaleźć wdalszych
częściach dzieła odwołania nie tylko do szczegółów tej opowieści, co można wytłumaczyć chronologicznym porządkiem Kroniki, ale i idei
z taką siłą i otwartością przez kronikarza tu
wprowadzonych (Wiszewski 2006, 471).

Niemniej Gall nie kształtuje samodzielnie
idowolnie swojej opowieści. Jest wszak człowiekiem obcym w państwie Krzywoustego.
Nie może się odwoływać do własnej znajomości naszej tradycji dynastycznej. Opowiada historie usłyszane od oﬁcjalnych informatorów.
Jego kronika ma do spełnienia pewną funkcję, którą nie jest zapewne budowanie ﬁlozoﬁi historii. Zadaniem historyka jest rozpoznanie przekazu iocena jego wiarygodności.
Kronikarz dostarcza nam przede wszystkim informacji o sytuacji Mieszka przed
przyjęciem chrztu. Pogańskie żony wiążą władcę również w jego życiu osobistym.
Przyszła żona domagać się miała zmian również wtym zakresie. Oznaczały one zapewne
zerwanie dotychczasowych sojuszy, których
żony były gwarantkami. Nowy sojusznik
więc wymagał nowych relacji:
Adhuc tamen in tanto gentilitatis errore involvebatur, quod sua consuetudine VII uxoribus abutebatur.
Postremo unam christianissimam de Bohemia Dubroucam nomine in matrimonium requisivit. At illa ni
pravam consuetudinem illam dimittat, seseque ﬁeri
christianum promittat, sibi nubere recusavit (Anonima tzw. Galla Kronika 1952, 15).
Dotychczas jednak wtakich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. Wkońcu zażądał wmałżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki zCzech,
imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła po-
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ślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego
obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem (Kronika polska 2008, 17).

Ostatnio Wiszewski odrzucił wpolemice
zBanaszkiewiczem tezę odomaganiu się odesłania siedmiu żon przez Dąbrówkę: „Niestety przekonanie oistnieniu owego «szantażu››
wzięło się zdosłownego przejęcia literackiego
tłumaczenia Kroniki autorstwa Grodeckiego
iPlezi: ale nie pierwej podzieliła znim łoże małżeńskie [...]” (Kronika polska 2008, 17)7. Pomija tu Wiszewski poprzedzający tekst, na którym opierała się dotychczasowa interpretacja.
Oto właściwy fragment tekstu łacińskiego:
Sua consuetudine VII uxoribus abutebatur.
Swoim zwyczajem nadużywał siedmiu żon.

Dąbrówka, zgadzając się zostać żoną
Mieszka, postawiła mu dwa warunki. Pierwszy, aby ni pravam consuetudinem illam dimittat (porzucił ten zdrożny obyczaj), drugi zaś: seseque ﬁeri christianum promittat (obiecał, że stanie
się chrześcijaninem). Ten pierwszy warunek był
interpretowany jako wymóg odesłania siedmiu
żon, drugim było przyjęcie chrześcijaństwa.
Kronikarz podkreśla ostentację przyszłej
żony Mieszka:
Eo ergo collaudante, se usum illius paganismi dimissurum et ﬁdei christianae sacramenta suscepturum,
illa domina cum magno secularis et ecclesiasticae religionis apparatu Poloniam introivit.
Gdy zaś on [na to] przystał, że porzuci ów
zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski
z wielkim orszakiem [dostojników] świeckich
iduchownych [...] (Anonim tzw. Gall 2008, 17).

Nowe tłumaczenie zastosowanego tu
pojęcia apparatus zaproponował Wiszewski
wpolemice zBanaszkiewiczem. Ten pierwszy
w przeciwieństwie do dotychczasowych interpretacji rozumie zwrot apparatus wzwrocie cum magno secularis et ecclesiasticae religionis
7

Zob. Wiszewski, 2008, 201, przyp. 833-834
(jest to jeden przypis błędnie podzielony na dwie
części).

Museion.indd 16

apparatu jako „wielką ilość sprzętów” (Wiszewski 2008, 199). Przybyłaby więc Dąbrówka z wielką ilością sprzętu świeckiego
ikościelnego. Argumentacja badacza, który
rozważa rozumienie tego pojęcia uGalla, wydaje się słabo uzasadniona. Apparatus jest słowem starym wjęzyku łacińskim, łatwo znajdziemy je uCycerona. Trzeba też pamiętać,
że wczasach kiedy humanizm nie był jeszcze
znany, sprzęt iludzi nierzadko umieszczano
razem. Pobieżne nawet przejrzenie tekstów
łacińskich daje przykłady zgodne zinterpretacją Romana Grodeckiego:
Regina hec audiens, nimio merore attrita, cum magno psallentium apparatu et immenso luctu corpuscula eorum Parisius deportata atque honoriﬁce composita sepelivit (Ademarus Cabannensis 2015).

Zwrot cum magno psallentium apparatu
oznacza „zwielkim orszakiem śpiewających
psalmy”, anie „zwielkim sprzętem śpiewających psalmy”. Można przypuszczać, że wielka ilość sprzętu musiałaby być przewożona
przez wielką grupę ludzi. Podzielenie apparatus na secularis et ecclesiasticae religionis oznacza świeckich i duchownych, a nie świecki
iduchowny sprzęt. Sądzę zatem, że iwtym
przypadku możemy powrócić do starszej interpretacji Grodeckiego i Plezi. Przy analizie przedstawionego przez Galla zachowania
Dąbrówki po przybyciu do Mieszka powołuje się Wiszewski na artykuł Macieja Michalskiego Coitus albo consensus, czyli co stanowi
oważności małżeństwa. Relacja zpewnej dyskusji
zXI-XIII wieku (Michalski 2000, 159-166).
Cały ten artykuł nie dotyczy sytuacji zX stulecia. Jego tematem jest dyskusja intelektualistów – Piotra Lombarda, Hugona od św.
Wiktora i innych – na temat małżeństwa,
której wyniki dotarły do nas nieco później.
Wskazana wyżej ostentacja księżnej Dąbrówki tłumaczy postawione przez nią
warunki8:
8
Pisze otym Banaszkiewicz: „Wjazd Dąbrówki
do Polski wygląda na manifestację znaczenia czeskiej księżniczki, wkażdym razie widać, że nie przybywa osoba, która nie ma jasnego planu działania”
(Banaszkiewicz 2000, 92).
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Necdum tamen thoro sese maritali foederavit, donec
ille paulatim consuetudinem christianitatis et religionem ecclesiastici ordinis diligenter contemplans, errori
gentilium abnegavit seque gremio matris ecclesiae counivit (Galli Anonymi Cronicae 1952, 15)
[…] ale nie pierwej podzieliła znim łoże małżeńskie, aż powoli a pilnie zaznajamiając się
z obyczajem chrześcijańskim i pobożnością kościelnego porządku wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki-Kościoła (Anonim tzw. Gall 2008, 17).

Chrzest wymagał zatem pewnych starań ze strony chrzczonego władcy. Kronikarz
podkreśla, że nie stało się to od razu, lecz powoli – paulatim. Zapoznanie się z chrześcijaństwem podzielone zostało na dwie części:
consuetudo christianitatis oraz religio ecclesiastici
ordinis. Prava consuetudo odnosi się do poligamii Mieszka, zatem consuetudo christianitatis
wolno łączyć zobyczajami wtym zakresie.
Ta staranność pokazuje też rozmach podjętych zobowiązań. Nasuwa się tu analogia
ze Stefanem węgierskim. Obecność Jordana, októrej wspomina Thietmar, pasuje do
przedstawionego obrazu.
Kolejną wersję chrztu Mieszka przynoszą
zapiski rocznikarskie (por.: Dobosz 2002, 26
inn.). Ustawiają one następującą sekwencję
zdarzeń:
DCCCCLXV Dubrouka ad Mesconem venit
DCCCCLXVI Mesco dux baptisatur (Rocznik kapitulny 1978, 43).

Rocznik dawny daje tu inną chronologię:
DCCCCLXVI Dubrouka ad Miskonem venit
DCCCCLXVII Mysko dux baptizatur (Rocznik
dawny 1978, 4-5).

Poza różnicami w datach rocznych sekwencja zdarzeń jednak jest ta sama. Pokrywa się też zkoncepcją przedstawioną wkronice Galla – chrzest nastąpił po przybyciu
Dąbrówki, kiedy Mieszko podjął działania
dla przyswojenia sobie zasad wiary.
Rocznikarz pisze o przybyciu Dąbrówki
do Mieszka dosyć niejasno. Zaślubiny, których
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mamy się domyślać, nie zostały wspomniane. W żaden sposób też nie skomentowano
roli Dąbrówki przy chrzcie Mieszka. Jordan
zostaje odsunięty na plan dalszy. Nie ma też
wzmianki ojego udziale wchrzcie Mieszka.
Inną nieco wersję tej sekwencji zdarzeń
spotykamy w rocznikach wielkopolskich.
Jest to wersja pełniejsza od poprzedniej.
WRoczniku poznańskim znajdujemy następujące zapiski:
Anno Domini DCCCCLX Mesco dux Polonie, primus christianus Polonus, baptizatus est.
Cui anno Domini DCCCCLXV Dambrouca ﬁlia ducis Boemorum tradita est in uxorem, de
qua anno Domini DCCCCLXVII natus est pius
Boleslaus.
Anno Domini DCCCCLXVIIII Iordanus primus episcopus Poznaniensis ordinatus est (Rocznik poznański I1962, 129).
Roku Pańskiego 960 Mieszko książę Polski,
pierwszy polski chrześcijanin, został ochrzczony. Jemu w roku Pańskim 965 oddana została za żonę Dąbrówka córka księcia Czechów,
z której roku Pańskiego 968 urodził się Bolesław Pobożny.

Mieszko wedle tej wersji najpierw miał
zostać ochrzczony, po pięciu latach dopiero
przybyła do niego Dąbrówka9. Po dwóch latach od przybycia urodziła mu syna nazwanego tu Bolesławem Pobożnym. Po narodzinach Bolesława Jordan został ordynowany
na biskupa poznańskiego.
Nieco inną sekwencję zdarzeń przynoszą
Roczniki kapituły poznańskiej 965-1309:
Anno Domini DCCCCLXV Dambrowka de Bohemia nupsit Mesconi ducis Polonie, qui Mesco sequenti anno baptisatus est.
Item anno Domini DCCCCLXVIII Jordanus primus episcopus in Polonia ordinatus est et obiit
DCCCCLXXXIIII (Roczniki kapituły 1962, 23).
Roku Pańskiego 965 Dąbrówka z Czech poślubiła Mieszka księcia Polski, który Mieszko
wnastępnym roku został ochrzczony.
9

Szerzej na ten temat – zob. Węcowski 2014,

243.
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Takoż roku Pańskiego 968 Jordan pierwszy biskup wPolsce został ordynowany, azmarł
983.

Podobnie jak wRoczniku kapitulnym Dąbrówka przybywa do Mieszka, a on w następnym roku przyjmuje chrzest. Odrębnie
jednak niż wkrakowskich rocznikach pojawia się tu Jordan. Podana została data jego
ordynowania iśmierci. Oile informację onarodzinach Chrobrego można wywieść zprzekazu kronikarskiego, pochodzenia wiadomości oJordanie nie możemy wten sposób
wytłumaczyć. W rocznikach małopolskich,
jak wykazał J. Dobosz, miejsce Jordana zajmuje biskup Prohor. Jeśli przyjmiemy to rozumowanie – poznamy przyczynę eliminacji
informacji oJordanie jako biskupie poznańskim wrocznikach małopolskich.
Roczniki czeskie, Annales Bohemici, mają
również zapiskę oJordanie wtej formie:
DCCCCLXVIII Polonia cepit habere episcopum
(Annales Bohemici 1874, 380).

jęta z zastanowieniem. Późne przyjście na
świat Bolesława Chrobrego pasuje do wersji drugiej. Zauważmy, że zarówno roczniki,
jak i sam Thietmar – nieprzychylny Chrobremu – uznają pochodzenie tego władcy od
ochrzczonego ojca. Pewną zmianę przynosi dopiero epitaﬁum Bolesława Chrobrego,
gdzie zostaje on przedstawiony jako zrodzony ze związku chrześcijanki z poganinem.
Rozstrzygające jest tu jednak stanowisko
Thietmara, który – mimo wiadomego nastawienia do tego władcy – uznaje go za syna
chrześcijańskich rodziców.
Informacja oJordanie wpolskich rocznikach zdaje się pochodzić zmiejscowych zapisek. Inna jest formuła stylistyczna wrocznikach czeskich. Odnieść się tu wypada do
koncepcji Tomasza Jasińskiego o zależności
zapisek wAnnales Pragenses iwRoczniku poznańskim. Zależność ta oparta jest na zbieżności stylistycznej, jaką poznański historyk
dostrzegł między czeską zapiską oBorzywoju
ipoznańską oMieszku (Jasiński 2000, 669).
Przyjrzyjmy się zatem podstawie źródłowej:

968 Polska zaczęła mieć biskupa.

Zapiskę tę obok informacji w polskich
rocznikach należy traktować jako źródło niezależne do ordynacji Jordana10. Potwierdza
to charakterystyczny zwrot, który spotykamy wAnnales Bohemici ipóźniej:
DCCCCLXXIIII Pragenss ecclesia cepit habere episcopum nomine Ditmarum (Annales Bohemici 1874, 381).
974 Kościół praski zaczął mieć biskupa imieniem Ditmar.

Podsumowując zachowane źródła, możemy przyjąć dwie wersje zdarzeń. Jedną – wktórej dużą rolę gra przypadek, zaprezentowaną przez Thietmara; drugą zaś
– w której decyzja o chrzcie zostaje pod10

Wbrew argumentacji Dariusza Sikorskiego,
który przyjmuje możliwość przejęcia informacji
oJordanie zzapisek czeskich. Jednak dla tej hipotezy nie ma podstaw źródłowych. Zapiska wrocznikach polskich i czeskich brzmi odmiennie (por.
Sikorski 2011, 182-183).
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894 hoc anno baptizatus est Borivoi, primus christianus in Boemia, cum uxore sua, Ludmila, ex qua natus est Wratiszlaus, pater sancti Wenceslai (Annales
Pragenses 1875, 376).

Rocznik poznański w przywoływanym
przez Jasińskiego fragmencie:
Anno Domini DCCCCLX Mesco dux Polonie, primus christianus Polonus, baptizatus est. Cui anno
Domini DCCCCLXV Dambrouca ﬁlia ducis Boemorum tradita est in uxorem, de qua anno Domini
DCCCCLXVII natus est pius Boleslaus.
Anno Domini DCCCCLXVIIII Iordanus primus episcopus Poznaniensis ordinatus est (Rocznik poznański I1962, 129).

Kosmas ma taką zapiskę:
XIV. Anno dominice incarnationis DCCCCLXXXXIIII. Borivoy bapitzatus est primus dux
sancte ﬁdei catholicus (Cosmae Pragensis Chronica
1923, 32).

Rocznikarz praski rozwija zatem zapiskę
Kosmasa podkreślającą fakt pierwszeństwa
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Borzywoja jako chrześcijańskiego władcy. To
ważne, ponieważ Kosmas (XII w.), mimo że
był bardzo sprawnym pisarzem, tę kwestię
ujmuje bardzo zwięźle. Zapiska roczników
różni się jednak od tekstu Rocznika poznańskiego właśnie na poziomie ujęcia językowego, choć podobieństwo tematyczne mogłoby
tu powodować zbieżności stylistyczne:
Borivoi, primus christianus in Boemia  Mesco
dux Polonie, primus christianus Polonus
cum uxore sua, Ludmila  Cui Dambrouca […]
tradita est in uxorem,
ex qua natus est  de qua natus est pius.

Porównajmy teraz zapiski o Jordanie
ioDytmarze biskupie praskim. Annales Pragenses tak zapisały wiadomość oustanowieniu
biskupstwa i ordynacji Dytmara: 966 Hoc
anno constitutus est Pragensis episcopatus. Dethmarus primus Pragensis episcopus (Annales Pragenses 1875, 376). Podczas gdy Jordan ordinatus est, to Pragensis episcopatus constitutus est.
Poza wspólną tematyką pierwszeństwa
i początków chrześcijaństwa w obu państwach trudno się tu dopatrzeć zależności.
Wskazywane podobieństwa są bowiem zbyt
słabe.
Ponadto roczniki praskie nie znają Jordana, skąd wziął go więc autor zapisek wRoczniku poznańskim? W Roczniku kapituły poznańskiej mamy również informację ośmierci
Jordana. Skąd autor ją wziął? Takich informacji zwykle nie ma wnaszych rocznikach,
zapewne zatem skądś przepisał. Źródła czeskie takich wiadomości nam nie przynoszą.
Na podstawie przedstawionych analiz możemy założyć, że te trzy informacje
– o przybyciu Dobrawy, chrzcie Mieszka
iordynacji Jordana – znajdowały się wpierwotnym roczniku. Wracamy zatem do poglądu Gerarda Labudy na temat zawartości
tzw. rocznika Jordana, uznając, że zapiska
wRoczniku poznańskim została przez jej autora odpowiednio rozszerzona w stosunku do
swojej podstawy (Labuda 1988, 17). Wwątpliwość podaję jednak związek zapisek cze-
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skich iRocznika poznańskiego wzakresie omawianej tu tematyki. Cały problem wymaga
jednak odrębnej dyskusji, którą odkładam
do późniejszego opracowania.
Wtym kontekście bywa też dyskutowana opinia o Dobrawie wyrażona w Kronice
Czechów Kosmasa.
Anno dominicae incarnationis DCCCCLXXVII.
Obiit Dubrauca, que, quia nimis inproba fuit, iam
mulier provecte etatis cum nupsisset Poloniensi duci,
peplum capitis sui deposuit, et puellarem coronam sibi
imposuit: quod era tmagna dementia mulieris (Chronica Boemorum 1923, 49).
Wroku wcielenia Pańskiego 977. Zmarła Dąbrówka, która ponieważ była nad miarę bezwstydna, kiedy poślubiała księcia polskiego, będąc już kobietą podeszłego wieku, zdjęła zswej
głowy zawój i nałożyła panieński wianek, co
było wielkim głupstwem tej kobiety.

Jak to rozumieć? Z przywołanego fragmentu wynika, że Dąbrówka poślubiła męża
w późnym wieku. Być może była już wdową – czego tekst bezpośrednio nie stwierdza,
lecz daje pewne podstawy do takiego sądu:
autor wspomina bowiem, że do ślubu kobieta założyła wianek, który jej się nie należał. Wbrew niektórym opiniom nie ma natomiast wzmianki otym, że Dąbrówka była
zakonnicą (Sikorski 2011, 95). Peplum to po
prostu czepek – nakrycie głowy mężatek.
Wiarygodność tej zapiski trudno jest ocenić. Wynika to przede wszystkim ze zwięzłości samego tekstu. Zdrugiej strony Kosmas
nie objaśnia, kim jest Poloniensis dux. Nazywa tak Bolesława Chrobrego, oMieszku zaś
wspomina dopiero wdalszych partiach kroniki. Czy uważa Dobrawę za żonę Chrobrego? To by mogło wyjaśnić jego stanowisko.
Nic nie wiemy owcześniejszych losach Dobrawy. Czy była nastoletnią dziewczyną, czy
dwudziestokilkuletnią kobietą, kiedy przybyła do Mieszka? Dysponujemy zbyt wąską
bazą źródłową, by poznać odpowiedź na to
pytanie – praktycznie tylko kroniką Kosmasa, która budzi wskazane wyżej wątpliwości.
Za podstawę źródłową wydarzeń związanych z chrztem Mieszka należy więc uznać
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tekst Anonima Galla. Uzupełnienia przynoszą Thietmar i nasze najstarsze roczniki.
Przyjmujemy za tym kronikarzem, że Jordan przynajmniej był obecny wczasie chrztu
Mieszka. Inaczej niż intymne szczegóły życia
Mieszka i Dobrawy ta informacja powinna
być weryﬁkowalna dla Thietmara. Podnosi
się czasem późniejszą datę ordynacji Jordana, która miałaby wykluczyć go jako kandydata na dokonanie chrztu Mieszka (Sikorski
2011, 92 in.).
Powróćmy do zapiski Thietmara:
Laboravit enim pro conversione coniugis sui ac exaudita est abenignitate Conditoris sui, cuius inﬁnita
bonitate persecutor suimet studiosus resipuit, dum crebro dilectae uxoris ortatu innatae inﬁdelitatis toxicum evomuit et in sacro baptismate nevam originalem
detersit. Et protinus caput suum et seniorem dilectum
membra populi hactenus debilia subsequuntur et nupciali veste recepta inter caeteros Christi adoptivos numerantur. Iordan, primus eorum antistes, multum
cum eis sudavit, dum eos ad supernae cultum vineae
sedulus verbo et operę invitavit. Tunc congratulantur
legitime coniugati, predictus mas et nobilis femina,
illisque subdita omnis familia gaudet se in Christo
nubsisse (Thietmari Chronicon 1935, 194 i196).

Porządek zdarzeń zatem był taki: chrzest
Mieszka spowodował, że poszli za nim jego
poddani; na ślubie – nupciali veste recepta – towarzyszyli Mieszkowi jego poddani, już tak,
jak ich władca, jako chrześcijanie – inter caeteros Christi adoptivos numerantur. Owłaściwe
przygotowanie tych nowych chrześcijan starał się Jordan.
Wersja Thietmara różni się zatem od rocznikarskiej wtym przynajmniej zakresie, że Jordan jest od początku przy Mieszku. Można dopuścić, że Thietmar nie wiedział, kiedy Jordan
został biskupem, niewątpliwie jednak wiązał
go zchrztem Mieszka. Obecność Jordana przy
Mieszku ijego uczestnictwo wnauczaniu podstaw wiary chrześcijańskiej nie oznacza jednak,
że to Jordan dokonał chrztu. Tego Thietmar
nie twierdzi, nie poświęcając temu zagadnieniu zresztą uwagi. Nie podaje też, kiedy Jordan został ordynowany na biskupa.
Dajemy zatem pierwszeństwo źródłom
pisanym najbliższym opisywanych przez
nie zdarzeń. Wtym zakresie pierwsze miej-
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sce przypada kronice Thietmara. Trzeba
przy tym podkreślić widoczne zaangażowanie kronikarza przeciwko Bolesławowi Chrobremu. To ono bowiem jest, jak starałem
się pokazać, przyczyną, dla której Thietmar
opowiada ochrzcie Mieszka. Trudno wanalizie tego fragmentu pomijać tendencyjność
przedstawienia, z drugiej strony – kronika
Anonima Galla daje wykład tradycji dworskiej oparty zapewne na źródle pisanym (zaginionym żywocie św. Wojciecha?).
Jest oczywiste, że dostęp do niewielu źródeł daje też mniejszą możliwość przeprowadzenia krytyki, lecz jeśli odrzucimy źródła,
pozostanie nam tylko fantazja.

TRADYCJA PÓŹNIEJSZA11
Geneza tej tradycji pozostaje niejasna, niemniej warta jest odnotowania. Wypada zauważyć na wstępie, że informacji na ten temat nie przynosi kronika Dzierzwy, która
odsyła wtym miejscu do Annales Polonorum
(Chronica Dzirsvae 2013, 22). Chronica Poloniae Maioris wskazuje tu szersze opracowanie:
Et tandem DCCC/C/XIII anno Dambrowkam sororem sancti Wenceslai duxit in uxorem. Anno sequenti cum tota gente Lechitarum seu Polonica uxore suadente et divina gracia inspirante sacrum baptisma
suscepit. De qua uxore anno XXXVII ﬁlium generavit, cui nomen Boleslaus in sacro baptismate imponi
fecit, anno vero Domini DCCC/C/XXXVIII Jordanum in episcopum Polonie ordinavit (Chronica Poloniae 1970, 16).
Ina koniec w913 r. Dąbrówkę siostrę świętego Wacława wziął za żonę. Wroku następnym
zcałym narodem Lechitów lub polskim za radą
żony iznatchnienia bożej łaski przyjął chrzest
święty. Ztej żony wroku 37 spłodził syna, któremu kazał nadać na chrzcie świętym imię Bolesław, wroku zaś Pana 938 Jordana na biskupa
Polski ordynował.

11
Wstępne opracowanie tej problematyki
przynosi praca Piotra Węcowskiego Początki Polski
w pamięci historycznej późnego średniowiecza, zwłaszcza rozdział piąty tej pracy, zatytułowany Chrzest
Mieszka I(Węcowski 2014, 235 in.).
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Należy zwrócić uwagę na podaną tu
chronologię: 24 lata to raczej zbyt długo jak
na oczekiwanie narodzin, dlatego można podejrzewać błąd w zapisie daty (pominięcie
dwóch dziesiątek – XX).
Najszerzej działalność Dąbrówki ujmuje
rocznik Traski:
Anno Domini 965 excellentissimus dux Mescho accepit Dobrovcam sibi in uxorem, christianam videlicet
de Bohemia, qui ambo christiani ﬁdelissimi in Polonia eﬁciuntur et omnes Poloni baptizantur, ecclesie et
claustra, episcopatus, prepositure alique per ipsos, que
tunc ﬁeri ipoterant construuntur et dotantur (MPH
2 1872, 828).
Roku Pana 965 Najwspanialszy książę Mieszko wziął sobie za żonę Dąbrówkę, chrześcijankę mianowicie z Czech, oboje są uczynieni w Polsce najwierniejszymi chrześcijanami
iwszyscy Polacy są chrzczeni, kościoły, klasztory, biskupstwa, jakieś prepozytury przez
nich, które wtedy uczynić, mogli są budowane iuposażane.

Powtarza tę relację rocznik małopolski
wkodeksie Kuropatnickiego:
965 Excellentissimus dux Mesko accepit Dubrowkam sibi in uxorem, videlicet de Bohemia, qui ambo
Christiani ﬁdelissimi in Polonia efﬁciuntur et omnes
Poloni baptisantur, ecclesie et claustra, episcopatus,
prepositure alique per ipsos, que tunc ﬁeri ipoterant,
construuntur et dotantur (MPH 3 1878, 140, kol.
1; tłumaczenie powyżej).

Autor zapiski, którą powtarzają oba
roczniki, przyjmuje, że Dąbrówka została
ochrzczona wraz zMieszkiem. Wspólnie też
prowadzili chrystianizację kraju.
Kodeks lubiński nie idzie tak daleko, wprowadza jednak również pewne
innowacje:
964. Mescho dux cum Polonis sacrum baptisma consecuntur (MPH 3 1878, 140, kol. 2).
964. Mieszko książę z Polakami osiąga święty
chrzest.

Nie ma tu więc informacji oDąbrówce.
Pojawia się nieco dalej, pod datą roczną 968:
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Tunc episcopatus et ecclesie in Polonia disponuntur
per Dambrowkam et christianitas conﬁrmatur. Hec
Dambrowka esse dubitatur soror sancti Wentzeslai et
ﬁlia ducis Wratislai (MPH 3 1878, 140, kol. 2).
Wówczas biskupstwa ikościoły wPolsce są zakładane przez Dąbrówkę i chrześcijaństwo się
umacnia. Wątpi się, że ta Dąbrówka była siostrą
świętego Wacława icórką księcia Wratysława.

Rocznik małopolski w kodeksie szamotulskim zaczyna się od Chrobrego, potem
jednak powraca do Mieszka:
Sed prius, anno videlicet domini 965, Dambrowka
ad Mieszkonem venit tunc ecclesie et claustra, episcopatus, prepositure et alia beneﬁcia, quae tunc per ipsos ﬁeri poterant, construuntur et dotantur. […]. Hec
autem Damrowka putatur fuisse soror sancti Weneceslai (MPH 3 1878, 141, kol. 1).
Lecz pierwej, wroku mianowicie Pana 965, Dąbrówka przybyła do Mieszka, wtedy kościoły,
klasztory, biskupstwa, prepozytury iinne beneﬁcja, które przez nich mogły się stać, są budowane iuposażane. […]. Ta zaś Dąbrówka, uważa się, że była siostrą świętego Wacława.

Tu widzimy zatem wspólne działanie
obojga małżonków.
Kodeks królewiecki zanotował pod datą
971:
Eo tempore ecclesie per Dambro(v)cam in Polonia statuuntur, ﬁdes christiana roboratur. Dicitur quod fuit
germana sancti Wentzeslai et ﬁlia ducis Wratislay
(MPH 3 1878, 141, kol. 2).
W tym czasie kościoły są ustanawiane przez
Dąbrówkę w Polsce, wiara chrześcijańska się
umacnia. Mówi się, że była siostrą świętego
Wacława icórką księcia Wratysława.

Ten sam rocznik podaje dalej:
974. ecclesia Pragensis primo cepit habere
episcopum Dethmarum nomine, ex ammonicione
Dobravce (MPH 2 1872, 828; por. też Labuda
1988, 450).
974. kościół praski po raz pierwszy zaczął
mieć biskupa imieniem Detmar, z[powodu]
upomnienia Dąbrówki.
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Rocznik Gasselena podaje kilka zapisek
związanych zchrztem Mieszka:
931. Mesko dux polonorum mirabiliter illuminatur,
qui quamvis virtuosus fuerit, nichilominus infectus
fuit certis criminibus. Nam singulis noctibus VII meretricibus concubuit.
936. Post hec duxit honestam dominam beatam dambrocam de bohemia dimissisque meretricibus ex eius inductione de paganismo intrat gremium
christianitatis.
944. Meskoni falix12 Dambroca noluit reddere debitum, donec poloni generaliter suscepissent ﬁdem
christianam. Cognovit quidem, quod ﬁdei diversitas
esset impeditiva coniugii. Et sic Miskonis cecitas, que
originem habuit ex carencia veri luminis, que durabat VII annis, verum tamen in ﬁne septimi anni illuminatur. Unde nobis datur lumen septiformis gracie.
Nam quemadmodum ipse a septem mulieribus male
detinebatur, sic nos aseptem criminibus. Tandem ipse
uni copulatur. Sic et nos unimur ﬁdei unitatati.
965. Dambroca venit ad miscko (966) nem.
Mistko cum polonis baptisatur (OF273 A88 I,
f. 321 r.- f. 323 r.).
931. Mieszko książę Polaków cudownie jest
oświecony, on chociaż był cnotliwy, tym niemiej
zarażony był pewnymi zbrodniami. Bowiem
każdej nocy zsiedmioma nierządnicami się kładł.
936. Po tym wziął szlachetną panią świętą Dąbrówkę z Czech, odesławszy nierządnice zjej wskazania zpogaństwa wszedł na łono
chrześcijaństwa.
12

Felix? Czasem pisane jako faelix.

944. Szczęśliwa Dąbrówka nie chciała Mieszkowi oddać należnego, dopóki Polacy wspólnie nie przyjmą wiary chrześcijańskiej.
Wiedziała mianowicie, że różnica wiary jest
przeszkodą małżeństwa. I tak ślepota Mieszka, która miała źródło w braku prawdziwego światła, która trwała siedem lat, jednak na
końcu siódmego roku jest oświecony. Stąd nam
dane jest światło siedmiokształtnej łaski. Bowiem w taki sposób, jak on źle był zatrzymywany przez siedem kobiet, tak my przez siedem
zbrodni. Na koniec ona się znim połączyła. Tak
imy jednoczymy się wjednej wierze.
965. Dąbrówka przybywa do Mieszka.
(966) Mieszko zPolakami jest chrzczony.

Jak widać, są to zapiski historyczne jeszcze nieuporządkowane, brulionowe. Warto zwrócić uwagę na rozważania dotyczące siedmiu żon (nierządnic) Mieszka. Sama
Dąbrówka występuje tu już jako święta.
Konsekwentnie też, w zgodzie z najstarszymi źródłami, jedynym zdrożnym czynem Mieszka poganina pozostaje jego siedem żon. W przytoczonych tu zapiskach
rocznikarskich widać pewne zainteresowanie dla pochodzenia Dąbrówki. Staje się
ona tu siostrą św. Wacława, anie córką jego
mordercy.
Roczniki te nie przynoszą nowych wiadomości ointeresujących nas zdarzeniach. Jest
to już inna historiograﬁa, wsparta owłasne
konstrukcje historyczne.
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Mieszko I’s baptism as reﬂected in the sources

SUMMARY

T

he historic fact of Mieszko I’s baptism is reﬂected in two narration sources: the Chronicle of Thietmar of Merseburg and Gallus Anonymous’ Chronicle. The latter was written a hundred years
later and the perspective of the event and its context also vary from one chronicle to the other. Each of
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them is a collection of stories related to important political events. The ways in which the political allies and opponents are presented reﬂect the chronicles’ different political interests. A sum of the existing sources leads to two possible courses of events. In the one presented by Thietmar, accident plays a
key role. In the other version, the baptism-related decision was made with deliberation. It seems that
Gallus Anonymous’ Chronicle should be adopted as the major source of information about the events
accompanying Mieszko’s baptism. It is supplemented with Thietmar’s chronicle and the oldest Polish
annals. The later chronicles and annals fail to provide new information about the events in question.

With so few sources at our disposal, the possibility of reviewing the coverage of the baptism are limited. However, if we reject the sources we will be left with pure fantasizing.
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Geneza iokoliczności chrztu Mieszka Iw966 roku
The origin and circumstances of Mieszko I’s baptism in 966
ABSTRACT: In this article, the author discusses the issues related to the introduction of Christianity to
Poland. He presents the political and cultural situation which impacted Mieszko’s decision to adopt
Christianity. The author makes reference to source data which indicate the baptism taking place in 966
and the likely celebration venue. He emphasizes the fundamental importance of the fact to the subsequent development and the culture of the budding Polish state.
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B

ADANIA NAD PRZYJĘCIEM CHRZEŚCIJAŃSTWA PRZEZ PIERWSZEGO WŁADCĘ HISTORYCZNEGO

PAŃSTWA POLSKIEGO – Mieszka – należą zjednej strony do najtrudniejszych zagadnień
w polskiej historiograﬁi, a z drugiej do problematyki najczęściej poruszanej. Niemal każde pokolenie badaczy stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie były przyczyny iokoliczności
przyjęcia chrztu przez władcę Polan.
Czy nasze pokolenie badaczy – wprzeciwieństwie do poprzednich generacji historyków –
dysponuje nowymi przekazami źródłowymi odnoszącymi się do genezy iokoliczności chrztu
Mieszka Iijego poddanych? Należy zauważyć, iż zarówno początki państwa polskiego, jak
isamo przyjęcie chrześcijaństwa przez Polan jest niezwykle słabo oświetlone przez przekazy
historiograﬁczne idokumentowe. Zpewnością ta sytuacja nie ulegnie poprawie wprzyszłości, musiałby zdarzyć się cud, aby pojawiły się nowe źródła pisane. Nie piszę oźródłach archeologicznych, których ciągle przybywa iktóre ciągle poszerzają naszą wiedzę opoczątkach
państwa polskiego ipoczątkach chrześcijaństwa wpaństwie Polan. Otóż wostatnich latach
dzięki metodzie dendrochronologicznej, która umożliwia bardzo precyzyjne datowanie niektórych zabytków drewnianych (np. wałów grodów, studni, łodzi), proces powstawania państwa polskiego uzyskał nowe ramy chronologiczne. Wiemy, iż około 900 roku, najpewniej
wzwiązku zkryzysem państwa wielkomorawskiego, doszło na terenie dzisiejszej Wielkopolski, adokładnie Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, do przemian kulturowych ipolitycznych, które ostatecznie doprowadziły do wykształcenia się państwa polskiego. Prawdopodobnie około
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roku 940, zapewne wzwiązku zwybuchem
(936) iklęską (940) powstania Słowian połabskich, doszło do konsolidacji społeczności
plemiennych na wspomnianym terenie. Powstał wówczas związek polityczno-społeczny, który moglibyśmy określić jako protopaństwo polskie (Jasiński 2000, 87-98). Od
momentu powstania tego protopaństwa do
przyjęcia chrztu przez Mieszka Iupłynęło zatem około 25 lat, jedno ćwierćwiecze, mniej
więcej czas jednego pokolenia. Wiedza ta
jest nową zdobyczą nauk humanistycznych
i przyrodniczych, którą to nie dysponowały poprzednie pokolenia uczonych. Przyjmowano, iż proces kształtowania się państwa
polskiego trwał nawet kilka wieków.
Jakie były przyczyny przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I? Mając świadomość, iż dysponujemy tylko niepewnymi
faktami i przypuszczeniami, należy genezę chrztu władcy Polan analizować jako zjawisko wielopłaszczyznowe. Możemy mówić
o przyczynach pośrednich, bezpośrednich,
politycznych, społecznych czy kulturowych. Najważniejszą z nich było oddziaływanie cywilizacyjne, kulturowe ipolityczne
chrześcijańskiej Europy, ówczesnego centrum cywilizacyjnego tego kontynentu, na
jego peryferie (nie tylko w sensie geograﬁcznym). Możemy mówić o regule: każdy
większy czy mniejszy organizm państwowy,
a nawet plemię czy związek plemion, gdy
znalazł się najpierw w kręgu oddziaływania późnoantycznego chrześcijańskiego Cesarstwa, anastępnie systemu państw wyrosłych na dziedzictwie Cesarstwa, ostatecznie
przyjmował religię chrześcijańską. Tak było
z Frankami Chlodwiga, a następnie z licznymi innymi plemionami i państwami aż
po państwo litewskie. Niektórzy, jak wspomniani tu Frankowie iLitwini, przyjmowali
religię chrześcijańską na skutek decyzji własnych władców ielit, inni, jak Sasi czy Prusowie, na skutek podboju bądź przymusu. Ci
pierwsi zdawali sobie sprawę, że bez przyjęcia chrześcijaństwa wraz zcałą kulturą łacińską czy bizantyjską (Ruś) nie będzie możliwe utrzymywanie normalnych stosunków
politycznych, kulturowych i gospodarczych
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z oddziałującymi na nich centrami chrześcijańskiej Europy. Tych, którzy ulegli swoim chrześcijańskim sąsiadom militarnie, nikt
nie pytał ozdanie.
Państwa oraz związki plemienne, których
władcy, uzgodniwszy swe decyzje z elitami,
podjęli decyzję o przyjęciu chrześcijaństwa1,
można podzielić na te, które wbardzo krótkim czasie stawały się chrześcijańskie, ina te,
które przez dłuższy czas opierały się przyjęciu
chrześcijaństwa. Czas jest w tym wypadku
pojęciem dość umownym, gdyż uwzględniamy tu wyłącznie okres od momentu odgrywania ważnej roli na – przynamniej regionalnej – scenie politycznej, pomijamy natomiast
trwanie wustroju plemiennym bez większego oddziaływania w regionie. Do państw,
które można zaliczyć do pierwszej zwymienionych grup, należą niewątpliwie Frankowie
Chlodwiga, wdrugiej grupie można wskazać
m.in. Węgrów czy Litwinów. Państwo Polan
należało do państw, które stosunkowo szybko od chwili pojawienia się na scenie politycznej przyjęły chrześcijaństwo. Od konsolidacji
tego państwa minęło jedynie ćwierćwiecze,
aod pojawienia się wzmianki onim wźródłach pisanych upłynął zaledwie moment.
Najważniejsze jest odtworzenie okoliczności, w jakich państwo Polan wraz z jego
władcą Mieszkiem I zdecydowało się przyjąć chrześcijaństwo. Możemy tu wyróżnić
w zasadzie dwa stanowiska badaczy: część
uczonych uważa, że nastąpiło to w wyniku
podporządkowania państwa Mieszka I Cesarstwu przez Gerona, margrabiego Marchii
Wschodniej. Inni twierdzą (o czym będziemy pisali niżej), że władca Polan znalazł się
wtrudnej sytuacji politycznej istarał się pozyskać sojusznika, Bolesława czeskiego, do
walki z pogańskimi Wieletami; z tego powodu miał poślubić Dobrawę, a następnie
przyjąć chrzest. Pierwsza grupa uczonych
1

Pomijam tu kwestię presji, która w mniejszym lub większym stopniu dotyczyła decyzji każdego z tych władców. Nacisk ten mógł wynikać
tylko i wyłącznie z przewagi cywilizacyjnej chrześcijańskiej Europy nad pogańską, innym razem był
związany zkryzysem państwa, zagrożeniami itd.
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nie wyklucza tych ostatnich argumentów,
ale ostatecznie przyjmuje, iż głównym powodem przyjęcia chrztu było podporządkowanie Mieszka Iwładzy cesarskiej przez Gerona. Badacze ci odwołują się do przekazu
Kroniki Thietmara, który pisze:
Gero Orientalium marchio Lusizi et Selpuli Miseconem quoque cum sibi subiectis imperiali subdidit dicioni. Herimannus dux Seliburem et Mistui cum suis
imperatori tributarios fecit (Die Chronik des Bischofs
Thietmar 1935, 54).
Margrabia Marchii Wschodniej Gero podporządkował zwierzchnictwu cesarza Łużyczan,
Słupian, a także Mieszka wraz z jego poddanymi. Książę Herman uczynił trybutariuszami
cesarza Żelibora i Mściwoja (Kronika Thietmara 2005, 25).

Na podstawie tej informacji uczeni ci zakładają, że około roku 963 Mieszko Izostał pokonany przez margrabiego Gerona ipod przymusem miał przyjąć chrzest (Łowmiański 1970,
588). Ten błędny pogląd musielibyśmy uznać,
gdyby nie zachowała się współczesna wydarzeniom Historia Saksonii autorstwa Widukinda.
Okazało się, że krótka zapiska Thietmara jest
niczym innym, jak tylko streszczeniem czterech rozdziałów Historii Saksonii (rozdziały 65-68). Dowodzili tego częściowo już Stanisław
Zakrzewski, a także Kazimierz Tymieniecki,
apóźniej uzasadnienie to poszerzył Gerard Labuda, którzy wykazali wdodatku, że Thietmar
– streszczając wymienione rozdziały – popełnił kilka poważnych błędów, na przykład uczynił zMściwoja trybutariusza, chociaż według
Widukinda był nim tylko Żelibór (Zakrzewski
1920, 61-63; Tymieniecki 1922, 258; Labuda
1987, 5 in.). Gdy przyjrzymy się tekstowi Widukinda, to dowiemy się, że pisze on opodboju przez Gerona plemienia Łużyczan, nie wspomina jednak nic oMieszku ijego poddanych:
Gero, preses, Sclavos, qui dicuntur Lusiki, potentissime vicit [...] (Widukindi monachi Corbeiensis 1935,
141-142).
Gero zwierzchnik [Marchii Wschodniej] najdzielniej pokonał Słowian, którzy zwą się Łużyczanami […].
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Ostatnio Dariusz Sikorski zauważył, iż
nie da się całkowicie tej kwestii rozstrzygnąć
na korzyść wspomnianych uczonych, Tymienieckiego i Labudy. Zdaniem Sikorskiego,
nie można wykluczyć, że informacja opodporządkowaniu Mieszka nie wynika zbłędu
Thietmara, ale opiera się na jego wiedzy (Sikorski 2007, 245-277; Sikorski 2011, 100
i n.). Podobnie inni obrońcy relacji Thietmara argumentują, że przecież nie mógł
on sobie tak po prostu wymyślić historii
opodporządkowaniu Mieszka iże zapewne
opierał się na przekazach ustnych. Nie można tymczasem zgodzić się zprzywołaną argumentacją, gdyż mamy ewidentny dowód
na to, że wsprawach dotyczących suwerenności państwa polskiego Thietmar zmyślał
i wprowadzał do obiegu fałszywe informacje, według których Polska była od początku zależna od Cesarstwa. Chodzi mianowicie o informację Thietmara, jakoby biskup
Jordan był sufraganem metropolii magdeburskiej, co oznaczałoby, że najstarsze polskie biskupstwo było podporządkowane niemieckiemu arcybiskupstwu ipodlegało tym
samym cesarzowi, który miałby prawo nominowania polskich biskupów. Długo wtej
sprawie wierzono Thietmarowi, wierzyli mu
też wybitni polscy uczeni, gdyż poza jego
Kroniką nie było żadnej podobnego typu relacji, która sprzeciwiałaby się tej wersji. Dopiero w1920 roku Paul Kehr, wybitny niemiecki znawca papieskich dokumentów,
dowiódł na podstawie analizy tych źródeł
idokumentów cesarskich, iż Thietmar zmyślił zależność polskiego biskupa od niemieckiej metropolii. Dowodzi to, że Thietmar
niejako apriori głosił wizję początków Polski, w której nie było miejsca na suwerenność Polski ani na niezależność jej pierwszego biskupstwa od Magdeburga. Nie można
też poważnie traktować argumentów orzekomych przekazach ustnych. Co one były
warte, dowodzi fakt, iż Thietmar – korzystając niewątpliwie z takich informacji –
przedstawił szereg błędnych ustaleń o początkach swojej metropolii; nie wiedział,
na który rok przypadały jej początki, który
zbiskupów był wcześniej wyświęcony, poza-
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mieniał też pierwszych biskupów tej metropolii itp. Skoro zatem Thietmar nie potraﬁł zebrać wiarygodnych danych na temat,
który szczególnie go interesował, i zmyślał
o zależności polskiego biskupstwa od niemieckiej metropolii, to jego późna relacja,
zawierająca błędy i świadcząca o niezrozumieniu streszczanych źródeł, nie może być
wiarygodnym źródłem o podporządkowaniu państwa Mieszka cesarzowi przez margrabiego Gerona.
Przeciwko relacji Thietmara przemawia
jeszcze jedno ważne źródło – Kontynuacja kroniki Reginona. Przekaz ten został ukończony
w grudniu 967 roku; powstał w kręgu arcybiskupa mogunckiego Wilhelma, syna cesarza Ottona I. Kontynuacja spisana została z okazji koronacji młodziutkiego Ottona
II (vivente imperatore), która miała się odbyć
25 grudnia 967 roku (Jasiński 2002, 7-25).
Wzwiązku ztym autor dzieła postawił sobie
za cel odnotowanie wszystkich wspaniałych
czynów ipodbojów dynastii Ottonów. Podbój lub chociażby podporządkowanie władzy
cesarskiej państwa Mieszka, jednego z najważniejszych państw tego regionu (wątpiących odsyłam do opinii Ibrahima ibn Jakuba), byłyby ozdobą narracji. Tego rodzaju
wzmianek jednak nie znajdujemy, czytamy
tylko pod rokiem 963:
Apud nos quoque Sclavi, qui dicuntur Lusizani, subduntur (Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon
1890, 173).
Unas także Słowianie, którzy nazywają się Łużyczanami, zostali podporządkowani.

Również opodporządkowaniu cesarzowi
państwa Polan milczy relacja Ibrahima ibn
Jakuba, powstała w965 lub 966 roku: podróżnik ikupiec żydowski, który miał okazję
rozmawiać zcesarzem Ottonem I, podziwia
państwo Mieszka I, a zwłaszcza waleczność
jego drużyny. Gdyby dwa, trzy lata wcześniej
państwo to zostało przez Gerona upokorzone i podporządkowane cesarzowi, czy Ibrahim mógłby zachwycać się tak państwem
Mieszka, zwłaszcza jego drużyną, która nie
potraﬁła obronić tego państwa?
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Mamy więc przeciwko sobie trzy przekazy współczesne wydarzeniom – kronikę Widukinda, Kontynuację kroniki Reginona
oraz relację Ibrahima ibn Jakuba, zktórych
dwa pierwsze odnotowały przede wszystkim
podboje Ottona oraz jego poddanych, iktóre wszystkie zgodnie milczą ojakiejkolwiek
zależności Mieszka Iod Cesarstwa. Przeciwko tym trzem źródłom mamy tylko jeden
przekaz Thietmara, napisany 50 lat później
izawierający wiele błędów, powstałych podczas streszczania wcześniejszych źródeł, który mówi o podporządkowaniu Polski przez
Gerona. Nie da się obronić relacji Thietmara; jej moc dowodowa jest równa zeru.
Jakie zatem były bezpośrednie przyczyny
przyjęcia chrztu przez Mieszka I? Gdy książę ten pojawia się na scenie politycznej Europy, jego kraj przeżywa trudne chwile. Nie
była to zapewne tak krytyczna sytuacja, by
groziła zagładą całego państwa, ale zpewnością zahamowała jego ekspansję, aponiesione dotkliwe klęski obniżały prestiż Mieszka
I w oczach poddanych. Mieszko I kontynuując politykę swoich poprzedników, dążył do podporządkowania sąsiednich plemion słowiańskich wdorzeczu Odry iWisły.
Najistotniejszym kierunkiem tej ekspansji było Pomorze Zachodnie, gdzie u ujścia
Odry do Bałtyku wznosił się potężny iniezwykle bogaty gród-miasto – Wolin. Stanowił on ważny ośrodek handlu bałtyckiego, atakże centrum władztwa słowiańskich
Wolinian, powiązanych sojuszem zWieletami. Ci ostatni byli wielkim związkiem plemiennym, który pod przywództwem plemienia Redarów niezwykle dzielnie opierał
się ekspansji niemieckiej wlatach 50. i60. X
stulecia. Wieleci nie tylko potraﬁli odeprzeć
ataki Niemców, wtym głównie rycerstwa saskiego, ale często przechodzili do ataku, bardzo poważnie zagrażając Saksonii. Kraj ten
był fundamentem Cesarstwa Niemieckiego iztego względu Otto Istarał się zadać
klęskę głównemu przeciwnikowi, Redarom.
Dwukrotnie sam uczestniczył wwyprawach
przeciwko temu plemieniu. Mieszko I– jak
wiemy to z Relacji Ibrahima ibn Jakuba –
również walczył zWieletami. Czy podróżnik
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żydowski, pisząc otym, miał na myśli walki Mieszka IzRedarami (zinnych źródeł nic
otym nie wiemy), czy też boje zich sojusznikami – Wolinianami?
Wydawałoby się, iż Wieleci, walcząc na
dwa fronty, szybko ulegną Cesarstwu iwładcy Polan. Sytuacja Wieletów nie była jednak
beznadziejna. Na szczęście dla nich Otto
musiał interweniować późnym latem 961
roku w Italii i pozostał tam aż do początku roku 965. Zaangażowanie samego cesarza i sporych sił niemieckich w Italii pozwoliło odetchnąć Wieletom. Mogli teraz
bardziej skoncentrować się na walce z drugim wrogiem – Mieszkiem I. Sytuacja Wieletów poprawiła się dodatkowo przez zaskakujące zachowanie margrabiego Gerona,
któremu podlegała Marchia Wschodnia, będąca niemieckim władztwem na terenie Słowiańszczyzny połabskiej. Jego zadaniem
było nie tylko podbijanie kolejnych plemion
słowiańskich, ale także zapewnienie bezpieczeństwa całym wschodnim rubieżom Rzeszy. Były one w czasie nieobecności cesarza
zagrożone między innymi ze strony Wichmana, awanturnika saskiego, spokrewnionego i spowinowaconego z najbardziej
wpływowymi rodami niemieckimi, adoptowanego syna cesarza Ottona (Althoff 1998,
kol. 60). Wichman – nawiązując wszelkie
możliwe sojusze z wrogami Rzeszy – dążył
do obalenia swojego stryja Hermana Billunga, księcia saskiego. Jego bunty mogły doprowadzić do nieprzewidywalnych skutków
dla Rzeszy, nawet do załamania księstwa saskiego. Pochwycenie zbuntowanego Wichmana i ostateczne jego wyeliminowanie ze
sceny politycznej stało się jednym zpodstawowych interesów Rzeszy. Otóż około roku
963 Wichman, przebywający wśród Słowian
połabskich, nieoczekiwanie został przez nich
wydany margrabiemu Geronowi. Wydawało się, że oto nastąpił kres buntownika, ale
Gero nieoczekiwanie odesłał go zpowrotem
Słowianom, być może zadowalając się obietnicą zaprzestania ataków na Saksonię, arozpoczęciem ataków na państwo Mieszka I.
Ostatecznie Wichman związał się zWieletami (nie wiemy – zRedarami czy zWolinia-
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nami), a następnie nękał częstymi atakami
dalej na wschód mieszkających Słowian.
Podczas tych walk – pisze Widukind –
Wichman dwukrotnie pokonał Mieszka, zabił mu brata i zabrał ogromne łupy2. Niewątpliwie sytuacja polityczna Mieszka I stała się krytyczna. Każda następna klęska
mogła nie tylko zakończyć karierę polityczną samego księcia, ale doprowadzić do załamania się całego państwa. Wtej trudnej sytuacji Mieszko Ipostanowił nawiązać sojusz
zCzechami, tradycyjnie blisko współpracującymi zjego największymi wrogami – Słowianami połabskimi. Nie ulega też wątpliwości, iż jego celem było nawiązanie sojuszu
z Ottonem I i jego państwem, który miał
izaciekle zwalczał tego samego – wspólnego zatem – wroga. Z relacji kupca żydowskiego Ibrahima ibn Jakuba zdaje się wynikać, że Otton I pokładał wielką nadzieję
w sile drużyny księcia Mieszka i niewykluczone, że spodziewał się, iż książę Polan jako
sojusznik ustabilizuje wschodnią rubież Rzeszy. Obydwie strony, Cesarstwo Niemieckie inowo powstała Polska, były gotowe do
podjęcia współpracy. Na przeszkodzie stanęło tylko jedno: Mieszko Iijego poddani byli
poganami.
To był główny powód polityczny przyjęcia przez Mieszka Ichrztu. Nie potraﬁmy
dziś rozstrzygnąć, czy warunkiem poślubienia Dobrawy było przyjęcie chrześcijaństwa
przez jej męża ijego otoczenie. Najpewniej
2
Gero igitur comes non inmemor iuramenti, cum
Wichmannum accusari vidisset reumque cognovisset, barbaris, aquibus eum assumpsit, restituit. Ab eis libenter
susceptus longius degentes barbaros crebris e preliis contrivit. Misacam regem, cuius potestatis erant Sclavi, qui
dicuntur Licicaviki, duabus vicibus superavit fratremque
ipsius interfecit, predam magnam ab eo extorsit (Widukindi monachi Corbeiensis 1935, 141).
Gero komes zaś pomny przysięgi, chociaż zobaczył, iż Wichman jest winny iuznał go za winnego,
oddał [Wichmana] barbarzyńcom, od których go
przyjął. Ten, przez nich chętnie przyjęty, licznymi
atakami niszczył barbarzyńców dalej mieszkających. Księcia Mieszka, którego władzy podlegali
Słowianie, którzy zwą się Licicaviki, pokonał dwa
razy, zabił jego brata, wyrwał od niego wielki łup
(tłum. – T. J.).
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tak, ale to tylko przypuszczenie (Sikorski
2011, 91 in.). Co do roli Dobrawy wprzekonaniu Mieszka do przyjęcia chrztu – zachowały się dwie relacje: Thietmara iGalla
Anonima. Ich przekazy są odległe od rzeczywistości, głównie przez stereotypowość
wyobrażeń. Obydwaj, ludzie duchowni,
postrzegali poganina Mieszka Ijako barbarzyńcę. Thietmar wyobrażał sobie, iż Mieszko – poganin – o niczym innym nie mógł
myśleć jak tylko o jedzeniu mięsa w czasie
Wielkiego Postu. Jego relacja nie jest interpretacją autentycznego zdarzenia, lecz konfabulacją opartą na uprzedzeniach istereotypach. Znajdziemy wniej tylko jedną ciekawą
informację: jedni opowiadają, że Mieszko przyjął chrzest po zawarciu małżeństwa
z Dobrawą, po upływie jednego Wielkiego
Postu, ainni, że po trzech takich postach:
Dlatego przedstawię resztę czynów znakomitego księcia Polan Mieszka, o którym pisałem szeroko w poprzednich księgach. W czeskiej krainie pojął on za żonę szlachetną siostrę
władcy Bolesława, która okazała się w rzeczywistości taką, jak brzmiało jej imię. Nazywała
się bowiem po słowiańsku Dobrawa, co wjęzyku niemieckim wykłada się: dobra. Owa wyznawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka
pogrążonego wwielorakich błędach pogaństwa,
zastanawiała się usilnie nad tym, wjaki sposób
mogła by go pozyskać dla swojej wiary. Starała
się go zjednać na wszelkie sposoby, nie dla zaspokojenia trzech żądz tego zepsutego świata,
lecz dla korzyści wynikających zowej chwalebnej iprzez wszystkich wiernych pożądanej nagrody wżyciu przyszłym.
Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas
zdrożnie, aby później móc długo działać dobrze.
Kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego małżeństwa nadszedł okres wielkiego postu
iDobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną
oﬁarę przez wstrzymywanie się od jedzenia mięsa iumartwianie swego ciała, jej małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła się na to wtym
celu, by zkolei móc tym łatwiej zyskać uniego posłuch winnych sprawach. Jedni twierdzą,
iż jadła ona mięso w okresie jednego wielkiego postu, inni zaś, że w trzech takich okresach. Dowiedziałeś się przed chwilą, czytelniku,
ojej przewinie, zważ teraz, jaki owoc wydała jej
zbożna intencja. Pracowała więc nad nawróce-
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niem swego małżonka i wysłuchał jej miłościwy Stwórca. Jego nieskończona łaska sprawiła,
iż ten, który Go tak srogo prześladował, pokajał się i pozbył na ustawiczne namowy swej
ukochanej małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem świętym zmywając plamę
grzechu pierworodnego. I natychmiast w ślad
za głową i swoim umiłowanym władcą poszły
ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę
godową przyodziane, wpoczet synów Chrystusowych zostały zaliczone. Ich pierwszy biskup
Jordan ciężką miał z nimi pracę, zanim, niezmordowany wwysiłkach nakłonił ich słowem
iczynem do uprawiania winnicy Pańskiej. Icieszył się wspomniany mąż iszlachetna jego żona
zich legalnego już związku, awraz znimi radowali się wszyscy ich poddani, iż zChrystusem
zawarli małżeństwo (Kronika Thietmara 2005,
55-56).

Bardziej przychylna jest opinia Galla Anonima, który jednak nie dopuszczał
możliwości, iż Dobrawa wpierw podzieliła łoże zMieszkiem, potem on przyjął wiarę chrześcijańską:
Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz
częściej napastować ludy [sąsiednie] dookoła.
Dotychczas jednak wtakich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. Wkońcu zażądał wmałżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki zCzech,
imieniem Duborowka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego
obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on [na to] przystał, że porzuci ów
zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem [dostojników] świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła
znim łoże małżeńskie, aż powoli apilnie zaznajamiając się zobyczajem chrześcijańskim iprawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa iprzeszedł na łono matki-Kościoła.
Pierwszy więc książę polski Mieszko dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony; a dla
sławy jego ichwały wzupełności wystarczy [jeśli powiemy], że za jego czasów i przez niego
Światłość niebiańska nawiedziła królestwo polskie (Anonim tzw. Gall 1989, 18-19).

Żadna zkronik – ani autorstwa Thietmara, ani Galla Anonima – nie wskazała nam
daty przyjęcia chrztu przez Mieszka I. In-
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formacji tej nie podają też współczesne wydarzeniu źródła. Notują ją dopiero znacznie późniejsze przekazy. Z tego względu
powszechnie przyjęta data chrztu, rok 966,
budziła niekiedy wątpliwości wśród badaczy. Już w1880 roku Tadeusz Wojciechowski uznał, iż brak pewności co do tego ustalenia (Wojciechowski 1880, 219). Niedawno
znany polski archeolog profesor Władysław
Duczko, działający zarówno w Szwecji, jak
i w Polsce, udzielił wywiadu portalowi internetowemu, Wirtualnej Polsce, informując, iż data chrztu Mieszka to „wymyślona
data, skonstruowana przez średniowiecznych kronikarzy”3.
Odacie chrztu informuje wiele późnych
przekazów, jednak zróżnych względów tylko
dwa źródła mają jakieś znaczenie, wszystkie
inne albo wywodzą się ztych dwóch roczników, albo zawierają zupełnie wydedukowane czy zmyślone informacje. Przyjrzyjmy się
wspomnianym dwóm przekazom, którymi
są dwa polskie roczniki: Rocznik kapituły krakowskiej oraz Rocznik dawny. Średniowieczne roczniki były gatunkiem historiograﬁcznym, czyli dziełem opisującym wydarzenia
historyczne. Składały się najczęściej z lakonicznych zapisek, każda znich rozpoczynała się datą roczną. Początkowo zapiski takie
notowano na bieżąco, na marginesie tablicy paschalnej (wielkanocnej), która była
czymś wrodzaju wiecznego kalendarza. Później przepisywano je na oddzielne karty, co
było okazją do uzupełniania wpisów, ale także popełniania błędów. Taką tablicę i takie
karty prowadzono również w kapitule krakowskiej, czyli w zgromadzeniu kapłanów
pomagających biskupowi w pracy duszpasterskiej. Starszy zroczników – Rocznik dawny – jest odpisem z takiej tablicy lub kopią wcześniejszego odpisu z okresu krótko
po 1120 roku. Drugi z roczników, też odpis – Rocznik kapitulny krakowski, został spo3

Za: http://historia.wp.pl/title,Prof-WladyslawDuczko-o-chrzcie-Mieszka-I-wiekszosc-historykow-uwaza-ze-966-rok-to-wymyslonadata,wid,17476031,wiadomosc.html?ticaid=
114e1b&_ticrsn=3v.
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rządzony dopiero wroku 1266. Wczasie redagowania Rocznika dawnego przez pomyłkę
przesunięto o jeden rok datację wszystkich
wydarzeń do roku 1000, chronologia kolejnych wpisów jest już prawidłowa. Przybyciu
Dobrawy do Polski i chrztowi Mieszka poświęcono wtym tekście dwie zapiski:
DCCCCLXVI Dubrouka venit ad Miskonem.
966 Dubrowka przybyła do Mieszka.
DCCCCLXVII Mysko dux baptizatur.
967 Mieszko książę został ochrzczony.

Przyjrzyjmy się teraz tym samym zapiskom wRoczniku kapitulnym krakowskim:
DCCCCLXV Dubrouka ad Meskonem venit.
965 Dubrowka przybyła do Mieszka.
DCCCCLXVI Mesco dux Polonie baptizatur
966 Mieszko książę Polski został ochrzczony.
(Najdawniejsze roczniki krakowskie 1978, 4-5 i43).

Jak widzimy, obydwa źródła mają podobne – paralelne – zapiski. W bardzo zbliżonych do siebie słowach informują najpierw
oprzybyciu Dobrawy do Mieszka (tj. do kraju Polan), a następnie o jego chrzcie, który
odbył się wkolejnym roku: według Rocznika dawnego – w967, awedług Rocznika kapitulnego krakowskiego – w 966. Uczeni już
wcześniej dowiedli, że obydwa roczniki –
chociaż mają wiele zbliżonych iprawie identycznych zapisek – nie są zależne od siebie,
a jedynie wspólnie sięgały do tego samego
źródła, spisanego – jak wyżej zaznaczono –
na tablicy paschalnej albo będącym jej odpisem. Powstaje pytanie, jaka była data chrztu
w owym praroczniku. Nie ulega wątpliwości, iż była to data 966, gdyż data zRocznika
dawnego powstała przez pomyłkowe przesunięcie, oczym zaznaczyliśmy wyżej.
Czy jest to data wiarygodna? Wiele
wskazuje na to, że tak, aczkolwiek nie można jej uznać za absolutnie pewną! Historycy, badając wszystkie zapiski obydwu roczników, doszli do przekonania, iż rzeczony
prarocznik pochodził zMoguncji iże dotarł
on do Krakowa około 975 roku (zob. Jasiń-
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ski 2002, 7-25). Wtedy to, lub też kilkanaście, amoże nawet iwięcej lat później, pojawił się wnim wpis ochrzcie Polski. Wtym
czasie zapewne pamiętano jeszcze, kiedy ten
doniosły akt miał miejsce. Trzeba jednak pamiętać, że prezentowane ustalenia opierają
się tylko na przypuszczeniach iże należy je
przyjmować zdużą dozą ostrożności.
Dysponujemy pewnymi możliwościami
sprawdzenia tej daty. Mianowicie we współczesnym źródle – Historii Saksonii Widukinda, która, jak pisaliśmy, powstała w latach 967-968, akontynuowana była do 973
roku, opisano bitwę Mieszka z Wolinianami iWichmanem, stoczoną 22 września 967
roku. Zopisu dowiadujemy się, że Mieszko
otrzymał wówczas posiłki od swojego teścia
Bolesława Srogiego iże wtym czasie Mieszko I był już „przyjacielem cesarza”, co było
tytułem przysługującym sojusznikowi Cesarstwa. Takiego tytułu nie mógł nosić pogański władca. Możemy zatem jako pewnik
przyjąć, iż chrzest Polski z całą pewnością
nastąpił przed tą datą, czyli przed 22 września 967 roku.
Zdrugiej strony wiemy, iż cesarz Otto I–
którego poinformowanie, a najpewniej też
izgoda, stanowiły warunek, bez którego nie
mogło dojść ani do ślubu Mieszka zDobrawą, ani też do chrztu władcy Polan – był nieobecny wNiemczech iprzebywał wItalii od
lata 961 roku do początku roku 965. Cesarz
w drugiej połowie czerwca przybył do Saksonii, aby nie tylko nacieszyć się swoją ulubioną siedzibą wMagdeburgu, ale także aby
rozważyć wszystkie sprawy, które zrodziły się w związku ze śmiercią Gerona zmarłego 20 maja 965 roku. Gero był ﬁlarem
bezpieczeństwa Rzeszy; jego śmierć zmusiła cesarza do opracowania nowej koncepcji
walki zWieletami izprzebywającym wśród
nich zbuntowanym Wichmanem. Wówczas
to nadszedł najlepszy moment, by zaaprobować pomysł małżeństwa Mieszka IzDobrawą ichrzest Polan. Na to, że wydarzenie
miało miejsce iże przypadło właśnie na drugą połowę czerwca 965 roku, abyć może nawet kilka tygodni wcześniej, wskazuje fakt,
iż Otto Ipodzielił wówczas wielką Marchię
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Wschodnią aż na sześć małych marchii4. Dokonując tego, cesarz kierował się zapewne
dwoma okolicznościami. Po pierwsze, Marchia Wschodnia była tak potężnym organizmem politycznym, iż jej margrabia wyrastał na dostojnika państwowego, którego
pozycja mogła stanowić zagrożenie dla władzy cesarskiej. Cesarz pamiętał dobrze, że
w czasie kryzysu państwa (953-954), kiedy
to Liudolf, najstarszy syn Ottona, zbuntował
się iprzeciągnął na swoją stronę wielu możnych Rzeszy, Gero wsparł buntowników. Cesarz nie mógł dopuścić do tego, aby sytuacja
ta wprzyszłości się powtórzyła. Podzielenie
ogromnej marchii na sześć małych było dobrym posunięciem ze strony Ottona. Wcześniej nie mógł tego uczynić ze względu na
Gerona, ale także ze względu na sytuację
polityczną. Wieleci to dzielny przeciwnik,
któremu należało przeciwstawić potężnego adwersarza, zwłaszcza że nigdy nie było
wiadomo, jak zachowają się Czesi (którzy 14
lat walczyli z Ottonem) oraz Polanie. Gdy
jednak Polanie iCzesi zawiązali wspólny sojusz antywielecki, sytuacja Niemiec uległa
poprawie. Wieleci i inni Słowianie połabscy byli teraz jakby okrążeni ze wszystkich
stron. Wnowej sytuacji mógł zatem cesarz
pozwolić sobie na podział wielkiej Marchii
Wschodniej.
Możemy zatem powiedzieć, iż ślub
Mieszka I z Dobrawą, a następnie chrzest
polskiego władcy musiały nastąpić po czerwcu 965 iprzed wrześniem 967 roku. Ostatecznie można zatem uznać, że rok 966 jako
data chrztu Mieszka I, podana przez Rocznik
kapitulny krakowski, jest stosunkowo prawdopodobna iznajduje – przynajmniej po części – potwierdzenie winnych współczesnych
źródłach.
Nie rozpisywaliśmy się o roli Cesarstwa
w podjęciu decyzji przez Mieszka I o przyjęciu chrztu, gdyż – jak wielokrotnie podkreślaliśmy – wszystko, co dotyczy chrztu
4
Hoftag nach no 403. – Hier wahrscheinlich neuordnung der marken infolge des am 20. mai erfolgten todes
Geros; dessen mark wurde in 6 kleinere grenzgebiete aufgelöst (Regesta Imperii II, 1 n. 394a).
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Polan, ginie w pomroce dziejów. Zebrane
wiadomości pozwalają sadzić, iż była to rola
niebagatelna iże Otto Ize względu na zagrożenie przez Wieletów wspierał dążenia
polskiego władcy do zawarcia małżeństwa
zcórką Bolesława Srogiego oraz do przyjęcia
chrztu przez Polan.
Wysuwano wiele przypuszczeń co do
przebiegu chrztu Mieszka Iijego poddanych.
Ponieważ chrztu tak znaczącemu władcy powinien udzielić ważny dostojnik Kościoła,
aponadto najczęściej wpodobnych wypadkach udzielano też aktu bierzmowania, zastrzeżonego dla biskupa, przyjmowano, że
Mieszko Iijego dostojnicy zostali najpewniej
ochrzczeni przez biskupa. Wysunięto hipotezę, że był nim Michał, biskup Ratyzbony
wlatach 942-972, któremu podlegali Czesi.
Przyjmowano nawet, że stało się to wRatyzbonie wWielką Sobotę 966 roku, czyli 14
kwietnia (Dowiat 1961, 86). Inni twierdzili, iż tym biskupem był Jordan, wspomniany
przez Thietmara, iże on tego dnia ochrzcił
Mieszka I w Poznaniu na Ostrowie Tumskim. Wielka Sobota jako dzień chrztu jest
przypuszczeniem, za którym przemawia argument obyczajowy: wtym czasie była ona
uznawana za najbardziej właściwy dzień dla
chrztu dorosłych pogan.
Nie mamy jednak żadnych dowodów na
to, iż tak rzeczywiście było. Możemy nawet
powiedzieć, że chrzest Mieszka I poza krajem Polan wydaje się mało prawdopodobny. Wprawdzie zdarzały się przypadki udzielania chrztu władcom poza granicami ich
państw, ale wynikały one z nadzwyczajnej
sytuacji. Na przykład władca Rusi Kijowskiej, książę Włodzimierz, ochrzczony został
w bizantyjskim Chersonezie nad Morzem
Czarnym; nastąpiło to w czasie wyprawy
wojennej przeciwko Bizancjum, kiedy książę otrzymał obietnicę poślubienia siostry cesarza bizantyjskiego. Także poza granicami
swojego kraju przyjął chrzest wspomniany
anonimowy książę Wiślan, lecz – jak wiemy
– stało się to, gdy przebywał wniewoli. Autor Żywotu św. Metodego włożył jednak wusta
św. Metodego znamienne słowa: „Dobrze
[będzie] dla ciebie, synu, ochrzcić się zwła-
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snej woli na swojej ziemi” (Żywoty 1959,
114). Zatem właściwym miejscem chrztu
była własna ziemia, zapewne główna rezydencja władcy, nie znaczy to jednak, że przychylamy się do poglądu, iż to biskup Jordan
ochrzcił Mieszka I na Ostrowie Tumskim.
Po pierwsze, nie mamy żadnego dowodu,
że Jordan był wówczas biskupem; był nim
zpewnością w968 roku, ale czy wcześniej,
tego nie wiemy. Po drugie, chrzest mógł odbyć się również w innym miejscu i niekoniecznie biskup musiał być osobą, która tego
aktu dokonała. Mógł to też być któryś zkapelanów Dobrawy, który razem znią przybył
zCzech do kraju Polan.
Za Poznaniem, ewentualnie za Ostrowem Lednickim, jako miejscem chrztu przemawia odkrycie przez archeologów w obu
ośrodkach pozostałości basenów chrzcielnych. Część uczonych jednak nie zgadza się
z tą interpretacją i twierdzi, iż są to pozostałości po budynkach gospodarczych, miejscach mieszania zaprawy wapiennej do budowy katedry itp. Nie można wykluczyć, iż
właśnie sceptycy mają rację, chociaż mnie
przekonuje autorytet wybitnego archeologa, Zoﬁi Hilczer-Kurnatowskiej, która kilkanaście lat temu poddała ponownym badaniom baptysterium wkatedrze poznańskiej.
Zdaniem tej uczonej zanim zaczęto wznosić – najwcześniej wroku 968 – katedrę poznańską, wcześniej na jej miejscu, wzwiązku
z chrztem Polan, wzniesiono budynek baptysterium, wewnątrz którego znajdował się
basen chrzcielny. Badaczka jako pierwsza
wskazała resztki tej budowli, wktórej znajdował się wymieniony basen, wcześniej zaś
wiedziano tylko o istnieniu basenu, natomiast nie potraﬁono znaleźć śladów budynku (Kurnatowska 1998, 51-69). Jest zatem
bardzo prawdopodobne, że w Poznaniu zachowały się pozostałości po baptysterium,
w którym w 966 roku ochrzczono część
Polan.
Kraj Mieszka Ibył monarchią patrymonialną; jego poddani – może nie wszyscy od
razu – też przyjęli chrzest. Jak przeprowadzano chrzest większej liczby ludności, informują nas inne źródła tego okresu ipóźniej-
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sze. Dowiadujemy się, że pierwszym aktem
przed chrystianizacją było niszczenie starych
bogów. Latopis Nestora przekazał nam relację ozniszczeniu bogów przez Włodzimierza
w988 roku:
[Włodzimierz] kazał bałwany wywracać: owe
porąbać, adrugie wogień rzucić, Peruna zaś kazał przywiązać koniowi do ogona iwlec zgóry
przez Boryczewo do ruczaju; dwunastu chłopów przystawił, aby go bili kijami, ato nie jakoby drzewo czucie miało, lecz dla urągowiska
biesowi, który oszukiwał tą postacią ludzi (Pomniki dziejowe 1864, 662).

Podobną relację dotyczącą biskupa kołobrzeskiego Reinberta przedstawił Thietmar:
Brak mi zarówno wiedzy, jak wymowy, by
przedstawić, jak wiele zdziałał on na powierzonym sobie stanowisku. Niszczył ipalił świątynie
zposągami bożków ioczyścił morze zamieszkałe
przez złe duchy wrzuciwszy wnie cztery kamienie pomazane świętym olejem i skropiwszy je
wodą święconą (Kronika Thietmara 2005, 570).

Takie działania księcia lub duchownych
najczęściej poprzedzały akt przyjęcia chrztu.
Tak też najpewniej było w kraju Polan.
Słynny kronikarz polski Jan Długosz podał wdrugiej połowie XV wieku, że Mieszko zniszczył bałwany 5 marca 965 roku, czyli wniedzielę, nazywaną wliturgii Kościoła
Laetare od pierwszych słów antyfony: Laetare, Ierusalem, et conventum facite omnes qui diligitis eam (Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie
się wszyscy, którzy ją kochacie). Oczywiście data ta jest wymysłem kronikarza. Znany malarz January Suchodolski (1797-1875)
namalował wZłotej Kaplicy wkatedrze poznańskiej obraz zatytułowany Mieczysław
I kruszy bałwany. Z wcześniejszych naszych
rozważań wiemy, że Słowianie najczęściej nie
wznosili świątyń bogom iże powstawały one
dopiero na etapie rozwoju protopaństwowego lub państwowego.
Latopisarz ruski, opisując niszczenie Peruna, wspomina, iż ludzie płakali ztego powodu. Czy podobnie było wkraju Polan? Czy
mieszkańcy stawiali silny opór przed przyjęciem nowej religii? Mogło itak być, ale ra-
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czej wszystko wskazuje na to, że niedługo żałowano dawnych bogów. Po pierwsze,
musimy przypomnieć, że Słowianie wierzyli wjedynego Boga, podobnie jak chrześcijanie. Znali też raj, który został przez nich
utożsamiony z niebem chrześcijan. Odkupienie grzechów, wiara w życie pozagrobowe wraz ze zmartwychwstaniem, chociaż nie
były znane religii pogańskiej, to mogły się
wydać atrakcyjne. Po drugie, religia chrześcijańska nie była czymś nieznanym mieszkańcom kraju Polan. Przecież kraj Polan
sąsiadował ze Śląskiem, który jako poddany władztwu czeskiemu oﬁcjalnie był krajem chrześcijańskim. Z pewnością nieliczni chrześcijanie mieszkali też wkraju Polan,
awielu podróżujących przez kraj Polan również musiało być chrześcijanami.
Nie ulega wątpliwości, iż Mieszko – poślubiając Dobrawę i przyjmując chrzest –
kierował się doraźnymi interesami politycznymi. Musiał chociaż częściowo zdawać
sobie sprawę ztego, że korzyści iskutki wynikające zprzyjęcia chrześcijaństwa będą dalekosiężne, że całkowicie odmienią jego kraj,
że wprowadzą jego mieszkańców do zupełnie innej strefy kulturowej. Sojusze iukłady
polityczne zmieniały się co chwila, aprzyjęcie chrześcijaństwa niosło za sobą ogromne
konsekwencje w funkcjonowaniu państwa
Mieszka Iiwżyciu jego poddanych. Rok po
przyjęciu chrześcijaństwa Mieszko odniósł
ogromne zwycięstwo nad Wolinianami, plemieniem wchodzącym wskład związku politycznego Wieletów. 22 września 967 roku,
najprawdopodobniej na Pomorzu Zachodnim, doszło do starcia dowodzonych przez
Wichmana Wolinian z wojskami Mieszka.
W bitwie tej po stronie polskiej walczyły
dwa hufce jazdy czeskiej, które przysłał na
pomoc swojemu zięciowi książę czeski, Bolesław Srogi. Wstarciu tym Wolinianie zostali
rozgromieni, aWichman poniósł śmierć. Był
to wielki sukces wojenny Mieszka, całkowicie zmieniający położenie militarne związku
wieleckiego. Mieszko Ipostanowił wykorzystać ten sukces i uzyskać ostateczną zgodę
cesarza na powstanie wPolsce niezależnego
biskupstwa. Możemy przypuszczać, iż rela-
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cję ozwycięstwie Mieszka Inad Wolinianami, atakże miecz poległego wbitwie Wichmana przywiozło do Italii oﬁcjalne polskie
poselstwo, które przybyło na koronację cesarską Ottona II 25 grudnia 967 roku (Jasiński 2010, 83-116). Również inne okoliczności sprzyjały księciu polskiemu; zaraz po
uroczystej koronacji Ottona II rozpoczął obrady wRzymie synod, któremu przewodniczył papież Jan XIII iwktórym uczestniczyli zarówno Otto I, jak ijego syn – dopiero co
wyniesiony do godności cesarskiej Otto II.
Najpewniej to wtedy, podczas obrad synodu, zapadła decyzja outworzeniu pierwszego polskiego biskupstwa, abyć może kilka
dni później Jan XIII udzielił sakry biskupiej Jordanowi (stojącemu na czele polskiego poselstwa?), przypieczętowując tym samym niezależność polskiego Kościoła. To,
co możemy wydedukować zkroniki Widukinda, potwierdzają późniejsze roczniki, informujące opowołaniu biskupstwa wPolsce
w968 roku.
Był to ogromny sukces polskiego władcy, któremu udało się obronić niezależność
polskiego Kościoła, co więcej – stało się to
w momencie, gdy cesarz powołał w Magdeburgu arcybiskupstwo dla ziem słowiańskich. Czechy – od wielu dziesięcioleci już
chrześcijańskie – nie miały własnego biskupstwa ipodlegały wtym czasie niemieckiemu
biskupstwu wRatyzbonie. Trzeba zaznaczyć,
iż pierwsze biskupstwo polskie z siedzibą
w Poznaniu było podporządkowane bezpośrednio Stolicy Apostolskiej i zarazem niezależne od powstałego też w tym roku arcybiskupstwa magdeburskiego, ukochanego
dziecka Ottona I. Zgoda Ottona na niezależność biskupstwa poznańskiego od Magdeburga świadczy otym, iż doceniał on rolę
Mieszka Iinowo ochrzczonej Polski wstabilizacji wschodnich terenów Rzeszy.
Zaangażowanie się Mieszka Iwbudowę
organizacji kościelnej na ziemiach polskich
wyraźnie wskazuje, że władca ten – przyjmując chrzest – nie kierował się tylko bezpośrednimi względami politycznymi, ale że za
jego decyzjami stały głębsze motywy. Najważniejszym powodem była świadomość, iż
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Polska pogańska nie mogła nawiązać trwałych i normalnych stosunków z państwami
chrześcijańskiej Europy, zwłaszcza zpotężnymi Niemcami. Bez tego nie można było prowadzić normalnej polityki, zapewnić państwu bezpieczeństwa, aponadto trzeba było
się liczyć z tym, że prędzej czy później Polska
podzieli los Słowiańszczyzny połabskiej. Nie
bez znaczenia dla Mieszka musiał być też
fakt, iż nowa religia niosła ze sobą wysoką
kulturę icywilizację. Sztuka pisania zarówno zaspokajała potrzeby intelektualne ireligijne, jak ibyła niezbędna dla podtrzymywania normalnych stosunków zchrześcijańską
Europą. Pogańskie państwo, przynajmniej
wtej części Europy, nie mogło prowadzić korespondencji dyplomatycznej, wystawiać dokumentów ani zawierać traktatów zsąsiednimi państwami chrześcijańskimi.
Zbliżenie do chrześcijańskiej Europy pociągało Mieszka jeszcze z innych powodów. Z naczelnika plemiennego miał
stać się chrześcijańskim władcą, co oznaczało wzmocnienie władzy, wyniesienie ponad ogół współplemieńców. Władca pogański sprawował swoją funkcję zprzyzwolenia
ogółu, władca chrześcijański – z woli Bożej. Dostojnicy państwowi i możni byli zobowiązani do dochowania wierności takiemu
władcy, podobnie jak niegdyś byli do tego
zobowiązani apostołowie wobec Chrystusa. Religia chrześcijańska cementowała elity młodego państwa, abyć może – chociaż
ostatnio zgłoszono wtej sprawie wątpliwości – spajała wjedną całość zlepek plemiennych terytoriów.
Zcałą pewnością względy osobiste, przemyślenia i własne przekonanie odegrały w prześledzonym na podstawie przywołanych źródeł procesie ważną rolę. Poganie,
a wśród nich Mieszko I, od dawna stykali
się z religią chrześcijańską, która lepiej niż
wierzenia pogańskie tłumaczyła otaczający świat, która przynosiła pocieszenie wnieszczęściach iktóra zapowiadała sprawiedliwy
Sąd Boży: ukaranie ludzi złych igrzesznych,
awieczną nagrodę dla sprawiedliwych idobrych. Poganie pozostawali pod głębokim
wrażeniem gorliwości religijnej ówczesnych
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chrześcijan, z których niektórzy nie wahali
się oddać życia za wiarę.
Podsumowując ten etap, możemy stwierdzić, iż przyjęcie chrześcijaństwa pozwoliło młodziutkiemu państwu polskiemu wyjść
z kryzysu połowy lat 60. X wieku, a także
przyłączyć się do zupełnie odmiennej strefy
kulturowej icywilizacyjnej. Piśmiennictwo, architektura murowana, sztuka sakralna, nowy
sposób zarządzania państwem – były to ele-

menty, które całkowicie odmieniły kraj Polan.
Polska mogła od tego momentu wpełni korzystać zponadtysiącletniego dziedzictwa kultury
antycznej, atakże zosiągnięć cywilizacyjnych
europejskiej kultury chrześcijańskiej ostatnich
500 lat, wtym zdziedzictwa renesansu karolińskiego. Polska stała się sojusznikiem Ottońskiego Cesarstwa, które właśnie zaczęło przeżywać okres bujnego rozwoju kulturowego,
nazywanego renesansem ottońskim.
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The origin and circumstances of Mieszko I’s baptism in 966

SUMMARY
esearch into Poland’s adoption of Christianity by the country’s ﬁrst documented ruler, Mieszko I,
is among the most challenging tasks of Polish historiography. On the other hand, this issue is extremely popular among historians. Practically every generation of researchers tries to provide the answers to the questions about the circumstances and the reasons why the ruler of the Polan tribe adopted Christianity.
It is worth mentioning that both the beginning of the Polish state and the very adoption of Christianity by the Polan tribe are extremely poorly reﬂected in the existing historiographic sources and
documents. One should not expect new, unknown written sources to be discovered except for archaeological sources. They grow in numbers, enriching our knowledge about the beginning of Polish statehood and the introduction of Christianity to Poland. We know that around 900, cultural and political
changes occurred in what is now the region of Wielkopolska which ultimately resulted in the emergence of the Polish state. Most probably around 940 the tribes inhabiting the region were consolidated to form a social and political union which could be referred to as the Polish proto-state (Jasiński
2000, 87-98). Therefore, approximately 25 years passed between the emergence of that proto-state
and Mieszko’s baptism. What were the reasons for adopting Christianity? The reasons were direct and
indirect, of political, social and cultural nature. The most prominent was the impact of the civilisation,
culture and politics of the Christian Europe.
It is imperative to reconstruct the circumstances in which the state of the Polan tribe and its rules
Mieszko I decided to adopt Christianity. The researchers have adopted two attitudes: some of them
claim that the baptism resulted from the fact that Gero the Great subordinated Mieszko’s state to the
Holy Roman Empire. Some researchers believe that the ruler faced a difﬁcult political situation and
tried to gain an ally, Boleslaus of Bohemia to combat the pagan tribe of the Veleti. For this reason,
Mieszko married Doubravka of Bohemia and then adopted Christianity.

R

However, the ﬁrst thesis is unfalsiﬁable as it is based on Thietmar’s belated and most certainly distorted coverage. Other sources from that time provide no evidence supporting the
chronicler’s revelations; on the contrary, they contradict his vision of the course of events.
What were then the direct reasons why Mieszko I adopted Christianity? When the prince emerged
on Europe’s political stage, Poland faced hard times. The defeat in ﬁghts against Polabian Slavs supported by Wichmann I the Elder, a Saxon rebel, hugely complicated the situation of the Polan prince
and impeded his expansion into the Western Pomerania. In these dire straits, Mieszko I decided to
forge an alliance with Czechs who had always been in close relations with Polabian Slavs, Mieszko’s
biggest enemy. Undoubtedly, Mieszko’s other goal was an alliance with Otto I and his state; both rulers had a common enemy whom they fought down ﬁercely. There was only one obstacle to cooperation: Mieszko I and his subjects were pagans.
It is quite certain that by his marriage to Doubravka of Bohemia and adopting Christianity, Mieszko had immediate political interest in mind. He must have at least partly realized that the beneﬁts and
effects of adopting Christianity would be far-fetched and that they would change his country com-
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pletely, introducing his subjects to an entirely different cultural zone. Political alliances and treaties
tended to change rapidly while the adoption of Christianity produced huge consequences to the way
Mieszko’s state operated and to his subjects’ lives.
Summing up this stage one can venture a statement that the adoption of Christianity let the budding Polish state overcome the crisis of the mid- 960s and join an entirely different cultural and civilization zone. Literature, stone and brick architecture, religious art, a new way of managing the
country: these elements transformed the land of the Polan tribe. Since that moment, Poland could
make full use of the more than a thousand-year-old heritage of ancient culture as well as the cultural
achievements of the Christian culture of the previous 500 years including the heritage of the Carolingian Renaissance. Poland became an ally of Otto’s Empire which had just entered the phase of a rapid cultural development referred to as Otto’s Renaissance.
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Chrzest Polski, niektóre nowe spojrzenia iinterpretacje
The Baptism of Poland: some new views and interpretations
ABSTRACT: This article discusses Mieszko I’s baptism and the religiosity of the ﬁrst historical rulers of
Poland. Special emphasis has been placed on the data obtained as aresult of cooperation between specialists in various ﬁelds, especially historians and archaeologists. Anew analysis of the historical sources
and the ever proliferating archaeological materials have contributed to new theories which shed more
light on the issue in question. The hypothesis advanced by Roman Michałowski of the ﬁrst Polish rulers’
zeal in fulﬁlling the Christian commands and the hypotheses referring to the poor progress of Christianity in Mieszko’s state (Dariusz Sikorski, Przemysław Urbańczyk) prove very interesting.
KEYWORDS: early-medieval Poland, Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszka I’s baptism, Christianization.

Z

1050 ROCZNICA PRZYJĘCIA CHRZTU PRZEZ POLAŃSKIEGO KSIĘCIA MIESZKA I
– wydarzenia, które najprawdopodobniej miało miejsce w966 roku, jak różne wcześniejsze okrągłe rocznice, zwłaszcza milenium sprzed połowy stulecia, tysiąclecie śmierci
Mieszka I(992), męczeństwa św. Wojciecha (997), zjazdu gnieźnieńskiego (1000) czy śmierci
św. Brunona zKwerfurtu (1009) – już owocuje wzmożoną uwagą świata nauki (nie mówiąc
osferze poza- lub okołonaukowej). Nic wtym dziwnego, skoro problematyka ta – niezmiernie istotna zpunktu widzenia najdawniejszej historii Polski, ważna także zpowszechnodziejowego punktu widzenia iroztrząsana na wszelkie sposoby chyba od początku krytycznej historiograﬁi (czyli przełomu XVIII iXIX wieku) – mimo wysiłków tylu pokoleń mediewistów
wytrwale uchyla się naukowemu rozpoznaniu. Może to dziwić, może nawet gorszyć, ale jedynie niewtajemniczonych, nieświadomych trudności badawczych lub ich niedoceniających,
ponieważ historycy wogóle, aniewątpliwie ci, którzy zpodjętą tu problematyką bliżej się zapoznali, wiedzą doskonale, że taki stan rzeczy określony został ogromnie skąpą, wielce fragmentaryczną podstawą źródłową, wdodatku reprezentowaną przez przekazy ozróżnicowanej, często niepewnej wiarygodności.
Każdy specjalista od najdawniejszych dziejów Polski zapewne na pamięć zna wszystkie przekazy źródłowe odnoszące się, bądź mogące się odnosić, do początków chrześcijaństwa iKościoła na ziemiach polskich. Każdy ztych przekazów był już nieskończenie wiele
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razy poddawany gruntownym obserwacjom
ianalizom. Mogłoby się zatem wydawać, że
nie jesteśmy wstanie niczego nowego znich
wyczytać ani onich powiedzieć, innymi słowy – że nauka wyczerpała swoje możliwości poznawcze ipozostaje jedynie przychylenie się do takiej czy innej istniejącej hipotezy
bądź próba ich kombinowania (jeśli – oczywiście – chcielibyśmy się uchylić od zajęcia wygodnej postawy agnostycznej). Zobaczymy, że nie jest to do końca prawdą, że
możliwe są jeszcze nowe spojrzenia i propozycje odczytania ciągle tych samych źródeł – co niekiedy może może prowadzić do
nowych ustaleń, a przynajmniej uzasadnionych hipotez. Nie mniej istotne, choć czasami deprymujące, mogą być próby wykazania
mylności, albo przynajmniej braku wystarczającego oparcia, dla różnych wysuwanych
twierdzeń, hipotez, czy wręcz faktów, nawet
takich, które od dawna funkcjonują w nauce (atakże wświadomości historycznej Polaków) i uchodziły za niewzruszony, pewny
jej dorobek.
Szukając możliwych, nierzadko zawiłych,
innych dróg rozpoznania naukowego spraw
tak słabo jak początki polskiego chrześcijaństwa oświetlonych wiarygodnymi przekazami źródłowymi – poza doskonaleniem iwysubtelnianiem zarówno tradycyjnych, jak
i nowatorskich metod badawczych, oprócz
szerszego (tam gdzie to możliwe i celowe)
wykorzystywania metody porównawczej –
przede wszystkim trzeba wspomnieć o dorobku archeologii wczesnodziejowej z rozmaitymi oplatającymi iwspomagającymi ją
dyscyplinami oraz dziedzinami, jak historia
architektury, antropologia biologiczna ikulturowa, paleobiologia (wtym jej poszczególne subdyscypliny) itd. Znaczenia dorobku
archeologii w wyświetlaniu różnych ważnych problemów przed- i wczesnopiastowskiej Polski, w tym takich, w obliczu których bezradni musieli pozostawać historycy
opierający się na źródłach pisanych, nie sposób przecenić. Zdrugiej strony – historycy,
pragnący spożytkować rezultaty badań archeologicznych, jak niegdyś często zajmowali stanowisko oporne inieufne, tak obec-
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nie wnie mniejszym stopniu winni zachować
niezbędną ostrożność, ponieważ nawet najnowsze ustalenia archeologów nie zawsze
mają charakter pewny i jednakową szansę wejścia do trwałego (nawet z uwzględnieniem względności tego pojęcia) dorobku
nauki.
W niniejszym szkicu będę mógł zająć
się tylko niektórymi zagadnieniami. Obie
skazane na współpracę dyscypliny – historia i archeologia – w ostatnich kilkunastu,
a zwłaszcza kilku, latach mogą poszczycić
się wieloma doniosłymi osiągnięciami, które wznacznej mierze zmieniły, zmieniają lub
mogą zmienić nasz pogląd na początki państwa, chrześcijaństwa i Kościoła w Polsce.
Ograniczając się do niewielu przykładów
i koncentrując się na mediewistyce, wskażę
na prace Gerarda Labudy, Romana Michałowskiego, Przemysława Urbańczyka, Przemysława Wiszewskiego i Dariusza Andrzeja Sikorskiego1.
Jednym z najważniejszych, a zarazem
najtrudniejszych zagadnień związanych
z początkami chrześcijaństwa w Polsce jest
sam charakter procesu, jego tempo irzeczywiste rezultaty. Trudno nie zauważyć, że nie1
Oczywiście, pełny walor zachowują podstawowe opracowania Gerarda Labudy (Labuda 1946)
oraz Henryka Łowmiańskiego (Łowmiański 1970,
zwłaszcza tomy IV i V; Łowmiański 1948, 203308), ale wtym miejscu pragnę ograniczyć się do
ostatnich dziesięcioleci: Labuda 2002; Michałowski 1993; Michałowski 2005; Michałowski 2008a,
11-49; Urbańczyk 2008b; Urbańczyk 2012; Wiszewski 2008 (wersja anglojęzyczna: 2010); Sikorski 2011; Sikorski 2012a; Sikorski 2012b. Warto
wymienić także wydaną drukiem pół wieku po powstaniu (habilitacja Bonn 1958) monograﬁę Bernharda Stasiewskiego (Stasiewski 2014).
Zdorobku archeologii ibadań nad architekturą wczesnopiastowską wymieniłbym przynajmniej:
Kara 2009; Poleski 2013; Świechowski 2000; Świechowski 2009 oraz prace zbiorowe: Początki architektury monumentalnej 2004; Architektura romańska
2009; Średniowieczna architektura sakralna 2014.
Podstawowe znaczenie ma także publikowana od
2006 roku seria „Origines Polonorum”, w której
dotąd ukazały się tomy dotyczące Lublina, Kołobrzegu, Przemyśla, Płocka, Szczecina, Wolina
iMiędzyrzecza.
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zależnie od procesu akceptacji nowej religii
tempo wypierania wierzeń przedchrześcijańskich, przynajmniej wzakresie kultów „wyższych”, musiało być na tyle znaczne, że niemal nic z nich nie przetrwało, a nawet nie
pozostawiło wyraźniejszego śladu w źródłach, co pozbawia badaczy szansy poznania
systemu wierzeń plemion prapolskich. Ponieważ nie może ulegać wątpliwości, że tego
rezultatu nie mogły osiągnąć wątłe struktury
ani największy nawet zapał misyjny poszczególnych (nieznanych nam) przedstawicieli
najwcześniejszego Kościoła polskiego, należy
domniemywać dominującej roli państwa, to
znaczy władcy izwiązanych znim elit społecznych. Porzucanie dawnych bogów, czynione dobrowolnie lub pod przymusem, nie
musiało być równoznaczne znatychmiastową akceptacją zasad religii chrześcijańskiej
i nauk Kościoła, co wyrażało się najczęściej
biernym oporem, awsprzyjających okolicznościach (jak w warunkach załamania się
politycznej organizacji pierwszych Piastów
wlatach 30. i40. XI wieku) także otwartą
apostazją iniszczeniem istniejących struktur
kościelnych. Z drugiej strony – nie można
nie docenić faktu bardzo wczesnego pojawiania się ludzi istotnie przejętych nową religią.
Źródłowo co prawda możemy uchwycić jedynie polańskich członków pierwszego (oile
wiadomo) konwentu zakonnego na ziemiach
polskich, którego istnienie zostało brutalnie
przerwane w1003 roku, ale do grona tego
być może (jak zobaczymy w dalszym ciągu
niniejszego eseju) wypadnie zaliczyć także
samych władców piastowskich.
Powstaje zatem pytanie o rolę i zaangażowanie samych władców w najdawniejszej fazie chrześcijaństwa wPolsce. Zauważmy, że wprawdzie już średniowieczna polska
tradycja miała wtym zakresie wysokie wyobrażenie, lecz zarazem brakowało w nim
dobrego rozeznania, przypisywano niekiedy
dokonania Mieszka IBolesławowi Chrobremu iodwrotnie bądź podkreślano (zdaniem
wielu uczonych) nadmiernie zasługi Dobrawy (Dąbrówki) wdziele chrystianizacji kraju
Polan. Rola Mieszka Ijawi się niezbyt dobitnie wświetle bardzo nielicznych mówiących
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onim przekazów źródłowych (tych, którym
można zasadnie przypisać cechę wiarygodności, co nie dotyczy niektórych przekazów
późniejszych) i argumentów pochodzących
z badań archeologicznych i historyczno-architektonicznych. Stanisław Zakrzewski, poniekąd antycypując rezultaty późniejszych
badań, nie był skłonny przeceniać dokonań
władcy chrystianizatora, a ich ograniczony charakter tłumaczył jego przezornością.
Mieszko Inarzucał społeczeństwu
tylko tyle, ile ono mogło znieść wdanej chwili. Na chrześcijaństwo iKościół patrzył oczyma
księcia-polityka. Bezwzględnie lojalny wobec
kościoła, tak mu potrzebnego dla ugruntowania władzy, chrześcijaństwem nie przejął się silnie. Był zatem na ogół prawdziwie polską naturą. Decydując się na wprowadzenie obcej wiary,
miał jednak tyle poszanowania i przywiązania
do rodzimego obyczaju, że żonie chrześcijance
nakazał na razie obserwować zwyczaje pogańskie podczas uczt ibankietów na dworze, przyzwyczajając społeczeństwo powoli do nowych
zamierzeń, nie drażniąc go przedwcześnie (Zakrzewski 1921, 155-156).

Trafna w zasadzie konstatacja Zakrzewskiego została podparta wątpliwą przesłanką. Zanotowanie dziennej daty śmierci
Mieszka I w nekrologu fuldajskim, a jeszcze bardziej kult żywiony przezeń do lokalnego bawarskiego św. Udalryka, za którego
wstawiennictwem władca polański miał zostać uzdrowiony od rany spowodowanej zatrutą strzałą, zdają się świadczyć ogłębokiej,
zapewne niezbyt pogłębionej od strony reﬂeksji teoretycznej (czego przecież trudno
byłoby wymagać od książęcego neoﬁty), ale
przez to wcale nie gorszej religijności.
Tymczasem mamy do czynienia w nauce polskiej z narastającym sceptycyzmem
co do zasięgu i tempa chrystianizacji kraju
Polan, opierającym się na ważnych obserwacjach archeologicznych i historyczno-architektonicznych. Nie można przejść nad nimi
do porządku dziennego. Bodaj najpełniej nastawienie to wyraził Urbańczyk:
Archeologia nie dostarcza zatem dzisiaj dowodów na poparcie hipotezy, że skutkiem chrztu
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Mieszka była intensywna chrystianizacja podległej mu ludności. Wręcz przeciwnie – brak
oczekiwanych znalezisk (licznych budowli sakralnych, jednoznacznie chrześcijańskich pochówków, czy nawet drobnych oznak nowej religii w postaci krzyżyków) każe podejrzewać,
że konwersja księcia ijego najbliższego otoczenia nie zapoczątkowała szerokich zmian wsferze religijnej. Chrzest Mieszka ijego współpracowników byłby gestem skierowanym głównie
na zewnątrz – elementem strategii geopolitycznej, choć jednocześnie – konsekwencją osobistego przekonania, które ograniczyło się jednak do
prywatnej dewocji. Wierzenia poddanych mogły być Mieszkowi całkowicie obojętne albo zawarł znimi ideologiczny kompromis oparty na
wzajemnej tolerancji religijnej. A może2 […]
ekskluzywizm neoﬁtów na tle większości społeczeństwa dodatkowo odróżniał kształtującą się
elitę od ogółu, stając się rzeczywistym czynnikiem zespalającym ją od wewnątrz, dodatkowym elementem różnicującym od pogańskiej
(Urbańczyk 2008b, 286).

Autor dystansuje się zatem od dominującego, jak się wydaje, w nauce przekonania owysokiej randze wyznaniowej jedności
władcy ipoddanych.
Wpoczątkach Kościoła wPolsce Urbańczyk dostrzega pewne okoliczności pomijane
lub niezupełnie doceniane wdotychczasowej
nauce, które niekiedy sprzyjały imogły przyspieszać budowę struktur kościelnych, aniekiedy mogły ją utrudniać ihamować. Nadspodziewanie szybko, bo zaledwie dwa lata
po konwersji Mieszka, przysłano biskupa
Jordana, co mogło być
działanie[m] prewencyjn[ym], mając[ym] zapobiec rozprzestrzenieniu się tam „odstępstwa”
metodiańskiego, czy też szerzej – rozszerzeniu
wpływów patriarchatu konstantynopolitańskiego na państwo piastowskie, co automatycznie
2
Tu Urbańczyk przytacza domysł Sikorskiego:
„Coraz lepiej rozpoznana chrystianizacja Skandynawii czy innych krajów dostarcza przykładów, które
przeczą temu, by każde ówczesne społeczeństwo
w streﬁe barbaricum traktowało religię na zasadzie
zobowiązania kolektywnego. Władza Mieszka
I zależna była przecież od panowania przez niego
nad własną drużyną, anie od woli ogółu” (Sikorski
2011, 107). Inaczej – zob. Dalewski 2008, 51-61.
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zbliżyłoby Mieszka do Bizancjum. Cesarz ipapież mogli obawiać się, że taki będzie skutek
związania się Mieszka z Przemyślidami, którym Jan XIII, zapewne nie bez powodu, właśnie w968 roku przypominał, jakim językiem
posługuje się Kościół zachodni (Urbańczyk
2008b, 243).

Natomiast długi, może nawet dziesięcioletni, wakans biskupi po śmierci Jordana – będący według Urbańczyka skutkiem
poparcia przez Mieszka Istronnictwa bawarskiego wNiemczech iztym związanego nieprzyjaznego stanowiska cesarzowej-regentki Teofano, co wpraktyce oznaczało paraliż
nieokrzepłej polańskiej organizacji kościelnej
– może zdaniem warszawskiego uczonego
wpewnym stopniu tłumaczyć słabe postępy
chrystianizacji wczasach Mieszka I.
Dariusz Sikorski, skądinąd krytyczny
wobec książki Przemysława Urbańczyka,
także zdecydowanie sceptyczne zapatruje się
na stopień chrystianizacji za Mieszka I, formułując hipotezę, iż być może
władza Mieszka Iwmomencie chrztu nie obejmowała – jak się powszechnie przyjmuje – całego państwa Piastów w postaci Wielkopolski
zpertynencjami, ale jej zakres był ograniczony
tylko do zachodniej (poznańskiej) części Wielkopolski, gdyż pozostałymi częściami wlatach
sześćdziesiątych X wieku władali dwaj bracia
Mieszka I, apóźniej przez czas jakiś jeszcze ich
potomkowie (Sikorski 2012b, 197).

Gdyby tak rzeczywiście było, bardziej
zrozumiała stałaby się kariera Poznania
jako grodu i jako siedziby biskupa, wyraźnie górującego wtym wczesnym okresie nad
Gnieznem.
Niestety w powyższych rozważaniach,
podobnie jak wniemal wszelkich opracowaniach dotyczących panowania Mieszka I, dominować musi element hipotetyczności. Nie
sądzę, by do końca trafne były uwagi obu wymienionych historyków negujące, aprzynajmniej redukujące, społeczny wymiar kultu,
zarówno pogańskiego, jak ichrześcijańskiego, w warunkach wczesnego średniowiecza. Nie widać także szans na wypracowanie
w nauce jednolitego lub chociaż zbliżone-
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go poglądu na motywy, jakimi kierował się
Mieszko I (oraz inni władcy chrystianizatorzy) przy podejmowaniu decyzji okonwersji.
Motyw wewnętrznego przekonania, mogący
w niektórych przypadkach istotnie odgrywać rolę, pozostaje poza możliwościami badawczymi, choć dociekania Michałowskiego
(októrych za chwilę) nastawiają wtej kwestii
nieco bardziej optymistycznie. Źródła dotyczące konwersji Mieszka Iznowu – podobnie
jak wniektórych innych przypadkach – eksponują, bodaj zbyt przesadnie, rolę perswazji iprzykładu chrześcijańskiej żony. Na ogół
rozważania na temat przyczyn skłaniających
księcia polańskiego do przyjęcia chrztu koncentrują się, z różnym rozłożeniem akcentów, na okolicznościach „historycznych” –
zewnętrznych iwewnętrznych. Jeżeli chodzi
ote pierwsze, to, jak wiadomo, dla dawniejszej nauki polskiej typowy był pogląd ochęci uprzedzenia aspiracji państwa i Kościoła
niemieckiego do rozszerzania ich wpływów
na ziemie polskie, co mogło skutkować uzależnieniem pod względem kościelnym ipolitycznym. Pogląd ten został zaraz po II wojnie światowej najpełniej zakwestionowany
przez Labudę i zastąpiony motywem antywieleckiego sojuszu polańsko-czeskiego,
awostatnim zgórą już półwieczu coraz bardziej akcentuje się nie domniemany zasadniczy antagonizm polsko-niemiecki wczasach
pierwszych Piastów, lecz raczej wspólnotę interesów i wielorakie wzajemne powiązania.
Znacznie bardziej przekonuje pogląd odecyzji chrztu jako manifestacji gotowości włączenia swego kraju i ludu w obręb wyższej
europejskiej wspólnoty religijno-kulturowej,
jeżeli zaś chcielibyśmy dociekać przyczyn natury politycznej, to wpierwszym rzędzie jawiłby się tu sojusz zCzechami oostrzu antywieleckim. Wśród motywów wewnętrznych
zaś wymienia się zwłaszcza dostrzeżenie idocenienie przez władców przydatności chrześcijaństwa w pilnym zadaniu niwelowania
partykularnych różnic jednoczonego ichrystianizowanego kraju oraz podniesienia religijną sankcją rangi samego panującego
ijego rodu. Dostrzegając znaczny potencjał
perswazyjny tych koncepcji, które – rzecz ja-
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sna – zreguły występowały zapewne wróżnych kombinacjach, trudno nie zauważyć,
że domniemane cele mogły rokować zakładane, pożądane dla władzy skutki dopiero wdłuższej perspektywie czasowej, niełatwej do skalkulowania ibliższego określenia
nawet przez władców bardzo przewidujących. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza perspektywy wytworzenia wspólnoty nowej wiary,
mogącej być sojusznikiem panującego, jako
że bliższym (i chyba dla władców chrystianizatorów oczywistym, niekiedy zaś wręcz
dotkliwym) rezultatem zapoczątkowanych
działań konwersyjnych było zantagonizowanie przynajmniej części społeczeństwa,
zwłaszcza kręgów wjakiś sposób związanych
zdawnym kultem.
Czy początki chrystianizacji Polski miały gładki, bezkonﬂiktowy przebieg i dały
szybkie rezultaty – trudno powiedzieć
i mimo niewystarczalności źródeł wynikającej z powściągliwości ich autorów (zrozumiałej, gdyż pisanej z pozycji zwycięskiego
chrześcijaństwa, choć Thietmar zauważył,
że Jordan bardzo się trudził wswojej biskupiej posłudze) wolno przyjąć, że był to proces skomplikowany, długotrwały izróżnicowany zarówno w sensie przestrzennym, jak
ispołecznym. Trzeba się liczyć ze stopniowo
dopiero zanikającym zjawiskiem dwuwiary i pogańsko-chrześcijańskiego synkretyzmu religijnego. Przejście do chrześcijaństwa
nie było prostym zastąpieniem jednej wiary
przez inną. Pomijając oczywiste, zrozumiałe zjawisko konserwatyzmu wierzeń oraz ścisłego związku wierzeń pogańskich zżyciem
iśrodowiskiem, zwłaszcza ludności wiejskiej,
pomijając także niemniej zrozumiały opór
kapłanów pogańskich jako przeszkodę na
drodze do szybkiej akceptacji nowej religii,
trzeba wskazać bez wątpienia monoteistyczny ekskluzywizm chrześcijaństwa, a także – bodaj w jeszcze większym stopniu –
eschatologiczne jego przesłanie, aczkolwiek
niewykluczające w praktyce przekonania
oprotekcji sacrum także wżyciu doczesnym.
Zapewne mniej istotny był przekazany przez
źródło motyw nakazujący księciu fryzyjskiemu Radbodowi (VIII w.) rezygnację zchrztu
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w ostatniej chwili, gdy władca został poinformowany, iż nie może liczyć na spotkanie
wniebie ze swoimi szlachetnymi przodkami
(oczywiście – poganami) iwzwiązku ztym
miał stwierdzić, że woli po śmierci przebywać z nimi niż w towarzystwie biedaków
i żebraków chrześcijańskich. Przypuszczalnie na ogół jednak kandydatom do konwersji nowa religia kojarzyła się raczej ze społecznie eksponowanymi jej wyznawcami.
Za bardzo inspirujące w kontekście niniejszych obserwacji uznaję rozważania Romana Michałowskiego, wyłożone zwłaszcza
wartykule Chrystianizacja monarchii piastowskiej wX-XI w. (Michałowski 2008). Mam co
prawda wątpliwości, czy przywołana przez
niego na początku koncepcja brytyjskiej mediewistki Barbary Yorke3, według której początek chrystianizacji jakiegoś kraju wyznacza konwersja pierwszego władcy, a jej
koniec – moment, „kiedy już żaden władca
pogański nie zasiada na tronie”, jest trafnym
podejściem badawczym, nawet jeżeli może
chodzić jedynie o konwersję oﬁcjalną, niewiele mówiącą o stopniu rzeczywistej chrystianizacji społeczeństwa. To, co wAnglii anglosaskiej zajęło niemal całe stulecie (od roku
597 do lat 80. VII wieku, „kiedy to poganin po raz ostatni sięgnął po władzę”), uPolan musiało mieć znacznie szybszy przebieg,
ponieważ nic nie wiadomo o tym, jakoby
po chrzcie Mieszka Ikiedykolwiek panował
tam, czy choćby pretendował do panowania, władca pogański. Oczywiście, trzeba
mieć na uwadze skąpość podstawy źródłowej w przypadku Polan, nieporównywalnej
zopisem dziejów Anglii VII stulecia, przede
wszystkim zkapitalnym dziełem Bedy Czcigodnego. Zastanawia także ostrożny pragmatyzm niejednego władcy anglosaskiego,
wyrażający się na przykład stosunkowo długim okresem akceptacji dla istnienia świątyń pogańskich4 czy znana także ze stosun3

Znanej w Polsce ze względu na przekład jej
książki: Królowie ikrólestwa Anglii wczasach Anglosasów 600-900 (Yorke 2009).
4
„WKencie na przykład wspomniane sanktu-
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ków skandynawskich sytuacja polegająca na
tym, że syn chrześcijańskiego ojca pozostawał przy tradycyjnej wierze, a mogąca się
tłumaczyć zarówno niepewnością ojca co do
słuszności iprzydatności konwersji, jak również liczeniem się z ewentualnością powrotu do pogaństwa w przypadku reakcji społeczeństwa. Zjawisku „dystansu, z jakim
władcy chrześcijańscy traktowali swoją nową
religię”, nie przeczą towarzyszące mu niekiedy „wypadki świadczące o daleko idącej
identyﬁkacji z wiarą Chrystusa”, takie jak:
dobrowolne rezygnacje zpanowania (by zakończyć życie wklasztorze), oddawanie córek do klasztoru izapoczątkowany już wVII
wieku religijny kult królów (przede wszystkim męczenników za wiarę) ipań zkrólewskiego rodu.
Sytuacja w państwie Mieszka I i Bolesława Chrobrego, jak stara się wykazać Michałowski, różniła się od stosunków anglosaskich zasadniczo. Opogaństwie lub apostazji
władców nic nie wiadomo (domysł apostazji
wstosunku do Bezpryma nie wydaje się trafny), o świątyniach pogańskich trwających
(lub ożywających) wczasach kryzysu monarchii pierwszych Piastów nie zachowały się żadne wiarygodne świadectwa źródeł pisanych,
a ewentualne archeologiczne ślady takiego
zjawiska (np. wGnieźnie, Wrocławiu czy Kałdusie) są nad wyraz nikłe iwątpliwe. Nikłe,
ale wiarygodne wydają się ślady oddawania
Piastówien do klasztoru, natomiast wczesnych
prób wynoszenia na ołtarze władców polańskich rzeczywiście nie sposób się dopatrzeć, co
jednak mogło być rezultatem różnych przyczyn, zktórych Michałowski podnosi, iż
święci królowie, którzy nie byli męczennikami
iktórzy na dodatek ostatnich lat życia nie spędzili wklasztorze, należeli aż do połowy XI w.
do niezwykłych rzadkości. Brak kanonizacji
Mieszka IiBolesława Chrobrego niczego tedy
by nie ujmował chrześcijańskiemu charakteroaria uległy likwidacji dopiero wczterdzieści lat po
chrzcie pierwszego króla, za panowania jego wnuka, mimo że przez cały czas tamtejsza stolica biskupia była obsadzona” (Michałowski 2008, 11).
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wi monarchii pierwszych Piastów (Michałowski
2008, 49).

Roman Michałowski w swoim nad wyraz instruktywnym studium stara się wykazać szczególną gorliwość religijną dwóch
pierwszych Piastów, wyrażającą się zwłaszcza
w dwóch dziedzinach: prawodawczej (wraz
zegzekwowaniem prawa) imisyjnej. Wtej
pierwszej chodzi opoświadczoną przez kronikarza Thietmara – inajwyraźniej aprobowaną5 – nadzwyczajną surowość Bolesława
Chrobrego w stosunku do nieprzestrzegających zakazu spożywania mięsa w okresie
Wielkiego Postu (kara wybicia zębów) oraz
wobec cudzołożników i rozpustników, jak
również obowiązywanie w „czasach pogańskich jego ojca” zwyczaju obcinania głów żonom zmarłego oraz okrutnego karania nierządnic (Kronika 1953, VIII, 3) Okazuje się,
że kary te zdecydowanie wykraczały poza to,
czego wymagało ówczesne prawo kanoniczne, atakże znane nam wcześniejsze lub zbliżone w czasie zagraniczne ustawodawstwo
świeckie. Innowacją polską było przedłużenie o dwa tygodnie w bliżej nieokreślonym
momencie przed rokiem 1018 (czas powstania kroniki Thietmara) okresu zakazu spożywania mięsa, „przed 1018 r. Kościół polski
samodzielną decyzją dokonał zmiany wprawie kanonicznym. Szła ona wkierunku jego
zaostrzenia. Wprowadzono mianowicie zakaz jedzenia mięsa także w przedpościu”
(Michałowski 2008, 29; por. też Michałowski 2002, 5-40).
Zastanawiając się nad przyczynami nie
tylko stałości, lecz także gorliwości religijnej,
niekoniecznie oczywistej uwładców konwertytów lub należących do najwcześniejszych
generacji chrześcijańskich, Michałowski
wodniesieniu do pierwszej zwymienionych
właściwości zwraca uwagę na niemalejącą „użyteczność” chrześcijaństwa dla pierw5

„Prawo Boże bowiem, świeżo w tym kraju
wprowadzone, większej nabiera mocy przez taki
przymus, niż przez post ustanowiony przez biskupów” (Kronika 1953, VIII, 2).
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szych Piastów, ujawniającą się wpomyślnym
na ogół rezultacie wojen ipodbojów, atakże na bliskie związki zwładcami iarystokracją niemiecką. Źródeł gorliwości natomiast
dopatruje się w przekonaniu pierwszych
Piastów, zwłaszcza Bolesława Chrobrego,
o szczególnej roli i osobistej odpowiedzialności władcy nie tylko za własne postępowanie, lecz także za postępowanie ogółu jego
poddanych.
Nie można zaprzeczyć, że wywody Michałowskiego istotnie pogłębiają reﬂeksję
nad okolicznościami i uwarunkowaniami
pierwszych dekad chrześcijaństwa wPolsce,
gdyż wskazują na mało dotąd dostrzegane
czy niedoceniane ich aspekty. Wzmacniają
ten kierunek dociekań, który w mniejszym
stopniu akcentuje czysto polityczne, bądź
szerzej – doczesne motywy ich działalności,
wyżej natomiast stawia wewnętrzne przekonania ipragnienia. Inaczej mówiąc: wiara
pierwszych władców polańskich była głęboka, nie można im przypisywać wyrachowania ani oportunizmu politycznego. Jak widzimy, koncepcja ta, choć bardziej stosuje się
do Bolesława Chrobrego niż do Mieszka I
(co jednak może być uwarunkowane stopniem naszej szczątkowej wiedzy otym ostatnim), kazałaby inaczej nieco zapatrywać się
na rezultaty ipostawę Mieszka Iwobec nowej wiary, niż to zdawałoby się wynikać zdanych archeologii oraz badań nad architekturą sakralną czasów pierwszych Piastów iich
wspomnianych wyżej interpretacji Urbańczyka iSikorskiego. Będziemy musieli się zapewne pogodzić zambiwalencją (znaszego,
bo niekoniecznie z ówczesnego punktu widzenia) postawy Chrobrego. Zjednej strony
rysuje się obraz władcy bezwzględnego iautorytarnego (choć nawet Thietmar nie zarzuca mu okrucieństwa, asurowość karania
grzeszników, jak widzieliśmy, bez zastrzeżeń
aprobuje), niezbyt przejętego matrymonialnymi nakazami i zakazami Kościoła (choć
szacunek do Kościoła iusilne popieranie go
akcentuje Gall Anonim); z drugiej mamy
wizerunek człowieka głęboko wierzącego,
działającego wpoczuciu obowiązku chrześci-
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jańskiego wychowania swoich poddanych i,
jak nie bez zdziwienia konstatuje Thietmar,
„pośród tylu zdrożności” medytującego, ba –
wręcz badającego na podstawie „kanonów”

(choć, jak się domyślamy, zapewne sam nie
umiał czytać ipisać) swoje grzeszne postępowanie isposób odpokutowania za „zbrodnie”
(Kronika 1953, VI, 92)6.
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Nie zgodziłby się ztakimi konkluzjami nasz wielki poeta, azarazem historiozof, Adam Mickiewicz,
który wnieopublikowanych za życia Pierwszych wiekach historii polskiej tak pisał oChrobrym:
Oprócz tych politycznych błędów, pozywa potomność Bolesława jako człowieka ociężkie winy. Obdarzony wielkimi zdolnościami isiłami, często ich po ludzku źle użył, prawie zawsze po pogańsku nadużył. We wszystkich jego układach zcesarzem dobra wiara jest na stronie Henryka, król zawsze podchodzi ioszukuje. Zdrada merseburska, wyrzucana cesarzowi,
nie zgadza się ze znanym szlachetnym charakterem tego monarchy. Puścił on wolno Mieczysława, którego miał wręku, nie
otaczał króla szpiegami, nie buntował złotem przeciw niemu sług ikrewnych. Król polski okrutnie postąpił zBolesławem
czeskim, haniebnie zUdalrykiem. Na koniec przyćmił sławę ostatniej wyprawy wojennej gwałtem dopełnionym na niewiastach izniszczeniem bezbronnego Kijowa, do czego nie miał innych powodów oprócz żądzy zemsty lub zysku. Zkróla
trzeba sądzić onarodzie. Widzimy, jak powoli izjaką trudnością wstępował duch chrześcijański wserca, jak silnie jeszcze
żyło pogaństwo wsercu Polski, kiedy wtakich kolorach wystąpiło na moralne oblicze króla, narodowego reprezentanta
(Mickiewicz 1955, 78-83).
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The Baptism of Poland: some new views and interpretations

SUMMARY
he imminent 1050th anniversary of prince Mieszko I adopting Christianity (as the event is most
like to have taken place in 966) will invite attention of academic circles. These issues are of extreme importance from the point of view of the oldest history of Poland and, despite the efforts of generations of Middle Ages scholars, fail to be scientiﬁcally recognised.
Any scholar specialising in Poland’s oldest history is likely to know by heart all the sources referring to
or possibly referring to the beginning of Christianity and the Church in Poland. Each of these sources has
been analysed and vetted many times over. It would seem therefore that we are not able to learn anything
new from the sources. However, it turns out that a new view is a possibility together with suggestion on reinterpreting the same sources. Sometimes this may lead to new discoveries or at least plausible hypotheses.
When looking for the new ways of shedding light on a situation as murky as the beginning of Polish Christianity, the reliable written sources need to be underpinned with the related archaeological
discoveries and the other supporting disciplines and areas like history of architecture, biological and
historical anthropology, paleobiology. It is impossible to overrate the achievements of archaeology in
explaining various important issues related to the pre- and the early Piast dynasty Poland including issues faced by helpless historians relying solely on the written sources.
Recently, history and archaeology may boast many notable achievements which have largely changed,
are changing or may change our opinion on the beginning of the state, Christianity and the Church in
Poland. By limiting myself to a few examples, I will indicate works on the Middle Ages by Gerard Labuda, Roman Michałowski, Przemysław Urbańczyk, Przemysław Wiszewski and Dariusz Andrzej Sikorski.
These authors have tried to examine one of the most important and also most difﬁcult issues related to
the origins of Christianity in Poland. The scholars focus on the nature of the process, its rate and the actual results. One of the most important components is the role of the ﬁrst rulers of Poland whose direct involvement largely affected the spread of Christianity among the elites and in the society. In the face of the
weak institutional structures of the Church of that time, it seems that propagation of the Christian faith
in Poland results from this dominating role of the state i.e. the ruler and his closest associates.
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Kościelne obchody milenium chrztu Polski
The religious celebration of the millennium of Poland’s
baptism
ABSTRACT: The religious celebration of the millennium of Poland’s baptism stemmed from an opinion
that the Polish society needed new evangelization in order to compensate for the nightmare of WWII
accompanied by deterioration of moral standards. The process was reinforced by the new political system introduced to Poland after the war. Therefore, the Great Novena project was launched according
to which each year was dedicated to a different problem. The millennium celebrations culminated in
Gniezno, Poznań and Częstochowa. Their grandiosity and the number of the participating Catholics
were evidence that the Polish society had remained faithful to the religion and the Church, despite the
propagation of atheism.
KEYWORDS: millennium, proclamation, the Great Novena, the Millennium of the Polish State.
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OCZNICE ZAWSZE SKŁANIAJĄ DO REFLEKSJI.

TYM BARDZIEJ GDY JEST TO TYSIĄCLECIE. Dlatego tuż po wojnie, mimo szczególnej sytuacji, świadomość konieczności odpowiedniego przygotowania się do milenium zrodziła się nie tylko wKościele, ale iwe władzach państwowych. Szybko pojawiły się też pierwsze inicjatywy ztym jubileuszem związane. Podejmowały je obie strony, oczywiście zróżną motywacją. Pod koniec lat 40. władze państwowe
zainicjowały badania nad początkami państwa polskiego, powołując Kierownictwo Badań
nad Początkami Państwa Polskiego zprofesorem Aleksandrem Gieysztorem na czele. Nawet dziś nie sposób przecenić zasługi osób zaangażowanych wto dzieło (Noszczak 2006, 12).
Przede wszystkim jednak polski Kościół doceniał ważność milenium itakże rozpoczął stosowne przygotowania. Ich głównym celem było podjęcie badań nad dziejami Kościoła. Na zachodzie powołano nawet do życia czasopismo naukowe „Nasza Przeszłość”, jednak tragiczna
polska rzeczywistość szybko zdobyła przewagę nad rozważaniami rocznicowymi. Szczególnie
trudna była pod tym względem pierwsza połowa lat 50., kiedy to komuniści starali się doprowadzić do wewnętrznego rozbicia polskiego Kościoła. Wielu kapłanów znalazło się wwięzieniach, odbywały się procesy biskupów, wreszcie aresztowano samego prymasa. W tych
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warunkach zorganizowanie przygotowań do
obchodów milenium nie było możliwe, Kościół musiał przecież walczyć oprzetrwanie.
Dopiero zmiany wsystemie, których wyraźnym symptomem była odwilż po śmierci Józefa Stalina, dawały szansę na normalność.
Kościół mógł wreszcie wyjść spoza obrębu
murów do społeczeństwa. Znalazło to wyraz wzorganizowanych wCzęstochowie Ślubach Narodu zokazji trzechsetlecia obrony
Jasnej Góry i ślubów złożonych przez króla Jana Kazimierza we Lwowie. Warto podkreślić, że nie były to jedyne uroczystości,
jakie wówczas zorganizowano. Co ważne,
tekst modlitwy przygotował internowany
prymas. Opracował on także wieloletni program odnowy religijnej narodu. Wstępem
do jego realizacji miały być właśnie Śluby
Jasnogórskie. Dokonały się one 26 sierpnia
1956 roku. Koncentrowały się na najważniejszych problemach tego okresu: trwałości rodziny, obronie życia, wierności małżeńskiej iwalce zwadami społecznymi. Masowy
udział pielgrzymów w tej uroczystości musiał uświadomić władzom totalne ﬁasko doktrynalnych założeń laicyzacyjnych. Podobne
uroczystości odbyły się wcałej Polsce 5 maja
1957 roku. Zgodnie z planem w tym dniu
we wszystkich paraﬁach powtórzono Śluby
Jasnogórskie. Miały one być odtąd odnawiane na rozpoczęcie każdego kolejnego roku
przygotowań do milenium.
Opracowany przez prymasa wieloletni
program przygotowań do uroczystości milenijnych, nazwany Wielką Nowenną, miał za
zadanie doprowadzić do zmian wmentalności polskiego społeczeństwa, częściowo zdemoralizowanego okupacją niemiecką i latami komunistycznego bezprawia po wojnie.
Okoliczności te osłabiały społeczność katolicką, zktórej, jak pisze Zygmunt Zieliński,
„ubywali ludzie zdecydowani pójść za ofertą reżimu” (Zieliński 2009, 134). Byłoby
bowiem oczywiście dużym uproszczeniem
stwierdzenie, że cały naród opierał się nowemu systemowi. Dla części Polaków stał się
on przecież symbolem rzeczywistego awansu społecznego. Jednocześnie jednak religijność, przynajmniej ta zewnętrzna, wzrasta-
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ła, zwłaszcza na wsi. Mogło to rodzić obawy
opojawienie się różnych form przystosowania do nowej rzeczywistości. „Moralna degradacja społeczeństwa i jego zobojętnienie
na tradycyjne wartości obyczajowe i kulturowe […] szła wparze zrelatywizacją moralnych norm współżycia społecznego i indywidualnego” (Dominiczak 1997, 354).
Najlepszym dowodem na prawdziwość tej
tezy było szerzące się pijaństwo, rozluźnienie norm moralnych, powszechne kradzieże,
brak poszanowania pracy itp. Zpunktu widzenia prymasa naród wymagał więc intensywnej katechizacji. W Ślubach Jasnogórskich, tak jak Jan Kazimierz przed 300 laty,
teraz cały naród przyrzekał poprawę moralną. Jak zauważa ksiądz Zieliński, „[n]owenna to 9 lat utrwalania postanowień, rachunku sumienia irozliczeń ze zdobyczy iklęsk.
Śluby i Nowenna oznaczały pewien program, który z kolei miał w naturalny sposób wprowadzić naród w obchody Tysiąclecia Chrztu Polski” (Zieliński 2009, 133).
Nowenna zatem miała oznaczać powszechne
nawrócenie ipracę każdego Polaka nad sobą.
Aby wydobyć Polaków ztego religijno-obyczajowego marazmu, Episkopat planował realizować w ramach Wielkiej Nowenny program
swoistej rechrystianizacji. Pierwszym krokiem
było pogłębienie świadomości, że Polacy są narodem chrześcijańskim. Drugim: oczyszczenie
ipogłębienie ich życia religijnego. Trzeci iostatni polegał na uzdolnieniu narodu do apostolskiego objawienia jego chrześcijańskiego oblicza, atakże usuwaniu laicyzacji izniekształceń
chrześcijaństwa, spowodowanych przez grzech
(Zieliński 2009, 133).

Można stwierdzić, że wieloletni ibardzo
napięty program odnowy narodu był nawet
zbyt ambitny, zaprojektowany przez heroiczną jednostkę na miarę idealnego irównie heroicznego narodu. Jak pisze Zieliński, skupiało się wokół tego przedsięwzięcia nie tylko
kaznodziejstwo, ale także katecheza. Wierni
musieli jednak zarówno uczestniczyć w organizowanych nabożeństwach, jak iświadomie przeżywać omawiane treści, a następnie dostosowywać do nich własne życie, co
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nie zawsze było łatwe. Program ten zoczywistych względów musiał wzbudzić niepokój
po stronie władz, łączył bowiem religię znarodową historią, której przedstawianie władza uważała za swoją domenę. Wielka Nowenna mogła zagrażać światopoglądowej
indoktrynacji komunizmu, ponieważ

ki państwowości polskiej ipolskiego Kościoła: wGnieźnie iPoznaniu. Uznano bowiem,
że Mieszko przyjął chrzest wwigilię Wielkanocy, czyli 14 kwietnia 966 roku, wstolicy
państwa – Poznaniu. Jak stwierdził w swej
bożonarodzeniowej homilii arcybiskup Antoni Baraniak:

Kościół stwarzał godne zaufania oparcie dla
wszystkich psychicznie wyobcowanych z rzeczywistości wktórej żyli; przyciągał nawet ludzi
zaparatu władzy, którym umożliwiał swoiste podwójne życie. […] Jednocześnie tylko do pewnej
części katolików docierały stawiane wszystkim
wymogi moralne (Zieliński 2009, 143).

Choć rozmaici historycy silą się na umiejscowienie chrztu Mieszka poza Poznaniem, to jednak stwierdzić musimy, że Poznań od zarania
dziejów miał pierwszą siedzibę biskupią i katedrę, ad quam omnes convenerunt. Słusznie
– tu do pierwszego biskupa Jordana – pasterza pierwszej diecezji polskiej, przybywali duchowni i wierni, by tak jak wy dzisiaj weselić
się wChrystusie (Alokucja Wigilijna 1966, 34).

By sprostać zadaniu, prymas powołał
Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Obchodów Rocznicy Tysiąclecia Chrztu Polski,
sam stając na jego czele. Podobne komitety
powstały na wszystkich szczeblach struktur
kościelnych, aż do paraﬁi. Wczasie trwania
Wielkiej Nowenny po Polsce peregrynowała kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Kolejne lata Wielkiej Nowenny poświęcone były innym kwestiom. Pierwszy rok
był Rokiem Kościoła, obchodzonym pod hasłem „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii
iKościołowi”. Drugi rok był Rokiem Łaski.
Trzeci był Rokiem Życia. Jak pisał prymas:
„Wobec powszechnej deprecjacji życia, jaką
spowodowała ostatnia wojna, trzeba przede
wszystkim mocno osadzić fundamentalną
prawdę, że życie jest darem Bożym” („Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 1960,
189). Rok czwarty był Rokiem Małżeństwa
imiał skupiać się na odnowie świętych węzłów małżeństwa katolickiego. Kolejny był
Rokiem Rodziny. Szósty rok Nowenny – Rok
Wychowania Chrześcijańskiego – odbywał
się pod hasłem „Młodzież wierna Chrystusowi”. Kolejny rok – Rok Miłości iSprawiedliwości – miał uwrażliwiać wiernych na troskę
o dobro wspólne i odpowiedzialność za ojczyznę. Miał to być czas walki zwadami narodowymi. Rok dziewiąty Nowenny był obchodzony jako Rok Wierności Maryi (Miłosz
2007, 17-35).
Kulminacja obchodów milenium miała
się odbyć wmiejscach oznaczających począt-
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Stolicą kościelną stało się Gniezno – siedziba pierwszej archidiecezji. Rola obu archidiecezji worganizacji centralnych obchodów
była więc wyjątkowa. Pod koniec 1965 roku
zdecydowano, że główne obchody odbędą
się wdniach 2-4 maja 1966 roku na Jasnej
Górze. Przygotowaniem samych uroczystości zajął się Komitet Obchodów Tysiąclecia Chrześcijaństwa warchidiecezji poznańskiej, powołany przez arcybiskupa Baraniaka
28 czerwca 1965 roku. Do zadań Komitetu należało opracowanie programu uroczystości, zebranie materiałów informacyjnych,
opracowanie dziejów archidiecezji, przygotowanie materiałów do pracy duszpasterskiej.
Na czele Komitetu stał biskup Tadeusz Etter. Ponadto arcybiskup Baraniak powołał trzy komisje mające przygotować obchody. Komisji synodalnej przewodniczył ksiądz
Władysław Pawelczyk, komisji historycznej ksiądz Marian Banaszak, a komisji homiletycznej ksiądz Marian Fąka. Pod koniec
1965 roku liczba komisji wzrosła do sześciu.
Także w archidiecezji gnieźnieńskiej powołano 23 komisje do spraw przygotowań obchodów milenijnych. Wramach tych działań
wdniach 27-29 grudnia 1965 roku dla duchowieństwa archidiecezji poznańskiej zorganizowano nawet kurs duszpasterski, poświęcony historii tysiąclecia chrześcijaństwa
wPolsce (Przygotowanie Duchowieństwa 1966,
62). Wygłaszano na nim wykłady dotyczą-
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ce okoliczności wprowadzenia chrześcijaństwa w Polsce (profesor Józef Kostrzewski;
prezentowano także najnowsze publikacje
na ten temat) oraz ukazujące zaangażowanie
Kościoła whistorię Polski.
Systematycznie zwoływano także konferencje dla księży, przygotowujące ich do
pracy duszpasterskiej w kolejnych latach
Wielkiej Nowenny. W tym okresie w obu
archidiecezjach odbywały się różne uroczystości adresowane również do wiernych. Jedną zform przygotowania wiernych były pielgrzymki do miejsc otoczonych kultem. Na
terenie województwa poznańskiego było
takich miejsc 25, zdecydowana większość
związana zkultem maryjnym. Corocznie 24
kwietnia odbywał się w Gnieźnie odpust –
Dni Wojciechowe – gromadzący około 30
tysięcy osób. W tych szczególnych miesiącach duchowni zachęcali swych paraﬁan do
podejmowania zobowiązań indywidualnych
w związku z tysiącleciem chrześcijaństwa.
Wierni mieli deklarować fakt posiadania
krzyży w mieszkaniach, codziennej modlitwy, uczestniczenia w nabożeństwach, systematycznego przystępowania do spowiedzi
ikomunii świętej. Wwyznaczonych terminach księża organizowali konferencje stanowe lub spotkania zwybranymi grupami zawodowymi. Pod koniec 1965 roku biskupi
dokonywali wizytacji poszczególnych paraﬁi. Wraz z paraﬁalnymi rekolekcjami wielkopostnymi miała się odbywać, jeżeli to było
możliwe, całodobowa adoracja relikwii drzewa krzyża świętego. Przygotowaniem objęto
także dzieci imłodzież. Wczasie katechizacji poruszano tematy związane zobchodami
tysiąclecia chrztu Polski oraz uczono dzieci
przewidzianych programem obchodów modlitw i pieśni. Równocześnie podjęto odpowiednie przedsięwzięcia dla zapewnienia
uroczystościom należytej oprawy – budowano więc ołtarze, ambony itp. W perfekcyjny sposób zadbano także o odpowiednią
frekwencję w czasie uroczystości centralnych: każda paraﬁa archidiecezji gnieźnieńskiej zobowiązana została do wydelegowania
na każdy dzień obchodów innej grupy wiernych. Uroczystościom o charakterze religij-
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nym miały towarzyszyć wystawy, na których
eksponowano zabytki archiwalne (rękopisy,
starodruki itp.), a także przedstawiano historię archidiecezji (Sacrum Poloniae Millennium; por.: Jankowiak 2000, 395-407; Skupień 2007).
Po powrocie zRzymu, 31 grudnia 1965
roku, prymas zwołał w Gnieźnie posiedzenie komitetu obchodów milenium. Podczas tego spotkania postanowiono, że główne uroczystości kościelne będą się składały
zdwóch części. Pierwsza miała rozpocząć się
wGnieźnie 14 kwietnia, wmaju druga część
obchodów miała zostać przeniesiona do Częstochowy. Kulminacyjny punkt obchodów
zaplanowano na 14 kwietnia – dzień rocznicy przyjęcia chrztu przez Mieszka. Zakładano, że do Gniezna przyjadą wtym dniu delegacje paraﬁalne zcałego kraju.
Polskim milenium żył cały Kościół powszechny. 17 grudnia 1965 roku papież Paweł VI skierował na ręce prymasa list, wktórym, nawiązując do tego wydarzenia, wyraził
chęć przybycia do Polski.
Od początku 1966 roku przygotowania
wkroczyły wdecydującą fazę. Podczas homilii wygłoszonej 1 stycznia w Gnieźnie prymas powiedział:
Przed chwilą zakończył swe życie rok 1965.
W tym momencie wchodzimy w rok wielkiego Milenium ochrzczonego, katolickiego narodu polskiego. Oczekiwaliśmy tej chwili od dawna. Wielu znas – wśród nich ija – myślało, że
się jej nie doczekamy. Bóg jednak rządzi narodem, jego dziećmi iich życiem, dlatego dziś, 1.
stycznia 1966 r., w pierwszym dniu roku milenijnego, roku wielkiego „Te Deum” Narodu
Polskiego, stajemy tutaj, aby wPrymasowskiej
Bazylice rozpocząć dziękczynienie Bogu wTrójcy jedynemu […] za tysiąc lat wierności Bogu,
Krzyżowi, Ewangelii świętej iKościołowi Chrystusowemu (Wyszyński 1996b, 7).

30 stycznia we wszystkich kościołach odczytano list pasterski Episkopatu Polski. Pisano wnim:
Najmilsze Dzieci Boże Narodu Polskiego! Biskupi polscy zwiastują Wam radosną wieść!
Rozpoczynamy rok jubileuszowy Tysiąclecia
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Chrztu Polski, rok wielkiego Te Deum Narodu, dziękczynienia wobec Trójcy Świętej za panowanie chrześcijaństwa (List pasterski Episkopatu 1975, 423).

Ostateczny program gnieźnieńskich obchodów milenium prymas zatwierdził po
konferencji, 3 lutego 1966 roku.
Zgodnie z planem kościelnym centralne uroczystości milenijne rozpoczęły się
w Gnieźnie 9 kwietnia 1966 roku, przy
czym obchodom kościelnym towarzyszyły
konkurencyjne przedsięwzięcia państwowe.
O godzinie 17.30 księża z terenu Gniezna
mieli udać się procesjami ze swoimi paraﬁanami do katedry, gdzie zaplanowano uroczyste wprowadzenie kardynała Wyszyńskiego
do świątyni. Około ośmiu tysięcy wiernych
zgromadziło się wkatedrze iwszystko przebiegało zgodnie z planem. Księża gnieźnieńscy powitali kardynała Wyszyńskiego,
a następnie procesja udała się do katedry.
Wniesiono także paschał katedralny i paschały gnieźnieńskich paraﬁi. W czasie nabożeństwa prymas odczytał tekst jubileuszowego odnowienia obietnic chrztu, który był
następnie powtarzany przez wiernych. Ceremonię zwieńczyła uroczysta msza święta. Na
jej zakończenie biskupi udzielili zgromadzonym błogosławieństwa. Kardynał Wyszyński wspominał: „Wraz z Sobotą Wigilijną
kończy się Wielka Nowenna Narodu przed
Tysiącleciem Chrztu Polski. Dziewięć lat wydajnej pracy. […] Trzeba mieć przed oczyma
ogrom tej pracy połączonej zmodlitwą, czuwaniami, umartwieniami, udręką, jakże niekiedy dokuczliwą […]” (Wyszyński 1996a,
51). W tym samym czasie w poszczególnych paraﬁach Gniezna wierni gromadzili
się wspecjalnie udekorowanych kościołach.
Następnego dnia, wniedzielę 10 kwietnia, kościelne obchody rozpoczęła procesja rezurekcyjna i uroczysta msza święta.
Wczasie jej trwania biskupi poinformowali wiernych, że władze nie wyraziły zgody na
procesję przez miasto, motywując odmowę
zakłóceniem porządku ibezpieczeństwa publicznego. Mimo odwołania się od tej decyzji, zgody na procesję nie uzyskano. Wgo-
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dzinach rannych we wszystkich kościołach
Gniezna odbywały się połączone zmszą procesje rezurekcyjne, podczas których odczytywano list prymasa do wiernych. Pisał wnim:
Tegoroczna Wielkanoc milenijna jest dla nas
świętem nad świętami, radością nad radościami. […] Wielkanoc od wieków była w Polsce
nie tylko głębokim przeżyciem religijnym, ale
także świętem i przeżyciem narodowym. Tym
bardziej jest nim Wielkanoc milenijna. […]
Dziękując Bogu […] za żywą wiarę narodu
w wielkanocne odnowienie, czynimy postanowienie, że wiary tej bronić będziemy wytrwale
[…] (Wyszyński 1996b, 23-24).

Po południu, o17.00, nastąpiło uroczyste przyjęcie wędrującego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Dotarł on do Gniezna
z województwa bydgoskiego. Został uroczyście wniesiony do katedry. Przed katedrą
zgromadziło się około dziewięć tysięcy osób.
Ceremonię powitania rozpoczęło odśpiewanie pieśni Bogurodzica. Późnym wieczorem
odbyła się uroczysta adoracja przy Ołtarzu
św. Wojciecha.
Kolejny dzień, 11 kwietnia, rozpoczęto
od uroczystego odsłonięcia obrazu. Odprawione msze były poświęcone rodzinie i zasadom chrześcijańskiego życia małżonków.
Sumę pontyﬁkalną odprawił arcybiskup
wrocławski Bolesław Kominek. Obchodom
towarzyszyły koncerty chórów, modlitwy
i pogadanki, m.in. na temat dziejów Gniezna. Po południu odbyła się konferencja stanowa dla rodziców zatytułowana „Katolickie stanowisko na temat świadomej regulacji
urodzin”.
Uroczystości kościelne 12 kwietnia rozpoczęło Te Deum młodzieży katolickiej.
W czasie odprawionej mszy podkreślono,
że Kościół musi dążyć naprzód mimo prześladowań, korzystając ze wsparcia wpostaci
wiary. Wkazaniach apelowano do młodzieży,
by „oddała się wmacierzyńską niewolę Maryi” iją naśladowała. Przez cały dzień trwała adoracja wkaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Do Gniezna przybywały także
delegacje młodzieży z poszczególnych paraﬁi. W godzinach popołudniowych odmó-
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wiono modlitwy wintencji polskiej młodzieży oraz polskiego duchowieństwa. Podczas
konferencji stanowej dla młodzieży wygłoszono wykład „Młodzież wierna Kościołowi”. Odbyła się także kolejna pogadanka
zcyklu „Dzieje Gniezna”.
Następny dzień obchodów kościelnych,
13 kwietnia, poświęcony był dzieciom. Rozpoczęło go uroczyste Te Deum dzieci katolickich. Rankiem wygłoszony został wykład
„Wierność Bogu przez trwałą i czynną miłość bliźniego”. Kazania przypominały dzieciom oobowiązkach wynikających zprzyjęcia chrztu i wskazywały Matkę Boską jako
wzór. Po porannej mszy nastąpiła ceremonia powtórzenia aktu chrztu izłożenia przyrzeczenia wierności Kościołowi. Po południu
odmówiono modlitwę za Polaków zmarłych
wminionym tysiącleciu. Na cmentarzu odbyła się dalsza część uroczystości. Wygłoszone tam kazanie poświęcone było „pokoleniom, które odeszły”. Wczasie wieczornej
modlitwy przypomniano szczególnie oubogich, chorych i cierpiących, akcentując konieczność niesienia im pomocy. Wieczorem
w katedrze ksiądz Marian Aleksandrowicz
wygłosił wykład „Troski Kościoła o zabytki
piśmiennicze”.
Wyjątkowo uroczysty przebieg miały obchody z 14 kwietnia. Po odsłonięciu Obrazu Nawiedzenia iuroczystym Te Deum narodu, procesyjnie wprowadzono kardynała
Wyszyńskiego do katedry, gdzie uczestniczył
we mszy świętej. Przed południem odbyło
się uroczyste wyświęcenie kleryków. Po ceremonii religijnej rozpoczęła się w katedrze
sesja naukowa poświęcona metropolii gnieźnieńskiej; odbywała się ona pod przewodnictwem kardynała Wyszyńskiego. Wykład na
temat początków państwa polskiego i roli
Gniezna jako stolicy pierwszych Piastów wygłosił doktor Jerzy Kłoczkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po zakończeniu konferencji duchowieństwo i wierni
przeszli w procesji do Ołtarza Tysiąclecia,
przy którym odprawiono mszę świętą. Celebrował ją ksiądz prymas, on także wygłosił
kazanie. Uroczystość zgromadziła około 40
tysięcy wiernych. Władze starały się zakłó-
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cić jej przebieg idlatego nad zgromadzonymi wiernymi przeleciał dość nisko, zogromnym hukiem, wojskowy odrzutowiec, potem
nad tłumem krążył wojskowy helikopter.
Ogodzinie 18.00 uroczystemu Te Deum
towarzyszyło bicie dzwonów, nie tylko
wGnieźnie, lecz wcałej Polsce. Następnie odśpiewano pieśń Boże, coś Polskę iodprowadzono biskupów do rezydencji prymasowskiej. Po
chwili prymas Stefan Wyszyński wraz ztrzema arcybiskupami – Antonim Baraniakiem,
Karolem Wojtyłą iBolesławem Kominkiem
– pojawili się na balkonie, skąd prymas jeszcze raz przemówił do zebranych licznie wiernych. W tym dniu odbyła się w Gnieźnie
konferencja Episkopatu. Wskierowanym do
wiernych liście biskupi podkreślali:
Uroczystość Tysiąclecia Chrztu skupia cały Episkopat polski na jubileuszowej Konferencji
wGnieźnie iPoznaniu. Pragniemy na tych czcigodnych miejscach wrócić pamięcią do owego
dnia, wktórym na głowę pierwszego historycznego władcy Polski Mieszka oraz jego dworu
spłynęła woda chrztu świętego iza ten dzień po
tysiącu lat raz jeszcze podziękować Trójcy Przenajświętszej. […] wyjednać Narodowi polskiemu łaskę wiary itrwania wKościele Chrystusowym na nowe tysiąclecie (Słowo biskupów polskich
1975, 439-441).

Przedostatni dzień uroczystości wGnieźnie obchodzony był pod hasłem „Naród
w ojczyźnie i na wychodźstwie wierny kościołowi”. Podczas odprawianych mszy świętych modlono się za Polaków na obczyźnie.
Sesja naukowa była poświęcona roli Kościoła w społeczeństwie. Zgromadzeni biskupi wzięli udział w rozpoczynającej się
wtym dniu konferencji plenarnej Episkopatu Polski.
Ostatni dzień obchodów milenijnych
wGnieźnie poświęcony był zakonom. Wrozważaniach podczas mszy świętych poruszano
kwestie wierności Bogu przez realizację powołania zakonnego. Swoje spotkanie miały
także katechetki. Sesja naukowa wtym dniu
poświęcona była służbie zakonów wobec Kościoła wPolsce. O17.00 nastąpiło uroczyste
zakończenie obchodów Tygodnia Tysiącle-
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cia na Wzgórzu Lecha. Uczestniczyli wnim
wszyscy biskupi. Kazanie wygłosił prymas
Wyszyński. Na zakończenie nastąpiło przekazanie kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej delegacji diecezji poznańskiej.
Obchody jubileuszu tysiąclecia chrześcijaństwa w archidiecezji poznańskiej rozpoczęły się 9 kwietnia w poszczególnych paraﬁach wspomnieniem chrztu Polski (por.:
Fąka 2007, 139-143; Uroczystości milenijne w Poznaniu 1966, 156-164). Równocześnie we wszystkich kościołach miało nastąpić odnowienie chrztu świętego. Podczas
wielkanocnej rezurekcji i wszystkich mszy
odprawianych tego dnia, 10 kwietnia,
w całej archidiecezji odczytano list pasterski arcybiskupa poznańskiego. Dziękował
wnim Opatrzności, że „jako prawowity następca Jordana może wprowadzić lud tysiącletniej diecezji poznańskiej w drugie milenium jej dziejów”. Wskazując cel obchodów,
arcybiskup Baraniak podkreślał:
Ten cel izadanie wielkiego jubileuszu Milenium
– byśmy z chwiejnych nieraz słuchaczy Chrystusa – przemienili się w Jego oﬁarnych wyznawców. […] Obchodzony jubileusz ma przynieść nie tylko duchowe zmartwychwstanie. Ma
on obudzić wnas uczucia szczerej wdzięczności
dla Kościoła Bożego za chrzest, za wszelkie dobrodziejstwa, jakie Kościół przynosi (Milenijne
orędzie arcypasterskie 1966, 145).

14 kwietnia uroczyście obchodzono historyczną rocznicę chrztu Polski. We wszystkich paraﬁach archidiecezji odbyło się
o 18.00 wieczorne nabożeństwo dziękczynne. Wtym samym czasie wGnieźnie wtakim
nabożeństwie uczestniczył cały Episkopat
Polski. 15 kwietnia w paraﬁach urządzano
nabożeństwa pod nazwą „Te Deum polskiej
dziatwy”, a16 kwietnia – „Te Deum polskiej
młodzieży”. Tego samego dnia, o godzinie
18.30 wyruszył zGniezna do Poznania Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Przyjęcie
obrazu itowarzyszących mu biskupów warchidiecezji poznańskiej było niezwykle uroczyste. Na całej trasie przejazdu zgromadziły się tłumy wiernych, ustawionych po obu
stronach jezdni (ok. 30 tysięcy osób), którzy
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na widok samochodów przesunęli się wkierunku środka drogi, wdużym stopniu tarasując ją. Wznoszono okrzyki na cześć prymasa Wyszyńskiego. W samym Poznaniu
plac Kolegiacki i ulice, którymi miał przejeżdżać obraz, pełne były ludzi. W ocenie
władz zgromadziło się tam 25 tysięcy ludzi.
Miasto zostało odświętnie udekorowane. Na
katedrze umieszczono dużą literę „M”. Uroczyste powitanie nastąpiło na placu Kolegiackim około 20.00. Obraz został następnie
wniesiony do fary iumieszczony na ołtarzu.
Do zebranych przemawiał najpierw arcybiskup Baraniak, anastępnie prymas Wyszyński, który omówił znaczenie Wielkiej Nowenny dla narodu polskiego. Zwracając się
do wiernych, kardynał Wyszyński powiedział: „Trudno wypowiedzieć to, co przeżyliśmy po drodze zdążając zGniezna do Poznania […]. Dawno nie przeżywaliśmy tak
wspaniałego entuzjazmu, jakiego byliśmy
dzisiaj świadkami […]” (Dziejowymi szlakami
tysiąclecia 1966, 128). Przez całą noc przed
obrazem modlili się wierni, aopółnocy mszę
odprawił arcybiskup Wojtyła.
Następnego dnia rano, po mszy świętej odprawionej przez kardynała Wyszyńskiego, rozpoczęła się uroczystość przeniesienia obrazu zfary do katedry. Początkowo
planowano, że nastąpi to podczas procesji.
O zgodę na procesję Kuria Metropolitalna
wPoznaniu zwróciła się do władz miejskich
14 marca 1966 roku. Władze wojewódzkie
nie wydały jednak zgody, argumentując, że
uroczystość taka mogłaby przybrać charakter manifestacji politycznej, konkurencyjnej
wobec obchodów państwowych. Odpowiedź
z Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań Stare Miasto nadeszła 1 kwietnia. Uzasadniając odmowę, posłużono się
także argumentem, że „procesja ta nie jest
tradycyjna”. Taka decyzja została zakomunikowana arcybiskupowi Baraniakowi, który odwołał się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jednak władze centralne zdania
nie zmieniły i utrzymały zakaz zorganizowania procesji. Na wszelki wypadek władze
państwowe przygotowały też „zabezpieczenie operacyjne” 41 kościołów poznańskich.
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Obawiano się, że mimo zakazu procesja się
odbędzie. Przewidywania te były tym bardziej uzasadnione, że 2 kwietnia arcybiskup
zwołał naradę dziekanów Miasta Poznania.
Władze kościelne postanowiły przewieźć obraz samochodem. Przejazdowi towarzyszyła
znaczna grupa wiernych (ok. 4 tysiące osób).
Wzdłuż trasy ustawił się szpaler mieszkańców. Zgromadzeni wyjęli obraz zsamochodu
inieśli go na ramionach. Tłum (ok. 40 tysięcy osób) zgromadził się także wokół katedry.
Wtym czasie wszyscy biskupi zprymasem
Wyszyńskim udali się na most Chrobrego,
gdzie nastąpiło uroczyste powitanie obrazu.
Następnie kilku biskupów zaniosło go przed
katedrę na specjalnie przygotowany ołtarz.
Witając zebranych, arcypasterz powiedział:
[…] uczucie wielkiej radości iszlachetnej dumy
dopełnia dziś serce moje, że jako Arcybiskup
iGospodarz tego tysiącletniego Kościoła Katedralnego mogę oglądać razem zwiernym ludem
Archidiecezji Poznańskiej – Dostojny Episkopat
Polski zjego Eminencją Kardynałem Prymasem
na czele […]. Fakt chrztu Mieszka sprzed tysiąca lat zaważył zasadniczo na naszej historii.
Wprowadził on na arenę życia Polski chrześcijaństwo i tchnął nowego ducha w społeczność
dotąd pogańską. […] Powstała nowa, odrodzona społeczność ocharakterze narodowym ireligijnym, która przetrwała tysiąc lat idziś ubogacona zdobyczami ducha, zwiarą iotuchą patrzy
wprzyszłość, wnastępne Tysiąclecie (Przemówienie Arcybiskupa Baraniaka 1966, 148).

Mszę odprawił arcybiskup Baraniak. Kazanie wygłosił prymas, mówiąc o służebnej
roli Kościoła wstosunku do narodu, któremu
zawsze towarzyszył, zwłaszcza w chwilach
trudnych. Mówił też oczłowieku, przypominając, że nie jest to rzecz, materia czy maszyna, ale osoba, dziecko Boże, które ma swe
osobowe prawa. „Drugą wartością, z którą
wchodzimy w Wiary nowe Tysiąclecie, będzie świadomość, że jesteśmy dziećmi Bożymi”. Prymas podkreślał także konieczność
przełamywania barier między narodami:
Chrystus przeszedł zwycięsko przez ustanowione ludzką słabością granice ipodziały na przyjaciół i nieprzyjaciół, naszych i obcych. Stwo-
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rzył fantastyczny program dla przyszłości, dla
wszystkich możliwości człowieka, mówiąc zwycięsko: „Miłujcie nieprzyjacioły wasze” (To jest
zwycięstwo 1966, 133-139).

Akcentował również potrzebę budowania zdrowej rodziny katolickiej (por. Wyszyński 1996, 48-56).
Po południu rozpoczęła się uroczysta sesja, podczas której wykład zatytułowany
„Kościół w służbie narodu” wygłosił ksiądz
Kazimierz Kowalski. Po jej zakończeniu biskupi udali się do Złotej Kaplicy, gdzie złożyli wieńce. Ogodzinie 20.00 biskupi wyszli
na balkon rezydencji arcybiskupa poznańskiego. Arcybiskup Baraniak iprymas Wyszyński wygłosili krótkie przemówienia do
licznie zebranych wiernych. Na zakończenie
obchodów wtym dniu uroczyście pożegnano
prymasa ibiskupów.
Od rana 18 kwietnia trwała adoracja
Obrazu Matki Boskiej. O 10.15 odprawiono mszę. Po jej zakończeniu ponownie zwrócił się do wiernych arcybiskup Baraniak.
Podziękował w nim wszystkim za udział
wobchodach tysiąclecia chrztu Polski wPoznaniu – za obecność, która zadała kłam
twierdzeniom komunistycznej propagandy olaicyzacji narodu polskiego iktóra potwierdziła jego katolicki charakter. Poinformował też zebranych oswej decyzji zwołania
w1968 roku synodu diecezjalnego. Po południu, także przez dwa następne dni, wkatedrze trwała adoracja obrazu przez przedstawicieli poszczególnych paraﬁi poznańskich.
Odbywały się także konferencje poświęcone
obecności Kościoła wświecie współczesnym
oraz dekretom soborowym.
22 kwietnia pożegnaniem Obrazu Matki
Boskiej zakończono obchody milenijne warchidiecezji poznańskiej. Nastąpiło to podczas
uroczystej mszy świętej w katedrze. Homilię wygłosił arcybiskup Baraniak. Stwierdził wniej, że obchody wGnieźnie iPoznaniu były wielką manifestacją jedności ludu
zKościołem. Następnie wprocesji przeniesiono obraz do czekającego przed katedrą samochodu. Trasą przez Środę Wielkopolską,
Ostrów dotarł on do Kępna, gdzie podczas
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mszy świętej został przekazany diecezji częstochowskiej (Pielgrzymka Obrazu Jasnogórskiego 1966, 163).
Uroczystości na Jasnej Górze miały być
zwieńczeniem kościelnych obchodów milenium chrztu. W tej uczestniczyć miał także papież. Ostateczna odmowa udzielenia
zgody na jego przyjazd została przekazana Watykanowi dopiero pod koniec kwietnia, a więc w ostatniej chwili. Kościół był
przygotowany na taką ewentualność, dlatego opracowano także program alternatywny,
bez udziału Pawła VI (Sznajder 2006, 133).
Na czas uroczystości milenijnych papież
ustanowił swym legatem kardynała Wyszyńskiego. Kościół planował, że wcentralnych obchodach weźmie udział około dwóch
milionów pielgrzymów z całej Polski. Obawiając się takiej frekwencji, władze państwowe starały się zrobić wszystko, by liczbę tę
znacznie zmniejszyć. Sam prymas przybył do
Częstochowy już 30 kwietnia, by nadzorować przygotowania. Uroczystość rozpoczęła
się 2 maja, późnym popołudniem. Po wieczornej mszy odprawiono nabożeństwo majowe, podczas którego kazanie wygłosił arcybiskup Kominek. Przez całą noc odprawiano
nabożeństwa i msze dla pielgrzymów. Uroczystości 3 maja rozpoczęła Procesja Tysiąclecia. Udekorowany nowymi koronami Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej niesiony
był przez osoby reprezentujące różne stany.
Przy 14 stacjach przedstawiane były chrześcijańskie dzieje narodu polskiego. Na szczycie odczytano depeszę Ojca Świętego. Następnie arcybiskup Wojtyła odprawił sumę,
podczas której kazanie wygłosił prymas. Po
jej zakończeniu nastąpił akt oddania Polski
w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego
(Na Jasnogórskich uroczystościach 1966, 183;
Sznajder 2006, 138).
Oddajemy dziś ufnym sercem wTwą wieczystą,
macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co
Polskę stanowi, za wolność Kościoła wświecie
iwOjczyźnie naszej, ku rozszerzaniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi. Oddajemy więc
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Tobie wniewolę miłości za Kościół całą Polskę,
umiłowaną Ojczyznę naszą, cały Naród polski, żyjący wkraju ipoza jego granicami. […]
Czyń z nami, co chcesz. Pragniemy wykonać
wszystko, czego zażądasz, byleby tylko Polska
po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb
wiary świętej, aKościół wOjczyźnie naszej cieszył się należną mu wolnością (Akt oddania Polski 1975, 442-443).

Wieczorem zorganizowano przed bazyliką pokaz tańców ludowych, spektakl obrazujący historię Polski. Odczytano także tekst
orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, będący zbiorowym aktem przebaczenia, zktórym naród polski miał wejść
wnowe tysiąclecie. Wostatnim dniu uroczystości odprawiono uroczystą sumę. Po południu odmówiono Różaniec. Wałami przeszła
procesja, na której zakończenie odmówiono
Apel Jasnogórski.
Gnieźnieńsko-poznańsko-częstochowskie uroczystości rozpoczynały kościelne obchody milenijne, które trwały winnych miastach Polski do początku 1967 roku. Miliony
ludzi uczestniczyły wtych wydarzeniach, dając wyraz swemu przywiązaniu do Kościoła
i religii. Wieloletni program duszpasterski,
anastępnie same uroczystości, nawet wbrew
woli ich kościelnych organizatorów, rzeczywiście okazały się manifestacją wymierzoną
przeciw komunistycznej władzy – były bowiem dla niej, szczególnie dla ortodoksyjnego Władysława Gomułki, przede wszystkim
manifestacją wpływów Kościoła katolickiego
wPolsce, mimo budowania od 20 lat nowego ustroju społeczno-politycznego. Można
zaryzykować tezę, że biskupi, zwłaszcza sam
prymas, zdawali sobie sprawę z wymowy
tych uroczystości, amoże nawet zakładali, że
taka manifestacja jest potrzebna, by budzić
sumienia Polaków, wzmacniając ich wiarę
i demonstrując potęgę Kościoła. W wygłaszanych kazaniach często przewijała się myśl,
że naród pozostał głęboko wierzący, niezależnie od intensywnej laicyzacji inieprzychylnej
polityki państwa. Wspólne przeżywanie milenijnych obrzędów powodowało też wzmocnienie poczucia wspólnoty, utrwalało przeko-
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nanie, że jest nas większość. Potwierdzeniem
tej tezy były miliony uczestników uroczystości wcałej Polsce – miliony wiernych zdecy-

dowały otym, że Kościół wyszedł zwycięsko
zkonfrontacji milenium chrztu Polski – Tysiąclecie Państwa Polskiego.
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The religious celebration of the millennium of Poland’s baptism

SUMMARY
fter WWII, the relations between the state and the Church underwent signiﬁcant changes. Soon
after 1945 the relations were still relatively good. This was because the authorities realised the
actual inﬂuence of the Church on the Polish society. However, that period was brief and in the late
1940s, the plan to eliminate the Church from the Polish society went into action. While the end to
the era of Stalinism changed the course of events, the improvement was not made for long. An open
conﬂict broke out when the Church presented its religious programme of the celebrations of the millennium of Poland’s . The authorities treated it like an attempt at confrontation, an expression of the
Church’s triumph and a part of the winning over of the Polish people. Therefore, the state retaliated with its own programme of celebrating the millennium of the Polish state. The actual celebrations
were preceded by the Great Novena with the aim of reviving Christianity in the Polish society. For
nine years, in all the parishes services, meetings and exhibitions were held. The picture of the Black
Madonna of Częstochowa travelled across Poland to visit all the parishes. The central ceremony started in Gniezno, the cradle of the Polish statehood. The celebrations attracted masses of Catholics; afterwards the bishops relocated to Poznań. Following nigh-long prayers in front of the picture of the Madonna in the Poznań collegiate church, the celebrations moved to the cathedral. Thousands of Poznań
inhabitants were proof of the society’s attachment to the Church and the religion. The jubilee ended
with celebrations at the Jasna Góra monastery. The authorities tried to undermine the celebrations by
organizing their own festivities. Obviously, the unprecedented scale of the celebrations (not intended by the primate or the episcopate) must have posed a problem to the relations with the authorities
as it was evidence of the Church’s huge inﬂuence. It seems that the Polish Catholic Church wanted to
prove to the communists that Poland had remained Catholic despite the policy of propagating atheism. All the authorities managed to achieve was to attract attention for a short time and to upset the
society which did not entirely understand or support the unique gesture i.e. the letter of Polish bishops to German bishops with a historical act of forgiveness and request to be forgiven. The millennium
celebrations contributed to reinforcing the role of the Church in Poland.
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Muzealnictwo
ANDRZEJ MAREK WYRWA
Instytut Historii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wPoznaniu
oraz
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Czym jest iczym ma być muzeum…? Kilka uwag do dyskusji
„Narzędzia dla muzeów jutra…”
The museum: what it is and what it should be? Several comments on “The tools for the museums of tomorrow…”
ABSTRACT: This article is an element of adiscussion held at the 1st Congress of Polish Curators organized in Łódź in 2015. The conference was dedicated to “The tools of the museums of tomorrow”. As
part of alarge-scale discussion, attempts were made to ponder and analyse “The type of institutional
and legal solutions that will be key with respect to the challenges faced by Polish museums”, the areas
where activity is imperative for the development of Polish museums in the future in the context of the
country’s cultural policy and the legal regulations stipulating the rules of managing museums. The
opinion presented in this article is an attempt at viewing these issues from the point of view of history
and the contemporary needs.
KEYWORDS: Museion, museums, open-air museums, attendance in museums, scientiﬁc research in museums, museum education.

(gr. Μουσεῖον τῆς Ἀλεξανδρείας, Μουσεῖον, Mouseíon) postrzegano jako miejsce szczególne, jako „świątynię muz”. Przez wieki przestrzeń izasady funkcjonowania tej instytucji podlegały ewolucji kulturowej. Zawsze jednak
odnosiły się one do podstawowego założenia, które stało ujego początków, jednym słowem –
do zabezpieczenia, utrzymania iugruntowywania pamięci!
Wtrakcie bardzo znaczących dla rozwoju polskiego muzealnictwa dyskusji prowadzonych
wdniach 23-25 kwietnia 2015 roku wramach IKongresu Muzealników Polskich wŁodzi
postawiono wiele tez, których celem było spojrzenie na miejsce iobecną rolę muzeów wnaszej przestrzeni kulturowej. Było mi dane bezpośrednio uczestniczyć wjednym zpaneli, poświęconym – jak mówił jego tytuł – „Narzędziom dla muzeów jutra…”. Wramach spotkania
starano się zastanowić nad dwiema zasadniczymi kwestiami: wjakich obszarach niezbędne są

O
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działania dla rozwoju polskiego sektora muzealnego wprzyszłości (wkontekście polityki
kulturalnej państwa oraz regulacji prawnych
określających zasady zarządzania instytucjami muzealnymi)? oraz „Jakiego typu rozwiązania instytucjonalne iprawne będą kluczowe ze względu na wyzwania, przed którymi
stoi polskie muzealnictwo?”1.
Dyskusja miała wielowątkowy charakter
ibędzie zapewne niejednokrotnie prezentowana wróżnych formach wspecjalistycznych
ipopularnonaukowych czy publicystycznych
opracowaniach. Nawiązując do wypowiedzi
uczestników panelu i własnych skrótowo
przedstawionych wówczas tez, wniniejszym
artykule chciałbym podzielić się dodatkowymi przemyśleniami, które narodziły się zpodejmowanych tam wątków.

HISTORYCZNE ZAŁOŻENIA
FUNKCJONOWANIA MUZEUM
Na wstępie moją uwagę chciałbym odnieść
do historii, do kształtowanych przez wieki
założeń muzealnictwa. Temat ten i zawarte
wnim pytania są bardzo złożone iwielowątkowe, związane z nim problemy – nierzadko rozpatrywane w historiograﬁi. Ale dziś,
wpędzie ku „nowoczesności”, bardzo często
zapomina się opodłożu, na którym muzeum
wyrosło. Zapomina się opodstawowych założeniach, między innymi przez tworzone obecnie nowe wizje metodologiczne, które – jak
uczy historia – za parę lat się zdezaktualizują,
lecz zanim to nastąpi, mogą zniszczyć wiele.
Nie ma tu miejsca na pogłębioną analizę, wzwiązku ztym pragnę tylko zasygnalizować niektóre problemy.
1

Pełen tytuł panelu, októrym mowa, brzmi:
„Narzędzia dla muzeów jutra. Jakiego typu rozwiązania instytucjonalne iprawne będą kluczowe
ze względu na wyzwania, przed którymi stoi polskie muzealnictwo?”. Kurator panelu – Stanisław
Horoszko; streszczenia wystąpień iinne reﬂeksje
ztej debaty patrz: IKongres Muzealników Polskich
2015 – niniejszy artykuł jest moim poszerzonym
głosem wtej dyskusji ipolemiką wstosunku m.in.
do głosów streszczonych tamże s. 227-237..
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Szukając podstawowych założeń muzealnictwa, należy sięgnąć do jego korzeni
ukształtowanych już w starożytności. Niezależnie od zmienności deﬁniowania pojęcia
„muzeum” w czasie, podstawowe założenia wywodzą się zmouseíonu wAleksandrii,
w obrębie którego mieściła się Biblioteka Aleksandryjska (III w. p.n.e.). W języku greckim, podobnie jak w języku łacińskim, mouseíon postrzegano jako „czwartą
piramidę”, a przede wszystkim – powtórzmy – jako „świątynię muz”, czyli instytucję przeznaczoną dla muz poszczególnych
gałęzi sztuki, jednocześnie stanowiącą rodzaj starożytnego ośrodka naukowego. Była
ona zatem pierwszą akademią nauk, gdzie
świadomie gromadzono, badano, a także przechowywano przeszłą i aktualną wiedzę oraz artefakty związane z kulturą, historią, tradycją idziedzictwem kulturowym
określonych miejsc i przestrzeni, gdzie dla
przyszłych pokoleń przechowywano „myśli” iwiedzę zprzeszłości iczasów współczesnych2. We wszystkich wspólnotach inarodach zapoczątkowane wówczas idee zróżną
dynamiką iwróżnej formie były podtrzymywane i kultywowane przez kolejne pokolenia, aż po współczesność. Wraz zewolucyjnymi przemianami kulturowymi (ewolucją
kulturową) przez wieki nadawano tym miejscom nowe formy, dostosowywano je do aktualnych potrzeb i warunków, ale zawsze
wramach czterech podstawowych założeń:
– gromadzenia dziedzictwa kulturowego – pozyskiwanego przez darowizny,
zakupy czy w wyniku badań (m.in. archiwalnych, archeologicznych) z zakresu historii sztuki, badań etnograﬁcznych,
przyrodniczych itp.;
– ochrony – przez co należy dziś rozumieć
m.in. odpowiednie zabezpieczenie ikonserwację pozyskanych zbiorów;
– badania – czyli według obecnych założeń wieloaspektowe analizy nauko2
Patrz m.in.: Słownik terminologiczny 1997,
270-271; Kumaniecki 1987, 254; Klukowski
2005; Meinardi 2005; także: Żygulski 1982; Wojnar 1991 iin.
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we posiadanych i chronionych w muzeach obiektów (z wykorzystaniem badań
interdyscyplinarnych);
– upowszechniania wiedzy wynikającej
z aktualnego rozpoznania posiadanych
zbiorów, czynionego zmyślą ougruntowywaniu tożsamości kulturowej wspólnot iich dzieł whistorii danej przestrzeni.
Wszystkie te założenia są dziś ujęte wdokumentach normatywnych (Ustawa omuzeach
1997-2015; Ustawa oochronie zabytków 2003;
Prawo muzeów 2008; Batko, Kotowski 2011).
Wzwiązku ztym wielu może powiedzieć, że
przecież to wszystkie założenia są realizowane
inie ma nad czym dyskutować. Gdy jednak
poddajemy je pogłębionej reﬂeksji iprzyglądamy się proponowanym obecnie nurtom
oraz kierunkom dalszego rozwoju muzealnictwa, które przede wszystkim kładą nacisk na
samowystarczalność i„teatralność” wmuzealnictwie, nasuwają się duże wątpliwości.
Wskazane wyżej założenia są podstawowymi wykładnikami deﬁnicji muzeum, przez co
należy rozumieć, że muzeum to miejsce, gdzie
są gromadzone, zabezpieczane (konserwowane), opracowywane iupowszechniane różnego
typu przedmioty dziedzictwa kulturowego danej społeczności, kraju czy przestrzeni, zktórymi one były związane. Muzeami nie można
więc nazwać, jak to się obecnie bardzo często czyni, parków kulturowych, różnego typu
centrów animacji kulturowej, centrów animacji naukowej itd. Wszystkie one mają bardzo
wielkie znaczenie dla ugruntowywania wiedzy
wspołeczeństwie, ale muzeami nie są. To także powinno być jednoznacznie wyartykułowane we wszystkich dokumentach normatywnych i ogólnym odbiorze społecznym. Mimo
że wielu odbiorców mówi o muzeach jako
obiektach skostniałych, mając na myśli między innymi skupienie działań na prezentacji
(wystawienniczej) zabytków, to nie wolno zapomnieć, że zabytek jest podstawą istnienia
muzeum! Jego prezentacja zaś i opowiadana przez jego pryzmat historia to bardzo ważna (czwarta) kategoria podstawowych założeń funkcjonowania muzeum, związana zich
udostępnianiem.

Museion.indd 61

Nie wchodząc w szczegółowe komentarze, jednoznacznie stwierdzić należy, że
między wspomnianymi wyżej czterema założeniami zawsze powinna istnieć bezwzględna równowaga, jej zakłócenie prowadzi bowiem do poważnych odstępstw od
założeń podstawowych.
Od wielu wieków muzea były ośrodkami kulturalnymi, przy których gromadziła się elita intelektualna, powstawały prądy
naukowe itp., muzea animowały życie lokalnych społeczności. W różnych wymiarach
tak powinno być też obecnie. Przestrzenie
przymuzealne powinny być wdalszym ciągu
miejscami spotkań ispecyﬁcznymi, niezaburzającymi powagi tego miejsca, swego rodzaju punktami rekreacyjnymi, miejscami intelektualnych przeżyć, do których ze względu
na atmosferę będzie się chętnie wracać, by
dotknąć minionego świata i treściwie, spokojnie spędzić czas, przynajmniej przez
chwilę wyłączyć się zzabieganej codzienności… To trudne zadanie, ajego realizacji zagraża oddzielony bardzo cienką granicą kicz.
Musi więc być ono bardzo umiejętnie powiązane zkategorią czwartą, czyli udostępnianiem wiedzy wypływającej z muzeum,
i bardzo przemyślanej aranżacji miejsca takiej formy wypoczynku (np. kawiarenki prezentującej muzykę zepoki, kopie wybranych
zabytków i serwującej potrawy z czasów).
Nie można jednak doprowadzać do tego, że
w kontekście obecnych wzmożonych tendencji komercyjnych, mających na celu tylko samoﬁnansowanie, dąży się do tworzenia
z muzeów lub przy nich przede wszystkim
ośrodków ocharakterze rekreacyjno-rozrywkowym, bardzo często odbiegającym od charakteru świątyni muz, jaką muzea były ijaką
powinny pozostać.
Sądzę, że nie tędy droga. Od starożytności
bowiem kwestie związane z utrzymaniem
ośrodków muzealnych należały do państwa
lub wielkich mecenasów kultury, czy też
majętnych „wolontariuszy” kultury, dzięki którym tworzone były tzw. gabinety
osobliwości.
Na marginesie warto dodać, że dzięki zaangażowaniu się mecenasów muzeów wła-
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śnie wtego typu działania ich pierwotne Ja
przetrwało wieki inie zginęło wraz znimi…
Obecnie muszą być jednak ustalone normy
prawne, które pozwolą na większe zainteresowanie muzeami mecenasów prawnych iﬁzycznych. Kwestie te powinny być przedmiotem głębokiej reﬂeksji Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Finansów, parlamentarzystów i innych
instytucji, wtym władz samorządowych różnego szczebla, aby stworzyć warunki dla
sponsorowania muzeów ikultury polskiej.

MUZEA NA WOLNYM POWIETRZU…?
Wdotychczas wydanych dokumentach normatywnych pojęcie „muzeum” odnosi się
przede wszystkim do obiektów, które można by nazwać muzeami architektonicznymi,
czyli mieszczących się na stałe wbudynkach.
Pojęcie to obejmuje też istniejące od XIX wieku muzea na wolnym powietrzu, zwane od
szwedzkiego parku architektury drewnianej
skansenami lub muzeami typu skansenowskiego. Obecnie traktowane są one na równi
zmuzeami architektonicznymi, choć ich charakter ipotrzeby są bardziej złożone, awielokrotnie znacząco odmienne od tych, jakie
dotyczą muzeów architektonicznych. Muzea na wolnym powietrzu obok wspólnych
z muzeami architektonicznymi założeń statutowych stawiają znacznie więcej wymagań
niż te pierwsze. Ktoś powie, że to nieprawda.
Praktyka jednak pokazuje, że zupełnie inne
są wtym przypadku choćby potrzeby związane z utrzymaniem, konserwacją, animacją przestrzeni i upowszechnianiem w nich
wiedzy historycznej, przyrodniczej. Wymagają więc one zupełnie odmiennego spojrzenia istosownej do tego opieki ﬁnansowej organizatorów, w tym Ministerstwa Kultury
iDziedzictwa Narodowego.
Pragnę też zwrócić uwagę, że wprzypadku muzeów na wolnym powietrzu brakuje
obecnie założeń metodyczno-typologicznych
ich rozróżnienia. Nie są to bowiem już tylko, jak pierwotnie przyjmowano, skanseny
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etnograﬁczne, ale skanseny archeologiczne,
osadnicze iarchitektoniczne zróżnych przedziałów czasowych, skanseny architektury sakralnej, martyrologiczne, przemysłowe,
przestrzenie wiejskie, miejskie itp. Wnoszę
więc, aby w dokumentach normatywnych
wodniesieniu do tego typu muzeów znalazło
się odpowiednie wyodrębnienie iuszczegółowienie, aco za tym idzie – nadanie im zupełnie innej rangi prawnej.
Wracając do sprawy ﬁnansowania muzeów na wolnym powietrzu – w planach budżetowych instytucji opiekuńczych, którym
jednostki te podlegają, najczęściej są one
traktowane jak muzea architektoniczne. Tak
być jednak nie powinno. W tym kontekście pragnę zwrócić uwagę organizatorów na
szczególne potrzeby tych ośrodków, przede
wszystkim potrzeby stałej permanentnej
konserwacji zbiorów (w przynajmniej rocznych i nie dłuższych niż pięcioletnie odstępach czasu), które obecnie najczęściej są
niezauważane. Tymczasem wiedzieć ipamiętać trzeba, że gdyby nie muzea skansenowskie, bardzo wiele elementów dorobku kulturowego, również zachowywany w nich
pierwotny obraz kulturowy, uległoby zapomnieniu i zniszczeniu, czego najlepszym
przykładem są zmiany wsi polskiej, której
dawny obraz chroniony jest już praktycznie tylko wmuzeach skansenowskich. Warto zaznaczyć, że ostatnie spostrzeżenie dotyczy też grodów prahistorycznych (Biskupin),
miejsc dawnej „wytwórczości rzemieślniczej”
(Krzemionki Opatowskie), przestrzeni wczesnośredniowiecznych (Ostrów Lednicki, Łęczyca), nowożytnych iwielu innych.
Istnieje też bezwzględna potrzeba zmian
obecnych przepisów wprawie budowlanym
wodniesieniu do muzeów na wolnym powietrzu: należałoby wziąć pod uwagę specyﬁkę
działań budowlanych (rekonstrukcji, restauracji) prowadzonych w tych muzeach, ponieważ prace budowlane wtakich przestrzeniach mają zupełnie inny charakter izadania.
Normy prawne zatem powinny narzucać indywidualne, odpowiednio zmodernizowane
podejście, uwzględniające charakter budownictwa wtych miejscach, wspierać działania
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mające na celu zabezpieczenie naszego dziedzictwa kulturowego. Dotyczy to też przepisów związanych zochroną przyrody wprzestrzeni skansenowskiej itp. (patrz też: Wyrwa
2014; Wyrwa 2015a; Wyrwa 2015b).

MUZEA AFREKWENCJA
Pamiętać też trzeba, że muzea nie są tylko dla frekwencji, jak wielu dziś sugeruje, ale dla ochrony zbiorów iich przechowania dla przyszłości, aby mogły mówić onas
po nas! Jak pokazują przeprowadzone przez
nas badania, frekwencja wmuzeach uzależniona jest od wielu czynników – zarówno od
typu i miejsca położenia danego muzeum
(i wynikających z tego warunków atmosferycznych), jak iod aktualnie, bardzo często
subiektywnie kreowanych przez media, kierunków patrzenia na przeszłość itd. (patrz
m.in.: Nowacki 2010; Wyrwa, Kostrzewska
2010; Hetman 2012). Tę ostatnią kwestię
bardzo dobrze widać w kontekście prezentacji wiedzy ohistorii Polski, która obecnie
praktycznie zamyka się na czasach współczesnych, pomijając między innymi historię korzeni naszej przeszłości związanej zdynastią
piastowską; wbardzo małym stopniu zwraca
się uwagę na czasy nowożytne po wiek XIX,
ich wieloraki dorobek kulturowy itd. Takie
podejście każe zastanowić się nad kierunkami kreowania wiedzy oprzeszłości naszego narodu, nie tylko wkręgach naukowych
i muzealniczych, ale i administracyjnych.
Brak zachowania równowagi może mieć już
wnajbliższej przyszłości bardzo przykre konsekwencje (patrz m.in. Wyrwa 2015b).

MUZEA ABADANIA NAUKOWE
Wkontekście badań naukowych ikonserwacji zbiorów jednoznacznie stwierdzić należy,
że wszystkie zbiory tak organizatorzy muzeów, jak imuzealnicy powinni widzieć przez
interdyscyplinarne ich poznanie. Zadaniem
samych organizatorów zaś, w tym przede
wszystkim państwa, jest troska o zabezpie-
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czenie odpowiednich środków na tego typu
działania. Co prawda środki takie są dysponowane, ale w wymiarze, który absolutnie
nie pozwala na realizację większości projektów. Szczególnym mankamentem są tu wkłady własne przeznaczane na realizację projektowanych zadań badawczych; ze względu na
znane trudności ﬁnansowe muzeów powstaje
pytanie, jakie środki może wyłożyć muzeum,
które takich środków nie ma.
Dla realizacji projektów naukowych,
których przedmiotem są badania pojedynczych zabytków czy całych kolekcji (zbiorów tematycznych) powinno się tworzyć
przy muzeach zespoły naukowe gromadzące
specjalistów różnych dyscyplin naukowych,
znawców zkraju i– jeśli istnieje taka potrzeba – zośrodków zagranicznych. Musi wtym
zakresie istnieć stała współpraca muzeów
z uniwersytetami, ośrodkami Polskiej Akademii Nauk iinnymi jednostkami naukowymi. Dobór takiego zespołu narzuca przedmiot badań (patrz m.in. Wyrwa 2012).

EDUKACJA MUZEALNA
Odnośnie do kwestii związanej z nowoczesną i umiejętną prezentacją zbiorów muzealnych stwierdzić należy, że muzea muszą
obecnie przyjąć, i w dużej mierze już przyjmują, zupełnie inne zadania niż dawniej. Jak
dobrze wiadomo, świadomość historyczna
społeczeństwa – szczególnie przez bardzo
wielkie spłycenie wszkołach podstawowych,
gimnazjach i liceach nauki historii, historii
sztuki, edukacji ożyciu wczasach prahistorycznych i wczesnośredniowiecznych – jest
obecnie szczątkowa, awszerszym wymiarze
dostępna bardzo wąskiemu gronu. Wzwiązku z tym ważnym zadaniem muzealników
jest rzetelnie przemyślana i wieloaspektowa
prezentacja obiektów oraz aranżacja przestrzeni, w której się one znajdują. Nie wolno tylko poddawać się aktualnym trendom,
które nastawione są przede wszystkim na
prezentację przez wystawy. Nie wolno się zachłystywać modnymi obecnie formami audiowizualnymi itp. Te ostatnie bowiem, jak
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wiadomo, starzeją się już po kilku latach stają
się nieatrakcyjne, gdy tylko powstają nowe.
Dlatego podstawową wykładnią prezentacji iopowiadania ohistorii wmuzeach moim
zdaniem – isądzę, że nie tylko moim – powinien być zabytek, wkontekście którego różnymi formami będziemy opowiadali jego historię iludzi, którzy byli lub mogli być znim
związani. Wdziałaniach tych należy zarazem
uwzględnić odpowiednio dobrane idostosowane do grup wiekowych wizualne idźwiękowe środki przekazu, jak izapewnić wysokiej klasy wykształconych edukatorów, dzięki
którym na tyle poruszona zostanie wyobraźnia odbiorcy, że przez dostarczaną mu wiedzę
samodzielnie będzie on mógł wiarygodnie
iplastycznie rekonstruować sobie obraz danej
przestrzeni iżycia ludzi wczasach, zktórymi
zabytki te pierwotnie były związane. Jak
mówi doświadczenie, przy konstruowaniu
programów animacyjnych, niezależnie od
wiedzy i zaangażowania muzealników, trzeba korzystać zdoświadczenia merytorycznego zespołu składającego się zróżnych specjalistów, którego skład będzie uzależniony od
charakteru obiektu, tak aby historyczne ślady
w nich zawarte wiarygodnie opowiadały historię wnich ukrytą. Ponadto istotne jest, by
pamiętać, że sam obiekt odbierany jest przez
zwiedzających najczęściej tylko na podstawie
jego zewnętrznych cech, jest on dla wielu niemy izaczyna mówić dopiero wtedy, kiedy za
pomocą odpowiednich metod iśrodków pozwolimy mu opowiadać swoją historię. Wszelkie tego typu działania powinny być jednak
bardzo mocno przemyślane, aby nie stawały

się agresywnym wejściem wprzestrzeń historyczną ikiczem zakłócającym otoczenie wokół niego, aby nie wprowadzały też zamieszania interpretacyjnego. Dziś nie wystarczy
już tylko opis pod zabytkami czy krótkie informacje zawarte w ulotkach, folderach lub
na tablicach ustawionych przy danym obiekcie. Korzystając ze źródeł ikonograﬁcznych,
historycznych, archeologicznych i etnograﬁcznych, trzeba w przemyślany sposób animować przy nim obrazy, które mogłyby się
do niego odnosić (mowa tu owykorzystaniu
na wystawach manekinów wstrojach historycznych adekwatnych do czasów, októrych
opowiadają, nieożywionej animacji określonego wydarzenia, np. bitwy, wformie przestrzennej dioramy, wprowadzaniu ożywionej
animacji danej przestrzeni przez animatorów
historii, warsztatach edukacyjnych itp. – szerzej patrz m.in. Edukacja muzealna w Polsce 2012). Wszystko jednak musi być podporządkowane wiarygodności historycznej.
Każdy zabytek, jak zapisano wKarcie Weneckiej, „jest nierozdzielny od historii, której jest
świadectwem, iod otoczenia, wktórym jest
położony” (Karta Wenecka 2014, 10).
Reasumując, we wszelkich działaniach
związanych z„nowymi” kierunkami kształtowania muzealnictwa potrzeba dziś wiele
rozsądku iwspomnianej na wstępie równowagi wkreowaniu jego współczesnych dróg
rozwoju, aby uniknąć rozczarowania – aby
nie okazało się, że zachwyt nad aktualnym
nurtem metodologicznym jest już nieaktualny, adokonane zmiany wprowadziły zamęt
isą przyczyną kolejnych frustracji.
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The museum: what it is and what it should be?
Several comments on “The tools for the museums of tomorrow…”

SUMMARY
ince the ancient times, the museum (Greek Μουσεῖον τῆς Ἀλεξανδρείας, Μουσεῖον Mouseíon)
has been regarded a special venue perceived as “the temple of the Muses”. For centuries, the space
and the modus operandi of this institution would undergo cultural evolution. However, they would
always relate to the fundamental and original assumption i.e. to safeguard, maintain and consolidate memory!
In the course of discussions of grave importance to Polish museums held on 23-25 April 2015 as
part of the 1st Congress of Polish Curators in Łódź, many hypotheses were put forward with the goal of

S

Museion.indd 65

2016-06-20 10:57:49

ANDRZEJ MAREK WYRWA
66

analysing the role of contemporary museums in the Polish cultural space. One of the panels (in which
I directly participated) was dedicated to “The tools for the museums of tomorrow”. As part of a largescale discussion, attempts were made to ponder and analyse “The type of institutional and legal solutions that will be key with respect to the challenges faced by Polish museums”, the areas where activity is imperative for the development of Polish museums in the future in the context of the country’s
cultural policy and the legal regulations stipulating the rules of managing museums.
There were many aspects of the discussion; it is bound to be presented many times and in various
forms in specialist and popular science magazines. By referring to these discussions and my own theses
presented brieﬂy as part of the congress panel, it is my intention to share in this abridged article extra
thoughts which occurred to me following some of the discussed aspects. In a very synthetic form, the
article presents issues related to the historical assumptions of museums’ and open-air museums’ operations; attendance in museums and their operations; museums as research and education centres.
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AGNIESZKA MURAWSKA
Muzeum Narodowe wPoznaniu

Zawód: muzealnik. Spojrzenie okiem historyka
Profession: curator. A historian’s view
ABSTRACT: The notion of a curator is among the three fundamental notions of museology together
with the museum and exhibits. A reﬂexion upon the understanding of the profession of a curator from
a historical point of view is a prerequisite for identifying the scope of research accompanying works
on a dictionary of Polish curators. The analysis included the following notions: a (collection) curator, a
museologist and a custodian, the relations among them and the syntactic changes.

KEYWORDS: museum curator, collection restorer, museologist, custodian.

D

– zawierającym biogramy osób zasłużonych dla powstania irozwoju muzealnictwa – potrzebny jest
namysł ianaliza pojęcia „muzealnik”; jego zakresu terminologicznego, możliwych konotacji
ioboczności znaczeniowych. Niezbędna przede wszystkim jest jednak reﬂeksja nad tym, kim
realnie był ijest muzealnik. Jaka jest treść, ajaki zakres tego pojęcia? Czy należy stosować
deﬁnicję zwracającą uwagę na cechy związane zistotą desygnatu tego pojęcia (awięc wąską),
czy na cechy typowe, albo też wszystkie możliwe (byłyby to deﬁnicje szerokie wujęciu leksykograﬁcznym)? Wreszcie trzeba też odpowiedzieć na pytanie, jakie zadania zawodowe konstytuują ten zawód ico stanowi jego istotę1.
Słowo „muzealnik” wywodzi się od słowa „muzeum”, a pozostaje w relacji ze słowem
„muzealium”, i to one wyznaczają jego zakres. Nie ma muzealnika bez muzeum i muzealiów, w przeciwieństwie do innych zawodów, które są wykonywane w muzeum. Profesje
inne od zawodu muzealnika nie są konstytutywne dla działalności muzeum imogą być realizowane wwielu innych instytucjach oraz ﬁrmach. Muzealnicy ikonserwatorzy muzealni zaO PODJĘCIA PRAC BADAWCZYCH NAD SŁOWNIKIEM MUZEALNIKÓW POLSKICH

1

Zadaniem niniejszego artykułu nie jest rozstrzygnięcie postawionych wyżej kwestii; jego celem jest
przedstawienie opinii na temat zawodu muzealnika wpracach wybitnych przedstawicieli tego zawodu ibadaczy historii muzealnictwa jako podstawy niezbędnej do podjęcia reﬂeksji nad postawionymi pytaniami.
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bytków są dziś dwoma ﬁlarami tworzącymi
konstrukcję osobową muzeum, realizatorami niezbędnych działań podstawowych wobec muzealium.
„Muzealnik” to pojęcie bardzo młode,
tym bardziej niezbędna w kontekście rozpoczęcia prac nad słownikiem muzealników
wydaje się więc reﬂeksja nad historycznymi zmianami określeń izakresu pojęciowego
związanego ztym zawodem, anawet często
artykułowaną służbą imisją osób mających
wswej pieczy zbiory.
Trwający od końca XVIII wieku2 intensywny rozwój muzeów, bibliotek iarchiwów,
a więc tych instytucji, które posiadają różnego rodzaju kolekcje przedmiotów, spowodował konieczność powołania do pracy
osób profesjonalnie nimi się opiekujących,
w przypadku muzeów – osób określanych
dzisiaj mianem muzealników. Określenia
wcześniejsze i stojące za nimi pojęcia – to:
konserwator (zbiorów), muzeolog oraz kustosz, atakże prekursor muzealnictwa. Każdemu z nich należy poświęcić nieco uwagi,
odwołując się do rozmaitych źródeł pisanych: dokumentowych, narracyjnych, normatywnych, atakże wykorzystując muzealniczą historiograﬁę.
Określenie „prekursorzy muzeologii polskiej” (Malinowski 1970, 160), zaczerpnięte
z tytułu podstawowej dla treści niniejszego
artykułu pracy Kazimierza Malinowskiego, oznacza zdaniem autora osoby związane zarówno zprojektowaniem, zakładaniem
iprowadzeniem muzeów, jak izkolekcjonowaniem zbiorów zmyślą oudostępnieniu ich
badaczom ipubliczności. Szerzej deﬁniował
to pojęcie Mieczysław Treter. Do grona poprzedników muzealnictwa włączył on osobistości, o których wiadomo, że zajmowały
się kolekcjonowaniem dzieł sztuki: przedstawicieli rodu Jagiellonów, Piotra Tomickiego, niektórych Radziwiłłów, Jerzego Osso2
Archiwa i zbiory powstawały już w cywilizacjach Dalekiego iBliskiego Wschodu oraz starożytności grecko-rzymskiej, o czym świadczy sama
nazwa „muzeum”. Niemniej nie ten okres jest
przedmiotem niniejszych rozważań.
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lińskiego iwielu innych (Treter 1917, 103)3.
Jeśli od końca XVIII wieku funkcje muzeów zostały określone – instytucje te miały łączyć zadania gromadzenia dóbr kultury i natury, szerzenia oświaty i kultury
z zadaniami wychowawczymi i patriotycznymi, zachowując charakter instytucji naukowych – to osoby spełniające te zadania
musiały posiadać kwaliﬁkacje służące ich realizacji. Później wielokrotnie podkreślano, że
muzea i muzealia powinny być pod opieką
fachowców, aodstępstwa od tej reguły piętnowano4. Jednakże wpierwszych projektach
mówiących opotrzebie stworzenia wPolsce
instytucji muzealnej nie poświęcano uwagi
osobom, które miały te muzea prowadzić,
azbiory opracowywać izabezpieczać5.
Ślad roli, jaką luminarze kultury przypisywali wowych czasach pracy nad kolekcjami, znajduje się wliście Stanisława Augusta
do Augusta Moszyńskiego (1776), w którym król nalegał na jak najszybsze sporządzenie katalogu swojej kolekcji, zwracając
adresatowi uwagę na zamiar upublicznienia
informacji oposiadanym zbiorze: „Wykonał
Pan połowę zadania, druga połowa nie jest
opracowana, to tak jakby niczego nie było
[…]”. „Zpowodu tego […] [a]ni ja sam, ani
nikt inny nie może korzystać zmoich rycin
imedali ” (Mańkowski 1926, 4 i14). Anna
zSapiehów Jabłonowska, darowując wroku
1788 Rzeczypospolitej własne systematycznie prowadzone i zasobne muzeum historii
naturalnej w Siemiatyczach, sama nie zdoławszy doprowadzić do skatalogowania zbioru, nakazywała, „żeby był kto zesłany dla
zwiedzenia iego y zregestrowania” (Hrynie3
O zbiorach muzealnych w dawnej Polsce –
zob. Treter 1917, 6-8.
4
Na przykład Kopera, dokonując inspekcji
Muzeum Polskiego w Rapperswilu, stwierdza, że
ono „kompromituje polską naukę”, a „urzędniczy
personel poważniejszych muzeów zagranicznych
składa się zawsze zludzi fachowych” (cyt. za: Malinowski 1970, 67, przyp. 59).
5
Zob. projekt Stefana de Rieule z roku 1766
(dotyczący muzeum geologii iprzyrody) oraz projekt „Musaeum Polonicum” Michała Mniszcha
zroku 1775.
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wiecki 1945, 262-267; cyt. za: Malinowski 1970, 16). Są to pierwsze ślady myślenia
otym, że zbiory muzealne, by mogły spełniać różne funkcje, muszą być opracowane,
oraz pierwsze próby egzekwowania tego postulatu. Pośrednio stwierdzają więc konieczność zaangażowania osób, które zapewnią
fachowy nadzór i pracę nad zgromadzonymi muzealiami. Pierwszy polski przewodnik
po zbiorach, wzorowany na precyzyjnym katalogu Aleksandra Lenoira, twórcy Muzeum
Pomników Francuskich, wroku 1828 ogłosiła drukiem pod swoim nazwiskiem Izabela
zFlemmingów Czartoryska (Poczet pamiątek
1928, 128; Malinowski 1970, 17; Żygulski 1998, 55-56). Przewodnik zawierał 1531
pozycji obejmujących ok. 3000 eksponatów.
Każda pozycja odzwierciedlająca układ topograﬁczny przestrzeni muzeum opatrzona
została numerem bieżącym, nazwą przedmiotu oraz – oile to było możliwe – miejscem pochodzenia iinformacją oosobie, od
której został pozyskany, atakże jaką drogą,
daru czy zakupu. Czyż nie była to praca iście
muzealnicza?
Pierwsze postulaty dotyczące nie tylko
charakteru zadań, ale również cech, wiedzy
i umiejętności opiekuna zbiorów sformułował wtym samym czasie Feliks Bentkowski
(1781-1852), profesor historii powszechnej,
konserwator6, czyli kustosz uniwersyteckiego Gabinetu Numizmatycznego (od 1827
r.), atakże dziekan Wydziału Nauk iSztuk
Pięknych. Przygotował Instrukcję dla konserwatora Gabinetu numizmatycznego przy Królewskim Aleksandrowskim Uniwersytecie (Bieliński
1907, 613-648), zatwierdzoną przez Radę
Wydziału7. W czterech rozdziałach ujętych
6

„Jako Konserwator gabinetu numizmatycznego […] za obowiązek poczytywałem przedstawić publiczności, […] co uniwersytet nasz posiada
w numizmatach polskich, lub z dziejami polskiemi związek mających […]” (Bentkowski 1930,
III). Ta autodeﬁnicja wyjaśnia niezrozumiałe dla
dzisiejszego czytelnika określenie, którego znaczenie zasadniczo się zmieniło.
7
Tekst Instrukcji został zamieszczony na stronach 638-640 przywołanej pracy Bielińskiego (Bieliński 1907).
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wposzczególne paragrafy określił zasady organizacji pracy, wymagania wobec opiekuna
zbioru, zasady inwentaryzowania i katalogowania, pozyskiwania, udostępniania oraz
kontroli. Najważniejsze dla autora było zapewnienie bezpieczeństwa zbioru podczas
wszystkich czynności.
Instrukcja została uznana za pierwszy
akt normatywny muzealnictwa polskiego (Malinowski, 1970, 22). Zawierała postulaty świadczące dziś ostałości muzealniczych obowiązków izadań muzealnika, choć
oczywiście sformułowania te w dokumencie wprost nie padły. Bentkowski nie wątpił wto, że „zawiadywanie gabinetem poruczone być może tylko osobie, mającej za sobą
prócz zaufania materialnego nade wszystko
rękojmię moralną” (Bieliński 1907, 638).
Pomimo tak jasno postawionego wymagania
natury etycznej wdalszej części żądał przestrzegania procedur umożliwiających kontrolę zbiorów, itym samym działań konserwatora. Według zamieszczonych wInstrukcji
wytycznych: aby zawsze mógł być podany stan zbiorów, konserwator jest odpowiedzialny za właściwe prowadzenie inwentarza i katalogu systematycznego; inwentarz
mają uzupełniać cztery księgi – dziennik nabytków iubytków, księga kupna, księga darów iksięga dubletów; zapisy we właściwych
księgach powinny być dokonywane wterminie ośmiu dni od daty wpływu, a systematyczny katalog całego zbioru uzupełniany.
Ponadto: konserwator ma zadbać o dopełnianie i kompletowanie zbiorów, zwłaszcza
polskich i z Polską związanych (przy czym
autor ostrzega przed zakupami przekraczającymi roczny limit); zbiory mają być udostępniane raz w tygodniu, a prawo do korzystania znich mają mieć nie tylko uczeni
oraz studenci, lecz również inne osoby znane zjakiejkolwiek pracy ogłoszonej drukiem,
atakże „miłośnicy”. Instrukcja zabraniała natomiast wypożyczania zabytków poza obręb gabinetu. Jeden zparagrafów zalecał, by
konserwator wykładał na uniwersytecie, wykorzystując zbiory tak, by nie poniosły one
żadnej straty, oraz publikował prace naukowe, które będą zaznajamiać „publiczność ze
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skarbami naukowymi gabinetu” (Bieliński
1907, 640). Ma być on odpowiedzialny za
całość zbioru icorocznie składać raport ostanie zbioru, atakże być przygotowanym zawsze na żądanie rektora lub dziekana wydziału do przedstawienia stanu zbioru lub
jego okazów wkażdej chwili. Wprzedostatnim paragraﬁe Bentkowski zamieścił postulat, którego istota obowiązuje i dziś każdego muzealnika: „[…] konserwator […] nie
będzie posiadał ani nabywał własnego zbioru numizmatycznego” (Bieliński 1907, 640),
awostatnim – że każdorazowo mianowany
konserwator ma złożyć przed objęciem stanowiska oświadczenie na piśmie, wktórym
zobowiązałby się do przestrzegania przepisów Instrukcji. Wymagania stawiane opiekunowi zbiorów przytoczone powyżej nie tylko
nie straciły na aktualności. Zachowały znaczenie, aze względu na coraz większą wartość i unikalność muzealnych zasobów powinny być konsekwentnie realizowane.
Zdaniem Malinowskiego pierwsza połowa
XIX wieku to czas, gdy wykształciły się proﬁl i„wymagania kwaliﬁkacyjne”, jakim powinien odpowiadać wtedy pracownik muzealny (nazywany przez autora muzeologiem).
Miał on mianowicie posiadać: wykształcenie uniwersyteckie wzakresie dyscypliny reprezentowanej przez dane muzeum, uzupełnione wiedzą specjalistyczną muzeologiczną,
uzyskaną drogą praktyki istudiów wnajważniejszych placówkach zagranicznych, być wykładowcą na uczelniach wyższych, prowadzić
samodzielne prace naukowe i publikować
wyniki swych badań. Nie mniej istotne były
wymagania natury moralnej: poczucie odpowiedzialności, bezinteresowność, uczciwość
isumienność (Malinowski 1970, 21-22).
W wieku następnym zdecydowanie
wzrasta częstotliwość użycia słowa „kustosz”
na określenie wykwaliﬁkowanego pracownika muzealnego odpowiedzialnego za zbiory,
pojawiające się obok innych nazw osób pracujących na rzecz muzeum, jak „laborant”,
„bibliotekarz”, „sekretarz”, „rysownik”. Jednak niektóre znajważniejszych polskich placówek muzealnych, wśród nich Muzeum
Książąt Czartoryskich w Krakowie, Mu-
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zeum Książąt Czartoryskich wGołuchowie,
Muzeum im. Mielżyńskich wPoznaniu, dla
osoby merytorycznie i administracyjnie odpowiedzialnej za zbiory muzealne zachowały
miano konserwatora (Kaczmarek, Kaczmarek, Silska 2013, 15, przyp. 12).
Stefan Stobiecki w 1910 roku w opracowanym przez siebie memoriale poświęconym powstaniu, celom izadaniom muzeum
przyrodniczego postulował, by poszczególne działy miały odpowiednią liczbę kustoszy,
pomocników lub asystentów i laborantów
(Stobiecki, 1910; cyt. za: Malinowski 1970,
43). Wdwa lata późniejszym projekcie Regulaminu muzealnego zawarł paragrafy mówiące
ozadaniach personelu muzealnego – kustoszy ikustoszy pełniących funkcje dyrektorów
działów. Oprócz prowadzenia dokumentacji
iksiąg wsposób zbliżony do koncepcji Bentkowskiego jako zadania kustoszy Stobiecki
wskazywał pracę naukową, konserwację, prowadzenie zapisków muzealnych, układanie
zbiorów iich oznaczanie. Kustosze mieli także zbiory udostępniać naukowcom oraz objaśniać je publiczności, ito pomimo postulatu
utworzenia osobnej jednostki organizacyjnej
mającej zajmować się dydaktyką (polegającą na organizacji cykli wykładów iodczytów,
wycieczek po kraju i kursów dla urządzających muzea). Zadaniem oodrębnym charakterze miało być prowadzenie spraw ﬁnansowych działu8. Wspomniana w memoriale
sprawa odpowiedniej do stawianych zadań
liczby kustoszy była wielokrotnie przedmiotem troski osób borykających się z kosztami utrzymania muzeów. Zdawano sobie jednak sprawę ztego, że tylko właściwa opieka
warunkuje wysoki poziom pracy muzealnej.
Rozumiejąc rolę kustoszy, zarząd Muzeum
Narodowego w Rapperswilu w roku 1891
uzasadniał konieczność zwiększenia personelu muzealnego następująco:
8

Malinowski ocenia projekty Stobieckiego
bardzo wysoko, konstatując, że „wiele zjego zaleceń nie straciło do dziś swojej aktualności, inne zaś
godne są uwzględnienia wdyskusjach nad nierozwiązanymi do dziś problemami” (Malinowski 1970,
48-50).
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Stanął mianowicie zarząd na gruncie jedynie
słusznego pojmowania sztuki muzealnej, że
zbiory wszelkie nabierają właściwego, muzealnego znaczenia dopiero wtedy, gdy zostaną krytycznie opracowane i w tej postaci podane do
użytku zwiedzających. Najpiękniejsze zbiory
będą składem bezkształtnym, a każdy w nich
przedmiot czcionką zarzuconą, dopóki praca
muzeoznawcza nie ułoży znich księgi żywej –
rozumnej iwymownej (Wasilewski 1984, 45)9.

Warto wspomnieć, że wskład owego zarządu wchodził Wawrzyniec Engeström,
osoba wielce zasłużona dla poznańskiego
Muzeum im. Mielżyńskich. O ważnej, jakkolwiek będącej jedynie szczegółem, kwestii
dotyczącej kadry muzealnej wypowiedział się
Agaton Giller, relacjonując projekt hrabiego
Władysława Platera, twórcy Muzeum Narodowego w Rapperswilu. Wypowiedź zawierała postulat ustawicznego podnoszenia
kwaliﬁkacji przez personel muzealny dzięki planowanemu, powołanemu w tym celu
towarzystwu muzealnemu, które zjednoczyć
miało wszystkie muzea wEuropie iAmeryce pracujące nad podniesieniem umiejętności muzealnych (Mansfeld 2000, 11). Zdaniem Malinowskiego apel o podnoszenie
umiejętności muzealnych kustoszy dowodzi
wykształcenia się wtedy odrębności specjalistycznej muzealnictwa; otym samym świadczy także to, że pracę wewnętrzną nad zbiorami uważano wówczas za właściwe „pole
muzeoznawstwa” (Malinowski 1970, 62).
Tuż przed wybuchem Iwojny światowej
na ziemiach polskich miało miejsce wydarzenie świadczące opowstaniu iwykształceniu
się samoświadomości zawodowej osób, których obiektem działań zawodowych są muzealia, amiejscem pracy jest muzeum. Specjaliści wtej dziedzinie nazwali wtedy siebie
samych muzeologami, wydarzenie zkolei –
zjazdem muzeologów powołujących organi9

Wpodobnym duchu omuzeum jako o„wielkiej, obrazkowej książce, łatwo dostępnej nawet dla
mało wykształconego umysłu”, powstałej dzięki
pracy stale kształcących się kustoszy mówiła doktor
Regina Danysz-Fleszarowa, geograf zPaństwowego
Muzeum Geologicznego, podczas posiedzenia Senatu w1936 roku (zob. Mansfeld 2000, 12).
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zację mającą reprezentować interesy polskich
instytucji muzealnych, czyli Delegację Muzeologów Polskich, później nazwaną Związkiem Muzeów w Polsce10. Z powstałych
wtedy dokumentów iinformacji prasowych
wynika, że za muzeologa uważano zarówno
dyrektora muzeum mającego muzealnicze
doświadczenie i uniwersyteckie wykształcenie, jak ikustosza zdoświadczeniem iwiedzą
muzealniczą. Jednym zpostawionych nowej
organizacji zadań statutowych było szkolenie zawodowe pracowników muzealnych
oraz zorganizowanie fachowej kontroli nad
„racjonalnym i naukowym prowadzeniem
muzeów” (Regulamin Delegacji Muzeologów
1914, 2). Postawiono sobie również za cel
opracowanie monograﬁi muzealnictwa polskiego, czego dokonał w warunkach wojny
światowej przebywający zdaleka od polskich
muzeów (wCharkowie ina Krymie), polegający wtej sytuacji na własnej pamięci Mieczysław Treter (Treter 1917, 34). Wkwestii
zadań zawodowych osób mających w swej
pieczy muzea izbiory stwierdzał: „[…] udostępnianie zbiorów […] szerszej publiczności […], auczonym wosobnych gabinetach
stało się głównym obowiązkiem każdego
muzealnego zarządu”. Z drugiej strony pisał również, że „bezmyślnego wałęsania się
po galeriach nikt zapewne nie nazwie racjonalnym korzystaniem ze zbiorów”, że „trzeba umieć zmusić ludzi do zainteresowania
się muzealną kolekcją, do korzystania zniej,
aby wten sposób przyczynić się do pogłębienia wiedzy iestetycznej kultury wspołeczeństwie”. Muzeum powinno „kształcić ogólnie
irozszerzać umysłowe horyzonty”. Dlatego
wielokrotnie w swej pionierskiej pracy powtarzał, że muzeum jest przede wszystkim
placówką naukową, której pracownicy mają
zadania edukacyjne wobec społeczeństwa
i ochronne wobec niszczejących zabytków,
zarówno artystycznych, jak ihistorycznych;
przedstawiciele muzeów powinni zaś aktywnie poszukiwać wterenie obiektów, których
istnienie jest zagrożone (Treter 1917, 9-10,
10

Zob.: Murawska 2015, 115-125 oraz podana wpracy literatura przedmiotu.
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24-29, 94). Uważał za niezbędne, by organizacja muzeum była „rozumna”, czyli „zasadzała się na ustaleniu treści izakresu muzeum, na wyraźnym zdaniu sobie sprawy
zcelu, do jakiego się dąży, ize środków, jakie do niego prowadzą” (Treter 1917, 28)11,
oraz by „logiczne iprzejrzyste rozmieszczenie przez fachowców dobranych przedmiotów, racjonalne udostępnianie” (Treter 1917,
10). Według autora kierownik muzeum
musi posiadać „przede wszystkim gruntowne wykształcenie fachowe italent organizacyjny, energię, zapał ichęć do pracy”. Treter
uważał za istotne, by kustosz, względnie dyrektor muzeum, „fachowy muzeolog”, „nie
doprowadzając do scysji inie urażając wniczym zwierzchnika, umiał nawet wbrew jego
woli przeprowadzić to, co uważa dla muzeum za konieczne i korzystne!”. Jak czytamy dalej – kierownik muzeum powinien
także „rozporządzać stałą i regularną dotacją na cele muzealne” i„posiadać konieczną
swobodę działania” (Treter 1917, 29). Natomiast ocena pracy kierownika muzeum jako
specjalisty nie powinna należeć do czynników administracyjnych, ale do rady naukowej lub do instancji wyższej – związku
muzeów (Treter 1917, 96). Zauważał optymistycznie: „Muzeum przestało być humanitarnym schroniskiem lub ponętną synekurą […], kierownictwo muzeum powierza się
obecnie jedynie odpowiednio ukwaliﬁkowanym jednostkom, mającym poza fachowym
wykształceniem naukowym, talent organizacyjny i należytą praktykę biblioteczno-muzealną” (Treter 1917, 10)12. Bardziej realistycznie wypowiadał się na temat kadr
muzealnych w1919 roku Marian Gumow11

Muzeum musi posiadać określony program
(zob. Treter 1917, 95 i97).
12
Opinię oodmiennym wydźwięku Treter wypowiedział wliście zdn. 22 października 1922 roku
w kontekście organizacji zjazdu dyrektorów muzeów isprawy tworzenia przepisów ustawy omuzeach: „Fatalnie jest to, że nie zawsze kierownik
Muzeum jest muzeologiem, albo przynajmniej hist.
sztuki”. List w Archiwum Muzeum Narodowego
wKrakowie, Archiwum Związku Muzeów wPolsce
(Archiwum ZMP 1).
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ski. Twierdził, że dobra organizacja placówek
muzealnych wymaga, aby były prowadzone
przez „odpowiedni dla siebie personel złożony zdyrektora iasystentów, czyli kustoszy”,
gdyż obecnie „przeważnie na czele muzeów stoją ludzie nie mający w tym kierunku fachowego wykształcenia” i „nie umiejący rozwiązać najprymitywniejszych zadań
muzealnych”. Wnosił, by z inicjatywy rządu wprowadzono do statutów muzealnych
przepis okonieczności powierzania stanowiska dyrektora „tylko fachowej sile”, anominacja była zależna od rządowego zatwierdzenia. Sądził, że można tego dokonać wciągu
kilku lat, pod warunkiem utworzenia katedr
muzeologii lub przynajmniej zorganizowania wykładów iegzaminów uniwersyteckich
z jej zakresu. „[B]yłyby [one] kardynalną
podstawą dla wszystkich, chcących się poświęcić zawodowi muzealnemu”, a „kandydaci ztego rodzaju wykształceniem powinni
zawsze mieć pierwszeństwo [do zatrudnienia
wmuzeum]” (Gumowski 1919, 550-551)13.
Winnym miejscu wyraził obawę iprzestrogę, by kierownictwa muzeów nie stały się synekurą dla adeptów partii politycznych.
Sprawa poziomu kwaliﬁkacji muzealników była nieustająco przedmiotem troski;
13

Marian Gumowski uważał za konieczne także zdanie egzaminów zbibliotekoznawstwa, historii sztuki, numizmatyki, archeologii albo z kilku
działów przyrody. Postulat zwrócenia się do uniwersytetów outworzenie katedr muzeologii znalazł
odzwierciedlenie w uchwale I Zjazdu Delegatów
Związku Polskich Muzeów Historyczno-Artystycznych (Poznań, 1-3 sierpnia 1921 r.). Zjazd ten wyraził również opinię, że „faktyczne kierownictwo […]
wszelkiego rodzaju muzeów winno się powierzać
wyłącznie siłom fachowym, z przyznaniem im we
właściwym im zakresie zupełnej swobody działania,
niezależnie od wszelkich czynników administracyjnych, którym przysługiwać może jedynie wzgląd
zwolnienia kierownika z urzędu oraz prawo ścisłej
kontroli jego czynności”. Ponadto „Zjazd uchwala
także zwrócić się do Ministerstwa Wyzn[ań] Rel[igijnych] iOświecenia Publicznego zumotywowaną
prośbą o udzielenie muzeom specjalnych stałych
subwencyj na podróże naukowe urzędników muzealnych” (Pamiętnik IiII Zjazdu Delegatów Związku
Polskich Muzeów 1924, 7-8).
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wypowiadał się na ten temat także Feliks
Kopera wreferacie Oorganizacji kursów muzealnych wygłoszonym podczas zjazdu wPoznaniu w 1921 roku. Autor podkreślił zarówno konieczność posiadania wykształcenia
na poziomie uniwersyteckim, jak i znaczenie praktyki muzealnej pod okiem doświadczonego kierownika muzeum (Kopera 1924,
15-17). Kazimierz Osiński wypowiedział się
o zadaniach zawodowych kustoszy muzealnych w referacie odczytanym na zjeździe
wTarnowie w1930 roku, dając zwięzłą charakterystykę zadań, przed którymi stali muzealnicy u progu lat 30. XX wieku (Osiński 1930, 42-59). Na pierwszy plan wysunął
postulat tworzenia zbioru, który umożliwiłby dzięki zebranym śladom przeszłości
przygotowanie do wyzwań przyszłości14, zabiegał też owykształcenie „młodych muzeologów […], aby zostawić następców” oraz
ustawiczne poszerzanie własnej wiedzy „ze
wszystkich działów muzealnictwa polskiego”. Ponadto kustosz winien „dążyć do osiągnięcia wiadomości konserwatorskich, aby
stać się kustoszem-konserwatorem”. Do jego
obowiązków należałoby włączyć inwentaryzowanie zabytków w terenie, dbanie o bibliotekę muzealną, obezpieczeństwo budynku izbiorów, atakże ochronę „pracowników
w archiwach i laboratoriach przed pyłem
i zakażeniami”. Osiński zauważał konieczność współdziałania z innymi kustoszami
oraz utrzymywanie kontaktu ze społeczeństwem, „agłównie znauczycielstwem iduchowieństwem”. Warto dodać tu, że wspomniany Zjazd Związku Muzeów w Polsce
przyjął rezolucję „w sprawie zorganizowania kursów dla specjalistów – muzeologów”.
Wnioskowano również o wymianę „kusto14

Kustosz „winien stworzyć wMuzeum Świątynię Narodowych Pamiątek, gdzie młodzież wychowana na tradycjach i wysiłkach przeszłości
przygotowywałaby się do czynów dla przyszłości”
(Osiński 1930, 50). Postawienie na czele, tuż po
gromadzeniu zbiorów, tak sformułowanego zadania
wskazuje na podstawową rolę kustoszy wrealizacji
procesu wychowawczego i kształtowania patriotycznego. Uznano to zadanie za niezwykle znaczące
dla spoistości nowo odzyskanego państwa.
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szów, bibliotekarzy iarchiwariuszów”. Określenia „kustosz” i „muzeolog” używano
wymiennie, stosownie do okoliczności obdarzając nim zarówno „pracowników fachowych”, jak i kierowników oraz dyrektorów
placówek muzealnych. Wdokumentach oﬁcjalnych jednak częściej pojawiało się określenie „muzeolog”, na przykład we wniosku,
„aby związek [tj. Związek Polskich Muzeów Historyczno-Artystycznych] przekształcić na stowarzyszenie muzeologów, a nie
muzeów” (Sprawozdanie zposiedzeń II Zjazdu
1924, 11)15, czy w statucie ZPMHA i jego
prawnego następcy – ZMP (także w wersji
statutu zroku 1945)16. Wroku 1945 podczas zjazdu chciano wzmocnić podmiotowość merytorycznych pracowników muzeów
uchwalając postulat, by także kustosze działów zatwierdzeni przez Ministerstwo Kultury iSztuki brali udział wzjazdach. Miało
to doniosłe znaczenie wobec projektowania
nowej, nieuchwalonej ostatecznie, ustawy
o muzeach (Protokół XVI Zjazdu [1945],
23)17. Dopiero w1962 roku powstała Usta15

O zabiegach mających na celu upodmiotowienie kustoszy w ZPMHA – zob. Murawska
2015, 120.
16
„Zadaniem Związku jest nawiązanie najściślejszych wzajemnych stosunków między muzeami
i muzeologami polskimi” (Statut Związku Polskich
Muzeów Historyczno-Artystycznych 1922, par. I, pkt
1); „Celem Związku jest: a. nawiązywanie i stałe
utrzymywanie wzajemnych stosunków między muzeami imuzeologami wPolsce” (Statut Stowarzyszenia pn. Związek Muzeów wPolsce 1931, 1935, 1945,
art. 2).
17
Wprotokole znajduje się także projekt ustawy przygotowany przez profesora Włodzimierza
Antoniewicza, który wartykule 1 proponował zapis:
„Muzea […] są instytucjami dobra publicznego”;
wartykule 5 natomiast: „Wszczególności Minister
Kultury i Sztuki mianuje dyrektorów i kustoszów
muzeów państwowych i zatwierdza dyrektorów
ikustoszów zpośród kandydatów przedstawionych
przez właścicieli muzeów”. Wuwagach do projektu
ustawy konstatował: „Personel naukowy muzealny
przed wojną nie odgrywał dostatecznej roli wspołeczeństwie i nie był dosyć oceniany, czego dowodem było złe uposażenie. [Antoniewicz p]roponuje
zrównanie muzeów z zakładami uniwersyteckimi,
adyrektorów ikustoszów zprofesorami zwyczajny-
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wa oochronie dóbr kultury iomuzeach18, wktórej ogólnie stwierdzono, że wrozporządzeniu
do niej należy ustalić szczegółowe kwaliﬁkacje dyrektorów (kierowników) i pracowników muzeów.
Po II wojnie światowej określenie „muzeolog” zaczęto coraz częściej łączyć zpracownikiem nauki, którego przedmiotem reﬂeksji
jest muzealnictwo, adziedziną, jaką się zajmuje, muzeologia. Jednak do dnia dzisiejszego niektórzy pracownicy muzeów nazywają
siebie muzeologami. W takim rozumieniu
używał tego słowa zasłużony dla muzealnictwa teoretyk i praktyk, profesor Kazimierz
Malinowski. Wznaczącej dla muzealnictwa
polskiego pracy U podstaw muzeologii inny
znawca problemu, Wojciech Gluziński, nie
poświęca „praktykom muzealnictwa” uwagi,
apojęcia „muzealnik” używa mimochodem,
zauważając, że muzealnicy deﬁniują pewne
możliwości muzeum jako medium inaczej
niż badacze nauki19. Wjego ocenie
mi inadzwyczajnymi. […]. Podkreśla konieczność
ﬁnansowej opieki ze strony państwa”. Wpropozycji
ustawy powstałej pod redakcją Stanisława Gąsiorowskiego wspomniano, że „stanowiska kierownicze inaukowe wmuzeach obsadza się kandydatami
opełnych kwaliﬁkacjach zawodowych”. Wtrakcie
dyskusji podnoszono sprawy kształcenia i stypendiów zagranicznych dla pracowników, używając
określeń „muzeolodzy” i„muzealiści” (Protkół XVI
Zjazdu [1945], 23).
18
Ustawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach
zdnia 15 lutego 1962 r., Dziennik Ustaw 1962, nr
10, poz. 48.
19
Wojciech Gluziński stwierdza, że w swym
rozumowaniu muzealnicy (a także muzeologowie,
muzealni fachowcy – autor nie określa bliżej tych
pojęć) w przeciwieństwie do uczonych uważają
za możliwe przekazywanie współczesnej wiedzy
pojęciowej przy użyciu (gromadzonych w muzeach) rzeczy, w których ma ona swoje źródło (zob.
Gluziński 1980, 173-174). Z powyższą tezą jako
elementem „scjentyzmu muzeologicznego” autor
polemizuje, widząc muzeum jako reprezentanta
„intuicyjnego porządku poznania” (Gluziński 1980,
318). Jednocześnie stwierdza, że muzeum „dokumentuje przede wszystkim klasy rzeczy uznawane
za doniosłe, mianowicie przez pobieranie znich egzemplarzy okazowych, atym samym dokumentuje
przede wszystkim świat ludzkich wartości” (Glu-
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scjentyzm muzeologiczny […] jako rzekomo
naukowy […] dogadza […] zatrudnionym
w muzeach specjalistom różnych dziedzin nauki, stwarzając dogodne pole do prowadzenia
własnych badań, podnosząc też rangę zawodu
przez włączenie go wramy uprawianych przez
nich dyscyplin. Dla rozwoju muzeologii jest on
jednak szkodliwy, gdyż odwraca uwagę od stawiania i rozwiązywania swoistych problemów
muzeologicznych (Gluziński 1980, 9).

Opowiada się zatem za autonomicznością muzeum, atym samym zawodu muzealnika, wobec dyscypliny nauki, wktórej się
wykształcił.
Określenie „muzealnik” aż do lat 90.
ubiegłego wieku było środowiskowym kolokwializmem akceptowanym przez coraz
szersze kręgi zainteresowanych. Ostatecznie doszło do nobilitacji tej nazwy, czemu
dały wyraz przepisy Ustawy omuzeach z1996
roku20. Był to pierwszy akt normatywny
wrandze ustawy zwracający uwagę na tę kategorię zawodową, atakże na pracowników
muzeów wogóle. Wcześniejsze akty normatywne, począwszy od dekretu Rady Regencyjnej, przez ustawy o muzeach z lat 1933
i1962, nie zawierały zapisów otym, kim powinni być ijak mieliby się nazywać merytorycznie odpowiedzialni za zbiory pracownicy muzeów. Dopiero wustawie z1996 roku,
wartykule 32.1, znajdujemy przepis: „Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z działalnością podstawową muzeziński 1980, 316-317). Tym samym autor milcząco
przyjmuje, że zawód muzealnika, czyli tego, który
podejmuje decyzje wsprawach akcesji idezakcesji
przedmiotu muzealnego, należy wsystemie zawodów do tych, których wykonywanie ma wymiar
ściśle aksjologiczny.
20
Ustawa omuzeach zdnia 21 listopada 1996 r.,
Dziennik Ustaw 2015, poz. 1505.
Anegdotycznie można tu odnotować swoisty
sąd: wszyscy uczestnicy sympozjum wNieborowie,
poświęconym projektowaniu przepisów tejże ustawy pod przewodnictwem profesora Andrzeja Rottermunda, wgłosowaniu tajnym wypowiedzieli się
za wprowadzeniem do ustawy określenia „muzealnik”. Określenie „muzeolog” nie znalazło poparcia
(informacja zwypowiedzi ustnej pana Tadeusza Jeziorowskiego z21 listopada 2014 r.).
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ów tworzą zawodową grupę muzealników,
do której wchodzą: asystenci, adiunkci, kustosze ikustosze dyplomowani”. Artykuł 34
z kolei nawiązuje treściowo do przedostatniego paragrafu Instrukcji Bentkowskiego:
Muzealnik w czasie pozostawania w stosunku
pracy w muzeum przestrzega ogólnie przyjętych norm etyki zawodowej, awszczególności
nie prowadzi handlu przedmiotami pozostającymi wzakresie zainteresowania muzeum inie
podejmuje działań, jak kolekcjonerskich, wykonywania ekspertyz i wycen przedmiotów, mogących powodować konﬂikt interesów zzatrudniającym go muzeum (Ustawa omuzeach 2015)21.

Warto dodać, że obecnie obowiązujący
opis zadań zawodowych muzealnika znajduje się wKlasyﬁkacji Zawodów iSpecjalności22,
21

Obecnie ma miejsce reﬂeksja nad zawodem
muzealnika, czego dowodem prace Nadolskiej-Styczyńskiej (2011a, 2011b, 2014) czy Barańskiej
(2013, 248).
22
Klasyﬁkacja Zawodów i Specjalności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, oparta na Międzynarodowym Standardzie Klasyﬁkacji Zawodów ISCO-08 rekomendowanym przez Eurostat

a sam zawód uznaje się za profesję zaufania publicznego, oczym wprost wuchwale
nr 1 wypowiedział się IKongres Muzealników Polskich (Łódź, 23-25 kwietnia 2015).
Obecne rozumienie pojęcia „muzealnik”,
oparte na przepisach polskiego prawa ipraktyki muzealnej, jest szeroko kwestionowane,
a zwolennicy zmian powołują się na statut
oraz inne dokumenty ICOM, stowarzyszenia
oznaczeniu międzynarodowym.

do stosowania w krajach Unii Europejskiej – zob.
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/
klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow/-/klasyfikacja_zawodow/zawod/262102?_jobclassiﬁcationportlet_WAR_nnkportlet_backUrl=http%3A%2F%2Fpsz.praca.
gov.pl%2Frynek-pracy%2Fbazy-danych%2Fklasyf
ikacja-zawodow-i-specjalnosci%2Fwyszukiwarka
-opisow-zawodow%3Fp_p_id%3Djobclassificationportlet_WAR_nnkportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_
col_count%3D1%26_jobclassificationportlet_
WAR_nnkportlet_query%3Dmuzealnik.
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http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow/-/klasyfikacja_zawodow/zawod/262102?_jobclassificationportlet_
WAR_nnkportlet_backUrl=http%3A%2F%2Fpsz.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Fbazy-danych%2Fklasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci%2Fwyszukiwarka-opisow-zawodow%3Fp
_p_id%3Djobclassificationportlet_WAR_nnkportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_jobclassiﬁcationportlet_WAR_nnkportlet_query%3Dmuzealnik (dostęp: 12 lutego 2016 r.).
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Profession: curator. A historian’s view

SUMMARY
his article is a collection of reﬂexions about the museum curator shared by the leading representatives of the profession, researchers into the history of museology and the written sources starting from the second half of the 18th century. I the context of works commenced to create a dictionary
of Polish curators, an indication has been made that research into the deﬁnition of this profession is
imperative. The sources and literature on the subject have been analysed together with the meaning
and use in the various contexts of the synonymous notions, the relative synonyms employed in various eras: “restorer” (of a collection), “museologist”, “curator” and “custodian”. A change to the meaning of these notions over time has been presented. An indication has been made of the beneﬁt of using
the term “a forerunner of museology”. It has been detailed what traits, skills and education a curator
should have in the light of legislative acts and postulative opinions by the luminaries of Polish museology. Special attention was paid to analyse the ﬁrst document dedicated to the tasks, professional skills
and moral standards of a museum curator as coined by Feliks Bentkowski before 1830. The article
presents the role of the Association of Museums in Poland and its top representatives: M. Treter, F. Kopera, M. Gumowski, K. Osiński in the establishment of the Polish museology and the theoretical reﬂections upon the nature of a curator. Legislative and executive legal acts have been analysed with respect to the profession of a museum curator.

T
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WITOLD PRZEWOŹNY
Fundacja Muzeów Wielkopolskich

Konkurs na wielkopolskie wydarzenie muzealne roku „Izabella”

I

„IZABELLA” POWSTAŁA WKRĘGU WIELKOPOLSKICH MUZEALNI90. XX WIEKU. Głównym inicjatorem był Mieczysław Nadolski –
znany animator kultury reprezentujący wtedy Departament Kultury iSztuki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Nie było żadnej wątpliwości co do wyboru
patronki konkursu – Izabeli zCzartoryskich Działyńskiej, kolekcjonerki dzieł sztuki izałożycielki muzeum, które według własnej koncepcji Izabela Czartoryska stworzyła wswoim
zamku wGołuchowie. Corocznie od 2002 roku przyznawane nagrody iwyróżnienia stały
się niezwykłym, prestiżowym dowodem uznania dla pracy muzealników wielkopolskich oraz
powodem do dumy – statuetka często jest eksponowana na honorowym miejscu wsiedzibach
uhonorowanych nią instytucji.
Organizatorem konkursu „Izabella” jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich we współpracy zUrzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Celem wydarzenia jest
wybór ipromocja najwybitniejszych działań muzealnych wregionie, takich jak działalność
wystawiennicza, wydawnicza, edukacyjna, promocyjna imarketingowa oraz naukowa ikonserwatorska. Nagrodę może otrzymać zarówno placówka, jak iautor przedsięwzięcia. Od kilku lat przyznawana jest także nagroda specjalna za szczególne osiągnięcia dla wielkopolskich
muzeów, całokształt dorobku wybitnej osobowości oraz działania owyjątkowym znaczeniu.
Owynikach decyduje kapituła konkursu, powołana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na wniosek Zarządu Fundacji Muzeów Wielkopolskich. Wjej skład wchodzi od
pięciu do siedmiu osób reprezentujących środowiska muzealników, nauki, mediów, artystów.
Uroczystość wręczenia konkursowej statuetki odbywa się co roku wramach Międzynarodowego Dnia Muzeów, który został ustanowiony wMoskwie w1977 roku przez działającą przy
UNESCO Międzynarodową Radę Muzeów.
Konkurs trwale wpisał się jużwkulturalny krajobraz regionu istał się istotnym elementem stymulacji kreatywności oraz pozytywnej konkurencji irywalizacji. Dla laureatów jest to
przypuszczalnie jedyna okazja, by być choćby na chwilę, by poczuć się docenionym za starania oraz niezwykłość dokonań związanych zżyciem współczesnego muzeum.
DEA ORGANIZACJI KONKURSU
KÓW POD KONIEC LAT
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LAUREACI GŁÓWNYCH NAGRÓD
KONKURSU „IZABELLA” WLATACH
2002-2014
2002
WYSTAWY
Grand Prix
Muzeum Regionalne wJarocinie
„Jarocin miastem kolejarzy. Zhistorii
jarocińskiego węzła kolejowego 1875-1945”
WYDAWNICTWA
Muzeum – Zamek Górków wSzamotułach
Powiat szamotulski na dawnej pocztówce
(katalog do wystawy)
EDUKACJA
Grand Prix
Muzeum Narodowe Rolnictwa iPrzemysłu
Rolno-Spożywczego wSzreniawie Działania
edukacyjne „Interaktywne upowszechnianie
ipoznawanie zbiorów”

2003
WYSTAWY
Grand Prix
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
„Ostrów Lednicki. Powrót do przeszłości”
WYDAWNICTWA
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Wielkopolski Park Etnograﬁczny
wDziekanowicach
EDUKACJA
Grand Prix
Muzeum Historii Przemysłu wOpatówku
Działania popularyzatorskie „Dziedzictwo
przemysłowe Kalisza iregionu”

2004
WYSTAWY
Grand Prix
Muzeum Etnograﬁczne wPoznaniu
„Dary cenne ibezcenne. Trzy opowieści:
Egzotyczne klimaty, Lalki świata, Ukryte na
strychu”
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WYDAWNICTWA
Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego
Zdziejów ludności żydowskiej południowozachodniej Wielkopolski
EDUKACJA
Grand Prix
Muzeum Instrumentów Muzycznych
Zlot Dudziarzy Europy

2005
WYSTAWY
Grand Prix
Muzeum – Zamek Górków wSzamotułach
„Erikon Staroobrzędowy”
WYDAWNICTWA
Muzeum Narodowe Rolnictwa iPrzemysłu
Rolno-Spożywczego wSzreniawie oraz
Muzeum – Zamek Górków wSzamotułach
Bezczasowy Ogród Jedności.
Dziewiętnastowieczna sztuka dewocyjna za
zbiorów polskich (katalog do wystawy)
EDUKACJA
Grand Prix
Muzeum Okręgowe wPile
Tradycje kulinarne wsi nadnoteckiej.
Chłopskie pożywienie – przyrządzanie
potraw iposiłki codzienne

2006
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Muzeum Początków Państwa Polskiego
wGnieźnie
„Pokój iDobro. Franciszkanie konwentualni
iklaryski wWielkopolsce od XIII do XIX w.”
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA,
PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Muzeum Rolnictwa iMłynarstwa
wRydzynie
Działalność oświatowo-wychowawcza
ipromocyjna
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DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA,
KONSERWATORSKA
IDOKUMENTACJI ZBIORÓW
Grand Prix
Muzeum Rolnictwa iMłynarstwa
wRydzynie
Wiatraki Wielkopolski (album)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA,
KONSERWATORSKA
IDOKUMENTACJI ZBIORÓW
Grand Prix
Muzeum Narodowe Rolnictwa iPrzemysłu
Rolno-Spożywczego wSzreniawie
Badania nad wdrożeniem systemu ARCO

2007
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Muzeum – Zamek Górków wSzamotułach
„Magiczny świat kawy”

WYDAWNICTWA
Grand Prix
Muzeum Początków Państwa Polskiego
wGnieźnie
Ars Scribendi. Osztuce pisania
wśredniowiecznej Polsce

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA,
PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Grand Prix
Muzeum Archeologiczne wPoznaniu
III Festiwal Kultury Słowiańskiej
iCysterskiej wLądzie nad Wartą
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA,
KONSERWATORSKA
IDOKUMENTACJI ZBIORÓW
Grand Prix
Muzeum Okręgowe wPile
Rekonstrukcja kościoła zLasek Wałeckich
zkońca XVII w.
WYDAWNICTWA
Grand Prix
Muzeum Archeologiczne wPoznaniu
Skarby Muzeum Archeologicznego

2008
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Muzeum Początków Państwa Polskiego
wGnieźnie
„Ars Scribendi. Osztuce pisania
wśredniowiecznej Polsce”
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA,
PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Muzeum Archeologiczne wPoznaniu
Spotkania Weekendowe 2008
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2009
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Wielkopolskie Muzeum Walk
Niepodległościowych wPoznaniu
„Męczeństwo więźniów Fortu VII wokresie
II wojny światowej”
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA,
PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Wielkopolskie Muzeum Walk
Niepodległościowych wPoznaniu
„Konzentraitionlager Posen” – plenerowy
spektakl teatralny ku czci oﬁar pierwszego
na ziemi polskiej obozu koncentracyjnego
wForcie VII wPoznaniu
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA,
KONSERWATORSKA
IDOKUMENTACJI ZBIORÓW
Grand Prix
Muzeum Narodowe wPoznaniu
Konserwacja obrazu Jana Matejki Dziewica
Orleańska (1886 r., zGalerii Rogalińskiej)
WYDAWNICTWA
Grand Prix
Muzeum Archeologiczne wPoznaniu
Tu powstała Polska (katalog wystawy stałej)
Muzeum Regionalne wKościanie
Ziemia kościańska na starych pocztówkach (album)
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2010
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Muzeum Narodowe wPoznaniu
„Chełmoński, Chmielowski, Witkiewicz.
Pracownia wHotelu Europejskim
wWarszawie 1874-1883”
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA,
PROMOCYJNA, MARKETING
Grand Prix
Muzeum Regionalne im. Dzieci
Wrzesińskich we Wrześni
Program edukacyjny „Dokumentujemy
dziedzictwo kulturowe Ziemi Wrzesińskiej”

WYDAWNICTWA
Grand Prix
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Ostrowska Nostalgia. Ilustrowane szkice
odawnym Ostrowie Wielkopolskim (album)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA,
KONSERWATORSKA
IDOKUMENTACJI ZBIORÓW
Grand Prix
Muzeum Narodowe wPoznaniu
Konserwacja obrazu Claude’aMoneta Plaża
wPourville (1882 r.)

2012
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Muzeum Etnograﬁczne wPoznaniu
„RZECZY MÓWIĄ. 100 lat zbiorów
etnograﬁcznych wPoznaniu” (wystawa
stała)

WYDAWNICTWA
Grand Prix
Muzeum Okręgowe wLesznie
Malarstwo polskie XIX/XX wieku wzbiorach
Muzeum Okręgowego wLesznie

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA,
PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Grand Prix
Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica
wPile
Strona internetowa: www.muzeum.pila.pl

2011
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
„Ostrów Lednicki. Pod niebem
średniowiecza”

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
IKONSERWATORSKA
Grand Prix
Muzeum Archeologiczne wPoznaniu
Badania naukowe „Wczesnobrązowa
osada obronna wBruszczewie. Badania
1964-1968”

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA,
PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Grand Prix
Muzeum Narodowe wPoznaniu
Projekt edukacyjny „5 zmysłów.
Audiodeskrypcja”
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DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA,
KONSERWATORSKA
IDOKUMENTACJI ZBIORÓW
Grand Prix
Wielkopolskie Muzeum Walk
Niepodległościowych wPoznaniu
Konferencja Polskich Muzeów
Historycznych Poznań – Gniezno 2011

WYDAWNICTWA
Grand Prix
Muzeum Archeologiczne wPoznaniu
Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011
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2013
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Muzeum Archeologiczne wPoznaniu
„Dawne iobecne społeczności strefy
Andów”

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA,
PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Grand Prix
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Program edukacyjny „Muzeum mojego
podwórka”

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA,
PROMOCYJNA, MARKETINGOWA
Grand Prix
Muzeum Archeologiczne wPoznaniu
Projekt edukacyjny „Znajomi sprzed
tysiącleci”

Nagroda II
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
Program edukacyjny „Powstanie
Wielkopolskie. Droga do niepodległości”
Muzeum – Zamek Górków wSzamotułach
Projekt edukacyjny „Bracia Czescy
wSzamotułach”

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
IKONSERWATORSKA
Grand Prix
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Program naukowo-badawczy FONTES –
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Wieloaspektowe, interdyscyplinarne
badania dziedzictwa pierwszych Piastów
WYDAWNICTWA
Grand Prix
Muzeum Wiedzy oŚrodowisku wPoznaniu
Wiesław Rakowski. Fotograﬁe 1924-1939
(praca zbiorowa)

2014
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Grand Prix
Muzeum Narodowe Rolnictwa iPrzemysłu
Rolno-Spożywczego wSzreniawie
„Dziesięć wieków rolnictwa polskiego”
Nagroda II
Muzeum Archidiecezjalne wPoznaniu
„Dwie fary – 750 lat najstarszej poznańskiej
paraﬁi”
Nagroda III
Muzeum Regionalne wJarocinie
„Spichlerz Polskiego Rocka”
Wyróżnienie
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
„Wielkopolscy pancerniacy 1919-1945”
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Wyróżnienie
Muzeum wGostyniu
Strona internetowa
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
IWYDAWNICZA
Grand Prix
Muzeum Martyrologiczne wŻabikowie
Film Listy do Lilii
Nagroda II
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Interdyscyplinarny projekt naukowy
„Funeralia Lednickie”
Nagroda III
Muzeum Początków Państwa Polskiego
wGnieźnie
Średniowieczna architektura sakralna wPolsce
wświetle najnowszych badań (wydawnictwo
naukowe)
Wyróżnienie
Muzeum – Zamek Górków wSzamotułach
Obraz Świętości – Świętość wObrazie
DZIAŁALNOŚĆ KONSERWATORSKA,
OCHRONA DZIEDZICTWA,
INWESTYCJE
Grand Prix
Muzeum Narodowe Rolnictwa iPrzemysłu
Rolno-Spożywczego wSzreniawie
Projekt konserwatorski „Konserwacja
obiektów zkolekcji rolniczych statków
powietrznych”
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Nagroda II
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Odnowienie zagrody zImielna –
przykład XVIII wiecznego, tradycyjnego
budownictwa wielkopolskiego
Nagroda III
Muzeum Martyrologiczne wŻabikowie
Projekt inwestycyjny dotyczący byłego
niemieckiego obozu zagłady Kulmhof
wChełmnie nad Nerem

LAUREACI NAGRÓD SPECJALNYCH
KONKURSU „IZABELLA”
Nagrody te są przyznawane za szczególne
osiągnięcia dla wielkopolskich muzeów,
całokształt dorobku wybitnej osobowości
oraz działania owyjątkowym znaczeniu.
2008
Jerzy Nowakowski, Zygmunt Dolczewski
– za zasługi dla wielkopolskiego
muzealnictwa.
2009
Kazimierz Kordylasiński, Grzegorz Nowak,
Jerzy Olejniczak, Bronisław Włodarczyk –

za ocalenie dla muzealnictwa słonia
leśnego odnalezionego podczas prac
górniczych wKopalni Węgla Brunatnego
„Konin”.
2010
Marek Pawlicki – za wytrwałość
wposzukiwaniu obrazu Plaża wPourville
skradzionego zMuzeum Narodowego
wPoznaniu.
Adam Smorawiński – za całokształt
działalności organizacyjnej
iwystawienniczej wzakresie poszerzania
infrastruktury izbiorów Muzeum
Przyrodniczo-Łowieckiego wUzarzewie
– Oddziału Muzeum Narodowego
Rolnictwa iPrzemysłu Rolno-Spożywczego
wSzreniawie.
2013
Stanisław Pasiciel – za osiągnięcia
wkierowaniu Muzeum Początków Państwa
Polskiego wGnieźnie.
2014
Andrzej Kaszubkiewicz – za osiągnięcia
wkierowaniu Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy oraz inne dokonania na rzecz
muzealnictwa iochrony zabytków.

Wszelkich informacji dotyczących zasad udziału wkonkursie udziela Fundacja Muzeów
Wielkopolskich: ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki, tel.: 0-61 81 07629,
fax: 0-61 81 07642, info@muzeawielkopolskie.pl.
Regulamin oraz niezbędne druki są corocznie rozsyłane do wszystkich instytucji
muzealnych wWielkopolsce oraz dostępne na stronie internetowej Fundacji: http://www.
muzeawielkopolskie.pl/.
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Dział Głównego Konserwatora Zbiorów
Muzeum Narodowe Rolnictwa iPrzemysłu Rolno-Spożywczego wSzreniawie

Nagroda „Sybilla 2014” dla Muzeum Narodowego
Rolnictwa iPrzemysłu Rolno-Spożywczego wSzreniawie

M

NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE
otrzymało Inagrodę wXXXV edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2014” wkategorii „Konserwacja iochrona dziedzictwa kultury” – za realizację projektu
„Konserwacja obiektów zkolekcji rolniczych statków powietrznych”. Wyniki konkursu ogłoszono 24 kwietnia 2015 roku podczas uroczystej gali laureatów wTeatrze Wielkim wŁodzi,
wramach IKongresu Muzealników Polskich.
Muzeum wSzreniawie posiada jedyną wPolsce kompletną kolekcję samolotów rolniczych
oraz śmigłowiec przeznaczony do prac agrolotniczych.
Projekt kompleksowej konserwacji wszystkich obiektów rozpoczęto wroku 2009 od prac
przy samolocie An-2R (Ryc. 2). Po kompletacji wyposażenia odtworzono płócienne poszycie
skrzydeł iusterzenia. Na całość nałożono zgodną zoryginałem warstwę lakierniczą. W2013
roku dzięki doﬁnansowaniu Ministerstwa Kultury iDziedzictwa Narodowego (wramach zadania: Modernizacja wystawy stałej „Agrolotnictwo”) wykonano prace nad dwoma samolotami: CSS-13 iPZL Kruk.
CSS-13 „Kukuruźnik” jest samolotem okonstrukcji drewnianej, krytej płótnem. Podczas
prac restauratorskich zdjęto przegniłe płótno, metalowe elementy oczyszczono zproduktów
korozji, porażone przez grzyby elementy drewniane zdezynfekowano. Nałożono nowe płótno naturalne, które zaimpregnowano ipomalowano według oryginalnej kolorystyki. Podczas
prac odtworzono mechanizm wiatraka napędzającego mieszadło wzbiorniku na chemikalia.
Ze względu na materiały, zktórych zbudowany jest samolot, CSS-13 prezentowany jest we
wnętrzu pawilonu wystawy stałej „Agrolotnictwo” (Ryc. 5).
PZL-106 Kruk jest pierwszym polskim specjalistycznym samolotem rolniczym. Konserwacja tego obiektu polegała nie tylko na zabezpieczeniu płatowca przed korozją iodtworzeniu oryginalnego malowania, ale także na uzupełnieniu brakujących elementów wyposażenia.
Również w2013 roku dzięki wsparciu ﬁrmy PZL-Świdnik wykonano prace konserwatorskie (odtworzenie warstwy lakierniczej, uzupełnienie wyposażenia kokpitu) przy śmigłowcu
rolniczym Mi-2R (Ryc. 4), do którego aparaturę przekazało przedsiębiorstwo Heliseco.
Kolejne prace wykonano w roku 2014. W samolocie PZL-101 Gawron zabezpieczono
elementy metalowe, wymieniono przegniłe płótno iodtworzono kolorystykę. ZakonserwoUZEUM

Museion.indd 84

2016-06-20 10:57:50

NAGRODA „SYBILLA 2014” DLA MUZEUM NARODOWEGO ROLNICTWA
85

Ryc. 1. Agrolotnictwo
– część plenerowa
wystawy stałej,
widok ogólny;
fot. A. Barłóg-Mitmańska

Ryc. 2. Samolot
An-2R, nr rej.
SP-WMF;
fot. A. Barłóg-Mitmańska
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Ryc. 3. Samolot
M-15 „Belphegor”,
nr rej. SP-DFA;
fot. P. Jankowski

Ryc. 4. Śmigłowiec
Mi-2R, nr rej.
SP-SCO;
fot. P. Jankowski
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Ryc. 5. Samolot CSS-13
„Kukuruźnik”,
nr rej. SP-AHS;
fot. A. Barłóg-Mitmańska

wano także zachowaną oryginalną aparaturę opryskową. Do samolotu PZL-104 Wilga
35A podczepiono model zbiornika na chemikalia (wykonanego na podstawie dokumentacji technicznej producenta) oraz rury
opryskowe z atomizerami. Samolot M-18
Dromader, który jest prawdziwym koniem
roboczym agrolotnictwa oraz usług gaszenia pożarów, poddano zabiegom kompletacji
wyposażenia specjalistycznego, a następnie
odtworzono jego kolorystykę. Największym
wyzwaniem konserwatorskim był samolot M-15 „Belphegor” (Ryc. 3). To największy, najcięższy inajrzadszy samolot rolniczy.
Problemem konserwatorskim były nie tylko wymiary obiektu ijego ciężar, ale również
faktura materiału, z którego samolot został
zbudowany, aprzede wszystkim bardzo słaby
stan zachowania. Oczyszczono iwyrównano
powyginane powierzchnie, odtworzono brakujące elementy płatów iposzycia samolotu
oraz pomalowano obiekt zgodnie zwzorcową kolorystyką. Była to najpoważniejsza interwencja konserwatorska wykonana przez
Muzeum wramach kolekcji agrolotniczej.
Główny problem konserwatorski podczas
prac przy obiektach agrolotniczych stanowił
bardzo trudny dostęp do części zamiennych,
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gdyż nowych części nie produkuje się od
kilkunastu lat, a części używane po zakończeniu resursu są utylizowane i prawie nie
występują na rynku wtórnym. Poza tym poszczególne elementy samolotów mają duże
wymiary iznaczny ciężar. Ze względu na złożoność prac niektóre znich zlecono profesjonalnym ﬁrmom zewnętrznym. Ostateczny
montaż odbywał się już na terenie Muzeum
wSzreniawie.
Oﬁcjalne otwarcie kompletnej kolekcji samolotów rolniczych na wystawie stałej
„Agrolotnictwo” odbyło się 8 listopada 2014
roku podczas IV Zjazdu Agrolotników. Szreniawskie samoloty i śmigłowiec przedstawiają unikatową kolekcję rolniczych statków
powietrznych. Prace konserwatorsko-restauratorskie nad nimi wpłynęły na zwiększenie
atrakcyjności placówki i podniesienie wiedzy zwiedzających ohistorii polskiej kultury
technicznej. Nie bez znaczenia dla realizacji
projektu była pomoc różnych instytucji, ﬁrm
iosób prywatnych, które wsparły nas ﬁnansowo, rzeczowo, a także poświęciły czas na
wykonanie zleconych zadań. Program prac
konserwatorskich jest przykładem konsekwentnie realizowanego przedsięwzięcia od
pomysłu do satysfakcjonującego rezultatu.
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„Muzeum mojego podwórka” – akcja społeczno-edukacyjna1

24

2015 ROKU WCZASIE UROCZYSTEJ GALI odbywającej się wTeatrze Wielkim
wŁodzi podczas IKongresu Muzealników Polskich ogłoszono wyniki XXXV edycji
Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2014” organizowanego przez Narodowy
Instytut Muzealnictwa iOchrony Zbiorów. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy otrzymało Inagrodę wkategorii „Edukacja” – za akcję społeczno-edukacyjną zatytułowaną „Muzeum mojego podwórka”.
Jak narodził się pomysł? Badania socjologiczne ostatnich 20 lat wykazały znaczący spadek zainteresowania działalnością muzeów. Oile target konsumentów wystaw nie zmalał, to
zmniejszyła się liczba nowych osób odwiedzających muzea. Pierwszym celem akcji „Muzeum
mojego podwórka” było zatem sprawdzenie, wjakim stopniu znane są wspołeczeństwie podstawowe cele muzeów, czy wiemy, po co istnieją ijakie zadania mają do wypełnienia. Zwywiadów zmieszkańcami Gniezna przeprowadzonych wramach akcji na początku 2014 roku
wynikało, że ta wiedza jest niewielka – stąd pomysł, by pokazać, że nawet wśrodowiskach,
które znatury nie są zainteresowane muzeami, umiejętnie poprowadzona akcja edukacyjna
pozwala na zmianę poglądów. Uznano, że najlepszym sposobem wytłumaczenia, czym
jest muzeum, będzie wspólne działanie powołujące do życia nowe muzeum.
Udział wakcji „Muzeum mojego podwórka” zaproponowaliśmy dzieciom wwieku 7-14
lat, ale udało nam się zmobilizować do tego całą społeczność XIX-wiecznego podwórka
wGnieźnie, znajdującego się przy ulicy Słomianka 7. Posesja zamieszkana głównie przez rodziny robotnicze wybrana została do przeprowadzenia akcji zdwóch powodów: obecności dzieci imalowniczości żywiołowo inieco chaotycznie tworzonego na początku XX wieku wnętrza
urbanistycznego. Zorganizowano spotkanie informacyjne na podwórku, przy kawie, odwołując się do zapomnianego już zwyczaju biesiad podwórkowych, zktórych ostatnia odbyła się
tu wroku 1990 – wsetną rocznicę urodzin jednej zmieszkanek. Poinformowaliśmy wtedy
wszystkich ozałożeniach akcji. Zostały one przyjęte ciepło, co zaowocowało deklaracjami ze
strony dorosłych, którzy wyrazili chęć pomocy dzieciom wich pracach. Pierwszym zadaniem
była wycieczka do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy iopowiedzenie, czym jest muzeum
ijakie pełni funkcje. Następnie wyposażono dzieci wdyktafony iaparaty fotograﬁczne oraz
poinstruowano, jak prowadzić wywiad irobić zdjęcia (działania przez analogię celów: chęć zaKWIETNIA

1
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Materiał został równocześnie złożony do publikacji wtomie XIV Studiów Lednickich.
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Ryc. 1. Setne
urodziny najstarszej
mieszkanki
ul. Słomianka 7;
zdjęcie archiwalne
od mieszkańców

Ryc. 2. Pierwsze
spotkanie na
podwórku z dziećmi;
fot. J. Dzionek
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Ryc. 3. Spotkanie
z mieszkańcami
nawiązujące do
tradycyjnych biesiad
na podwórku;
fot. J. Dzionek

chowania pamięci, czym była posesja, wktórej mieszkają, z jej sercem – malowniczym
podwórkiem). Dzieci zaczęły zbierać pamiątki imateriały do odtworzenia historii posesji;
pomagali im wolontariusze, np. podczas wycieczki do archiwum. Muzeum na kilka tygodni otrzymało od władz miasta pomieszczenia
starego, opuszczonego mieszkania na poddaszu, wktórym zaaranżowano sale ekspozycyjne. Jedna znich, nazwana „Słomianka wczoraj idziś”, prezentowała powiększenia starych
fotograﬁi skonfrontowane znowymi, wykonanymi w tych samych miejscach, czasami
portretującymi te same postacie po latach. Ta
część wywołała wiele wzruszeń u mieszkańców. Sala druga została zamieniona wmieszkanie dawnego właściciela Słomianki iproducenta kaﬂi – Ottona Knaacka. Stare meble
isprzęty odnalezione na strychu posesji, manekin z postacią niemieckiego producenta, mapy, plany oraz dokumenty wypełniły
tę przestrzeń, zatrapy starego radia płynęły
opowieści urodzonych tu przed wojną mieszkańców. Wystawę otworzyli trzej prezydenci Gniezna, a opinie przybyłych gości, którzy z uznaniem wyrażali się o idei muzeum
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podwórka, były dla mieszkańców powodem
trudnego do ukrycia wzruszenia. Patronat
nad wystawą objęła pani Dorota Folga-Januszewska, Prezydent PKN ICOM. Dzieci –
najmłodsi kuratorzy wPolsce (takiego określenia użyli redaktorzy Polsatu) – przez trzy
tygodnie oprowadziły po wystawie 502 zwiedzających zcałego miasta oraz turystów spoza Gniezna. Każdy kolejny dzień życia muzeum rozbudzał – zarówno wnajmłodszych,
jak i w dorosłych, którzy doglądali ich pracy, śledząc ruch zwiedzających na podwórku zokien swoich mieszkań – poczucie dumy
z miejsca, w którym żyją. Akcja budowy
muzeum pozwoliła na przywrócenie, wydawało się, zatraconego poczucia sąsiedzkiej, tworzonej wokół podwórka solidarności, co było drugim celem akcji. Podwórko
stało się – tak jak dawniej – ich małą ojczyzną, a doświadczenie, jakie przyniosło dzieciom poznawanie historii „swojego miejsca”,
stanowiło dla nich być może pierwszą niewymuszoną lekcję patriotyzmu. Wierzymy, że
dzisiejsze utożsamienie się zposesją, na której
się urodzili idorastali, zaowocuje wprzyszłości przywiązaniem do ich miasta iojczyzny.
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Słownik biograﬁczny zbieraczy starożytności imuzealników
JACEK WRZESIŃSKI
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Olgierd Wojciech Brzeski – muzeum wGrzybowie –
spełnienie marzeń?

G

RODZISKO WE WSI GRZYBOWO (niedaleko Wrześni) od 1997 roku jest pod administracyjną imerytoryczną opieką Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, którego aktualnie jest oddziałem. Rozmaicie toczą się losy zabytków, często nawet wyjątkowe obiekty na
skutek niefrasobliwych działań ludzi znikają na naszych oczach. Ichoć chroni je Konstytucja, prawo iwiele instytucji powołanych do ich ochrony, to względy ekonomiczne czy zwyczajny brak zrozumienia iposzanowania przeszłości powodują niepowetowane straty wnaszym krajobrazie kulturowym. Na szczęście są ludzie, na co dzień niewidoczni, którzy swym
działaniem przyczyniają się do ratowania iutrwalania naszego dziedzictwa. Warto ich przypominać. Iwarto się zastanowić, jaki los spotkałby gród wGrzybowie, gdyby nie działania
Olgierda Wojciecha Brzeskiego.
Olgierd Brzeski urodził się 19 lutego 1921 roku wPoznaniu. Jego ojcem był Leon Brzeski,
założyciel poznańskiego Banku Brzeski–Załuski ijeden zzarządzających poznańskim Bankiem Cukrownictwa; jego matką była Anna zdomu Braunek. Olgierd miał dwoje rodzeństwa: brata Tomasza (zginął 2 sierpnia 1944 roku wpowstaniu warszawskim) oraz siostrę Izabelę (po mężu Thielmann). Początkowa nauka prowadzona wdomu, atakże działalność ojca
zapewne miały wpływ na historyczne zainteresowania młodego Olgierda. Bank, którym kierował ojciec, miał swą siedzibę wokazałej kamienicy, na której miejscu stoi dziś Okrąglak,
a więc blisko Muzeum Archeologicznego, gdzie działał profesor Józef Kostrzewski. Dzięki ojcu Olgierd odwiedzał nowo odkrytą osadę wBiskupinie, której badania Leon Brzeski
sponsorował. Olgierd wakacje spędzał udziadka Erazma Brzeskiego (właściciela Mierzewa,
Wódek iKrólewca – miejscowości położonych niedaleko Wrześni, wsąsiedztwie Grzybowa)
iczęsto przyjeżdżał do siostry swojego ojca – Stefani Lutomskiej, mieszkającej wGrzybowie. Pałac, wktórym mieszkali krewni, stał zaledwie 500 metrów od „słowiańskiego grodu”, gdzie Olgierd zkuzynem Henrykiem bawił się od najmłodszych lat. Stąd już prosta droga do… własnych badań archeologicznych. Jeszcze przed maturą wiele wskazywało na to, iż
Olgierd zostanie archeologiem, apierwszym miejscem jego badań wykopaliskowych będzie
właśnie gród wGrzybowie. Tak właśnie się stało: dokonany podczas wakacji 1937 roku wykop przyniósł odkrycie fragmentów ceramiki ikości zwierzęcych. Młodzieniec udał się znimi
do doktor Aleksandry Karpińskiej z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (gdzie przecież bywał często wcześniej), apo konsultacjach znią iprofesorem Kostrzewskim opubliko-

Museion.indd 91

2016-06-20 10:57:57

JACEK WRZESIŃSKI
92

wał efekty swoich wykopalisk wczasopiśmie
„Z Otchłani Wieków” – popularyzującym
archeologię. Pierwszy artykuł Brzeskiego
ukazał się w1938 roku (Brzeski 1938) itylko wojna oraz wynikające zniej dalsze losy
Olgierda pokrzyżowały plany studiowania
archeologii.
Czy wrzesień 1939 roku oznaczał koniec
planów związanych z archeologią? Rodzina
Brzeskich jeszcze przed działaniami wojennymi znalazła się na wschodzie ówczesnej
Polski. Jednak Olgierd wkrótce wrócił do
Poznania, skąd przedostał się na zachód Europy. We Francji wstąpił wszeregi 2. Dywizji
Strzelców Pieszych dowodzonej przez generała Bronisława Prugar-Ketlinga. Po klęsce
Francji Brzeski wraz zDywizją został internowany w Szwajcarii. W oﬂagu miał możliwość ukończenia matury. Rozpoczął studia
na Wydziale Chemii Wyższej Szkoły Technicznej w Zurychu. Za pracę nad antybiotykami uzyskał stopień doktora (Brzeski
1949). Praca, jaką podjął następnie wﬁrmie
farmakologicznej Sandoz, pozwoliła mu zdobyć uznanie, prestiż imajątek. Brzeski przez
17 lat kierował założoną przez siebie ﬁlią tej
ﬁrmy w Kanadzie, gdzie spędził całe swoje
dorosłe życie. Archeologia wciąż była jego
hobby. I tak by pozostało, gdyby nie myśl
o emeryturze i powrót do młodzieńczych
marzeń.
Olgierd Brzeski rozpoczyna studia archeologiczne na Uniwersytecie McGilla
w Montrealu. Kończy kurs, uczestnicząc
wpracach archeologicznych, m.in. we Francji, wMalcie, Afryce Południowej oraz Chinach. Dzięki niegasnącej pasji, a także wytrwałemu i konsekwentnemu podążaniu za
nią zdobywa wymarzony zawód. Jako archeolog Brzeski inicjuje badania archeologiczne
grodu wGrzybowie! W1988 roku zjawia się
wPoznaniu zpropozycją powołania fundacji
nastawionej na badania grodu ina publikację
ich wyników. Znajduje zrozumienie wgronie
poznańskich archeologów skupionych wokół
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
azwłaszcza pomoc profesor Zoﬁi Kurnatowskiej iprofesora Stanisława Kurnatowskiego.
Powstaje Fundacja Brzeskich – rozpoczynają
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Ryc. 1. Wojciech
Olgierd Brzeski –
portret namalowany
przez Elizę
Andrzejewską;
fot. J. Wrzesiński

Ryc. 2. Strona
tytułowa dysertacji
doktorskiej Wojciecha
Olgierda Brzeskiego;
za: O.W. Brzeski,
Über das Patulin
und einige andere
antibiotisch wirksame
Stoffwechselprodukte
von Pilzen, Graz –
Innsbruck –Wiln
1949
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się wykopaliska w Grzybowie. Na funkcjonowanie Fundacji Brzeski przeznacza część
swojego majątku, dzięki czemu znajdują się
środki na prace wykopaliskowe (Brzeski,
Kurnatowska, Tuszyński 2000). Pragnie, by
po jego rodzinie pozostało coś więcej niż tylko nazwisko ipamięć otym, że Brzescy kiedyś byli właścicielami okolicznych dóbr. Iten
cel udaje się osiągnąć. Dziś wiemy, że Leon
Brzeski był jednym ze sponsorów przedwojennych badań archeologicznych wBiskupinie, atakże pamiętamy, że jego syn Olgierd
Brzeski, rozpoczynając wykopaliska na grzybowskim grodzie, przyczynił się do powstania wtym miejscu muzeum.
Olgierd Brzeski zmarł 2 grudnia 2000
roku w Kanadzie. Jego prochy, zgodnie
z ostatnią wolą zmarłego, zostały sprowadzone do Polski i25 maja 2002 roku złożone wgrobowcu rodzinnym wJarząbkowie.
Obecnie cały gród, a powoli i jego otoczenie, są stale monitorowane. Chroni je zatem nie tylko prawo, ale także instytucja powołana do opieki nad grodem. W2010 roku
na terenie grodu stanął pawilon muzealny,
do którego traﬁły wszystkie pozyskane do-

tąd materiały. Systematycznie gromadzona
jest dokumentacja z dotychczasowych badań. Powstaje program badań regionu grzybowskiego oraz plan ochrony grodu i jego
zaplecza. Na grodzie odbywają się spotkania edukacyjne z zakresu początków państwa polskiego, wczesnego średniowiecza,
historii. Wspólnie zgrzybowską szkołą, która nosi imię Olgierda Brzeskiego, prowadzone są też regularne zajęcia oraz realizowane
są projekty edukacyjne angażujące młodzież
i sprzyjające tworzeniu wspólnoty szkolno-muzealnej. Odbywają się tu inscenizacje historyczne iwidowiska plenerowe. Gród jest
miejscem rozmaitych wydarzeń, w których
organizacji uczestniczy lokalna społeczność.
Wydaje się, że teraz my kontynuujemy
i spełniamy marzenia Olgierda Brzeskiego.
Jego ukochany gród, októrym nigdy nie zapomniał i do którego wrócił po 50 latach,
wciąż żyje. Nie jest jedynie obiektem badań,
ale także żywą placówką muzealną. Jest nie
tylko reliktem przeszłości, ale także ponadtysiącletnim wałem ochronnym nadal służącym obecnym mieszkańcom Grzybowa
imiejscem, którego czas nie przeminął.

BIBLIOGRAFIA
Literatura przedmiotu
Brzeski O., 1938, Grodzisko wczesnośredniowieczne wGrzybowie wpowiecie wrzesińskim, „ZOtchłani Wieków”, r. 13.
Brzeski O.W., 1949, Über das Patulin und einige andere antibiotisch wirksame Stoffwechselprodukte von Pilzen, Graz – Innsbruck –Wiln [dysertacja doktorska].
Brzeski O., Kurnatowska Z., Tuszyński M., 2000, Dziesięciolecie badań wykopaliskowych grodziska
wGrzybowie gm. Września, byłe woj. poznańskie, WSA, t. 5.

Museion.indd 93

2016-06-20 10:57:58

JAKUB LINETTY
Instytut Historii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wPoznaniu

Ksiądz Ignacy Polkowski (1833-1888)

I

POLKOWSKI POCHODZIŁ Z RODZINY SZLACHECKIEJ. Urodził się 4 marca 1833 roku
we wsi Zduny koło Łowicza, wrodzinie Wawrzyńca Polkowskiego iMagdaleny zdomu
Rutkowskich. Miał brata Antoniego. Po ukończeniu szkoły wŁowiczu igimnazjum wPiotrkowie Trybunalskim w1850 roku wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Od
1853 roku uczęszczał do Akademii Duchownej wWarszawie. Święcenia kapłańskie uzyskał
w1857 roku. Swoją posługę kapłańską rozpoczął jako wikariusz wRadzyminie, później pełnił ją wBrzezinach (1858-1859). W1862 roku został proboszczem wŁaznowie, aod 1863
roku wGłuchowie. Wówczas też został mianowany kanonikiem kapituły łowickiej. Od 1862
roku pełnił obowiązki sekretarza konsystorza warszawskiego ipodjął bliską współpracę zówczesnym arcybiskupem Zygmuntem Szczęsnym Felińskim, na którego wkrótce potem spadły
represje ze strony władz rosyjskich, związane zjego postawą wtrakcie powstania styczniowego. Ostatecznie arcybiskup został uwięziony iwywieziony wgłąb Rosji. Zaborcze władze
zainteresowały się również osobą najbliższego współpracownika arcybiskupa, czyli jego sekretarzem księdzem Ignacym Polkowskim, który znalazł się pod obserwacją policji. Ztego
powodu potajemnie wyjechał zKrólestwa Kongresowego ipierwotnie udał się do Paryża,
apóźniej do Rzymu, gdzie przebywał do 1866 roku. WWarszawie pod nadzorem policji została jego bogata biblioteczka, którą zlicytowano w1874 roku. Po powrocie zRzymu Polkowski osiadł wWielkopolsce, wdobrach Skórzewskich. Pierwotnie mieszkał wCzerniejewie, lecz jeszcze wiosną 1866 roku przeniósł się do Lubostronia, gdzie sprawował opiekę nad
zbiorami ibiblioteką Leona hrabiego Skórzewskiego. Współpracował zwielkopolskim środowiskiem uczonych. Współorganizował obchody czterechsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika,
które odbyły się w1873 roku wToruniu. Tym samym naraził się władzom niemieckim izostał przez nie skazany na opuszczenie terenu cesarstwa za przestępstwo prasowe, którego miał
się dopuścić, drukując broszurę Czterowiekowy jubileusz urodzin Mikołaja Kopernika wToruniu
dnia 19 lutego 1873 roku. Ostatecznie Polkowski opuścił Lubostroń iWielkopolskę. Wpierwszych dniach 1877 roku przeniósł się do Krakowa, gdzie został dyrektorem Archiwum Archidiecezjalnego iSkarbca Katedralnego na Wawelu. Szybko włączył się wżycie kulturalne inaukowe Krakowa, aktywnie udzielając się wkrakowskiej Akademii Umiejętności. Pisał prace
z zakresu historii i jej nauk pomocniczych, historii sztuki i archeologii. Był wydawcą źródeł historycznych. Współpracował zlicznymi czasopismami – pisał do „Czasu”, „Przeglądu
Powszechnego”, atakże do pism naukowych, jak „Zapiski numizmatyczne”, „Przegląd BiGNACY
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Ryc. 1. Ksiądz Ignacy
Polkowski; za:
H. Feldmanowski,
Ignacy Polkowski jako
promotor jubileuszu
kopernikowego,
„Tygodnik
Illustrowany” 1873,
nr 271, s. 117

bliograﬁczno-Archeologiczny”, „Dwutygodnik Naukowy poświęcony Archeologii, Historii iLingwistyce”, „Rocznik dla Archeologów, Numizmatyków i Bibliografów Polskich” iwielu innych. Wtrakcie swojej działalności naukowej ksiądz Polkowski został
przyjęty wpoczet członków wielu prestiżowych stowarzyszeń i organizacji: Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, od roku
1882 Towarzystwa Archeologicznego Krajowego we Lwowie (których był członkiem honorowym), a także Akademii Umiejętności
oraz Towarzystwa Historyczno-Literackiego
wParyżu. Zmarł przedwcześnie wnocy z26
na 27 sierpnia 1888 roku.

BADANIA
Ignacy Polkowski prowadził swoje badania
z zakresu historiograﬁi, sfragistyki, dyplomatyki, numizmatyki iarcheologii. Nieobce mu były również zagadnienia związane
zhistorią sztuki. Jednakże tu omówimy dokładniej jedynie jego badania w zakresie archeologii. Archeologia nie znajdowała się
wcentrum jego zainteresowań, choć znimi
się wiązała w znacznym stopniu. Mimo że
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inicjatywy badawcze Polkowskiego związane z archeologią były z tego powodu –
można by rzec – pojedyncze, nie oznacza
to, że dziedzinie tej poświęcał uwagę sporadycznie. Odwrotnie – archeologia zajmowała go ciągle iprzez wszystkie lata kariery
naukowej. Pierwsze spotkanie z nią miało
miejsce w wyniku przypadkowego odkrycia skarbu, monet średniowiecznych, jakiego dokonano w wielkopolskiej wsi Głębokie, nieopodal Jeziora Lednickiego, w1872
roku. Jesienią tego roku znaleziono tam ponad tysiąc monet pochodzących zXII iXIII
wieku. Ksiądz Polkowski, dowiedziawszy
się oodkryciu zrelacji Albina hrabiego Węsierskiego zamieszczonej w„Dzienniku Poznańskim”, wyruszył na miejsce i zebrał
większość skarbu od właściciela majątku
oraz mieszkańców wsi. Numizmaty rozdysponował pomiędzy Muzeum Towarzystwa
Przyjaciół Nauk Poznańskiego, Muzeum
w Rapperswylu i zbiory Lubostrońskich.
Na tym tle doszło do konﬂiktu między Polkowskim asekretarzem TPNP ikonserwatorem poznańskiego muzeum Hieronimem
Feldmanowskim. Polkowski zgromadzone monety opracował iopisał wmonograﬁi
Wykopalisko Głębockie z1876 roku. Wtym
samym roku opublikował pracę poświęconą badaniom iodkryciom archeologicznym
na Ostrowie Lednickim Opisy starożytnych
ruin na wyspie Jeziora Lednickiego, którą sporządził na zlecenie hrabiego Węsierskiego
i która jest pierwszym książkowym opracowaniem poświęconym wykopaliskom
na Lednicy. Własnych obserwacji Polkowski zawarł wniej niewiele, ograniczając się
do reﬂeksji zpierwszej autopsji stanowiska
w 1866 roku. Pozostałą zawartość pracy
stanowią teksty istosowna korespondencja
uczonych, poświęcone badaniom na Lednicy
oraz interpretacji odkryć. Po przenosinach
do Krakowa nadal interesował się wielkopolską archeologią, o czym może świadczyć opublikowana w1879 roku na łamach
„Dwutygodnika Naukowego poświęconego
Archeologii, Historii iLingwistyce” recenzja pracy Władysława Jażdżewskiego Wykopalisko jarocińskie. Wkrakowskim okresie
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życia Polkowski angażował się wprace komisji archeologicznej Akademii Umiejętności, na posiedzeniach której recenzował niekiedy prace poświęcone prahistorii, atakże
uczestniczył w przygotowaniach wydawnictw archeologicznych Akademii. Napisał również kilka artykułów poświęconych
odkryciom numizmatycznym. Najistotniejszym wydarzeniem związanym zarcheologią była autopsja relikwii św. Stanisława, którą Polkowski przedstawił na łamach
krakowskiego „Czasu”.

WYBRANE PUBLIKACJE
1873 Żywot Mikołaja Kopernika, Gniezno.
1873 Album Mikołaja Kopernika, Gniezno.
1873-1875 Kopernikijana, czyli materiały do
pism i życia Mikołaja Kopernika, t. 1-3,
Gniezno.
1874 Katedra gnieźnieńska, Gniezno.

1876 Opisy starożytnych ruin na wyspie Jeziora
Lednickiego, Gniezno.
1876 Wykopalisko Głębockie średniowiecznych
monet polskich, Gniezno; wydanie w języku francuskim: Decouverte a Głębokie des monnaies polonaises du moyen – age,
Gniezno.
1878 Notatki numizmatyczne, „Dwutygodnik Naukowy poświęcony Archeologii,
Historii iLingwistyce”, red. T. Ziemięcki, R. 1, t. 1, s. 112-117, 129-134, 243249, 289-291.
1879 Wykopalisko jarocińskie a mianowicie
monety Bolesławów Czeskich przez Władysława Jażdżewskiego [recenzja], „Dwutygodnik Naukowy poświęcony Archeologii, Historii i Lingwistyce”, R. 2,
s. 463-464.
1881 Relikwiarz Śgo Stanisława wkatedrze na
Wawelu, „Czas”, nr 59, s. 1.
1887 Joannis Dlugossi senioris canonici cracoviensis opera, red. Ż. Pauli, Kraków.

BIBLIOGRAFIA
Źródła
[Karta ze zbiorowymi podpisami następujących: Adolf Pawiński, Wincenty Zakrzewski, Kazimierz
Kantak, P. Falkenhogen Zaleski, Stanisław Smolka, Napoleon Orda, ks. Ignacy Polkowski], w:
Zbiorek utworów literackich idrobnych autografów różnej treści zlat 1856-1939, Biblioteka Jagiellońska, rkps. BJ 7892 IV, k. 220.
Korespondencja ks. Ignacego Polkowskiego zF. Kosińskim zlat 1878-1879 wsprawie nabycia biblioteki po zmarłym w1877 roku Antonim Muchlińskim, Biblioteka Jagiellońska, rkps. BJ 6103 II, k. 1-22.
Ks. I. Polkowski, Pisma urzędowe idokumenta historyczne dotyczące Rewolucji Kościuszkowskiej 1794, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, rkps. BK 01512, k. 2-331; wersja internetowa: http://www.
wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=197415&dirds=1&tab=3 (dostęp: 19 lutego 2014 r.).
List kondolencyjny ks. Ignacego Polkowskiego po śmierci Karola Libelta, w: Listy kondolencyjne przesłane rodzinie
po śmierci Karola Libelta wr. 1875, Biblioteka Jagiellońska, rkps. BJ 6205 III, k. 40.
List ks. Ignacego Kraszewskiego, w: Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego. Seria III. Listy zlat 1844-1862, Biblioteka Jagiellońska, rkps. BJ 6475 IV, t. 16, k. 211-212.
List ks. Ignacego Polkowskiego do nieustalonego bibliotekarza, w: Listy różnych autorów do różnych adresatów
zlat 1804-1935, Biblioteka Jagiellońska, rkps. BJ 7913 III, t. 2, k. 51-52.
List ks. Ignacego Polkowskiego do Adolfa Pawińskiego, w: Korespondencja prof. Adolfa Pawińskiego [1840-1896] zlat 1869-1895, Biblioteka Jagiellońska, rkps. BJ 7834 IV, k. 176-177v.
List ks. Ignacego Polkowskiego do Konsystorza generalnego arcybiskupiego gnieźnieńskiego z30 czerwca 1867
roku, w: Akta Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupiego Gnieźnieńskiego tyczące się Kaplicy prywatnej wLubostroniu, Archiwum Archidiecezjalne wGnieźnie, AKM II, sygn. 102/8.
Listy ks. Ignacego Polkowskiego do Józefa Ignacego Kraszewskiego, w: Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego. Seria III. Listy zlat 1863-1887, Biblioteka Jagiellońska, rkps. BJ 6527 IV, k. 127-213.

Museion.indd 96

2016-06-20 10:57:58

KSIĄDZ IGNACY POLKOWSKI (1833-1888)
97

Listy ks. Ignacego Polkowskiego do Karola Libelta, w: Korespondencja Karola Libelta zlat 1849-1875, Biblioteka Jagiellońska, rkps. BJ 6004 III, t. 2, k. 106-126.
[Odpisy artykułów Libelta, zgromadzone przez ks. Ignacego Polkowskiego], w: Materiały do biograﬁi
Karola Libelta zebrane przez Józefa Łepkowskiego, Biblioteka Jagiellońska, rkps. BJ 6007 II, k. 1-82.
Literatura przedmiotu
1985, Biogramy uczonych polskich, oprac. A. Śródka, P. Szczawiński, cz. 1, z. 3, Wrocław.
Bender G., 1983, Polkowski Ignacy [hasło], Polski Słownik Biograﬁczny, t. 2.
Estreicher K., 1876, Bibliograﬁa polska: XIX stulecie, cz. 1, t. III: Ł-Q, Kraków.
Estreicher K., 1882, Bibliograﬁa polska: XIX stulecie, t. VII: Dopełnienia P-Ż, Kraków.
Estreicher K., 1911, Bibliograﬁa polska: XIX stulecie, cz. 2, t. III: L-Q, Kraków.
Feldmanowski H., Ignacy Polkowski jako promotor jubileuszu kopernikowego, „Tygodnik Illustrowany”
1873, nr 271.
Gramatowski W., 1972, Ignacy Polkowski [hasło], w: Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa – Łódź.
Jędrzejczyk D., 2011, Między teologią ahistorią (ks. Ignacy Polkowski 1833-1888), „Roczniki Łowickie”,
t. VIII.
Linetty J., 2014, Badania archeologiczne ihistoryczne księdza Ignacego Polkowskiego (1833-1888) wWielkopolsce, „Analecta. Studia iMateriały do Dziejów Nauki”, nr XXIII, z. 2.
Nowodworski M., 1894, Encyklopedia kościelna, t. XX.

Museion.indd 97

2016-06-20 10:57:58

WALDEMAR GÓRNY

Jędrzej Moraczewski wSzamotułach

W

LATACH 30. I40. XIX WIEKU INTELEKTUALNE ELITY WIELKOPOLSKI POSTAWIŁY NA IDEĘ
PRACY ORGANICZNEJ. Wielu ówczesnych Wielkopolan podkreślało, że hasło „bogaćcie się wramach liberalnego egoizmu” (Pieścikowski 2012, 47) jest najlepszym sposobem na
umacnianie polskości. Do najwybitniejszych wielkopolskich przedstawicieli tego nurtu należeli: Dezydery Chłapowski – żołnierz, właściciel ziemski; Karol Libelt – ﬁlozof, publicysta;
Hipolit Cegielski – przemysłowiec, działacz społeczny; Marceli Motty – nauczyciel, pisarz;
Seweryn Mielżyński – „kolekcjoner polskości” (Kortowski 1911, 4), działacz polityczny; August Cieszkowski – ﬁlozof, ekonomista iJędrzej Moraczewski – prawnik, historyk. Pomnażanie osobistego majątku miało prowadzić nie tylko do wzmocnienia polskości, ale przede
wszystkim do przeciwstawienia się ekonomicznym naciskom pruskiego zaborcy.
Dla Jędrzeja Moraczewskiego (1802-1852) „rozumny liberalizm” był tylko jednym zwielu sposobów na podtrzymanie polskości. Moraczewski należał do głównych organizatorów życia
społecznego wWielkopolsce. Wdziałalności stowarzyszeniowej znalazł on oparcie iinspirację dla
„ekonomicznego egoizmu”, istotną częścią jego myśli społecznej była zaś widoczna wjego pracach publicystycznych idea asocjacyjności (Moraczewski 1851). We wstępie do swej społecznikowskiej summy zatytułowanej Polska wzłotym wieku (Poznań 1851) Moraczewski nawoływał do
debaty poświęconej oświacie isprawie chłopskiej. Ważnym elementem edukacji społecznej miały
być, według Moraczewskiego, czytelnie, wktórych powinny znaleźć się książki zdziedziny ekonomii, rolnictwa, przemysłu ihistorii. Moraczewski piętnował „klasę oświeconą” (Moraczewski,
1851, 4), która dzieła pisarzy francuskich przedkładała nad literaturę ojczystą. Dla mieszkańca
Zielątkowa czytelnia-biblioteka to nie tylko idea emancypacji społecznej sama wsobie, to przede
wszystkim wstęp do odbudowy narodowej tożsamości. Właśnie temu służyło zaangażowanie
się Moraczewskiego wprace stowarzyszeniowe. Ruch wydawniczy, ruch czytelniczy, stowarzyszenia historyczne, ekonomiczne i wykłady miały na celu likwidację intelektualnego zaścianka we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Inwestowanie wnowe, europejskie osiągnięcia rolnicze iprzemysłowe miało być zkolei, według Moraczewskiego, impulsem, który sprawi,
że najpierw elity, apotem pozostali mieszkańcy Wielkopolski zainteresują się swoją przeszłością. Wpublicystyce autora Starożytności polskich… (Moraczewski 1851) często pojawiają się frazy, które jednoznacznie deﬁniują jego poglądy. Utrzymanie narodowości, utrzymanie siły igodności wnarodzie, godność obywatelska włościan, włączenie do czynnego życia społecznego przez
oświatę itd. – to tylko niewielkie świadectwo jego zaangażowania wsprawy publiczne.
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Ryc. 1. Jędrzej
Moraczewski
(1802-1855);
za „Tygodnik
Ilustrowany” 1864,
t. VI, nr 158, s. 153

Wlatach 30. XIX stulecia Warszawskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk propagowało
gromadzenie pamiątek narodowych, które
powinny stać się zaczynem narodowego muzeum. Oczywiście, biorąc pod uwagę sytuację polityczną Polski pod zaborami, możemy założyć, że idea „muzeum narodowego”
to dość pojemna metafora. Od czegoś trzeba
było jednak zacząć. Wprzedmowie do Wspomnień obyłem Towarzystwie Starożytności wSzamotułach Emila Kierskiego (1867), Karol Libelt napisał, że wWielkopolsce zaszczytnego
zadania, za jakie uważano zbieranie materiałów do historii Wielkopolski, podjął się Jędrzej Moraczewski, który uważał, że „ziemia
ta to kolebka pierwszych związków ipierwszej cywilizacji Lechitów” (cyt. za: Sprys
2010, 37). Idea asocjacyjności wWielkopolsce była dość żywa i w ciągu raptem kilku
lat, po powstaniu listopadowym, zaowocowała wieloma stowarzyszeniowymi inicjatywami. Dzięki obywatelom Leszna, Gostynia,
Ostrowa, Gniezna, Raszkowa, Ostrzeszowa
wmiastach tych powstawały kasyna obywatelskie, których ważnym statutowym punktem była integracja elit ówczesnej Wielkopolski wokół jej teraźniejszości iprzeszłości,
zmyślą oprzyszłości.
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W dążenia te wpisuje się datowane na
rok 1835 powstanie Koła Towarzyskiego dla Szlachty Folwarcznej i Dzierżawców
Miasta iOkolicy Szamotuł wSzamotułach.
Założycielami szamotulskiego koła byli generał Emilian Węgierski (1778-1841), właściciel Rudek) i obywatel ziemski Cyprian
Łukasz Jarochowski (1796-863), właściciel majątku w podszamotulskich Sokolnikach Małych. Obaj należeli do ówczesnej
elity ziemi szamotulskiej. Generał Węgierski z powodzeniem prowadził duże gospodarstwo rolne, inspirując się między innymi
innowacjami rolniczymi, jakie z sukcesami
wprowadzał Dezydery Chłapowski wmajątku wTurwi. Przypomnę tylko, że Chłapowski należał do tej grupy „oświeconych właścicieli ziemskich” (Syta 1971, 12), którzy
dzielili się swoim agrarnym doświadczeniem
przez analizowanie ich w prasie fachowej,
np. w „Przewodniku Rolniczo-Przemysłowym”. Jarochowski zaś przez blisko 12 lat
(1839-1851) był dyrektorem Ziemstwa Kredytowego wPoznaniu – instytucji niezwykle
ważnej wbudowaniu ekonomicznej niezależności Wielkopolan.
W sierpniu 1838 roku Emilian Węgierski wraz z pułkownikiem Maksymilianem
Mlickim (1782-1844, właściciel Kaźmierza)
inicjuje przekształcenie Koła Towarzyskiego wstowarzyszenie obywatelskie, któremu
nadają nazwę Towarzystwo Zabaw Okolicy
Szamotulskiej, sugerując wstatutach ułożonych wRudkach, że nowe koło powołano do
„głębszej myśli, poważniejszych obyczajów”
(Dzieje Wielkopolski 1973, 179). Wtak silnie
ukształtowaną atmosferę organicznikowską
i stowarzyszeniową wkroczył w 1839 roku
Jędrzej Moraczewski. Pozwolę sobie w tym
miejscu na przywołanie dwóch bardzo celnych cytatów ze wspomnieniowego tekstu
Kierskiego: „[…] zawiązał znany nasz historyk Jędrzej Moraczewski Towarzystwo
Starożytności, choć prócz wspólnego lokalu w Szamotułach, obydwa te towarzystwa
nic więcej łączącego ze sobą nie miały” (cyt.
za: Marciniak 2002, 22). Wżywocie Moraczewskiego skreślonym ręką jego przyjaciela i współpracownika – Libelta – czytamy:
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„Nikt dotąd wnaszych stronach otym nie
pomyślał […]. Moraczewski pierwszy powziął myśl związać wkażdym powiecie osobne towarzystwo starożytności, zczego by się
potem jedna całość złożyła” (cyt. za: Marciniak 2002, 23).
Szamotulskie Towarzystwo Zbieraczów
Starożytności Krajowych powstało w 1840
roku, w momencie zatwierdzenia jego statutów przez walne zgromadzenie członków.
Według Ryszarda Marciniaka miało to nastąpić późną jesienią 1840 roku (Marciniak
2002, 23). Nadmienię, że z inicjatywą założenia TZSK wystąpił, według Kierskiego, Moraczewski już w 1839 roku. Prace
TZSK opierały się w początkowym okresie
na dwóch osobach: Jędrzeju Moraczewskim
– inicjatorze przedsięwzięcia, który zajął się
również opracowaniem wspomnianych statutów, atakże Emilu Kierskim – niestrudzonym kronikarzu TZSK.
Siedzibą szamotulskich „starożytników”
(Libelt 1855, 14) był budynek kasyna obywatelskiego. Obecnie mieści się tam szamotulska Biblioteka Publiczna. Gmach według szamotulskich regionalistów (Tadeusz
Bak, Paweł Mordal, Romuald Krygier) powstał około 1835 roku i należy do najstarszej architektury w obrębie szamotulskiego rynku. Wyróżniał się on obszerną bramą
wjazdową, którą architekt budynku zaprojektował wcentralnej jego części. Brama została zlikwidowana około 1960 roku na rzecz
usprawnienia traktu komunikacyjnego, mającego służyć użytkownikom biblioteki. Po
dawnych empirowych, klasycyzujących detalach architektonicznych, jakie zdobiły elewację budynku, zostały tylko portale okienne uwydatniające kontury okien. Według
opisu Krygiera na elewacji budynku w latach 90. XIX stulecia zamocowano medaliony podkreślające patriotyczny charakter
spotkań w budynku dawnego kasyna obywatelskiego (Krygier 1988, 23). Na elewacji miały pojawić się wówczas wyobrażenia kompozytora doby renesansu Wacława
z Szamotuł i bohatera powstania styczniowego Edmunda Calliera (1833-1893). Czy
na pewno wtedy? Być może widniały one na
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elewacji budynku już w1835 roku – nie jesteśmy wstanie dzisiaj potwierdzić, podobnie jak tego, czy hipoteza Krygiera jest wywiedziona z faktu, że zmarły w 1893 roku
Callier został przez szamotulan uhonorowany dopiero po swojej śmierci. Jeśliby przyjąć,
że medaliony „doklejono” do elewacji wczasie budowy gmachu kasyna obywatelskiego
(1835), to możemy założyć, że obok wyobrażenia Wacława zSzamotuł na jednym zmedalionów nie mógł zostać przedstawiony
Callier, lecz znalazła się tam inna postać zasłużona dla historii miasta. Urodzony wSzamotułach Callier był bowiem wówczas zaledwie dwuletnim dzieckiem. Odmienną
hipotezę postawił Paweł Mordal, który wInwentaryzacji krajoznawczej miasta igminy Szamotuły zasugerował, że medaliony w 1931
wykonał wroniecki artysta malarz Witold
Siwiński (Krygier, Mordal 1989, 21). Nie
potwierdza tego pocztówkowa ikonograﬁa
miasta: na pocztówce z1911 roku medaliony zdobią budynek imożemy zcałą pewnością przyjąć, że prace Siwińskiego miały charakter tylko konserwatorski.
Wnikliwe badania Marciniaka pozwalają
na stworzenie listy zaangażowanych (wkilku przypadkach hipotetycznie) wprace szamotulskiego TZSK. Dzięki wspomnieniom
Kierskiego wiemy na pewno, że w pierwszej kadencji dyrektorem został Jędrzej Moraczewski, zastępcą – Emil Kierski (1810-1874), sekretarzem – Apolinary Klemens
Żółtowski (1813-1848, właściciel folwarku Kąsinowo). Pod aktem założycielskim
podpisało się 18 członków. Jednak według Marciniaka tylko Andrzej Niegolewski
(1786-1857, ziemianin) i ksiądz Wincenty
Taszarski (1809-1859, proboszcz szamotulskiej kolegiaty) pojawiają się w dokumentach życia społecznego jako aktywni i zaangażowani członkowie TZSK. Zakładając
duże prawdopodobieństwo natomiast, Marciniak uzupełnia tę listę nazwiskami innych
osób, wśród których znajdują się m.in.: Emilian Węgierski, Edmund Żółtowski, Cyprian Łukasz Jarochowski, Józef Breza (Ceradz Dolny), Adam Drwęski (Baborówko),
Stanisława Kierski (Gąsawy), Jan Nepomu-
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cen Kościelski (Śmiłowo), Apolinary Lossow
(Kobylniki) czy Wojciech Trąmpczyński (Sokolniki Wielkie).
W50 numerze „Tygodnika Literackiego”
pojawiło się sprawozdanie zdziałalności szamotulskiego TZSK. Zperspektywy opublikowanego dokumentu z15 listopada 1841
roku przeszło roczne działania nie wyglądają zbyt imponująco („Tygodnik Literacki”
1841, 417-419). Pozwolę sobie na obszerny
cytat zartykułu Marciniaka:
Wielka wzamierzeniu biblioteka liczyła zaledwie kilka książek, awszystkie zbiory Towarzystwa mieściły się w jednej szaﬁe. Przechowywano w niej między innymi urny i „łzawnice”
z grobów całopalnych, trochę numizmatów
ifragmentów zbroi. Do najcenniejszych obiektów należał order wręczony Bene Merentibus
konfederatom barskim na Jasnej Górze 2 lutego
1771 r. przez Kazimierza Pułaskiego […] (Marciniak 2002, 31).

Order w zbiorach TZSK znalazł się za
sprawą generała Węgierskiego, który – skoligacony przez żonę z rodziną Cieleckich
– przekazał TZSK order należący prawdopodobnie do konfederata barskiego Andrzeja Cieleckiego. Ustanowione w 1738
roku przez króla Augusta III Sasa odznaczenie „Dobrze Zasłużonym” było nie lada
gratką kolekcjonerską, adzięki konfederackiemu kontekstowi – także cenną pamiątką
patriotyczną.
Po niespełna pięciu latach działalności,
w 1845 roku, władze pruskie zaleciły swoim urzędnikom ścisły nadzór nad kasynami
polskimi, towarzystwami czytelniczymi oraz
towarzystwami agronomicznymi, by kilka miesięcy później ostatecznie zakazać pro-

wadzenia działalności organizacji polskich.
Była to konsekwencja wykrycia przez władze pruskie spisku powstańczego. W 1846
roku Towarzystwo Zbieraczów Starożytności Krajowych wSzamotułach zamknęło swą
działalność. Jego siedzibę prawdopodobnie
sprzedano. Szafa ze zbiorami traﬁła najpierw
do szamotulskiej kolegiaty, apo śmierci księdza Taszarskiego (w 1859 roku) jego siostrzeniec, Władysław Kozłowski, przekazał
zachowane zbiory archeologiczne szamotulskich „starożytników” do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zktórego około
1930 roku zostały oddane do Działu Prehistorycznego Muzeum Wielkopolskiego. Monety, medale, książki iinne przedmioty pozostały w dyspozycji PTPN-u. Niestety we
wrześniu 1939 roku część zbiorów zniszczono, aczęść została zrabowana przez niemieckich okupantów. W„Roczniku Towarzystwa
Przyjaciół Nauk” z 1860 roku znajdujemy
krótkie sprawozdanie z włączenia szamotulskich zbiorów do zasobów bibliotecznych
i muzealnych PTPN. Autor sprawozdania,
prawdopodobnie Kierski, który wPTPN-ie
pracował jako bibliotekarz, wymienia wśród
przekazanych obiektów m.in.: monety (17),
medale (2), przedmioty żelazne, głównie elementy „starożytnych” zbroi, urny, książki (2)
iakta TZSK, które prawdopodobnie zostały zniszczone przez okupantów. Niewykluczone, że wśród tych ostatnich znajdował się
rękopis statutów skreślony ręką Moraczewskiego (Kierski 1867, 209-226). W wykazie przekazanych przedmiotów nie ma
orderu. Być może Węgierski po uniemożliwieniu przez władze pruskie dalszej działalności TZSK zabrał order, by osobiście zadbać
ojego bezpieczeństwo.
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Trudne początki archeologii – odkrycia, interpretacje
inadinterpretacje wdociekaniach archeologicznych
Tadeusza Wolańskiego (1785-1865)

T

ADEUSZ WOLAŃSKI NALEŻY DO NAJBARWNIEJSZYCH INAJBARDZIEJ KONTROWERSYJNYCH PO-

wdziejach polskiej archeologii. Jego działalność iposzukiwania archeologiczne cieszyły się zainteresowaniem historyków archeologii, choć nie spotkały się zich uznaniem. Pisali
onim Józef Kostrzewski, Andrzej Abramowicz czy Joachim Śliwa, wydając surowe opinie. Jest
zazwyczaj wspominany jako badacz, który ulegał nadmiernej fantazji, nie dość krytycznie podchodził do źródeł pisanych, legend iodkryć archeologicznych. Ponadto wsposób nieumiarkowany gloryﬁkował słowiańską, pogańską przeszłość iaby dowieść świetności przedchrześcijańskich
Słowian, dopuszczał się karkołomnych interpretacji inspirowanych polskimi dziejami bajecznymi oraz rzekomą Kroniką Prokosza. Wolański zyskał wśród następnych pokoleń archeologów ihistoryków raczej złą reputację. Przez historyków archeologii jest przedstawiany jako oryginalny
ekscentryk, którego dokonania iustalenia wcałości odrzuca współczesna nauka. Oceny te, choć
bezwzględne, są niemal wcałości uzasadnione. Możemy powiedzieć już na wstępie, że Wolański
ciężko zapracował na taki osąd własnej działalności. Jednakże jest ona warta reﬂeksji historycznej
zdwóch powodów. Po pierwsze, jest to doskonały przypadek umożliwiający analizę uwikłań ideologicznych archeologii wpierwszej połowie XIX wieku. Po drugie, efektem działalności Wolańskiego są opisy iinformacje (często jedyne) olicznych odkryciach izabytkach archeologicznych.
Jako pierwszy o Wolańskim pisał Józef Kostrzewski, opracowując dzieje polskiej
archeologii:
STACI

Był to niestety fantasta, który wszędzie dopatrywał się śladów Słowiańszczyzny, przypisywał naszym
przodkom pogańskim znajomość pisma runicznego inawet napisy na sarkofagach etruskich ina monetach celtyckich uważał za słowiańskie. Jakkolwiek był on wswoim czasie ceniony ikorespondował
zwielu uczonymi zagranicznymi, m.in. zThomsenem, wyniki naukowe jego pracy są zupełnie bezwartościowe (Kostrzewski 1958, 14).

Wpodobnych słowach scharakteryzował działalność Wolańskiego Jerzy Gąssowski:
Była to postać barwna iobdarzona żywą fantazją, która stanowiła główny bodziec jego działalności naukowej. Przyświecała mu idea opromienienia świetnością dawnych dziejów Słowiańszczyzny. […] od-
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czytywał on teksty runiczne, celtyckie, anawet
(do dziś nie odczytane!) etruskie – jako słowiańskie (Gąssowski 1970, 50).

Tak samo ocenił dokonania Wolańskiego Andrzej Abramowicz, który najskrupulatniej jak dotąd przyjrzał się temu uczonemu. Według historyka archeologii krytyczną
ocenę Wolański zawdzięcza nieumiarkowanemu słowianoﬁlstwu ibezgranicznemu dopatrywaniu się wszędzie śladów Słowiańszczyzny (Abramowicz 1970, 62). Zarówno
Kostrzewski, jak i Abramowicz zauważyli, że Wolański utrzymywał korespondencję
z wieloma badaczami w Polsce i w krajach
ościennych. Stoi to wpozornej sprzeczności
z jego kontrowersyjną działalnością badawczą. Wopinii Abramowicza rozległe międzynarodowe kontakty Wolański zawdzięczał
przede wszystkim zdolnościom epistolograﬁcznym i ujmującej, barwnej osobowości,
anie osiągnięciom naukowym.
Z niewątpliwą przesadą pisał z kolei
o Wolańskim Zdzisław Skrok: „[…] Tadeusz Wolański (1785-1863), hrabia z Wolan, trzymany do chrztu przez samego Tadeusza Kościuszkę, alchemik, mistyk, mason,
słowianoﬁl ifantasta, poszukiwacz kamienia
ﬁlozoﬁcznego i eliksiru wiecznej młodości”
(Skrok 2001, 47). Oile określenia „mason,
słowianoﬁl i fantasta” można z Wolańskim
wiązać, to nic nie wiadomo ojego doświadczeniach mistycznych. Natomiast informacje oposzukiwaniach kamienia ﬁlozoﬁcznego odnoszą się do czasów młodości, kiedy to
pomagał ojcu, który był alchemikiem. Podobnie Wolański pobierał nauki ualchemika
w Mitawie. Zresztą wspomniane opowieści
oWolańskim bazują na jego nekrologu opublikowanym w1874 roku, prawdopodobnie
celowo ubarwionym (B.a. 1874, 209-215).
Nie ma jednak wnim informacji oposzukiwaniach eliksiru wiecznej młodości. Jak widać, Skrok przetworzył zniekształcił w dużym stopniu fakty źródłowe i odszedł zbyt
daleko we własnych wyobrażeniach.
Pozytywne aspekty działalności kolekcjonerskiej Wolańskiego dla rozwoju numizmatyki zauważył Julian Olejniczak (Olejniczak
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Ryc. 1. Tadeusz
Wolański; za: [B.a.],
Tadeusz hrabia zWolan
Wolański, „Rocznik
dla Archeologów,
Numizmatyków
iBibliografów Polskich”
za rok 1871, red.
S. Krzyżanowski,
Kraków 1874, s. 209

1970, 7-17). Ostatnio zaś o nim przypomniała Adrianna Szczerba w skrupulatnym
iinteresującym studium Zdziejów polskiej archeologii. Fałszywe zabytki runicznego pisma słowiańskiego (Szczerba 2014, 1-37). Autorka
w swej rozprawie zawarła również rozdział
Fantazje Tadeusza Wolańskiego, przedstawiający wskrócie jego piśmiennictwo. OWolańskim wspominał również autor niniejszego
artykułu na marginesie rozważań zatytułowanych Początki kolekcjonerstwa i muzealnictwa w Wielkopolsce (Linetty 2014b, 23-24).
Pewne spostrzeżenia już wówczas zarysowane zostaną wpełni przedstawione wprezentowanej publikacji.
Ustalenia iinterpretacje Wolańskiego nie
posiadają znaczenia dla dzisiejszej historiograﬁi i archeologii. Zostały one odrzucone
przez późniejszych badaczy. Pomimo to warto jeszcze raz przyjrzeć się tej postaci. Dokładna analiza dorobku Wolańskiego i archiwaliów po jego działalności (dotąd słabo
znanych) pozwala na wybór wiarygodnych
informacji o okolicznościach odkrycia wielu ważnych zabytków. Co więcej, spuścizna tego uczonego jest w opinii autora niniejszego artykułu doskonałym przykładem
ślepych uliczek archeologii doby romantyzmu,
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poddanej ideologicznym wpływom słowianoﬁlstwa (Sklenář 1977). Wolański prowadził rozległą korespondencję naukową, która
była dotąd słabo znana. Ponadto w zbiorach po nim, przechowywanych wBibliotece Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, znajdują
się niepublikowane prace numizmatyczne.
Materiały te nadal czekają na szczegółowe
opracowanie. Chcąc przybliżyć te materiały
czytelnikom, publikujemy dwa listy pisane
do Wolańskiego. Autorem pierwszego jest
ksiądz Józef Dydyński zKłecka, znany później badacz historii regionu oraz archeolog.
Drugi list został napisany przez Carla Christiana Rafna, duńskiego historyka istarożytnika, sekretarza Królewskiego Towarzystwa
Starożytników Północy w Kopenhadze; dokument ten może nieco przybliżyć niuanse
powiązań Wolańskiego z najwybitniejszymi
badaczami ówczesnej Europy, zwłaszcza zaś
zośrodkiem duńskim.

POCHODZENIE IMŁODOŚĆ
Szczegóły dotyczące życia i przede wszystkim młodości omawianego badacza mamy
szanse poznać dzięki obszernemu nekrologowi, który został zamieszczony w 1874
roku w„Roczniku dla Archeologów, Numizmatyków iBibliografów Polskich”, efemerycznym czasopiśmie naukowym wydawanym wlatach 1871-1874 wKrakowie (B.a.
1874, 209-215). Dzięki anonimowemu autorowi zachowała się również podobizna
uczonego (Ryc. 1).
Tadeusz Wolański wywodził się zrodziny
szlacheckiej, kultywującej tradycje sarmackie oraz przesiąkniętej wieloma ideami typowymi dla oświecenia. Urodził się 18 października 1785 roku wSzawlach na Żmudzi,
wgranicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego ojcem był Jan Wolański, radca na
dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jego matką – Julianna zrodziny de
Buch, zpochodzenia Niemka. Wolański był
spokrewniony przez matkę ze znanym niemieckim uczonym Leopoldem de Buchem
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(1774-1853), geologiem, wulkanologiem
i paleontologiem (Julianna była kuzynką
uczonego). Jego ojcem chrzestnym został
Tadeusz Kościuszko. Według późniejszym
przekazów młody Tadeusz w trakcie insurekcji kościuszkowskiej ipo jej upadku miał
przez rok ukrywać się wraz zrodziną wśród
żmudzkich lasów ipuszcz, gdzie miał sobie
wyrobić szczególne zamiłowanie do przyrody. Wzwiązku zniepewną sytuacją polityczną po upadku Polski w1795 roku Wolański nie uczęszczał do żadnej szkoły i już
nigdy nie zdobył żadnego formalnego wykształcenia. Wydaje się to stanowić ważną przesłankę dla zrozumienia braku krytycznej postawy w późniejszych badaniach
naukowych. Edukację zdobywał w domu,
kształcąc się u sióstr i rodziców. Jego ojciec Jan był przejęty wieloma osiągnięciami naukowymi i ideami XVIII-wiecznego
oświecenia. Sam posiadał rozległe zainteresowania naukowe, lub też paranaukowe. Interesował się alchemią, podobno posiadał
wSzawlach własne obserwatorium astronomiczne i laboratorium. Wykształcenie Tadeusza nie mogło być zatem standardowe.
Po III rozbiorze Polski, jeszcze jako dziecko
Tadeusz został odesłany do Mitawy wKurlandii, do „pewnego słynnego alchemika
ichemika, gdzie spędzając całe noce nad tyglami iretortami, we dnie oddawał się zbieraniu roślin, minerałów iróżnych osobliwości przyrody” (B.a. 1874, 210). Oprócz tego
studiował dzieła ijęzyki starożytne, francuski
i języki skandynawskie. W wieku 15 lat,
w1800 roku, powrócił do domu, gdzie zajmował się głównie prowadzeniem zielnika. Podobno pomagał ojcu w poszukiwaniach rzekomego kamienia ﬁlozoﬁcznego.
Jako dojrzały już młodzieniec w1806 roku
udał się szlacheckim zwyczajem na peregrynację po krajach europejskich. Na kierunek podróży wybrał Skandynawię i kraje
niemieckie. Odwiedził Szwecję i Danię (tu
Kopenhagę), awNiemczech Lubekę iBremę. Stamtąd przedostał się do armii cesarza Francuzów Napoleona IBonaparte. Od
1809 roku służył w6. Pułku Ułanów, apóźniej wsztabie generała Wojczyńskiego. Uzy-
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skiwał kolejne stopnie oﬁcerskie porucznika i kapitana. Uczestniczył w wyprawie na
Moskwę w1812 roku. Za bohaterstwo wykazane wobronie Torunia w1813 roku został odznaczony Legią Honorową. Po kapitulacji Torunia osiadł w Rybitwach pod
Pakością na Kujawach iożenił się zWilheminą Szretter. Działał wmasonerii, prawdopodobnie w loży Wielkiego Wschodu Narodowego Polski, rozwiązanej w1821 roku
(Abramowicz 1970, 66). W1820 roku został landrattem (naczelnikiem) powiatu inowrocławskiego, aod 1835 roku landrattem
powiatu gnieźnieńskiego, zktórego to urzędu po roku zrezygnował. W1837 roku był
posłem z powiatu mogileńskiego na sejm
prowincjonalny wPoznaniu. Wpóźniejszym
okresie zrezygnował z działalności politycznej i poświęcił się wyłącznie swoim badaniom archeologicznym.

BADANIA IKOLEKCJONERSTWO
ARCHEOLOGICZNE
Nie sposób z dzisiejszej perspektywy jednoznacznie wskazać początków zainteresowań archeologicznych Tadeusza Wolańskiego. Motywacją do podjęcia tej tematyki był
zapewne patriotyzm, czy wręcz nacjonalizm
Wolańskiego. Pragnął on odtworzyć najdawniejsze dzieje Polaków i Słowian, bez
uszczerbku dla ich chwały i prawdziwości
przekazów legendarnych. Zmierzał zatem
do apologizacji najdawniejszej przeszłości
słowiańskiej, zwłaszcza przedchrześcijańskiej. Wjednej zważniejszych swoich prac,
wydanych w1843 roku Odkryciach najdawniejszych pomników narodu polskiego, pisał, że
zajmuje się numizmatyką narodową od 30 lat
(Wolański 1843, 1). Oznaczałoby to, że badaniom izbieractwu archeologicznemu oraz
numizmatycznemu poświęcał się Wolański
od końca udziału wkampanii 1813 roku.
Zanim Wolański rozpoczął ogłaszanie
wyników swoich dociekań i przypuszczeń,
kolekcjonował zbiory archeologiczne i numizmatyczne. Zabytki do swojej kolekcji nabywał najróżniejszymi drogami: z przypad-
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kowych odkryć archeologicznych, kupując,
wymieniając się z innymi kolekcjonerami.
Zgromadził całkiem pokaźną liczbę zabytków. Znaczną ich część odsprzedał do zbiorów
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przepadły po upadku powstania listopadowego
w1831 roku. Liczbę przekazanych tam numizmatów Wolański szacował na około 2700
(Wolański 1843, 7). Spis monet Piastowskich
znajdujących się wzbiorze Tadeusza Wolańskiego (zabytków, które przepadły wWarszawie),
zamieścił Kazimierz Stronczyński w aneksie swojej publikacji Pieniądze Piastów z1847
roku (Stronczyński 1847, Spis 1-22), gdzie
autor wyszczególnił 502 egzemplarze. Spis
powstał na podstawie katalogu sporządzonego przez Wolańskiego. W świetle informacji tam zamieszczonych, część zabytków
znajdujących się w tym zbiorze pochodziła
z przypadkowych odkryć archeologicznych.
Niekiedy znajdują się w nim dane o miejscu pochodzenia. Brakteaty uchodzące za
najstarsze (w Spisie pierwsze 28), miały zostać wykopane w Kruszwicy (Stronczyński
1847, Spis 1). Dwa kolejne, uznane za egzemplarze z czasów przedchrześcijańskich
(onumerach 38-39), zostały odkryte wWitkowie pod Gnieznem (Stronczyński 1847,
Spis 6). Wśród numizmatów zczasów Bolesława Chrobrego uwzględniono dwa brakteaty zChełmiec nad Gopłem, które opiszemy
jeszcze wdalszej części artykułu (numery 72
-73; Stronczyński 1847, Spis 10).
W roku 1842 Wolański przekazał 19
numizmatów do zbiorów Towarzystwa Historycznego wBambergu, gdzie utworzono
osobną kolekcję Wolanskianum (Siebenter Bericht… 1844, X).
Pierwsze wzmianki o zainteresowaniach
archeologicznych Wolańskiego pochodzą
z 1823 roku. W niemieckojęzycznej prasie
wielkopolskiej ukazywały się wówczas pierwsze teksty krajoznawcze. Wjednym znich –
Der Popiel Thurm – anonimowy autor (prawdopodobnie Julius Max Schotky) powoływał
się na informacje od znawcy starożytności,
Tadeusza Wolańskiego (…y 1823, 173). Podobnie powoływał się na jego wiedzę iautorytet autor opisu starożytności ziemi gnieź-
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Ryc. 2. Łańcuch
zrzekomymi
brakteatami,
znaleziony w1822
roku wChełmcach
nad Gopłem, za:
T. Wolański, Listy
ostarożytnościach
słowiańskich, Gniezno
1845 51, tabl. V,
rys. 1

nieńskiej, niejaki C. E. Povondra, wtekście
Über się Altertürmer von Gnesen und dessen
Umgebungen (Povondra 1823, 183-187). Povondra we wspomnianym tekście opisał również po raz pierwszy ruiny na Ostrowie Lednickim. Wtym kontekście warto dodać, że
wpóźniejszych, prowadzonych w1845 roku
przez landrata Grevenitza, badaniach Wolański określał nieliczne znalezione numizmaty (Fogel 1991, 12).
Początki działalności archeologicznej
Wolańskiego to opisane wjego liście do Królewskiego Towarzystwa Starożytników Północy w Kopenhadze (z 3 maja 1844 roku)
znalezisko – srebrne przedmioty, które miały
zostać odnalezione w1822 roku wmiejscowości Chełmce nad jeziorem Gopło na Kujawach. Skarb został odkryty przez przypadek

Ryc. 3. Brakteat
znaleziony w1822
roku wChełmcach
nad Gopłem,
zkolekcji Tadeusza
Wolańskiego
przekazanej
Uniwersytetowi
Warszawskiemu;
za: K. Stronczyński,
Pieniądze Piastów od
czasów najdawniejszych
do roku 1300,
Warszawa 1847, s.10;
por. Ryc. 2
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przez włościanina orzącego pole – miał on
znaleźć numizmaty przechowywane w glinianym garnku. Wśród nich: „[…] naszyjnik
składany zdwunastu srebrnych brakteatów,
potrójnemi łańcuszkami ze sobą spojonych
[…]” (Wolański 1846a, 39). Znalezisko to
Wolański rozdzielił iobdarował „przyjaciół,
którzy wzajemnie wzbiorach mych wspierać
mnie zwykli […]”(Wolański 1845, 39). Po
jednym ztakich brakteatów otrzymali: Christian Thomsen z Kopenhagi, generał Rühle de Lilienstern zBerlina, książę Gwilhelm
Radziwiłł, Charles de Heydeken z Genui,
księżna Izabela Czartoryska, hrabia Tytus
Działyński, dyrektor Reichel z Petersburga
iniejaki Götz zDrezna. Dwa brakteaty zostały przekazane wraz zinnymi numizmatami do zbiorów Uniwersytetu Warszawskiego
iwymienione wspisie publikowanym przez
Stronczyńskiego (Stronczyński 1847, Spis 10).
Lista obdarowanych wskazuje na liczne powiązania Wolańskiego, atakże na rozwinięty
system wymiany zbiorów iinformacji wśrodowisku kolekcjonerów.
Co szczególnie interesujące, znalezisko
zChełmiec podarowane Thomsenowi zostało wymienione wartykule Duńczyka z1861
roku (zob. Abramowicz 1970, 65).

SPRAWA CZARNOBOGA
BAMBERSKIEGO
Punktem wyjścia dla kształtowania się zainteresowań archeologicznych Tadeusza Wo-
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lańskiego była pasja kolekcjonerska. Był on
w gromadzeniu i ocenianiu wartości zabytków niewątpliwie specjalistą, jednakże jego
ambicje wychodziły daleko poza kolekcjonerstwo i mecenat. Miał ponadto ambicje
naukowe, starał się szukać wyjaśnień i interpretacji zabytków, a przede wszystkim
dociec, jakie były najdawniejsze dzieje słowiańskich przodków wczasach przedchrześcijańskich. Tym samym Wolański wpisywał się nurt słowianoﬁlstwa fascynującego
się czasami pogańskimi i krytycznie nastawionego do chrześcijaństwa, które nierzadko
było traktowane jako element obcych wpływów. Nurt ten zapoczątkował w archeologii Zorian Dołęga Chodakowski (właściwie
Adam Czarnocki), który w swojej najważniejszej pracy OSłowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem pisał: „[...] od wczesnego polania
nas wodą zaczęły się zmywać wszystkie cechy nas znamionujące, osłabiał wwielu naszych stronach duch niepodległy […]” (Chodakowski 1835, 2). Wnurcie tym był często
obecny religijny i etniczny szowinizm. Do
podobnej ideologii, zafascynowanej pogaństwem, odnosił się Wolański, który wpierwszej swojej książce zamieścił wiersz:
Nie to mi ziomek, choć wPolsce zrodzony,
Choć inazwiskiem Polskiem zaszczycony,
Co, dla próżności, zprostej schodząc drogi,
Zamiast ojcowskie, obce wielbi Bogi,
Temu ja tylko pismo to podaję,
Którego zserca Lachem bydź uznaję!
(Wolański 1843, strona tytułowa).

Zanim przejdziemy do właściwej działalności pisarskiej Wolańskiego, warto
przybliżyć sprawę rzekomego Czarnoboga
bamberskiego, jednego z pierwszych i najważniejszych fałszywych zabytków runicznego pisma słowiańskiego izarazem jednego
zwielu błędnych tropów wbadaniu dziejów
Słowian iich pogańskich wierzeń.
Sprawa romańskich rzeźb znajdujących
się przed wejściem do katedry w Bambergu wBawarii, które zostały zinterpretowane
jako zabytki dawnych wierzeń słowiańskich,
należy do pierwszych, w których Wolański
wystąpił z własną interpretacją. Jej począ-
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tek sięga 1835 roku. Wówczas czeski (właściwie słowacki) starożytnik ipoeta Jan Kollar zapragnął odwiedzić miejsce pochówku
św. Ottona zBambergu. Na rzeźbach lwów
stojących przy schodach do katedry zauważył znaki, które zinterpretował jako słowiańskie pismo runiczne. Napis odczytany jako
CZARNOBÓG miał i odnosić się do słowiańskiego bóstwa pogańskiego. Taką interpretację poparł wówczas słynny czeski historyk Paweł Szafarzyk (zob.: Sklenář 1977,
33-34; Lutovský 2014, 203-204; Szczerba
2014, 11-12). Interpretacje Kollara i Szafarzyka padły na podatny grunt modnego
wówczas słowianoﬁlstwa. Na podstawie rysunku Kollara mnożyły się kolejne próby
odczytania rzekomego napisu runicznego.
Swoją próbę – ukazującą skądinąd badawczy sceptycyzm – podjął również Wolański,
który publikowany przez czeskich uczonych
rzekomy napis rozczytał jako WALHALLA
(zob.: Kraszewski 1860, 284; Fünfter Bericht
1842, 8-10).
Sprawa Czarnoboga bamberskiego wydaje się bardzo ważna dla dalszej działalności Wolańskiego. Można bowiem zauważyć
dużo podobieństw pomiędzy późniejszymi
interpretacjami tego uczonego a koncepcją Kollara wywodzącą Słowian zPółwyspu
Apenińskiego. Podobieństwo poglądów czeskiego i polskiego uczonego na pochodzenie Słowian iich związki ze starożytną Italią (zwłaszcza Etrurią) zauważyła ostatnio
Szczerba (Szczerba 2014, 11-12; por. też:
Hrbata 2014, 146-155). Przeoczyła jednak fakt, że Wolański zupełnie inaczej odczytywał rzekomy runiczny napis bamberski (oczywiście nie negując samego faktu, że
jest to słowiańskie pismo runiczne). Późniejsze doszukiwanie się reliktów słowiańskiego
pisma na starożytnych inskrypcjach, przeważnie etruskich, może być reﬂeksem wydumanej teorii Kollara oitalskiej pramacierzy
Słowian. Należy przy tym zauważyć, że Wolański był samoukiem, Kollar natomiast od
1849 roku profesorem słowiańskiej archeologii na uniwersytecie w Wiedniu (pierwszej tego rodzaju katedry w Cesarstwie
Austriackim).
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WOLAŃSKI OPOLSKICH DZIEJACH
BAJECZNYCH IPRZEDCHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁOWIAŃSZCZYŹNIE
Pod wpływem analizy zabytków, którymi
dysponował, atakże rycin podsyłanych przez
zaprzyjaźnionych uczonych Tadeusz Wolański przystąpił do ogłoszenia pierwszych wyników swoich dociekań na temat polskich
i słowiańskich dziejów. Pierwszą jego obszerniejszą publikacją była książeczka Odkrycie najdawniejszych pomników narodu polskiego
z 1843 roku. W pracy Wolański zapowiadał publikację obejmującą około tysiąc monet i brakteatów pod nazwą Skarbiec sławiańsko-polski. Być może opracowanie to jest
tożsame z zachowanym w archiwaliach po
Wolańskim zbiorze Lexicon numismaticum Slavo-Polonicum (Biblioteka PAN i PAU, rkps.
783, 1-25). Opublikowaną książkę traktował jako wstęp do obszerniejszego źródłowego opracowania (Wolański 1843, 1).
W swojej pracy dowodził historyczności polskich dziejów bajecznych, czyli legend przekazanych wśredniowiecznych kronikach, od Wincentego Kadłubka do Jana
Długosza. Co więcej, Wolański bronił auten-

Ryc. 4. Rzekomy
posąg pogański
znajdujący się
wkościele św. Jerzego
wGnieźnie; za:
T. Wolański, Odkrycie
najdawniejszych
pomników narodu
polskiego, Gniezno
1843, s. 54, tabl. II,
ryc. 9

tyczności Kroniki Prokosza, czyli XVIII-wiecznego fałszerstwa opublikowanego w 1825
roku (Michalski 2013, 147). Głównym jednak celem pracy była chęć udowodnienia, że
w zbiorach kopenhaskich znajdują się nieznane wcześniej trzy monety zczasów Mieszka IiBolesława Chrobrego, czyli wspomniane wtytule pracy „najdawniejsze pomniki”.
Wolański w taki sposób bowiem interpretował ilustracje niektórych skandynawskich
zawieszek brakteatowych, że doszukał się ich
polskiej proweniencji. Medale te miały traﬁć do Danii wwyniku najazdu króla Waldemara Ina Arkonę iWołogoscz w1168 roku.
Wten sposób Wolański próbował dowodzić
historyczności legend i dziejów bajecznych,
a także wykazać wielkość dawnej cywilizacji słowiańskiej. Krytycznie do tych rewelacji
odniósł się Stronczyński. Wrecenzji broszurki Wolańskiego na łamach „Biblioteki Warszawskiej” w 1843 roku pisał: „[Wolański]
Wskrzesza wniej [książce] Lechów, wydobywa spod odwiecznych mogił Krakusa iWandę, przywraca wiarę iautentyczność kronice
Prokosza, wszystkiego dowodząc pieniążkami, które wzbiorze swoim posiada” (Stronczyński 1843, 150). Wolański próbował dowodzić historyczności Lecha za pomocą
karkołomnych etymologicznych wywodów,
atakże bałamutnych analogii. Dopatrzył się
nawet Lecha wPiśmie Świętym ina pewnym
epitaﬁum zgrobowca rzymskiego (Wolański
1843, 3). Podobną metodą Wolański bronił
historyczności innych legendarnych postaci,
Popiela, Kraka i innych. Starał się podpierać swoją znajomością numizmatyki. Krytykował na tej płaszczyźnie zwłaszcza Joachima Lelewela:
Wyliczając Lelewel gabinety numizmatyczne
z których czerpał materiały, wymienia między
innemi także i zbiór Uniwersytetu Warszawskiego. Dziwna rzecz! Kolekcja brakteatów
i monet polskich przeze mnie w przeciągu lat
30 zebrane, i w ilości sztuk 2 739 przez rząd
dla uniwersytetu wcenie 16000 złot. pols. ode
mnie nabyta, wszakże nie była jeszcze do Petersburga wywieziona gdy Autor Warszawę
opuścił? Czemu ani jednej sztuki zniej nie nadmienia […] (Wolański 1843, 7).
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Tadeusza Wolańskiego ubodło zwłaszcza sformułowane przez Lelewela posądzenie
o fałszerstwa. Oskarżenie było rzeczywiście
krzywdzące. Pomimo że Wolański często dokonywał nadinterpretacji imonety rzymskie
lub skandynawskie uznawał za Polskie oraz
słowiańskie, to nie odnotowano wjego zbiorach fałszerstw.
W dalszej części pracy Wolański przedstawił panteon religii słowiańskiej wraz ze
źródłami historycznymi i archeologicznymi
mającymi dowodzić ich kultu. Wolański pod
tym kątem omówił Swantewita, Nię iDziedzillę, Thora (Tura) i bóstwa piekielne. Informacje podane w panteonie o rzekomych
posągach Nii iDziedzilli wkościele św. Jerzego w Gnieźnie stały się powodem sporu
z historykiem Karolem Neyem. Wolański
twierdził, że romańskie rzeźby znajdujące się
wtym kościele przedstawiają bóstwa pogańskie i są dowodem na istnienie pogańskiej
świątyni wtym miejscu przed zbudowaniem
kościoła św. Jerzego. Przeciwko tak postawionej sprawie wystąpił Ney wtekście Opogańskich posągach wGnieźnie, publikowanym
w„Przyjacielu Ludu” w1844 roku. Zdaniem
autora: „Odnosić więc te zabytki należy do
czasów chrześcijańskich. Jakie mogły mieć
znaczenie nie trudno odgadnąć; były to ﬁgury alegoryczne, wystawiające cnoty główne.
Ręka do przysięgi podniesiona ioczy zasłonięte, mogą dobrze wystawiać godło wiary” (Ney 1844, 273-274). Analizując surowiec i stylistykę posągów, Ney stwierdził,
że niewątpliwie pochodzą z czasów chrześcijańskich. Autor zauważył również znaczące różnice pomiędzy rysunkiem posągów zamieszczonych w książce Wolańskiego a ich
wyglądem w rzeczywistości (zamiast ręki
uWolańskiego jest dziecko).
Tadeusz Wolański odpowiedział na zarzuty w tekście O posągach pogańskich w Gnieźnie, napisanym do „Tygodnika Literackiego” z1844 roku. Przyznał słuszność Neyowi
w sprawie niedokładnego odwzorowania
rzeźby, jednak w kwestii jej pochodzenia
nie zmienił opinii. Uważał je nadal za wyroby zczasów pogańskich: „[…] co Polakowi po stylu niemiecko-gotyckim, który do-
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Ryc. 5. Posąg
wkościele św. Jerzego
wGnieźnie; za:
K. Ney, Opogańskich
posągach wGnieźnie,
„Przyjaciel Ludu”
1844, nr 35. 1844,
s. 273-274

piero na początku trzynastego wieku przez
natrętnych Krzyżaków wprowadzony? Dzieje polskiego pogaństwa na trzysta lat są dawniejszymi, niżeli pierwsze wkraju zjawienie
się niemieckiego wpływu” (Wolański 1844,
138). Wprawdzie Ney skutecznie obalił interpretację Wolańskiego odnośnie do rzeźb
w kościele św. Jerzego w Gnieźnie, jednak
tego rodzaju ﬁgury nie były wówczas „najmniej spodziewanymi elementami” do takich
poszukiwań, jak utrzymuje Maciej Michalski
wpublikacji Dawni Słowianie wtradycji polskiej Ipołowy XIX w. (Michalski 2013, 168169; zob. też: Linetty 2012, 59-92). Wszak
doszukiwanie się pogańskich bóstw, anawet
runicznego pisma słowiańskiego w zabytkach sakralnych z okresu wczesnochrześcijańskiego (dla Europy Środkowej wpoczątkach wczesnego średniowiecza) było dość
popularne. Ilustrować może to zjawisko
również sprawa Czarnoboga bamberskiego,
omówiona wpoprzedniej części artykułu.
Wątków pogańskich Wolański doszukiwał się również w innych elementach ro-
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mańskich budowli. Przykładem mogą tu być
reliefy zkościoła wInowrocławiu (Wolański
1843, 47-48), które uważał za relikty zczasów przedchrześcijańskich. Dodajmy, że taka
interpretacja wspomnianych elementów jest
do dziś, choć w zmienionej formie, obecna
w obiegu naukowym (Danielewski 2011,
7-34). Dla Wolańskiego ten i inne kościoły romańskie były dawnymi świątyniami pogańskimi, przekształconymi w chrześcijańskie. O kościele kolegiackim w Kruszwicy
pisał: „Jest on zdawnej świątyni pogańskiej
na kościół chrześcijański za Mieczysława
pierwszego przekształcony, i z okrzesanych
polnych kamieni wymurowany. Z podobnych połowokamiennych świątyń powstały
kościoły w Inowrocławiu i Kościelcu (Wolański
1843, 47-48).
Świadomy krytyki, jaka spadła na jego
propozycje, Wolański próbował podbudować swoje tezy, publikując część korespondencji naukowej w książce Listy o starożytnościach sławiańskich z1845 roku. Zamieścił
tam list do Cesarskiej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, dwa listy
do Teodora Narbutta oraz do Królewskiego Towarzystwa Starożytników Północy
wKopenhadze.
W1846 roku Wolański wliście do redakcji „Przyjaciela Ludu” przedstawił własną interpretację rzekomego napisu etruskiego,
którego reprodukcję znalazł wtymże piśmie.
Warto zaznaczyć, że wjego interpretacji brakuje jakiegokolwiek wątku słowiańskiego,
anapis miał znaczyć tyle co LUTECIA CESARIS (Wolański 1846). Ten przypadek oraz
wcześniej omówiona sprawa rzekomego bóstwa zBambergu dowodzi, że Wolański potraﬁł wpewnych okolicznościach wyzbyć się
typowego winnych jego pracach słowiańskiego ipogańskiego szowinizmu. Sytuacje tego
rodzaju zdarzały się jednak bardzo rzadko.
Kolejna, ostatnia już faza działalności pisarskiej przypadła na początek lat 50. XIX
stulecia. Być może zrażony krytyką wkraju,
lub też starając się oszerszy odbiór wmiędzynarodowym środowisku uczonych, publikował wjęzyku niemieckim. Dla kwestii
słowiańskiej najistotniejsza była dwutomowa
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praca Schrift – Denkmale der Slaven vor Christi
Geburt, poświęcona rzekomym zabytkom słowiańskiego piśmiennictwa z czasów Chrystusa,
wydana w 1850 i 1852 roku. W pracy tej
Wolański omawiał rzekome przykłady starożytnego słowiańskiego piśmiennictwa runicznego. Wykorzystywał wtym celu liczne
źródła epigraﬁczne związane ze światem antycznym, zwłaszcza napisy etruskie, łacińskie
igreckie, wtym inskrypcje grobowe, napisy
na gemmach imonetach. Miały one dowodzić słowiańskiego zasiedlenia strefy śródziemnomorskiej w starożytności. Wolański
do tej grupy zabytków zaliczył również wiele
znalezisk zrunami germańskimi. Posiadł on
rzekomo umiejętność odczytywania alfabetu
słowiańskorunicznego, co stosował do różnorodnych zabytków piśmiennictwa. Dawało
to niekiedy zdumiewające efekty. Dla przykładu – we wspomnianej pracy Wolański dowodził, że na pewnym grobowcu wCrecchio
we Włoszech znajduje się inskrypcja Eneasza
zTroi wjego języku ojczystym, czyli słowiańskim (Wolański 1852, 4-9; Michalski 2013,
161). Podobną, dość wątpliwą metodykę zastosował, analizując inskrypcje ze zbiorów
przechowywanych przez saksońskich władców wGotha, wrezydencji książąt sasko-koburskich, wpracy Die Opfergefaesse des Tempels
der Taurischen Diana z1851 roku. Wcelu badania zbioru zGotha korespondował zAdolfem Bube, konserwatorem tamtejszego zbioru (Biblioteka PAN iPAU, rkps. 774). Taki
sposób postępowania spotkał się z krytyką
„Gazety Warszawskiej”:
[Wolański] wziął się do staro-słowiańskiego alfabetu, iocudo! wszystko odcyfrował. Udało mu
się to zaś następującym sposobem: – wszystkie
litery znane wjakimkolwiek bądź alfabecie kuli
ziemskiej, zastosował według potrzeby do znaków wyrytych na owych pomnikach; jeżeli znalazł jaki znak nieodgadniony, kładł iprzekładał
tak długo wszystkie litery alfabetu, póki z poprzednimi nie utworzyły słowiańskiego lub przynajmniej słowiańsko brzmiącego wyrazu. Jeżeli dalej mimo to znalazła się jaka głoska, która
mu psociła, pracował nad nią tak długo, póki zh
nie zrobiło się s, z, g, d itd. Pracując takim sposobem przez 5 lat, jak sam powiada, doszedł nareszcie pan Wolański do tego, że skombinowaw-
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szy wszystkie języki słowiańskie, azostawiwszy
mimo mniemanej słowiańskości owych pomników, greckie nazwy greckich bóstw, potworzył
słowiańskie napisy. Czy zsensem? Mniejsza oto
[…] („Gazeta Warszawska” 1852, 3).

Jak widać po powyższym przeglądzie,
poszukiwania zabytków archeologicznych
mających ukazać wielkość słowiańskiej przeszłości lub wiązać się zreligią pogańską, próby odczytania rzekomych słowiańskorunicznych napisów były zupełnie nietraﬁone.
Na usprawiedliwienie Wolańskiego możemy dodać, że wiara w istnienie runicznego
piśmiennictwa słowiańskiego była w tym
czasie niemal powszechna. Temu mirażowi ibałamutnym świadectwom uległo wielu
wybitnych badaczy, wtym Joachim Lelewel,
Józef Łepkowski, Aleksander Przezdziecki,
Antoni Białecki iKazimierz Szulc.
Wśród opisywanych przez Wolańskiego
zabytków kilka zasługuje na większą uwagę. Wksiążce Schrift – Denkmale der Slaven vor
Christi Geburt pojawiła się wzmianka ounikatowym znalezisku skandynawskich zawieszek
brakteatowych wmiejscowości Wapno wpowiecie wągrowieckim, odkrytych w1850 roku
(Wolański 1852, 47-48, tabl. VIII, ryc. 38,
39). Wmajątku należącym do Floriana Wilkońskiego wtrakcie rozbiórki pradziejowego
grobowca znaleziono złote przedmioty: trzy
lub cztery zawieszki brakteatowe (wtym jedną z napisem runicznym), pierścionek, ogniwa łańcucha, atakże szklane paciorki. Relacja
Wolańskiego jest szczególnie ważna, ponieważ jest pierwszym opisem tego odkrycia informującym ojego okolicznościach. Wolański
zamieścił również ilustracje dwóch amuletów
(wygląd jedynie tych dwóch jest nam dzisiaj
znany). Wspomniane zabytki omawiany uczony zinterpretował oczywiście zgodnie z własnymi słowianoﬁlskimi upodobaniami jako
SOBOTH, podczas gdy dziś napis ten odczytuje się zazwyczaj jako SABAR1 (zob. Ryc. 5).
Warto podkreślić tu zasługę Wolańskiego
1

Więcej na temat tego odkrycia: Żak 1950,
80-110; Żak 1962, 57; Żak 1980, 319-319; Kara
1994, 73-105; Linetty 2014, 7-49.
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Ryc. 6. Zachowana
część złotych
przedmiotów
pochodzenia
skandynawskiego
zmiejscowości
Wapno; za: M. Kara,
Skandynawski skarb
złotych przedmiotów
zprzełomu starożytności
zmiejscowości Wapno,
woj. Pilskie, „Przegląd
Archeologiczny”
1994, t. XLII, s.79

w opisie znaleziska. Prawdopodobnie został
zawiadomiony o nim przez przypadkowych
znalazców jako znawca tego rodzaju zabytków.
Zawieszki brakteatowe skandynawskiego pochodzenia, w opinii Wolańskiego oczywiście
słowiańskie, należały do jego głównych zainteresowań archeologiczno-numizmatycznych.

POWIĄZANIA NAUKOWE
Niezwykle ważnym iinteresującym wątkiem
działalności naukowej Tadeusza Wolańskiego są jego wyjątkowo rozbudowane kontakty naukowe i koleżeńskie. Zauważali to już
Józef Kostrzewski oraz Andrzej Abramowicz. Ten ostatni twierdził, że międzynarodowe uznanie dla Wolańskiego było efektem
jego talentu epistolograﬁcznego oraz ujmującej osobowości (Abramowicz 1970, 67).
Do grona korespondujących znim osób należeli działający wtym okresie najwybitniejsi
badacze zPolski ikrajów ościennych. Szczególnie interesujące są powiązania Wolańskiego ze środowiskiem duńskich archeologów
i starożytników. Utrzymywał on korespon-
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dencję z Christianem Jürgensenem Thomsenem, dyrektorem Muzeum Narodowego
w Kopenhadze i współtwórcą najpowszechniejszego, stosowanego do dziś, systemu periodyzacyjnego w prahistorii, czyli systemu
trzech epok. Jak już pisaliśmy, Wolański podarował Thomsenowi brakteat zmiejscowości Chełmce. Sam prawdopodobnie otrzymywał również jakieś zabytki, azpewnością
ilustracje ze skandynawskimi numizmatami.
W korespondencji duńskiego badacza zachowały się dwa listy od Wolańskiego, z20
kwietnia 1827 i14 września 1844 roku (Jensen 1988, 215). Kolejnym duńskim uczonym korespondującym zWolańskm był Carl
Christian Rafn, sekretarz Królewskiego Towarzystwa Starożytników Północy (Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab) wKopenhadze. Listy od Rafna stanowią znaczną część
zbioru Wolańskis Correspondence mit der Königlichen dänischen Gesellschaft für nordische Alterthumskunde zu Kopenhagen von 1844 bis 1863,
znajdującego się w Bibliotece PAN i PAU
w Krakowie. Początek wymiany tej wiąże
się zakcesem Wolańskiego do wspomnianego duńskiego towarzystwa archeologicznego
w1844 roku. Treść korespondencji jest różnorodna, od kwestii związanych zdziałalnością towarzystwa, podziękowań za książki, po
wymianę spostrzeżeń naukowych. Wolański
proszony o komentarz w sprawach naukowych odpowiadał we właściwy sobie sposób,
doszukując się słowiańskich napisów iwykorzystując wiele wprowadzających wbłąd informacji. Co wyjątkowo interesujące, Rafn
prosił Wolańskiego owskazanie poważnych
badaczy z Polski do członkostwa w duńskim towarzystwie (Biblioteka PAN i PAU,
rkps. 777, 75). Ten dopiero po wielu latach
(w 1863 roku) polecił Piotra Droszewskiego, znalazcę słynnych sfałszowanych kamieni runicznych zMikorzyna (Biblioteka PAN
iPAU, rkps. 777, 271-272). Nie była to zatem trafna decyzja, zwłaszcza że Droszewski
nie wykazywał później szczególnego zamiłowania do badań archeologicznych.
W korespondencji Rafna i Wolańskiego pojawia się również niekiedy nazwisko
Thomsen. Warto zatem poświęcić chwilę
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uwagi przyjaźni tych dwóch badaczy. Fakt ten
ma potwierdzenie wsłowach samego Wolańskiego, który wliście do Rafna z1844 roku
pisał: „Dyrektor Thomsen […], mój zacny
przyjaciel […]” (Wolański 1845, 25). Tego
rodzaju przyjacielskie relacje obu badaczy
potwierdzają kolejne listy Rafna. Wjednym
z nich Duńczyk przekazywał pozdrowienia
od „naszego przyjaciela” Thomsena (Biblioteka PAU iPAN, rkps. 777, 270-270v). Ciągłość wkontaktach zdyrektorem kopenhaskiego muzeum potwierdza wspomniana już
wymiana zabytków archeologicznych. Tak
intensywne relacje muszą mieć jakąś przyczynę i uzasadnienie. W tym konkretnym
przypadku to nie zdolności epistolograﬁczne
Wolańskiego wpłynęły na zażyłość zThomsenem, ale najprawdopodobniej wspólne zainteresowania numizmatyczne, zwłaszcza zamiłowanie do skandynawskich zawieszek
brakteatowych. Wydaje się, że duńscy uczeni
cenili dorobek Wolańskiego. To nie powinno
nas wogóle dziwić, wszak fantastyczne nadinterpretacje zdarzały się w tym czasie najwybitniejszym badaczom. Początki tej znajomości nie są znane. Zpewnością sięgają lat
20., skoro Wolański przesłał zabytki zChełmiec. Najprawdopodobniej jednak obaj poznali się podczas podróży Wolańskiego po
Skandynawii w1806 roku, wtrakcie której
odwiedził również Kopenhagę.
Tadeusz Wolański utrzymywał intensywne kontakty również zuczonymi niemieckimi. W tym przypadku pomocne okazywały się zpewnością powiązania rodzinne. Poza
wspomnianym już Towarzystwem Historycznym wBambergu (Historischen Verrein
zu Bamberg), do którego należał, badacz
utrzymywał korespondencję z geologiem
Leopoldem de Buchem, swoim krewniakiem, atakże zHumboldtami, Aleksandrem
i Wilhelmem. Z polskich korespondentów
Wolańskiego należy wspomnieć Karola Rogawskiego, zasłużonego dla badań archeologicznych w Małopolsce2, księdza Józefa
2

Zachowały się trzy listy Wolańskiego do Rogawskiego – zob.: Biblioteka PAU i PAN, rkps.
776, 1-3 i5; Abramowicz 1970, 68-72.
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Dydyńskiego z Kłecka3, Teodora Narbutta
– starożytnika z Litwy, historyka Maurycego Dzieduszyckiego oraz księdza Franciszka
Malinowskiego, współzałożyciela Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, którego
współzałożycielem iczłonkiem był od 1857
roku również Wolański.
Wkontekście powiązań naukowych Wolańskiego należy wspomnieć, że pomimo
różnorodnych (zazwyczaj uzasadnionych)
zastrzeżeń do jego działalności był przynajmniej częściowo doceniany przez ówczesnych starożytników i archeologów. Świadectwem tego była wizyta słynnego poety
i miłośnika archeologii Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza) z Litwy,
który podczas podróży po Wielkopolsce gościł wraz z delegacją TPNP w domu Wolańskiego wlipcu 1858 roku. Syrokomli towarzyszyli dwaj młodzi uczeni, członkowie
Komisji Archeologicznej TPNP, Antoni Białecki iKazimierz Szulc. Wizytę tę opisał Wolański wjednym zlistów do Karola Rogawskiego z2 sierpnia 1858 roku:
Krótko przed moim zdomu wyjazdem, miałem
usiebie znakomitego gościa zLitwy, Pana Kondratowicza (Syrokomlę poetę) w towarzystwie
niejakiego Pana Białeckiego zKrakowa, który
mi wspomniał, że Pana Dobrodzieja osobiście
zna i wielkie jego zasługi około starożytności
narodowej. Było znimi też kilku uczonych mężów, członków Towarzystwa Poznańskiego (Biblioteka PAN iPAU, rkps. 776, 5–5v; zob. też:
Abramowicz 1970, 71).

WOPINII WSPÓŁCZESNYCH
Tadeusz Wolański wzbudzał za życia kontrowersje, a liczni badacze krytycznie odnosili
się do jego nadinterpretacji. Jednakże błędnie uznał ostatnio Maciej Michalski, że był
on przez współczesnych uznawany za fantastę (Michalski 2013, 147). Opinie współczesnych o Wolańskim były zróżnicowane.
3

Zachowały się cztery listy księdza Dydyńskiego do Wolańskiego – zob. Biblioteka PAN iPAU,
rkps. 772, 123-128v.
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Niektórzy badacze cenili jego wiedzę o zabytkach izuznaniem traktowali jego kolekcję. Do grona tych ludzi należą zpewnością
jego duńscy korespondenci: Rafn iThomsen.
Również ksiądz Dydyński, proboszcz zKłecka ipóźniejszy znawca archeologii ihistorii
regionu, cenił jego wiedzę numizmatyczną.
Wjakimś stopniu dorobek ważny był dla Syrokomli i towarzyszących poecie Białeckiego oraz Szulca, którzy odwiedzili jego dom
w 1858 roku. Białecki, młody wówczas,
lecz niezwykle skrupulatny badacz, jeden
z pierwszych sceptyków w kwestii możliwości poznawczych archeologii imożliwości
wnioskowania o problematyce etnicznej na
podstawie wykopalisk, pozostawił dość wyważoną opinię. Pisząc o literaturze wielkopolskiej, wspomniał oWolańskim: „Wbadaniu starożytności pracuje, choć nie zawsze na
podstawie, w którą wierzyć można, jednak
z pewnym pożytkiem Tadeusz Wolański”
(Białecki 1858, 233-234). Białecki, widząc
wątpliwą metodykę i dobór źródeł, nie odrzucił dorobku Wolańskiego wcałości. Bardziej krytyczny wobec działań Wolańskiego
był Józef Ignacy Kraszewski. Wswojej pracy
Sztuka uSłowian z1860 roku, uchodzącej za
pierwszą monograﬁę archeologiczną, niejednokrotnie odnosił się do zabytków opisywanych przez Wolańskiego. Wspominając oﬁgurce odkrytej nad Gopłem, pochodzącej ze
zbiorów Rajmunda Skórzewskiego zCzerlejna, opisanej w Listach o starożytnościach sławiańskich (Wolański 1845, 49, tabl. III, ﬁg.
9), Kraszewski pisał: „Może to jeden znajautentyczniejszych pomników wzbiorze wydanym przez p. Wolańskiego, obﬁtującym
wprzedmioty najdziwniej hipotetycznie tłumaczone” (Kraszewski 1860, 234). Jeszcze
surowiej jego dorobek ocenił Franciszek Sobieszczański, pisząc do „Encyklopedii Orgelbranda”: „Zapalony aż do przesady miłośnik archeologii wpoczynionych przez siebie
odkryciach, pomimo niezaprzeczonej nauki, uniósł się mrzonkami najdziwaczniejsze
poczynił baśnie. Dowodzą one w swej treści, iż autor jest zbyt łatwowiernym i nadzwyczajnie bujną fantazją obdarzonym”
(Sobieszczański 1867, 699). Interpretacje
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Wolańskiego już wjego epoce uchodziły za
przesadzone. Jednakże nie wszyscy badacze
odrzucali wszystkie efekty jego pracy. Wydaje się, że najlepiej problem z jego pisarską działalnością wyjaśnił Józef Łepkowski
w1851 roku, starając się podsumować dotychczasową wiedzę o runach słowiańskich,
októrych istnieniu był przekonany:
[…] powiemy teraz nieco opracach poświęconego przez lat 30 temu zawodowi, p. Tadeusza
z Wolan Wolańskiego, zamieszkałego w Księstwie Poznańskim w Rybitwach pod Pakością.
Nie można zaprzeczyć temu mężowi czci, jeżeli przypatrzywszy się dobrze ogromowi tyloletnich jego mozolnych starań, ocenimy jego pracowitość, naukę iwytrwałość; ale też, zdaniem
mojem, nie należy zawierzać wszystkiemu co p.
Wolański napisał, ani też uważać jego odczytów
za dokonane. P. Wolański według mego widzenia rzeczy, należy do liczby tych szanownych ludzi, co usiłując dowieść jakiej nowej, noszonej
w swej duszy myśli, długiem nad wyszukiwaniem dowodów ślęczeniem, tak się zaegzaltują,
iż w końcu uwierzą w to, co jest tylko utworzoną przez nich hipotezą: awreszcie, nie kładąc dowodów, każą i drugim wierzyć. P. Wolański uwierzył, iż istnienie Słowian jako narodu
zamieszkującego Europę, jest stare jak świat:
a oparty na tej myśli, najdawniejsze europejskie pomniki Słowianom przyznaje (Łepkowski
1851, 273).

Tadeusz Wolański był zpewnością sprawnym kolekcjonerem i musiał posiadać dużą
wiedzę na temat zabytków, szczególnie numizmatów. Abramowicz, analizując treść listów pisanych przez Wolańskiego do Rogawskiego, uznał, że badacz musiał mieć sporą
wiedzę o ceramice pradziejowej: „O znajomości materiałów przez Wolańskiego świadczy jego świadomość niekompletności owej
tablicy4 oraz gotowość przesłania danych do
jej uzupełnienia” (Abramowicz 1970, 72).
Pomimo zgłaszanych przez Lelewela i Kraszewskiego podejrzeń ofałszerstwa – takich
się nie doszukano. Przeciwnie, nawet najbardziej egzotyczne, mogłoby się wydawać, zabytki, jak starożytna ﬁgurka Ozyrysa wyko-

nana zbrązu czy fajansowa ﬁgurka uszebti,
nie budzą dziś zastrzeżeń specjalistów5.
Powtórzmy: następne pokolenia badaczy
oceniają Wolańskiego surowo. Począwszy od
Kostrzewskiego, kolejni historycy archeologii uważają go za fantastę, a jego dorobek
za bezwartościowy. Ta opinia jest częściowo uzasadniona, choć sama krytyka wydaje się przesadzona. Zupełnie odrzucając dorobek Wolańskiego oraz postrzegając jego
nadinterpretacje za indywidualne wymysły
iodosobniony przypadek, będziemy niesprawiedliwi, a także popełnimy błąd. W pracach Wolańskiego znaleźć można informacje
i opisy wielu unikatowych w Polsce zabytków. Zasługą Wolańskiego jest opisanie wielu obiektów oraz okoliczności ich odkrycia.
Artykułowane przez Lelewela iKraszewskiego zarzuty o fałszerstwach w zbiorach Wolańskiego były nieprawdziwe i krzywdzące.
Jego kolekcja numizmatyczna, podobnie jak
znajomość przedmiotu, cieszyły się bowiem
uznaniem znawców tej dziedziny.
Równie niesprawiedliwe i błędne jest
traktowanie nadinterpretacji Wolańskiego,
często zdzisiejszej perspektywy jako kuriozalnych (budzących uśmiech również wXIX
wieku). Przeciwnie zatem – dorobek Wolańskiego jest jednym z ciekawszych przypadków romantycznego słowianoﬁlstwa.
W jego działalności przejawiają się wszelkie problemy tego nurtu, czyli błędy metodyczne imetodologiczne, uleganie mirażom
runicznego pisma słowiańskiego, bazowanie na niepewnych źródłach, lub też niewłaściwy ich dobór, obrona ewidentnych fałszerstw. Wystarczy wspomnieć o kwestii
rzekomych runicznych bałwanków prylwickich, kamieni mikorzyńskich, sfałszowanych
rękopisów królowodworskiego izielonogórskiego w Czechach. Jeszcze częstsze były
przypadki naciąganych wywodów etymologicznych. Znaleźć je można w twórczości
Lelewela i większości ówczesnych historyków. Tego rodzaju postępowanie było częste
5

4

Mowa otablicy przedstawiającej formy ceramiczne, przygotowanej przez Józefa Łepkowskiego.
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Jagiellońskiego w Krakowie – zob. Śliwa 2012,
108.
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również wCzechach. W1836 roku Matias
Kalina z Jäthensteinu dowodził słowiańskości celtyckiego plemienia Bojów na podstawie podobieństwa tej nazwy do słowiańskiego słowa bojovníci, a Václav Krolmus
miał się doszukać grobowca Czecha, praojca
Czechów (Lutovský 2006, 224-225)6. Należy podkreślić, że Wolański nigdy nie preparował zabytków, wodróżnieniu od niektórych innych, notabene lepiej zapamiętanych
cieszących się lepszą reputacją, uczonych.
Wbrew wcześniejszym głosom badaczy trzeba stwierdzić, że błędne interpretacje iwątpliwa metodyka działań Wolańskiego były
w pierwszej połowie XIX stulecia zjawiskiem typowym dla słowianoﬁlskich poszukiwań archeologicznych, kierowanych często
wyłącznie ideologicznym zapotrzebowaniem. Działania Wolańskiego jedynie zarysowały się na tym tle nieco wyraźniej.
Odrzucając stwierdzone nadinterpretacje, należy uznać zasługi Wolańskiego
wgromadzeniu zabytków archeologicznych,
6

Tematykę ﬁkcyjnych znalezisk ibłędnych interpretacji wczeskiej archeologii poruszał ten autor
w 2014 roku (Lutovský 2014, 201-210). Szerzej
omówił ją Sklenář (Slepé uličky archeologie, 1977),
uwzględniając również przykłady zPolski. Wpolskiej literaturze problemem zajęła się ostatnio Adrianna Szczerba (2014, 1-37).
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atakże ich opisie. Niejednokrotnie wzmianki Wolańskiego pomagają odtworzyć pierwotny wygląd bądź okoliczności odkrycia
wielu unikatowych zabytków, takich jak numizmaty zChełmiec, zawieszki brakteatowe
zWapna czy reliefy zInowrocławia (Danielewski 2011, 19-22). Jako jeden z nielicznych badaczy na te pozytywne aspekty działalności Wolańskiego zwrócił uwagę Śliwa:
[…] dostrzegał Wolański konieczność gromadzenia izabezpieczania znalezisk archeologicznych z ziem słowiańskich, w tym, oczywiście,
z terenów Polski, mimo utrudnień spowodowanych porozbiorowymi podziałami, co wyraził jednoznacznie cytowanymi już słowami: „Potrzeba wspierać wszystkie zbiory narodowe” do
czego sam się wybitnie przyczynił (Śliwa 2012,
111).

Rzeczywiście tak było – Wolański wspierał zbiory Uniwersytetu Warszawskiego (zagrabione przez Rosjan po upadku powstania
listopadowego), Towarzystwa Historycznego
wBambergu, Muzeum Narodowego wKopenhadze oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznańskiego (Wykaz darów 1860, 606). Po
jego śmierci część jego kolekcji zasiliła zbiory Krakowskiego Towarzystwa Naukowego,
a większość polskich numizmatów stała się
własnością Leona Skórzewskiego zLubostronia (Abramowicz 1970, 67).
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ANEKS
1. List ks. Józefa Dydyńskiego do Tadeusza Wolańskiego z3 września 1856 roku
Tekst oparto na autograﬁe znajdującym się wBibliotece Polskiej Akademii Nauk iPolskiej
Akademii Umiejętności (rkps. 772, k. 126-126v).
Kłecko d. 3/9 56
Wielmożny Panie Dobrodzieju!
W roku 1852 znaleziono w Kłecku, gdzie jestem proboszczem, wykopalisko starożytnych monet, które Albin hr. Węsierski wZakrzewie posiada. Mam sobie za obowiązek przesłać uniżenie Wielmożnemu Panu, jako lubownikowi iznawcy starożytności, odcisk części
takowych ioddać pod światły sąd Pański. Są to małe pieniążki srebrne wilości 64 sztuk, należące zapewne do [...] denarowego. Mając zamiar wydania monograﬁi starożytnej naszego
miasteczka, które już w1255 prawo Magdeburskie uzyskało, chciałbym także uczynić wniej
wzmiankę owykopanych monetach, do czego mi jednakże potrzebna wiadomość, zjakiego
one wieku pochodzą iczyli są polskiemi.
Ołaskawe [...] wtym względzie objaśnienie pozwalam sobie Wielmożnego Pana Dobr.
jak najuniżeniej upraszać.
Skoro tylko odbiorę od rytownika odcisk reszty monet, nieomieszkam takowej posłać
Wielmożnemu Panu D.
Czekając z niecierpliwością łaskawej odpowiedzi jestem z najgłębszem uszanowaniem
iWysokiem poważaniem
Wielmożnego Pana D.
uniżony X J. Dydyński
Dziekan [...]
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Ryc. 7. Autograf
listu księdza Józefa
Dydyńskiego
do Tadeusza
Wolańskiego
z3 września 1856
roku; za: Tadeusza
Wolańskiego,
Biblioteka PAU
iPAN wKrakowie,
rkps. 772, k.126
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2. List Carla Christiana Rafna do Tadeusza Wolańskiego z8 stycznia 1863 roku
Tekst oparto na autograﬁe znajdującym się wBibliotece Polskiej Akademii Nauk iPolskiej
Akademii Umiejętności (rkps. 777, k. 270-270v [273]).
Edycja niemieckojęzyczna oparta na tekście oryginału
Hr. Hochwohlgeboren
dem Herrn Thadeus von Wolański
Landrathe ausser Dienst, Mitgliede der
Königlichen Gesellschaft für Nordische Alterthumskunde
Kopenhagen, den 8ten Januar 1863
Hochgeehrter Herr,
Es ist mir überaus angenehm gewesen, Eur Hochwohlgeboren Geehrtes vom 30sten December entgegenzunehmen, um so mehr als Ihr Interesse für die Angelegenheiten unserer
Gesellschaft sich darin zur Gnüge ausspricht.
Ihren freundlichen Gruss habe ich unserem Freunde, dem Conferenzrathe C. J. Thomsen,
mitgetheilt. Unser Königliche Münzcabinet hat leider nicht grosse Mittel zum Ankauf von
kostbaren Medaillen.
Für die mir für unsere Annalen übersammelte Bemerkungen über das Nordische Runenalphabet danke ich Ihnen hierdurch recht sehr im Namen der Gesellschaft. Vielleicht passt
dieser Aufsatz für die “Antiquités de l’Orient”.
Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir, Ihnen den neuen Band der “Mémoires des Antiquaires du Nord”, 1850-1860, und die erste livraison meiner “Antiquités de l’Orient” zu
übersenden, auch das letzt erschienene Verzeichniss der stiftenden Mitglieder unseres Nordischen Instituts in der isländischen oder altnordischen so wie auch in der englischen Sprache vorzulegen. Es wird Ihnen als einem Freunde der Gesellschaft lieb sein zu bemerken dass
mehrere eminente Namen, auch einzelne polnische dieser historischen Liste hinzugekommen sind.
Veranlasst durch Ihre Äusserungen habe ich eine Mittheilung an den Rittergutsbesitzer
von Droszewski abgefertigt, welche ich Ihrer gütigen Fürsorge anempfehle. Es wird uns lieb
sein diesen geehrten Mann und auch mehrere von Ihren Landsmännern, nach Ihrem Vorschlage, als Mitglied unserer Gesellschaft aufzunehmen.
Mit besonderer Hochachtung habe ich die Ehre zu verharren
Eur Hochwohlgeboren
ergebenster
C. C. Rafn
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Ryc. 7. Autograf
listu Carla Christiana
Rafna do Tadeusza
Wolańskiego
z8 stycznia 1863
roku; za: Wolańskis
Correspondence,
Biblioteka PAU
iPAN wKrakowie,
rkps. 777, k. 270
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Tłumaczenie listu na język polski
Wielmożnemu
Panu Tadeuszowi Wolańskiemu,
Staroście wstanie spoczynku, Członkowi
Królewskiego Towarzystwa Starożytników Północy
Kopenhaga, 8 stycznia 1863
Wielce Szanowny Panie,
Niepomierną było dla mnie przyjemnością przyjąć Pański szanowny list z 30 grudnia,
azwłaszcza wyrażone wnim Pańskie wybitne zainteresowanie dla spraw naszego towarzystwa.
Przekazałem Pańskie serdeczne pozdrowienia naszemu przyjacielowi dyrektorowi
C. J. Thomsenowi. Nasz Królewski Gabinet Numizmatyczny nie dysponuje niestety dużymi
środkami na zakup drogocennych medali.
Wimieniu naszego towarzystwa niniejszym ogromnie dziękuję Panu za zebrane do naszych annałów zapiski dotyczące nordyckiego alfabetu runicznego. Jest możliwym, iż ów artykuł będzie pasował do „Antiquités de l’Orient”.
Korzystając zokazji, pozwolę sobie wysłać Panu nowy tom „Mémoires des Antiquaires du
Nord” zlat 1850-1860 oraz pierwsze moje wydanie „Antiquités de l’Orient”, atakże przedstawiam Panu ukazany wostatnim czasie spis członków-fundatorów naszego Instytutu Północnego wjęzyku islandzkim, czy też staronordyckim, atakże wjęzyku angielskim. Jako
przyjaciel naszego towarzystwa z pewnością przyjmie Pan z radością wiadomość, iż wśród
wielu znamienitych nazwisk znajdują się na tej historycznej liście również polskie nazwiska.
Skłoniony Pańskimi uwagami wystosowałem wiadomość do posiadacza dóbr rycerskich
Droszewskiego, którą powierzam Panu wopiekę. Byłoby dla nas zaszczytem przyjąć tego
szanownego człowieka, atakże wielu innych polecanych przez Pana krajanów do grona naszego towarzystwa.
Zwyrazami głębokiego uszanowania pozostając
Wielmożnemu Panu najbardziej oddanym
C. C. Rafn

Tłumaczenie: Magdalena Machowska
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Polemiki

Kryzys tożsamości Europy

W

 PIERWSZYM TOMIE ROCZNIKA NAUKOWEGO Fundacji Muzeów Wielkopolskich „Museion Poloniae Maioris” ukazał się wzbudzający polemikę tekst Marka Romana „Kryzys tożsamości” wielkopolskich muzeów? (Roman 2014). Tak kuriozalny materiał bez riposty pozostać nie może.
Marek Roman, nota bene pracownik Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego, porównuje wybrane fragmenty statutów Muzeum Okręgowego wLesznie iMuzeum Okręgowego wKoninie zrównie wybiórczo potraktowanymi
statutami Muzeum Narodowego iMuzeum Etnograﬁcznego wKrakowie. Oile fragmenty
dokumentów dwóch ostatnich instytucji są przywoływane jako przykład do naśladowania –
otyle statuty muzeów wielkopolskich autor krytykuje za formalizm, czysto techniczne podejście, bez „ukierunkowania na wartości – jak chociażby tolerancję, poznanie, radzenie sobie we współczesnym świecie […]”.
Negatywną ocenę obu statutów, awślad za tym niską ocenę działalności muzeów okręgowych, autor rozszerza na większość muzeów wielkopolskich, wyjątek czyniąc dla Muzeum
Archeologicznego wPoznaniu oraz muzeów na Lednicy, wŻabikowie iSzreniawie. Niestety,
na tej gołosłownej deklaracji-pochwale kończąc.
Wątku tego kontynuować nie będę, intencja dzielenia iantagonizowania środowiska muzealnego jest wartykule zbyt widoczna – przez przypadkowość iwybiórczość cytatów, nonszalancję wferowaniu opinii, powierzchowność interpretacji tekstów – by wtę pułapkę wpadać. Trudno natomiast nie odnieść się do cytowanych statutów krakowskich.
Ze statutem jest trochę tak, jak zkonstytucją. Jeżeli znajduje się wniej zapis oroli rodziny, to nikt nie domaga się, by rozbudowywać go onakaz czytania dzieciom przed snem,
gładzenia ich po głowie bądź owykaz sposobów, wjaki dzieci powinny okazywać miłość rodzicom. To takie oczywiste!... Ale – wracając do krakusów – pierwsze wrażenie z lektury
przytoczonych fragmentów to zaskoczenie iniedowierzanie. Czy rzeczywiście za wzór stawiany może być tekst wątpliwy ze względu na normy języka polskiego?
Marek Roman pisze: „Problem […] polega na tym, że wielkopolskie muzea nie określają wżadnej pozastatutowej formie swojej misji. Uznać zatem musimy, że wrozumieniu celu
swej działalności opierają się wyłącznie na własnych statutach”. Jakie te statuty są, to już,
uważa autor, zostało udowodnione…
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Jako przykład „wysokiego poziomu autoreﬂeksji”, którego „efektem jest silne poczucie tożsamości” autor przytacza fragment
z tekstu zakładki „Jak myślimy o etnograﬁi”, zamieszczonego na stronie internetowej
Muzeum Etnograﬁcznego wKrakowie. Warto ten cytat za Markiem Romanem przytoczyć: „Chcemy stawiać nowe pytania starym wzorom, chcemy sami tworzyć wzory
nowe. Droga do tego wiedzie poprzez eksperyment iinnowację. Żywimy przekonanie, że
jest to najlepsze, co etnograﬁa może dziś przynieść poszukującej samej siebie Europie”1.
Pod koniec lat 40. XX wieku odbywały się
liczne środowiskowe zjazdy ikonferencje pod
hasłem nowej kultury, choćby słynny Zjazd Literatów Polskich w Szczecinie. Jakże dobrze
cytat ten pasowałby do ówczesnych wystąpień.
Nihil novi sub sole. Przy całej otwartości na dyskusję nad rolą muzeów, tradycji idziedzictwa
kulturowego Europy nie sposób za autorem,
bezreﬂeksyjnie, uznać krakowską deklarację
za przejaw „wysokiego poziomu autoreﬂeksji”,
choć rozumiem z drugiej strony, jak nieznośne dla „młodych, wykształconych izwielkich
miast” musi być oglądanie niezmieniających
się krakowskich strojów ludowych, wielkanocnych jajek czy śpiewających niezrozumiałe pieśni „wąsatych Janusów” (jak się do deklaracji krakowskich etnografów ma ratyﬁkowana
przez Polskę Konwencja UNESCO wsprawie
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – to zupełnie odrębny temat).
Wielkopolska nie będzie gorsza, znając
wyrobienie polityczne poznaniaków, spodziewam się iunas burzliwego rozwoju „nowej
etnograﬁi”, np. prac „Tęczowa symbolika
jako dominanta najwartościowszych dokonań młodej europejskiej etnologii” lub „Czekoladowy łorzeł i przełamywanie nacjonalistyczno-szowinistycznych stereotypów na
polskiej wsi”.
Modernistyczna wiara w potęgę słowa,
będąca jednak czymś zupełnie różnym od
tej, którą wyrażali nasi romantyczni wieszcze, wiara wto, że należy zadekretować, ure1

Za: http://etnomuzeum.eu/viewItem,jak_my
slimy.html; cyt. za: Roman 2014, 149.
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gulować prawnie w sposób jedynie słuszny
(mnożąc plany, sprawozdania, rozporządzenia – każdy przejaw ludzkiej aktywności),
nie jest właściwą drogą dla uczynienia naszego świata lepszym. To raczej prosta droga
do zgotowania ludziom kolejnego horroru,
przerażającej rzeczywistości, których odsłon
wostatnim stuleciu było aż nadto.
Wystarczy bez uprzedzeń, bez prób udowadniania z góry przyjętej tezy, przejrzeć
choćby dostępne zza biurka strony internetowe wielkopolskich muzeów – nie mówiąc
już o osobistych odwiedzinach, by zrozumieć nieprawdziwość stawianych wartykule „Kryzys tożsamości” wielkopolskich muzeów?
zarzutów. Są też dziesiątki wydawnictw muzealnych, traﬁających przecież do Departamentu Kultury, by znaleźć wnich reﬂeksji,
tych dotyczących codziennej, muzealnej pracy, ale i ogólniejszych, głębszych, na dobrą
pracę magisterską co najmniej.
Czy „kryzys ekonomiczny” dotyka muzea? Od sfalsyﬁkowania takiej tezy zaczyna swoje rozważania bowiem Marek Roman,
uznając to pojęcie za wytrych pozwalający
trwać muzeom w„miłym bezruchu”. Urząd
Marszałkowski publikuje na swojej stronie
coroczne deklaracje majątkowe dyrektorów
muzeów…, ale co mają mówić pozostali pracownicy, zogromnym stażem idoświadczeniem, ze studiami podyplomowymi…?
Odpowiedziała na to Wicepremier Elżbieta Bieńkowska stwierdzeniem, że kto po
studiach pracuje za sześć tysięcy złotych, powinien się popukać wgłowę. Odpowiedział
Prezydent Bronisław Komorowski: że należy
zmienić pracę iwziąć kredyt…!
Dla nas, muzealników, jednak równie ważny jak poziom naszych płac jest brak środków
na bieżącą działalność, na unowocześnianie
ekspozycji, na konserwację i zakupy muzealiów. Oczywiście między muzeami iinnymi
instytucjami kultury istnieją ogromne różnice
wpoziomie ﬁnansowania. Znam wystawy za
kilkaset tysięcy złotych (czyli dziesięcioletni
nasz budżet na działalność wystawienniczą),
znam instytucje opływające wpieniądze. Jak
to wżyciu: jedni piją do kolacji wino za kwotę, za którą inni żyją przez miesiąc.
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Czy wielkopolskie muzea to miejsca cenne, ważne dla kultury polskiej idla lokalnych
społeczności, czy, jak pisze Marek Roman,
„niemiejsca […] pozbawione emocjonalnej
więzi z człowiekiem […], w których bywa
się rzadko, […] awspomnienia ztakiej wizyty niewiele różnią się od wspomnień zpobytu na stacji benzynowej […]”? Niech mówią
sami zainteresowani, zwiedzający iinstytucje
współpracujące (odsyłam do stosownych zakładek na stronach internetowych).
Wswoich zagranicznych podróżach zwracam szczególną uwagę na organizację, wyposażenie, poziom muzeów. Jednym z najciekawszych doświadczeń były rozmowy
zwłodarzami zaprzyjaźnionego zdawnym województwem konińskim regionu Marche we
Włoszech. Włosi nie ukrywali zazdrości zpowodu naszych regionalnych bibliotek, muzeów, domów kultury, masowej edukacji kulturalnej dzieci imłodzieży. Jeżeli obserwowane
wostatnich latach „zwijanie się państwa” miałoby mocniej jeszcze dotknąć sfery kultury, byłoby to karygodne zmarnotrawienie dorobku
pokoleń. Wielkie festiwale, wspaniałe ﬁlharmonie itzw. centra nie zastąpią tysięcy
związanych zregionem instytucji izespołów. Tam właśnie przebiega owa praca upodstaw, wychowywanie młodzieży, które zadecydują, jakie „będą Rzeczypospolite”.
Na zakończenie – zupełne horrendum!
Marek Roman, krytykując statuty wielko-

polskich muzeów okręgowych, pominął milczeniem kwestię podstawową: statut nadaje
instytucji kultury jej organizator. Autorowi zabrakło chyba odwagi, by atakując na
przykład zbyt wolne tempo „postępowych”
zmian, wprost odnieść się krytycznie do polityki kulturalnej (Urzędu Marszałkowskiego?
rządu?). Atyle jeszcze do zrobienia…
Zabawmy się przez chwilę w Kasandrę:
udana operacja ograniczenia nauczania historii. Idziemy w tym kierunku: skanalizować
i ograniczyć ruch rekonstrukcji historycznych; dalej „czyścić” listy lektur szkolnych;
ostatecznie zlikwidować edukację artystyczną
dzieci jako zadanie publiczne; ostrożnie ztzw.
ludowizną – zlikwidować zespoły na wyższych uczelniach iinne oznaczeniu ponadregionalnym; dalej łączyć wterenie instytucje
kultury; doprowadzić do przekazania muzeów okręgowych samorządom miejskim ipowiatowym; muzea narodowe imuzea ocharakterze wojewódzkim bardziej „otworzyć na
Europę” (za wzmiankę na wystawie archeologicznej, że uPtolemeusza „Germania” to
określenie czysto geograﬁczne, nie zaś etniczne, a samo słowo jest w ogóle pochodzenia
celtyckiego, surowo karać). Itd., itp….
Lech Stefaniak
dyrektor Muzeum Okręgowego
w Koninie
Konin, maj 2015
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Wielkopolskie instytucje muzealne
Muzeum Archeologiczne wPoznaniu
Pałac Górków, ul. Wodna27,61-781 Poznań
tel. +48618528251 (centrala),
+48618526430 (sekretariat)
fax +48618531010
muzarp@man.poznan.pl
http://www.muzarp.poznan.pl

Muzeum Archeologiczne wPoznaniu kontynuuje wcześniejszą działalność Muzeum Starożytności Polskich iSłowiańskich, utworzonego przy poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk
wroku1857. Od2012 r. dysponuje terenowym działem wpostaci Rezerwatu Archeologicznego „Genius Loci” na Ostrowie Tumskim wPoznaniu. Zgodnie ze swoim statutem Muzeum
gromadzi iopracowuje zbiory pochodzące głównie zbadań archeologicznych prowadzonych
na terenie Poznania, Wielkopolski oraz północno-wschodniej Afryki. Do zadań tej placówki należy także działalność wystawiennicza, edukacyjna, naukowo-badawcza iwydawnicza.
Muzeum Archeologiczne jest samorządową instytucją kultury Poznania, wpisaną pod numerem47/98 do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministerstwo Kultury
iDziedzictwa Narodowego.

Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci” na Ostrowie Tumskim
wPoznaniu
Jednostka Muzeum Archeologicznego wPoznaniu
ul. ks.I. Posadzego3,61-108 Poznań
tel. +48618522167
fax +48618532778
rezerwat@muzarp.poznan.pl
http://www.muzarp.poznan.pl/rezerwat/

Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci” na Ostrowie Tumskim powstał w2012 r. jako dział
Muzeum Archeologicznego wPoznaniu. Głównym zadaniem tej placówki jest prezentowanie
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zachowanego in situ fragmentu wału grodu wczesnopiastowskiego zXw. oraz popularyzowanie wiedzy opoczątkach państwa polskiego. Dodatkową atrakcją jest ekspozycja przedstawiająca fragment oryginalnego muru biskupa Jana Lubrańskiego zXVIw. Rezerwat mieszczący się wnowoczesnym pawilonie muzealnym dysponuje salą kinową oraz urządzeniami
audiowizualnymi ułatwiającymi zwiedzanie.

Muzeum Archidiecezjalne wPoznaniu
ul. Lubrańskiego1,61-108 Poznań
tel. +48618526195
muzeum@archpoznan.pl
www.muzeum.poznan.pl

Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu mieści się na Ostrowie Tumskim, tuż obok katedry,
wzabytkowym, wybudowanym w1520 r., budynku dawnej Akademii Lubrańskiego. Wciekawie zaaranżowanych salach (obiekty wpisują się warchitekturę) prezentowana jest sztuka odzwierciedlająca wyczucie piękna poszczególnych epok od średniowiecza po czasy współczesne.
Muzeum ma swój proﬁl –jest muzeum sztuki sakralnej, dlatego gromadzi głównie przedmioty, które wminionych wiekach służyły świątyniom iozdabiały je, nie broni się jednak
przed niczym, co stanowi cenną pamiątkę przeszłości. Oprócz obrazów irzeźb otematyce religijnej, naczyń iszat liturgicznych różnych epok istylów zobaczyć można portrety, pejzaże,
sceny rodzajowe, martwe natury, przedmioty, którymi na co dzień otaczali się iktórych używali nasi przodkowie, anawet elementy świeckiej garderoby, jak suknie, szale ihalki.
Atutem muzeum jest kolekcja sztuki gotyckiej – najbogatszy w tej części Polski zbiór
rzeźb imalarstwa zXIViXVw. oraz pierwsza chrześcijańska relikwia, która dotarła do Polski w968 r. wraz zbiskupem Jordanem –Miecz św. Piotra.
W Muzeum można się czegoś dowiedzieć, czegoś nauczyć, odetchnąć od codziennych
spraw watmosferze spokoju, wotoczeniu rzeczy pięknych iwartościowych. Można skorzystać zbogatej oferty zajęć iimprez przygotowanych dla odbiorcy wkażdym wieku.

Muzeum Historii Przemysłu
ul. Kościelna1,62-860 Opatówek
tel. +48627618626 (sekretariat),
+48627618054 (centrala)
fax +48627618078
muzeum@opatowek.pl
www.muzeum.opatowek.pl

Muzeum Historii Przemysłu wOpatówku powstało1 stycznia1981 r. Mieści się wdawnej
fabryce sukna Adolfa Gottlieba Fiedlera, która powstała wlatach1824-1826. Budynek jest
jednym znielicznych zachowanych zabytków techniki wEuropie zpoczątkuXIXstulecia.
Zachowały się: drewniana konstrukcja pięciokondygnacyjna hal fabrycznych, żeliwne schody, piękny klasycyzm murów zewnętrznych ibudynki pochodne, tworzące architektoniczny
porządek, wktórym można prześledzić wszystkie fazy produkcji od surowca do produktu gotowego. Muzeum dokumentuje swoimi zbiorami Kaliski Okręg Przemysłowy, apochodnymi
kolekcjami –przemysł wPolsceXIXiXXw.
Muzeum gromadzi eksponaty charakteryzujące Kaliski Okręg Przemysłowy: począwszy
od przemysłu włókienniczego (sukna –jedwabie, dzianiny), przez przemysł koronkarski, bia-
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łoskórniczy, metalowy, budowy maszyn, fortepianów, po chemiczny ispożywczy. Przechowuje katalogi, dokumenty dotyczące techniki, technologii iikonograﬁę, książki techniczne, plany, opisy maszyn –wszystko, co charakteryzuje narodową inicjatywę wrozwoju krajowego
przemysłuXIXiXXw.
Muzeum w swych zbiorach posiada bardzo cenną kolekcję fortepianów i pianin, głównie
ﬁrm polskich, kolekcję haftów i koronek przemysłowych, maszyn parowych (w tym jednej działającej), winietek drukarskich, maszyn włókienniczych, a także ciekawy zbiór ornatów kościelnych, wtym (darowizny zWatykanu) należące do papieży Jana PawłaIIoraz
BenedyktaXVI.

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza
Oddział Biblioteki Raczyńskich
Stary Rynek84,61-772 Poznań
tel. +48618528971,
+48618528972
muzeumhs@bracz.edu.pl

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza powstało wczerwcu1978 r. dzięki fundacji Ignacego Mosia (z1977 r.) jako jeden zoddziałów Biblioteki Raczyńskich. Siedziba Muzeum mieści się wzabytkowej kamienicy zXVIIw.
Kolekcja obejmuje listy Sienkiewicza, osób znim związanych, duży zbiór fotograﬁi, księgozbiór, wtym przede wszystkim przekłady różnojęzyczne dzieł Sienkiewicza iwydania polskie, obiekty sztuki –rzeźby, malarstwa, graﬁki imedali, drobne pamiątki rodzinne, bibeloty, ﬁlatelia itp. Zbiory były uzupełniane przez Ignacego Mosia wkolejnych fundacjach zlat
1983,1987,1992, aż do jego śmierci w2001 r., atakże oﬁarowane przez prywatnych darczyńców izakupione ze środków Biblioteki Raczyńskich.

Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
Oddział Biblioteki Raczyńskich
ul. Wroniecka 14, 60-763 Poznań
tel. + 48 61 855 12 44
krzysztof.klupp@bracz.edu.pl
muzeumjik@bracz.edu.pl
www.bracz.edu.pl/mjik

Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego powstała zasprawą kolekcjonerskiej pasji rzemieślnika, wytwórcy sztucznych kwiatów, Mariana Walczaka. Swój gromadzony przez
30 lat zbiór wcałości dotyczący osoby pisarza ijego twórczości miłośnik Kraszewskiego przekazał Miastu. Pracownię otwarto w1986 r. jako Oddział Biblioteki Raczyńskich, wspecjalnie odremontowanej kamieniczce przy ul.Wronieckiej 14.
Na księgozbiór, liczący obecnie blisko 3000 woluminów, składa się ponad 220 pierwszych
wydań książek Kraszewskiego oraz niemal wszystkie późniejsze edycje jego dzieł. Gromadzony jest księgozbiór naukowy dotyczący życia itwórczości autora Starej baśni. Cenną część
zbioru stanowi kilkadziesiąt rękopisów pisarza. Wkolekcji znajdują sięteż oryginalne fotograﬁe oraz bogata dokumentacja prasowa.
Stałą ekspozycją wMuzeum jest „Gabinet Kraszewskiego” (depozyt PTPN iMNP). Są
to dary wręczone pisarzowi wdniach obchodów jubileuszu 50-lecia twórczości literackiej,
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które odbywały się w1879 r. wKrakowie. Zgromadzone tu przedmioty są wyrazem hołdu dlapisarza, będącego jedną z najważniejszych postaci polskiego życia kulturalnego ipolitycznego wXIX w. Dla zwiedzających prowadzone są wykłady poświęcone Kraszewskiemu ieksponowanym pamiątkom.

Muzeum Martyrologiczne wŻabikowie
ul. Niezłomnych2,62-030 Luboń
tel. +48618130681
fax +48618103411
muzeum@zabikowo.eu
muzeum@chelmno-muzeum.eu
www.zabikowo.eu
www.chelmno-muzeum.eu

Muzeum Martyrologiczne wŻabikowie, istniejące od1979 r., usytuowane jest na terenie byłego niemieckiego więzienia policji bezpieczeństwa iobozu karno-śledczego. Jest instytucją
kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Sprawuje –na obszarze swego działania – statutową opiekę nad Miejscami Pamięci, którymi są tereny iobiekty byłych obozów
imiejsc zagłady.
Przestrzeń muzealna Muzeum wŻabikowie (obejmująca około3ha wbezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2) upamiętniona jest pomnikami związanymi zmartyrologią Polaków
oraz członków innych narodowości. Rozbudowany gmach Muzeum na bazie baraku poobozowego ipozostałości byłej willi komendanta obozu spełnia wszystkie warunki zachowania
iupamiętniania substancji muzealnej, ajednocześnie zaadaptowany został do celów wystawienniczych, edukacyjnych, naukowo-badawczych (archiwum, biblioteka).
Od1 lipca2013 r. uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wstrukturę Muzeum Martyrologicznego wŻabikowie włączono Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof wChełmnie nad Nerem.
Misją Muzeum jest zachowanie pamięci ooﬁarach zbrodni niemieckich dokonanych na
terenie Wielkopolski, prowadzenie działalności wystawienniczej, naukowej, edukacyjnej oraz
ochrona ikonserwacja reliktów poobozowych. Wsposób szczególny Muzeum dokumentuje
historię obozu wŻabikowie oraz144 obozów pracy przymusowej dla Żydów wWielkopolsce.
Muzeum współdziała zinnymi muzeami, krajowymi izagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz stowarzyszeniami mającymi podobne cele.

Muzeum Narodowe wPoznaniu
Al. Marcinkowskiego9,61-745 Poznań
tel. +48618568000
mnp@mnp.art.pl
www.mnp.art.pl

Sztuka, Pamięć, Miejsce –ta triada najzwięźlej wyraża misję Muzeum Narodowego.
Sztuka –bo to miano zarówno umiejętności wydobywania znaczeń zprzeistaczanych materii, jak inajbardziej zdumiewających ludzkich dzieł, tworzonych wróżnych miejscach iczasach, których wybór czyni Muzeum skarbcem doznań, otwierających nieznane światy, kształtujących ipodtrzymujących wrażliwość, pobudzających twórczość.
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Pamięć – bo ten wybór to także spojrzenie wstecz, przechowanie wszystkiego, co niegdyś stworzone, warte przypomnienia igodne trwania; to wyposażenie doznań wwiedzę,
a przedmiotów w konteksty, przez badania, wystawy i publikacje; to udział w wychowywaniu ikształceniu przez udostępnianie świadectw historii, symboli narodowej tożsamości
iuczestnictwo wuniwersalnym dziedzictwie.
Miejsce –bo Muzeum ma swoją siedzibę, ma ich wiele, czy to ztakim przeznaczeniem
wzniesionych, czy też byłych siedzib rodowych swoją obecnością współtworzących sens przestrzeni; bo otwiera się ku okolicy, ku innym miejscom, prowadzi drogi ku sobie iudostępnia wnętrza, czyniąc wszystko, by pobyt wnich był kształcący, ożywiał także dzieje, pamięć
otwórcach, mieszkańcach, mecenasach, darczyńcach.
Muzeum Narodowe wPoznaniu ma ponad150 lat. Należy do najstarszych, największych
inajważniejszych muzeów wPolsce. Wswoich różnorodnych, bogatych zbiorach przechowuje iudostępnia dziedzictwo wieków ipokoleń.
Galeria Malarstwa i Rzeźby mieści się w dwóch budynkach. W eklektycznej siedzibie
z1904 r. wprzyziemiu znajduje się Galeria Sztuki Starożytnej zwyjątkowym wkolekcjach
polskich zbiorem rzymskiego portretu cesarskiego. Na parterze mieści się Galeria Sztuki
Średniowiecznej –znajstarszymi eksponatami wkolekcji, jakimi są późnoromańskie relikty kamiennej rzeźby architektonicznej z klasztoru norbertanek w Strzelnie na Kujawach
zok.1200 r., aponadto Galeria Sztuki Polskiej zokresuXVI-XVIIIw. –zunikatową kolekcją portretów trumiennych. Na piętrze można oglądać zbiory sztuki zachodnioeuropejskiej –malarstwo niderlandzkie zobrazami Quentina Massysa iJoosa van Cleve’a, ﬂamandzkie iholenderskie zdziełami Jana van Goyena, Salomona Ruysdaela czy Willema Claesza
Hedy, włoskie z obrazami Sofonisby Anguissoli Bronzina, Belliniego, Strozziego, niemieckie zpierwszej połowyXIXw. –płótna Arnolda Böcklina, Johanna Overbecka oraz jedyny
wPolsce zbiór malarstwa hiszpańskiego, której perłami są arcydzieła Zurbarana, Ribery iVelazqueza. Wkolekcji poznańskiej znajduje się też kilka bardzo wartościowych dzieł mistrzów
francuskich, z jedynym w Polsce obrazem Claude’a Moneta Plaża w Pourville. W nowym
skrzydle eksponowane są dzieła Galerii Sztuki Polskiej od czasów oświecenia przez sztukę romantyzmu, akademizmu, impresjonizmu, symbolizmu –wtym największy wPolsce zbiór
obrazów Jacka Malczewskiego, malarstwo m.in. Chełmońskiego, Podkowińskiego, Pankiewicza, Gierymskiego, Boznańskiej, rzeźby Laszczki, Szymanowskiego, Dunikowskiego, artystów kręgu École de Paris, kolorystów, po współczesną sztukę Kantora, Nowosielskiego, Szapocznikow oraz prace zdwóch ostatnich dekad.

Muzeum Adama Mickiewicza wŚmiełowie
Oddział Muzeum Narodowego wPoznaniu
Śmiełów,63-210 Żerków
tel. +48627403164
fax +48627403164
smielow@mnp.art.pl
http://www.mnp.art.pl/oddzialy/muzeum-adama-mickiewicza/kontakt/

XVIII-wieczny Pałac w Śmiełowie, siedziba sędziego Andrzeja Gorzeńskiego, jest dziełem
Stanisława Zawadzkiego istanowi wybitny zabytek polskiej architektury doby klasycyzmu.
Budowla wkształcie podkowy ma wysunięty portyk joński, palladiańskie galerie oraz charakterystyczne oﬁcyny złamanymi dachami. Około1800 r. Franciszek iAntoni Smuglewiczowie ozdobili wnętrza malowidłami ściennymi, adekoracje sztukatorskie wykonał Michał
Ceptowski. Wokół rozciąga się ogród krajobrazowy będący miniaturą parku angielskiego.
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Podczas powstania listopadowego (1831) jako jeden zemisariuszy przebywał tu Adam
Mickiewicz. W majętności Gorzeńskich występował pod przybranym nazwiskiem Adama
Mühla, rzekomego kuzyna właścicieli.
Wroku1886 majątek zakupił Franciszek Chełkowski. Jego syn Józef wraz zżoną Marią pielęgnowali tu kult wieszcza igościli wiele wybitnych osób ze świata kultury, polityki
iduchowieństwa.
W1939 r. pałac zajęli Niemcy. Po wojnie działała wnim szkoła. Muzeum Adama Mickiewicza utworzono tu w1975 r. jako oddział Muzeum Narodowego wPoznaniu.
Obecnie na parterze pałacu prezentowana jest ekspozycja mickiewiczowska zrękopisami wieszcza, pamiątkami osobistymi, pierwodrukami, przekładami dzieł na języki obce oraz
bogatą kolekcją materiałów ikonograﬁcznych. Zwracają uwagę także portrety Mickiewicza,
ilustracje do jego utworów oraz świadectwa kultu poety zXIXw. Na piętrze prezentowane są pomieszczenia pałacowe wraz zprzykładami malarstwa holenderskiego, włoskiego, ﬂamandzkiego i niemieckiego z XVII, XVIII i XIX w. Wystroju dopełniają meble w stylu
biedermeier, neorokokowe ieklektyczne. Dzięki takiej aranżacji wnętrz udało się stworzyć
nastrój domu ziemiańskiego, wktórym realnie przebywał Mickiewicz. Zokien pałacu podziwiać można panoramę Szwajcarii Żerkowskiej.

Muzeum Etnograﬁczne
Oddział Muzeum Narodowego wPoznaniu
ul. Grobla25,61-858 Poznań
tel. +48618523006
etno@mnp.art.pl
a.skibinska@mnp.art.pl (kierownik oddziału)
http://www.mnp.art.pl/muzeum/oddzialy/muzeum-etnograﬁczne/

Muzeum Etnograﬁczne mieści się wsiedzibie dawnej loży masońskiej. Budynek ten, zbudowany wlatach1817-1819, to przykład architektury późnoklasycystycznej. Muzeum otoczone jest zabytkowym parkiem o założeniach barokowych z zachowanym starodrzewem.
Wjego centrum znajduje się zabytkowaXVII-wieczna studzienka.
Zbiory iekspozycja przybliżają zarówno zagadnienia kultury polskiej, Wielkopolski, jak
również terytoriów odległych, nieznanych iegzotycznych. Muzeum przez swoją działalność
stara się być miejscem poznania, dyskusji, reﬂeksji iwymiany spostrzeżeń zróżnych punktów
widzenia. Obecnie można wnim zwiedzać wystawę zorganizowaną zokazji100-lecia zbiorów etnograﬁcznych wPoznaniu, pokazującą najciekawsze zabytki zkolekcji.

Muzeum Historii Miasta Poznania
Oddział Muzeum Narodowego wPoznaniu
Ratusz, Stary Rynek1,61-768 Poznań
tel. +48618568000 (centrala),
+48618568193 (kierownik oddziału)
mnp@mnp.art.pl
m.mrugalska@mnp.art.pl (kierownik oddziału)
http://www.mnp.art.pl/oddzialy/muzeum-historii-miasta-poznania/

Stojący w centrum Starego Rynku ratusz – siedziba Muzeum Historii Miasta Poznania
–wzniesiono na przełomieXIIIiXIVw. WpołowieXVIw. włoski architekt Jan Bapty-
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sta Quadro przebudował go, nadając mu reprezentacyjny charakter. Budynek uzyskał jednolitą renesansową bryłę zewnętrzną i nowy układ wnętrz z okazałą Wielką Sienią (Salą
Renesansową).
Ekspozycja pokazuje dzieje miasta od wiekuXIIIdo roku1954. Rozmieszczona została na
parterze oraz w salach I i II piętra. Do najcenniejszych eksponatów zaliczyć można złocony
iemaliowany pastorał zLimoges zXIIIw., zegar stołowy zherbem Poznania wykonany w1575
r. przez poznańskiego zegarmistrza Jana Stalla na zlecenie ówczesnych władz miejskich iszklanicę cechu szewców z1651 r.XVI-wieczny rozwój miasta, określany złotym wiekiem, pokazywany jest wSali Królewskiej. Wsąsiedniej Sali Sądowej prezentowane są obiekty związane
zregresem iupadkiem pozycji miasta, począwszy od drugiej połowyXVIIw. Dużo uwagi poświęconoXIX-wiecznej historii miasta wczasach zaboru pruskiego, eksponując wizerunki znanych mieszkańców, pamiątki iprzedmioty codziennego użytku. Ważny okres dwudziestolecia
międzywojennego ukazują widoki miasta, dokumenty iportrety osób związanych zjego historią.

Muzeum Instrumentów Muzycznych
Oddział Muzeum Narodowego wPoznaniu
Stary Rynek45,61-772 Poznań
tel. +48618568178
fax +48618568177
muzinstr@mnp.art.pl
http://www.mnp.art.pl/oddzialy/muzeum-instrumentow-muzycznych/

Muzeum Instrumentów Muzycznych, które powstało w1945 r., to jedyne tego typu muzeum w Polsce i trzecie co do wielkości w Europie. Zebrane w nim instrumenty muzyczne pochodzą ze wszystkich zakątków świata. Muzeum posiada kolekcję liczącą obecnie około2000 eksponatów.
Wystawę stałą stanowi kolekcja instrumentów lutniczych. Perłą tych zbiorów są instrumenty zokresuXVI-XXw., wtym skrzypce Marcina Groblicza (Kraków, ok.1600 r.), Baltazara Dankwarta, jak również instrumenty włoskich mistrzów.
Wmuzeum zobaczyć można również bogatą kolekcję fortepianów, instrumentów drewnianych iblaszanych. Część ekspozycji została poświęcona polskim instrumentom ludowym
oraz instrumentarium pochodzącemu nie tylko zEuropy, ale także zAfryki, Australii iOceanii, obu Ameryk oraz Azji. Są wśród nich zarówno instrumenty prehistoryczne, jak ipowstałe wpierwszej połowieXXw.

Muzeum Sztuk Użytkowych
Oddział Muzeum Narodowego wPoznaniu
Góra Przemysła1,61-768 Poznań
tel. +48618568000 (centrala),
+48618568182 (kierownik oddziału)
magda.weber@mnp.art.pl (kierownik oddziału)
http://www.mnp.art.pl/oddzialy/muzeum-sztuk-uzytkowych/

Muzeum gromadzi sztukę stosowaną, przedmioty użytkowe od średniowiecza do współczesności. Wśród zbiorów liczących ponad 11 000 obiektów znajdują się tu tkaniny (gobeliny, dywany ikilimy), kostiumy, akcesoria ibiżuteria, meble, ceramika, szkło, srebra, zegary,
broń, atakże paramenty.
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Wielkopolskie Muzeum Wojskowe
Oddział Muzeum Narodowego wPoznaniu
Stary Rynek9,61-772 Poznań
tel. +48618526739
mnp@mnp.art.pl
waltrap@mnp.art.pl (kierownik oddziału)
http://www.mnp.art.pl/oddzialy/wielkopolskie-muzeum-wojskowe/

Wpołudniowej części rynku, wwybudowanych po wojnie pawilonach, mieści się Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Powstałe w1919 r., zniszczone podczasIIwojny światowej muzeum odbudowuje swoją kolekcję, działając od1957 r. Ekspozycja stała poświęcona jest dziejom oręża polskiego iobejmuje: mundury Wojska Polskiego, broń białą, palną idrzewcową,
uzbrojenie ochronne ioporządzenie wojskowe zczasówX-XXw. oraz malarstwo batalistyczne (m.in. fragment panoramy Bitwa pod piramidami z1901 r. Wojciecha Kossaka) Jednym
znajcenniejszych obiektów jest pochodzący zXVIw. mieczorapier ogłowni wykutej wMediolanie. Chlubą kolekcji jest bechter (rodzaj pancerza), wykonany w1580 r. wPoznaniu,
zdobiony na napleczniku herbem miasta.

Pałac wRogalinie
Oddział Muzeum Narodowego wPoznaniu
ul. Arciszewskiego2,62-022 Rogalin
tel. +48618138030
fax +48618138027
rogalin@mnp.art.pl
http://www.mnp.art.pl/muzeum/oddzialy/muzeum-palac-w-rogalinie/

Siedziba rogalińska to jedna z najważniejszych polskich rezydencji wzniesionych
wXVIIIw. Swą sławę zawdzięcza urokliwemu położeniu, bogatej historii, ciekawej architekturze iwspaniałym zbiorom artystycznym.
Rezydencja rogalińska obejmuje: pałac; galerię malarstwa z płótnami najwybitniejszych
malarzy polskich przełomuXIXiXXw. –Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka
Malczewskiego, Juliana Fałata, Olgi Boznańskiej, Leona Wyczółkowskiego –oraz dzieła znanych artystów zagranicznych, m.in. Fritsa Thaulowa, Maurice’aChabasa, Paula Alberta Besnarda, Georga Buysse, Louisa Comforta Tiffany’ego iwielu innych; powozownię zkolekcją zabytkowych pojazdów konnych iakcesoriów podróżnych oraz ogród francuski ipark angielski.

Zamek wGołuchowie
Oddział Muzeum Narodowego wPoznaniu
63-322 Gołuchów
tel. +48627615094
goluchow@mnp.art.pl
goluchow.info@mnp.art.pl
http://www.mnp.art.pl/muzeum/oddzialy/muzeum-zamek-w-goluchowie/

Historia zamku gołuchowskiego liczy ponad400 lat. Początkowo była to siedziba rodu Leszczyńskich. Wroku1853 dobra gołuchowskie zakupił Tytus Działyński dla syna Jana ożenio-
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nego zksiężniczką Izabelą Czartoryską, córką księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Udział
Jana Działyńskiego wpowstaniu styczniowym skutkował sekwestracją majątku.
Wpoczątku lat70. zamek stał się wyłączną własnością żony Jana –Izabeli. To jej zasługą jest restauracja budowli wstylu francuskiego renesansu, siłami sprowadzonych architektów, rzeźbiarzy, malarzy, wśród nich Karola Biberona, Ludwika Breugnota, atakże młodego
architekta Maurycego Augusta Ouradou –zięcia Eugeniusza Viollet-le-Duca. Pierwowzorem
stały się słynne zamki znad Loary.
Większość rzeźb zdobiących dziedziniec to zakupione przez Działyńską w antykwariatachXVI- iXVII-wieczne oryginały francuskie iwłoskie. Wspaniałą oprawę dla zamku stanowi największy wWielkopolsce park krajobrazowy opowierzchni ok.160ha, zokazami kilkuset gatunków drzew ikrzewów.
Wolą Izabeli Działyńskiej było, aby Gołuchów stał się nie tylko rezydencją, ale imuzeum.
Kolekcjonerstwem zajmowała się od wczesnej młodości. Wraz zJanem Działyńskim stworzyła kolekcję dzieł sztuki antycznej obejmującą również niezwykle cenny zbiór waz greckich. Dzięki tej kolekcji zamek wGołuchowie stał się jednym znajbardziej znanych muzeów polskich przedIIwojną światową, podczas której wiele eksponatów uległo zniszczeniu
iwiele znich zaginęło. Na początku lat50. zamek został przejęty przez Muzeum Narodowe
wPoznaniu. Wyposażenie sal wzbogacono onowe eksponaty, m.in. cenne gobeliny, renesansowe malarstwo europejskie, rzadkie okazy mebli irzemiosła artystycznego. Obecnie możemy oglądać wystawioną winteresujących wnętrzach część dawnej kolekcji waz antycznych.

Muzeum Narodowe Rolnictwa iPrzemysłu Rolno-Spożywczego
wSzreniawie
ul. Dworcowa5,62-052 Komorniki
tel. +48618107629
fax +48618107642
muzeum@muzeum-szreniawa.pl
www.muzeum-szreniawa.pl

Muzeum powstało w1964 r. Wswojej działalności nawiązuje do tradycji istniejącego wlatach 1875-1951 wWarszawie Muzeum Przemysłu iRolnictwa, które uległo całkowitemu
zniszczeniu we wrześniu 1939 r. Od 1975 r. posiada status muzeum narodowego. W latach 1964-1999 jego organizatorem było Ministerstwo Rolnictwa, w latach 1999-2005
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a od 2005 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego iponownie Ministerstwo Rolnictwa iRozwoju Wsi. Wciągu50 lat działalności
Muzeum zgromadziło ponad70000 obiektów muzealnych, wtym blisko20000 obiektów
ruchomych zzakresu szeroko rozumianej historii wsi irolnictwa polskiego, ponad36000
woluminów zbiorów bibliotecznych, blisko6000 obiektów archiwalnych oraz ponad14000
jednostek ikonograﬁcznych. Jest jedyną tej rangi placówką w Polsce, jedną z nielicznych
inajwiększych wEuropie.
Muzeum posiada pięć następujących oddziałów terenowych:
– Muzeum Młynarstwa iWodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego wJaraczu,
– Muzeum Wikliniarstwa iChmielarstwa wNowym Tomyślu,
– Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie wUzarzewie,
– Skansen iMuzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego wSwarzędzu,
– Muzeum Gospodarki Mięsnej wSielinku.
Muzeum wSzreniawie jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Rolniczych (AIMA) iStowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu wPolsce. Jest laureatem
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wielu nagród przyznawanych wramach corocznych edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Wydarzenie Muzealne Roku –Sybilla” przez Ministerstwo Kultury iKonkursu Najciekawsze
Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce – Izabella pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Muzeum posiada również Certyﬁkat Polskiej
Organizacji Turystycznej „Turystyczny Produkt Roku2004” oraz przyznany w2007 r. Certyﬁkat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Muzeum jako jedno z nielicznych
wPolsce prowadzi wcelach edukacyjnych hodowlę zachowawczych ras zwierząt gospodarskich oraz uprawę roślin rodzimych odmian zachowawczych. Muzeum organizuje imprezy
edukacyjno-rekreacyjne oraz prowadzi działalność edukacyjną iwydawniczą.

Muzeum Gospodarki Mięsnej wSielinku
Oddział MNRiPRS wSzreniawie
ul. Parkowa2,64-300 Opalenica
tel./fax +48614473614
www.muzeum-szreniawa.pl

Muzeum powstało w1996 r. zinicjatywy prof. Wincentego Pezackiego, dyrektora Instytutu
Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Akademii Rolniczej wPoznaniu. Od2005 r.
jest oddziałem Muzeum Narodowego Rolnictwa iPrzemysłu Rolno-Spożywczego wSzreniawie. Na powierzchni ponad1000 m² eksponowanych jest ponad700 muzealiów ukazujących
historię rzemiosła rzeźnickiego iprzemysłu mięsnego od połowyXVIIw. do lat60.XXw.
Zbiory dokumentują przetwórstwo mięsne. Maszyny iurządzenia przetwórcze zaprezentowano zuwzględnieniem postępu, jaki dokonywał się wsposobach napędzania maszyn iurządzeń –począwszy od urządzeń ręcznych, przez transmisję, aż po napęd elektryczny. Najliczniejszą grupę zbiorów stanowią utensylia cechowe, wtym dokumenty, fotograﬁe, sztandary,
skrzynie cechowe. Wyeksponowane są również elementy systemów chłodniczych, sprężarki
chłodnicze, zespół rozprężalników stosowanych przy schładzaniu chłodni oraz koła napędowe sprężarek. Wmuzeum zgromadzono ogółem4500 obiektów, wtym ponad3700 pozycji bibliotecznych.

Muzeum Młynarstwa iWodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego
wJaraczu
Oddział MNRiPRS wSzreniawie
Jaracz,64-610 Rogoźno
tel./fax +48672610515
jaracz@muzeum-szreniawa.pl
www.muzeum-szreniawa.pl

Muzeum powstało w1981 r. na terenie dawnej osady młyńskiej jako oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa iPrzemysłu Rolno-Spożywczego wSzreniawie. Położone jest wodległości40km od Poznania przy trasie nr11 Poznań –Piła, przy wschodnim krańcu Puszczy Noteckiej, nad rzeką Wełną, wmiejscu odużych walorach krajobrazowych. Obecnie wskład
zabudowań osady młyńskiej wchodzą następujące budynki: młyn wodny zprzełomuXIX
iXXw. wraz zzespołem kanałów młynówki, młyn wietrzny –przeniesiony izrekonstruowany wiatrak koźlak zkońcaXVIIIw., stajnia przymłyńska zXIXw. oraz dom mieszkalny młynarza zXIXw. Wbudynku młyna wodnego napędzanego turbiną Francisa znajdu-

Museion.indd 138

2016-06-20 10:58:00

WIELKOPOLSKIE INSTYTUCJE MUZEALNE
139

je się ekspozycja młyna przemysłowego. Wnętrze młyna wietrznego prezentuje wyposażenie
wiatraka podczas użytkowania. Wbudynku dawnej stajni znajduje się ekspozycja poświęcona tradycyjnemu przetwórstwu zbożowemu. Prezentowane są tu żarna, stępy, śrutowniki
do zboża onapędzie ręcznym lub kieratowym oraz mechaniczny śrutownik produkcji Zakładów Hipolita Cegielskiego wPoznaniu. Wkolejnym obiekcie muzealnym –domu młynarza
–znajduje się m.in. wystawa kilkudziesięciu modeli wiatraków wykonanych przez inż. Feliksa Klaczyńskiego prezentująca modele wiatraków zterenu całej Polski. Na ekspozycjach plenerowych pokazywane są również urządzenia służące do napędu młynów: silniki elektryczne
ina gaz ssany oraz maszyny parowe. Obok zbiorów dotyczących młynarstwa Muzeum gromadzi również obiekty związane zrybactwem śródlądowym. Muzeum organizuje imprezy
plenerowe iprowadzi działalność edukacyjną.

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie wUzarzewie
Oddział MNRiPRS wSzreniawie
ul. Akacjowa12,62-006 Kobylnica
tel./fax +48618181211
uzarzewo@muzeum-szreniawa.pl
www.muzeum-szreniawa.pl

Muzeum powstało w 1977 r. z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Poznaniu.
Od1982 r. jest oddziałem Muzeum Narodowego Rolnictwa iPrzemysłu Rolno-Spożywczego wSzreniawie. Mieści się wXIX-wiecznym dworze położonym wparku krajobrazowym
opowierzchni6ha iurozmaiconej rzeźbie terenu. Drugim zabytkowym budynkiem jest stajnia-wozownia, wktórej od1993 r. znajduje się ekspozycja przyrodnicza. Wroku2004 Fundacja Teresy iAdama Smorawińskich podarowała Muzeum kolekcję trofeów egzotycznych
zpięciu kontynentów, ado celów jej ekspozycji ufundowała nowy pawilon wystawienniczy.
W2010 r. Fundacja rozbudowała go na potrzeby powiększających się zbiorów.
Na powierzchni wystawienniczej 630 m² prezentowana jest kolekcja blisko 150 trofeów myśliwskich Adama Smorawińskiego oraz licząca blisko 100 eksponatów kolekcja papug świata. Wpomieszczeniach pałacu znajduje się ekspozycja poświęcona historii łowiectwa
od czasów najdawniejszych doXXw. Wdziale archeologicznym można obejrzeć narzędzia,
jakimi posługiwali się pierwsi myśliwi. Ukazane są wnim również dawne techniki myśliwskie oraz broń, akcesoria itrofea łowieckie. Wsalach ekspozycyjnych iwsalonie myśliwskim
prezentowane są wyroby sztuki inspirowanej łowiectwem. Wstajni-wozowni przedstawiono środowiska zwierząt łownych zgatunkami charakterystycznymi dla Wielkopolski. Ogółem zbiory obejmują ponad2600 obiektów muzealnych. Muzeum posiada bibliotekę liczącą
ponad1500 jednostek inwentarzowych –książek iczasopism otematyce przyrodniczej iłowieckiej. Muzeum prowadzi działalność edukacyjną.
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Muzeum Wikliniarstwa iChmielarstwa wNowym Tomyślu
Oddział MNRiPRS wSzreniawie
ul. Topolowa10,64-300 Nowy Tomyśl
tel./fax +48614422311
nowytomysl@muzeum-szreniawa.pl
www.muzeum-szreniawa.pl

Muzeum zostało utworzone w1985 r. jako oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa iPrzemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Znajduje się 60 km na zachód od Poznania, na
skrzyżowaniu dróg do Grodziska, Wolsztyna iZbąszynia, przy linii kolejowej zPoznania do
Rzepina. Przedmiotem zainteresowania muzeum są: dzieje wikliniarstwa na ziemiach polskich, technika uprawy wikliny ikierunki jej użytkowania, obróbka surowca, technika produkcji plecionkarskiej ikoszykarskiej, wyroby artystyczne iużytkowe oraz dzieje polskiego
chmielarstwa zuwzględnieniem rejonu nowotomyskiego. WMuzeum prezentowane są następujące ekspozycje stałe: „Historia chmielarstwa wPolsce”, „Historia wikliniarstwa wPolsce” oraz „Artystyczne i użytkowe formy wiklinowe”. Uzupełnieniem wystaw stałych jest
ekspozycja botaniczna wplenerze –prezentująca odmiany wierzby, oraz salicarium –plantacja odmian wikliny iodmian chmielu. Muzeum jest organizatorem corocznych Ogólnopolskich Plenerów Wikliniarskich oraz współorganizatorem Światowych Festiwali Plecionkarstwa iWikliniarstwa. Prowadzi działalność edukacyjną iwarsztaty zzakresu plecionkarstwa.

Skansen iMuzeum Pszczelarstwa im.prof.Ryszarda Kosteckiego
wSwarzędzu
Oddział MNRiPRS wSzreniawie
ul. Poznańska35,62-020 Swarzędz
tel./fax +48616511817
swarzędz@muzeum-szreniawa.pl
www.muzeum-szreniawa.pl

Muzeum powstało jako oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego wSzreniawie w1999 r. na terenie istniejącego od1963 r. skansenu pszczelarskiego. Twórcą placówki był prof. Ryszard Kostecki. Skansen stanowi unikatowy wskali europejskiej zbiór uli ilustrujący na ekspozycji plenerowej historię bartnictwa ipszczelarstwa na
ziemiach polskich. W1999 r. wpofolwarcznym budynku gospodarczym utworzono muzealną ekspozycję owadów użytkowych. Do ekspozycji plenerowej należy też uprawa roślin miododajnych. W2002 r. nadano Muzeum imię prof. Ryszarda Kosteckiego –twórcy skansenu
ikolekcji uli, propagatora historii itradycji pszczelarstwa.
Ogółem zgromadzono ponad700 obiektów muzealnych prezentowanych na wystawach
zamkniętych i plenerowych. Muzeum organizuje również imprezy plenerowe i prowadzi
działalność edukacyjną.
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Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica
ul. Browarna7,64-920 Piła
tel. +48672110780
fax +48672153577
muzeum@muzeum.pl
www.muzeum.pila.pl

Muzeum Okręgowe w Pile jest placówką wielodziałową, gromadzącą obiekty z zakresu
archeologii, etnograﬁi, historii i sztuki. W zbiorach archeologicznych znajdują się przede
wszystkim znaleziska zmiejscowych wykopalisk oraz kolekcja zLandesmuseum Schneidemühl. Wdziale etnograﬁcznym gromadzone są obiekty stanowiące wytwory kultury materialnej ludności zamieszkującej tereny północnej Wielkopolski. Zbiory historyczne wiążą się
zprzeszłością Piły ipółnocnej części regionu. Wdziale sztuki gromadzone są meble oraz inne
obiekty sztuki użytkowej.
Oddziałem Muzeum jest Muzeum Kultury Ludowej wOsieku nad Notecią –zprzykładami architektury ludowej Krajny, Pałuk iterenów Puszczy Noteckiej. Obiekty traﬁające do
skansenu są reprezentatywne dla wszystkich technik budowlanych irozwiązań konstrukcyjnych regionu. Na powierzchni około13ha jest odtwarzana typowa dla obszaru wieś oukładzie owalnicy.

Muzeum Okręgowe wKoninie
ul. Muzealna6,62-505 Konin
tel. +48632427530
fax +48632427431
muzeum@muzeum.com.pl
www.muzeum.com.pl

Obiekty do zwiedzania wsiedzibie wKoninie-Gosławicach to: zamek gotycki, spichlerz klasycystyczny, dworek zwystawą wnętrz, skansen etnograﬁczny iskansen maszyn górniczych.
Misja Muzeum Okręgowego wKoninie to ocalać dla przyszłości materialny iduchowy
dorobek przeszłości, dokumentować dzieje iteraźniejszość ziemi konińskiej, służyć ową wiedzą społeczeństwu.
Realizacji tych założeń ma służyć gromadzenie inaukowe opracowanie zbiorów wzakresie: dziejów miasta iregionu, historii, archeologii, etnograﬁi, przyrody, paleontologii, geologii, numizmatyki imedalierstwa polskiego, rzemiosła artystycznego, historii oświetlenia,
sztuki polskiej, techniki (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu wydobywczego ienergetyki) oraz judaików. Wdziałalności Muzeum równie ważne jest prowadzenie prac badawczych ikonserwatorskich, organizacja wystaw iwydarzeń kulturalnych, atakże aktywność
edukacyjna, popularyzatorska iwydawnicza.
Koło Wilczyna znajduje się oddział Muzeum –Skansen Archeologiczny „Mrówki”.
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Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej wKaliszu
ul. Kościuszki12,62-800 Kalisz
tel. +48627571608
fax +48627571609
muzeum@kalisz.info
www.muzeum.kalisz.pl

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej wKaliszu należy do grona najstarszych polskich placówek muzealnych. Pierwsze próby utworzenia wKaliszu muzeum podjęto już w1883 r., ale
na skutek braku zgody władz carskich do zorganizowania „Wystawy archeologicznej izabytków sztuki” doszło dopiero w1900 r. Sześć lat później powstało pierwsze muzeum, wkrótce potem utworzono dwie dalsze placówki tego samego typu, które w1914 r. połączyły się
wMuzeum Ziemi Kaliskiej.
Zbiory szczęśliwie przetrwały zburzenie miasta wsierpniu1914 r., choć uległy znacznemu zniszczeniu wczasieIIwojny światowej. W1975 r. muzeum podniesiono do rangi wojewódzkiej instytucji kultury i nadano mu nazwę Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.
Wciągu kilku kolejnych lat rozszerzono je ocztery oddziały terenowe:
– Centrum Rysunku iGraﬁki im. Tadeusza Kulisiewicza wKaliszu,
– Rezerwat Archeologiczny wKaliszu-Zawodziu,
– Oddział Literacki –Dworek Marii Dąbrowskiej wRussowie wraz zutworzoną na terenie parku ekspozycją tradycyjnego budownictwa ludowego ziemi kaliskiej (miniskansen
etnograﬁczny),
– Zespół Pałacowo-Parkowy wLewkowie.
Obecnie muzeum gromadzi zbiory zzakresu archeologii, etnograﬁi, historii isztuki, które prezentuje na wystawach stałych iczasowych, ponadto prowadzi działalność edukacyjną,
naukowo-badawczą iwydawniczą.
Instytucja wpisana jest pod numerem38/98 do Państwowego Rejestru Muzeów Ministerstwa Kultury iDziedzictwa Narodowego.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice32,62-261 Lednogóra
tel. +48614275010
fax +48614275010, w.220
sekretariat@lednica.pl
www.lednica.pl

Ze względu na wartość historyczno-kulturową Ostrowa Lednickiego w 1969 r. powołano
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, którego nazwa brzmiała początkowo Muzeum Początków Państwa Polskiego na Lednicy. Pierwotnie opiekowało się ono tylko ruinami na wyspie jeziora Lednica, później dołączono do niego całą jego otulinę, anastępnie grodzisko zreliktami zabudowy architektonicznej wGieczu (od1984 r.), wielkie grodzisko wGrzybowie
koło Wrześni (od1997 r.) oraz grodzisko wRadzimiu koło Murowanej Gośliny (od2006 r.).
Niezwykle istotną częścią Muzeum jest Wielkopolski Park Etnograﬁczny, który zajmuje się
zachowaniem kultury ludowej ibudownictwa Wielkopolski.
Muzeum Pierwszych Piastów jest to muzeum typu skansenowskiego –muzeum na wolnym powietrzu z bardzo rozległym obszarem i infrastrukturą muzealną. Grodziska znajdujące się pod opieką tej instytucji są istotnym elementem Szlaku Romańskiego i Szlaku
Piastowskiego.
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Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim
Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice32,62-261 Lednogóra
tel. +48614275010
fax +48614275010, w.220
ol@lednica.pl
www.lednica.pl

Zwyspą na jeziorze Lednica związane są początki Muzeum –powołano je, by chronić dziedzictwo kulturowe Ostrowa Lednickiego. We wczesnym średniowieczu znajdował się tutaj
jeden znajważniejszych ośrodków grodowych pierwszych władców kształtującego się państwa polskiego –MieszkaI, Bolesława Chrobrego iMieszkaII. Obiekt jest skarbcem wartości historycznych ikulturowych. Do dziś zachowały się tutaj grodowe iarchitektoniczne
relikty świadczące ojego ważnej roli wprocesie powstawania państwa. Szczególne miejsce
wśród nich zajmują pozostałości najstarszej na ziemiach Polski rezydencji pałacowej, składającej się zobiektu świeckiego isakralnego –zbudowanej wdrugiej połowieXw. przez księcia MieszkaI. Ojej niezwykłości świadczą dwa zagłębienia interpretowane jako urządzenia
do chrztu. Są to jedyne pewne pozostałości basenów chrzcielnych zokresu początków funkcjonowania religii chrześcijańskiej wPolsce. Kolejnym elementem ściśle związanym zpoczątkami chrystianizacji są relikty jednonawowego kościoła grodowego, wktórym znajdują się
dwa murowane grobowce. Historyczny krajobraz wyspy lednickiej uzupełniają pozostałości
drewniano-ziemnych wałów obronnych, umocnień brzegowych oraz relikty należących do
najdłuższych na Słowiańszczyźnie mostów. Wtrakcie badań archeologicznych na wyspie oraz
badań podwodnych na trasie przebiegu mostów pozyskano ogromne ilości zabytków, które
są prezentowane na wystawach tematycznych. Ostrów Lednicki znajduje się na szlakach turystycznych: Szlaku Romańskim, Szlaku Piastowskim iSzlaku św. Jakuba.

Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski wGieczu
Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Grodziszczko,63-012 Dominowo
tel. +48612859222
sekretariat@lednica.pl
www.lednica.pl

Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski wGieczu znajduje się na południowym
skraju powiatu średzkiego i obejmuje pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu (tzw.
Grodziszczko). Miejsce to odegrało ważną rolę wprocesie powstawania zrębów oraz krzepnięcia polskiej państwowości.
Rezerwat wGieczu istnieje odroku1963. Obecnie stanowi część Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy. Ochroną iopieką otoczono wnim archeologiczne pozostałości jednego
zcentralnych grodów monarchii piastowskiej zreliktami architektury kamiennej.
Na terenie Rezerwatu eksponowane są relikty najwcześniejszej architektury monumentalnej na ziemiach polskich. Są to fundamenty pałacu książęcego z kaplicą w kształcie rotundy (z końca X w. – początku XI w.) oraz pozostałości kościoła grodowego pw.
św. Jana Chrzciciela z unikatową kryptą relikwiarzową (z początku XI w.). Tuż przy Rezerwacie, we wsi Giecz, można podziwiać najmniejszy zachowany w całości wielkopolski
zabytek architektury romańskiej: kościół paraﬁalny Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja
(zprzełomuXIIiXIIIw.).
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Zbogatą historią grodu zapoznać się można na ekspozycji wpawilonie muzealnym znajdującym się na terenie grodziska. Zgromadzone tam zabytki, zktórych duża część to przedmioty unikatowe, ilustrują zarówno rangę Giecza wpaństwie piastowskim, jak i życie codzienne dawnych mieszkańców grodu ijego okolic.
Rezerwat prowadzi działalność badawczą (grodzisko ijego bezpośrednie zaplecze), a także edukacyjną (lekcje iwarsztaty muzealne orazhistoryczno-edukacyjno-rekreacyjne imprezy plenerowe).

Rezerwat Archeologiczny Gród wGrzybowie
Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Grzybowo10a,62-300 Września
tel. +48618800076,
+48507513798
grzybowo@lednica.pl
www.lednica.pl

We wsi Grzybowo, ok.7km na północny wschód od Wrześni, znajduje się grodzisko –pozostałość po grodzie zczasów MieszkaIiBolesława Chrobrego. Jest to największy tego rodzaju obiekt zokresu formowania się państwa polskiego. Obejmuje powierzchnię ponad4ha,
ajego wały dziś osiągają wysokość ponad9m. Ten tajemniczy gród dopiero od1989 r. ujawnia swoje tajemnice –wtedy rozpoczęto na jego terenie badania archeologiczne. Od2010 r.
obiekt można zwiedzać: powstał tu pawilon, adla gości przygotowano ekspozycje –zarówno wystawową, jak iplenerową.
Gród wGrzybowie to żywa lekcja historii. Odbywające się wnim rekonstrukcje iedukacja
historyczna pozwalają obcować zprzeszłością –zczasami, wktórych żyli Piastowie. Wystawa
stała pozwala poznać pracę archeologów, atakże zabytki odkrywane podczas prac wykopaliskowych. Wpawilonie odbywają się zajęcia przybliżające dawne rzemiosła. Wydarzenia plenerowe natomiast, zwłaszcza organizowany wprzedostatni weekend sierpnia „Turniej Wojów”,
umożliwiają przeniesienie się wczasy Piastów iposmakowanie atmosfery sprzed1000 lat.

Wielkopolski Park Etnograﬁczny
Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice23,62-261 Lednogóra
tel. +48614275010, w.340
wpe@lednica.pl
www.lednica.pl

Wielkopolski Park Etnograﬁczny to najważniejsze muzeum typu skansenowskiego wWielkopolsce ijedno zwiększych muzeów tego typu wPolsce. Gromadzi ono, zabezpiecza ieksponuje przede wszystkim przykłady tradycyjnej zabudowy wiejskiej oraz przedmioty ruchome związane zżyciem mieszkańcówXIX-wiecznej wsi wielkopolskiej. Do jego realizacji
przystąpiono w1975 r. zinicjatywy dyrekcji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Koncepcja jego budowy zakłada rekonstrukcję wsi wformie owalnicy zbliżoną do naturalnej wsi wielkopolskiej zXIXw., zwszystkimi jej zasadniczymi elementami składowymi,
tj.: układem przestrzennym zuprawnymi polami idrogami, zagrodami chłopskimi, dworem,
folwarkiem, kościołem, szkołą, karczmą, plebanią, remizą oraz pojedynczymi obiektami tradycyjnego rzemiosła wiejskiego.

Museion.indd 144

2016-06-20 10:58:00

WIELKOPOLSKIE INSTYTUCJE MUZEALNE
145

Obiekty nieruchome, także otoczenie tworzące ekspozycję muzealną, są –stosownie do
pełnionej funkcji –kompletnie wyposażone wprzedmioty należące do muzealnego zbioru
liczącego około 10 000 ruchomych muzealiów etnograﬁcznych, artystyczno-historycznych
oraz współczesnej plastyki nieprofesjonalnej. Oprócz ekspozycji stałej, dzięki której można
poznać obraz życia mieszkańców wsi wielkopolskiej, do szczególnych atrakcji należą często organizowane imprezy folklorystyczne, wśród których należy wymienić „Żywy Skansen”
(wpierwszą niedzielę lipca) oraz „Pożegnanie Lata” (wostatnią niedzielę września).

Muzeum Początków Państwa Polskiego wGnieźnie
ul. Kostrzewskiego1,62-200 Gniezno
tel. +48614264641
fax +48614264841
sekretariat@mppp.pl
www.mppp.pl

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie jest instytucją zajmującą się dziedzictwem polskiegośredniowiecza oraz historią Gniezna iregionu. Posiada zbiory archeologiczne, sztuki, historyczne iarchiwalne;prowadzi działalność naukowo-badawczą, wydawniczą
oraz edukacyjną.Obok wystaw stałych prezentuje ekspozycje czasowe oszerokiej tematyce
od pradziejów po współczesność.
Powstanie muzeum wGnieźnie związane jest zprowadzonymi tu od1948 r. badaniami
archeologicznymi,których celem było uzyskanie zabytków dokumentujących początki państwa polskiego. Rezultaty odkryć stały się impulsem do powołania w1956 r. gnieźnieńskiego oddziałuMuzeum Archeologicznego wPoznaniu. Muzeum Początków Państwa Polskiego
jako samodzielną, wielodziałową instytucję muzealną powołano do życia w1973 r.

Muzeum Regionalne
ul. Warszawska53,62-400 Słupca
tel. +4863275 26 40
muzeumslupca@op.pl
www.muzeumslupca.pl

Muzeum Regionalne w Słupcy to samorządowa instytucja kultury. Działa m.in. na podstawie
Ustawy omuzeach z1996 r. iznowelizowanego statutu zdnia27 września2001 r., uchwalonego przez Radę Miasta. Do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury została wpisana6 grudnia 2002 r. pod numerem 2/2002. Założycielem i pierwszym kierownikiem Muzeum był
Wojciech Sypniewski –słupecki regionalista.21 stycznia1975 r. wwynajętych pomieszczeniach kamienicy nr18 na Rynku rozpoczęło działalność Muzeum Ziemi Słupeckiej. Wlatach1975-1983 było ono ﬁlią Muzeum Okręgowego wKoninie; od1984 r. działa jako samodzielna placówka. Mieści się wzabytkowej, eklektycznej willi zlat30.XXw.
Najistotniejszym tematem zbiorów są eksponaty ilustrujące historię ikulturę miasta od
lokacji oraz bogatą przeszłość ziemi słupeckiej. Obiekty gromadzone wdziałach archeologicznym, etnograﬁcznym oraz artystyczno-historycznym inumizmatycznym mówią odziejach miasta iregionu.
Program działania, jak istyl pracy muzeum są konsekwencją realizacji zadań statutowych,
do których przede wszystkim należy gromadzenie dóbr kultury, ich naukowe opracowanie,
właściwe przechowywanie, zabezpieczenie iudostępnianie zwiedzającym. Zachowanie kultu-
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ry oznacza jednak otwarcie drzwi iukierunkowanie się na świat zewnętrzny, dlatego staramy
się docierać zbogatą iatrakcyjną ofertą do zróżnicowanego grona odbiorców. Dzięki temu
stajemy się ważnym ośrodkiem szeroko pojętej edukacji kulturalnej wmieście iregionie.

Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka wKrotoszynie
ul. Mały Rynek1,63-700 Krotoszyn
tel. +48627226147
muzeum@krotoszyn.pl
http://www.muzeum.krotoszyn.pl/

Krotoszyńskie muzeum zostało założone w1957 r. przez miejscowy oddział PTTK. Pierwotnie siedzibą placówki była „Krotoszanka” –drewniany dom zdrugiej połowyXVIIIstulecia, aod1969 r. Muzeum mieści się wbarokowym budynku poklasztornym ojców trynitarzy. Od1999 r. funkcjonuje ono jako samorządowa instytucja kultury, na podstawie statutu
nadanego przez Radę Miejską Krotoszyna.
Krotoszyńskie Muzeum Regionalne posiada bibliotekę regionalną złożoną zponad5000
pozycji, azbiory muzealiów liczą blisko5500 eksponatów zzakresu historii, etnograﬁi isztuki. Instytucja prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną iwydawniczą.

Muzeum Regionalne im. Władysława Golusa
Rynek19,63-500 Ostrzeszów
tel. +48627302042
muzeumostrzeszów@gmail.com
http://ock.clik.pl/muzeum-regionalne

Muzeum Regionalne wOstrzeszowie, działające jako wyodrębniona komórka Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, udostępniania zbiory na wystawach (stałych iczasowych) ukazujących różne zagadnienia zdziejów ziemi ostrzeszowskiej, prezentuje dorobek artystyczny ludzi wywodzących się ztego obszaru oraz sprowadza wystawy zinnych ośrodków muzealnych.
Najważniejsze kolekcje to: twórczość Antoniego Serbeńskiego, absolwenta krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, który na swoich akwarelach, pastelach, olejach idrzeworytach utrwalił niepowtarzalny urok małych miasteczek południowej Wielkopolski; dokumenty, fotograﬁe, sztandary zczasu powstania wielkopolskiego, atakże wydawnictwa iodznaczenia ztego
okresu; zbiór dokumentów, fotograﬁi zczasuIIwojny światowej, ze szczególnym nastawieniem na pamiątki norweskie, związane zoﬂagiemXXIC.

Muzeum Regionalne wJarocinie
Ratusz, Rynek,63-200 Jarocin
tel. +48627473449
muzeum@muzeumjarocin.pl
www.muzeumjarocin.pl

Muzeum Regionalne w Jarocinie jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez
Gminę Jarocin. Powstało w1960 r. ijest placówką ocharakterze lokalnym.
Działalność Muzeum wynika zcelów izadań określonych wstatucie. Do głównych kierunków jego działalności należą: gromadzenie, przechowywanie, katalogowanie, opracowy-
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wanie, konserwowanie iudostępnianie dóbr kultury oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej, oświatowej iwydawniczej wzakresie upowszechniania nauki, sztuki ikultury,
atakże współpraca zinstytucjami istowarzyszeniami opodobnych celach.
Muzeum usytuowane jest na dawnym strychu ratusza, ana ekspozycje czasowe wykorzystywane są dodatkowo pomieszczenia zabytkowego „Skarbczyka”, który pełni funkcję galerii.
Częścią Muzeum jest ponadto otwarty wlipcu2014 r. Spichlerz Polskiego Rocka, wktórym
znajduje się nowoczesna multimedialna wystawa stała poświęcona historii polskiej muzyki
rockowej ilegendarnym jarocińskim festiwalom. Jest to również miejsce kameralnych koncertów, spotkań autorskich, promocji iinnych działań ocharakterze kulturalnym, związanych tematycznie zmuzyką, zwłaszcza rockową.

Muzeum Regionalne wMiędzychodzie
Oddział Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego
ul.17 Stycznia100,64-400 Międzychód
tel. +48957482701
muzeum_miedzychod@interia.pl
http://muzeum-miedzychod.pl

Muzeum istnieje od1976 r., od początku jego siedzibą jest zabytkowy budynek magistratu miejskiego. W2003 r. wramach reorganizacji gminnych placówek kultury Muzeum Regionalne zostało włączone wstruktury miejscowej Biblioteki Publicznej. Placówka gromadzi
iudostępnia zbiory zzakresu etnograﬁi, historii iarcheologii okolic Międzychodu, zachodniej
części Puszczy Noteckiej. Oprócz nich Muzeum posiada zbiory zdziedziny sztuki itechniki
oraz czytelnię zksięgozbiorem otematyce regionalnej. Do bieżącej działalności należy ponadto
organizowanie wystaw czasowych oróżnorodnej tematyce (nauka, przyroda, kultura). Działalność Muzeum to także Międzychodzkie Stowarzyszenie Historyczne „Aureus”. We współpracy
zjego członkami przygotowywane są m.in. konkursy historyczne. Wsezonie letnim, podczas
festynów wiejskich itp., odbywają się tu kiermasze literatury oraz pamiątek turystycznych.

Muzeum Regionalne wWągrowcu
ul. Opacka15,62-100 Wągrowiec
tel. +48672685911
fax +48672685911
muzeum@opatowka.pl
www.opatowka.pl

Muzeum Regionalne wWągrowcu rozpoczęło działalność w1987 r. Muzeum znajduje się
wzabytkowym budynku zkońcaXVIIIw., dawnym domu opata, tzw. opatówce, stanowiącej reprezentacyjną siedzibę opata cystersów wągrowieckich.
Najważniejszymi celami Muzeum są ochrona, poznawanie, badanie ipopularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu. Ich osiąganiu służą m.in.: gromadzenie, opracowywanie iudostępnianie zbiorów, prowadzenie badań naukowych, edukacja, organizacja wystaw iinnych
wydarzeń kulturalnych oraz działalność wydawnicza.
WMuzeum można zwiedzać wystawy stałe, prezentujące pradzieje Wągrowca iokolic,
historię miasta oraz łekneńsko-wągrowieckiego opactwa cysterskiego, atakże ekspozycję etnograﬁczną wChacie Rybaka zelementami pałuckiej sztuki ludowej. Ponadto wmuzeum
prezentowane są wystawy czasowe oróżnorodnej tematyce.
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Muzeum Regionalne wWolsztynie
ul.5 Stycznia34,64-200 Wolsztyn
tel. +48683842648
fax +48683842646
rozek@muzea-wolsztyn.com.pl
www.muzea-wolsztyn.com.pl

Zbiory powołanego w1976 r. Muzeum Regionalnego wWolsztynie obejmują: kolekcję rzeźb
iobrazów zmarłego wniemieckim obozie zagłady wOświęcimiu artysty rzeźbiarza Marcina
Rożka, historię iikonograﬁę okolic, dokumenty ifotograﬁe ilustrujące życie idziałalność niemieckiego noblisty bakteriologa dr. Roberta Kocha, ﬁlozofa Józefa Marii Hoene-Wrońskiego
oraz architekturę wiejską izabytki kultury materialnej zachodniej Wielkopolski.
Pamiątki przeszłości (ok.3000 muzealiów) gromadzone przez Muzeum prezentowane są
wtrzech odrębnych placówkach –działach Muzeum Regionalnego:
– Muzeum Marcina Rożka (willa zogrodem),
– Muzeum Roberta Kocha (neogotycki budynek),
– Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski (ok.20 bogato wyposażonych obiektów).

Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej
ul. Rynek1,63-750 Sulmierzyce
tel. +48728473194
fax +48627223480
muzeumsulmierzyce@wp.pl
http://www.muzeumsulmierzyce.pl/

Celami, jakie realizuje Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej, są: gromadzenie zabytków
wzakresie archeologii, historii, etnograﬁi isztuki regionu (drogą zakupów, przekazów, darowizn izapisów oraz depozytów); inwentaryzowanie, katalogowanie; przechowywanie zgromadzonych zabytków wwarunkach zapewniających im właściwy stan zachowania oraz zabezpieczenie ikonserwacja muzealiów; organizowanie wystaw stałych iczasowych.
Muzeum gromadzi zbiory zzakresu: archeologii, etnograﬁi, historii isztuki miasta iziemi sulmierzyckiej; rzemiosła wiejskiego, cechowego, a także banknoty, numizmaty oraz
militaria.

Muzeum Regionalne Ziemi Zbąszyńskiej iRegionu Kozła
Rynek8,64-360 Zbąszyń
tel. +48683860811
fax +48683860874
zck@zck.org.pl, muzeumzbaszyn@poczta.fm
http://zck.org.pl/

W 1938 r. z inicjatywy miejscowych nauczycieli otwarto w Przyprostyni Muzeum Ziemi
Zbąskiej, gdzie oprócz historii regionu prezentowano jego folklor. Muzeum zostało zamknięte po zajęciu Wielkopolski przez Niemców.
Wlatach60. pod patronatem PTTK powstało wzabytkowej baszcie Muzeum Regionalne Ziemi Zbąszyńskiej.
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W2000 r. zbąszyński oddział PTTK został rozwiązany, azbiory Muzeum zostały przekazane Zbąszyńskiemu Centrum Kultury.
Wkwietniu2004 r. otwarto Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej iRegionu Kozła. Mieści się
ono wcentralnej części miasta, wzabytkowym budynku na rynku miejskim. Stałe ekspozycje
przedstawiają archeologię ihistorię Zbąszynia iokolic, folklor regionu oraz rzemiosło ludowe.
Muzeum jest otwarte na różne działania iinicjatywy. Przez cały rok odbywają się tu wystawy, lekcje historii, spotkania ztwórcami ludowymi, prezentacje rękodzieła, rzeźby, malarstwa, fotograﬁi. Prowadzimy również warsztaty dla uczniów.
Muzeum uczestniczy też worganizacji Biesiady Koźlarskiej (wtym roku odbywającej się
po raz czterdziesty). Jest to impreza, podczas której do Zbąszynia zjeżdżają zPolski izagranicy muzycy ludowi grający na kozłach idudach oraz śpiewacy ludowi.

Muzeum Stanisława Staszica wPile
ul. Browarna18,64-920 Piła
tel. +48672131567
fax +48672153139
biuro@muzeumstaszica.pl
www.muzeumstaszica.pl

Muzeum powstało w1951 r. Jest muzeum biograﬁcznym poświęconym postaci Stanisława
Staszica (1755-1826), syna pilskiego burmistrza, wybitnego przedstawiciela polskiego oświecenia. Siedzibą Muzeum jest dawny dom Stasziców. Muzeum jest jednostką organizacyjną
Gminy Piła. Misją tej instytucji jest gromadzenie, opisanie izachowanie spuścizny po Staszicu, upowszechnianie jego myśli idzieł oraz popularyzacja postawy staszicowskiej jako wzorca
służby publicznej, oﬁarności istosunku do drugiego człowieka. Muzeum jest wydawcą dwurocznika „Zeszyty Staszicowskie”. Od2003 r. wMuzeum działa Galeria Sztuki Współczesnej.

Muzeum Śremskie wŚremie
ul. Mickiewicza89,63-100 Śrem
tel. +48668847130
muzeum@srem.pl
dyrektor@muzeum.srem.pl
www.muzeum.srem.pl

Muzeum Śremskie to samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Rada Miejska wŚremie. Powołane zostało jako jednostka organizacyjna gminy wcelu wypełnienia części zadań wspólnoty samorządowej wzakresie kultury. Zadania te Muzeum realizuje przez:
gromadzenie dóbr kultury, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów dotyczących regionu śremskiego i Wielkopolski; naukowe opracowywanie i popularyzowanie zbiorów; prowadzenie działalności edukacyjnej o charakterze regionalnohistorycznym. Niekonwencjonalnym elementem pracy Muzeum jest redagowanie lokalnego dwumiesięcznika „Gazeta
Śremska” – periodyku społeczno-kulturalno-historycznego. Pismo bywa źródłem lokalnej historii, przekazując wspomnienia śremian znieodległej, znanej im osobiście przeszłości. Gazeta stwarza młodym autorom możliwości debiutu wpublicystyce izaprezentowania twórczości artystycznej.
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Muzeum Technik Ceramicznych wKole
ul.M. Kajki44,62-600 Koło
tel. +48632721559
muzeum@kolo.pl
www.muzeum-kolo.pl

Trzon zbiorów kolskiego muzeum stanowią wyroby miejscowej fabryki fajansu założonej
w1842 r. przez Józefa Freudenreicha (prezentowane na wystawie stałej), jak również wyroby ceramiczne innych wytwórni imanufaktur zkraju izagranicy gromadzone wdziale artystycznym. Wstrukturze Muzeum znajdują się także inne działy: archeologiczny, etnograﬁczny ihistoryczny.
Główną misją muzeum jest zachowanie ipropagowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego ziemi kolskiej. Oprócz działalności wystawienniczej warto zauważyć również aktywność edukacyjną Muzeum, przejawiającą się wróżnych formach (konferencje naukowe, konkursy, półkolonie dla dzieci, lekcje muzealne itd.). Efekty działalności badawczej instytucji
prezentowane są wlicznych publikacjach naukowych ipopularnonaukowych, za które kolskie muzeum było kilkakrotnie nagradzane.

Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
wPoznaniu
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska70,61-812 Poznań
tel. +48618547121
anponied@ump.edu.pl
www.ump.edu.pl
http://old.amp.edu.pl/2011/index.php?strona=&department=35

Muzeum gromadzi przedmioty związane zhistorią poznańskiej uczelni medycznej oraz rozwojem medycyny ifarmacji. Eksponaty są podzielone według dziedzin (chirurgia, interna, laryngologia, okulistyka, anestezjologia iintensywna terapia, radiologia, laboratorium, ginekologia, stomatologia, farmacja). Obiekty do kolekcji są pozyskiwane zkatedr izakładów
uczelni oraz od osób prywatnych.

Muzeum wGostyniu
ul. Kościelna5,63-800 Gostyń
tel. +48655721297
fax +48655720346
muzeum@gostyn.pl
www.muzeum.gostyn.pl

Muzeum istnieje od1967 r. Najważniejszym celem jego działania jest upowszechnianie kultury idziejów miasta wśród mieszkańców Gostynia ipowiatu gostyńskiego, awszczególności zachęcanie gostynian do tego, by nie tylko byli odbiorcami kultury, ale również przyłączyli się do grona jej twórców. Staramy się też prezentować dorobek pokoleń mieszkańców ziemi
gostyńskiej coraz liczniej przybywającym turystom. Wnaszej ofercie znajduje się także informacja turystyczna ipomoc przewodnika wpoznawaniu miasta iregionu. Kładziemy szczególny nacisk na współpracę zmiejscowymi organizacjami pozarządowymi ikolekcjonerami.
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Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im.WiktoraStachowiaka
ul. Żeromskiego7 i36a,64-980 Trzcianka
tel. +48672162446
mzntrzcianka@wp.pl
www.mzntrzcianka.pl

Muzeum powstało już w1924 r. zinicjatywy pastora Richarda Hesslera inosiło nazwę Heimatmuseum des Netzekreises. Muzeum zajmuje się gromadzeniem dokumentów, pamiątek,
przedmiotów związanych zmiastem iokolicą. Nasza placówka obejmuje następujące działy: etnograﬁczny, historyczny, numizmatyczny, sztuki irzemiosła artystycznego, szkolnictwa
oraz archeologiczny. Prowadzimy także działalność wydawniczą iedukacyjną, co roku organizujemy stałe imprezy, jak „Noc wMuzeum” czy „Piknik Muzealny”.

Muzeum –Zamek Górków wSzamotułach
ul. Wroniecka30,64-500 Szamotuły
tel./fax +48612921813
+48612922629
zamek@zamek.org.pl
www.zamek.org.pl

Szamotuły to miasto wWielkopolsce, położone około35km na północny zachód od Poznania. Jednym zzabytków, który się tu znajduje, jest zespół zamkowy składający się zpóźnogotyckiej baszty,XV-wiecznego budynku na podzamczu,XVIII-wiecznej oﬁcyny iXIX-wiecznego spichlerza; całość otacza park krajobrazowy.
Wbudynku głównym, dawnym zamku, prezentowane są wnętrza siedziby magnackiej
oraz kolekcja ikon. Ekspozycja wBaszcie Halszki poświęcona jest dziejom miasta inajbliższej
okolicy. Na czterech kondygnacjach pokazano historię od czasów najdawniejszych do1945 r.
Woﬁcynie zachodniej umieszczono wystawę etnograﬁczną. Na parterze znajdują się dawne
warsztaty rzemieślnicze izrekonstruowana izba wiejska zkomorą. Na piętrze wyeksponowano stroje ludowe związane zdziejami regionu.

Muzeum Zamek Opalińskich wSierakowie
ul. Stadnina3a,64-410 Sieraków
tel./fax +48612952392
sierakow_muzeum@wp.pl
www.muzeum-sierakow.pl

Do zakresu działalności muzeum wSierakowie należy gromadzenie, udostępnienie itrwała ochrona zbiorów związanych zhistorią idziałalnością rodu Opalińskich oraz ich siedzibą,
atakże pamiątek związanych zdziejami miasta igminy Sieraków ipowiatu międzychodzkiego.
Muzeum Zamek Opalińskich wSierakowie powołano do życia w1995 r. decyzją Wojewody Poznańskiego Włodzimierza Łęckiego. Mieści się ono wodbudowanym południowym
skrzydle dawnego zamku, którego dzieje sięgają początkuXIVw. Rezydencję tę wzniesiono najprawdopodobniej na miejscu dawnego wczesnośredniowiecznego grodu. Za najstarszych właścicieli dóbr sierakowskich uchodzi ród Borkowiców. Po nich nastał wSierakowie
ród Nałęczów, apóźniej Górków. Jednak najlepsze lata zamku przypadają na czasy panowaniaXVII-wiecznej magnackiej rodziny Opalińskich. Pochodzą zniej m.in. Piotr Opaliński
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–wojewoda poznański, jego syn Krzysztof Opaliński –również piastujący urząd wojewody,
pisarz, satyryk, mecenas sztuki, oraz Katarzyna Opalińska –królowa Polski, matka Marii
Leszczyńskiej, królowej Francji.
Najcenniejsze eksponaty znajdujące się w zbiorach Muzeum to pięć przepięknych sarkofagów rodu Opalińskich. Zostały one wydobyte na początku lat90. zkościoła pobernardyńskiego pw. NMP Niepokalanie Poczętej wSierakowie ipoddane gruntownej renowacji.
Uchodzą za jedne znajpiękniejszych dziełXVII-wiecznej sztuki funeralnej. Ponadto muzeum
wSierakowie zajmuje się gromadzeniem pamiątek związanych zrodem Opalińskich, sztukąXVII-wiecznej polski, archeologią ihistorią Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego.
Bierze czynny udział wżyciu regionu przez organizację imprez kulturalnych iedukacyjnych,
takich jak: wystawy czasowe, np. „Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Międzychodzko-Sierakowskiej”; koncerty, np. „Sierakowska Wiosna Klasyków”; wykłady popularnonaukowe
iwielu innych przedsięwzięć. Od1999 r. jest powiatową instytucją kultury podległą Starostwu Powiatowemu wMiędzychodzie, ajego działalność dotowana jest m.in. przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Muzeum Ziemi Rawickiej wRawiczu
Ratusz, Rynek1,63-900 Rawicz
tel. +48655453575
fax +48655453825
mzr@rawicz.pl
www.muzeum.rawicz.pl

Muzeum Ziemi Rawickiej to samorządowa instytucja kultury. Jego organizatorem jest Gmina Rawicz. Muzeum otwarto13 grudnia1973 r.
Muzeum gromadzi dobra materialne i kulturalne dziedzictwo ziemi rawickiej. Upowszechnia i umożliwia korzystanie ze zgromadzonych zbiorów. Jest aktywną instytucją
otwartą na współpracę izapotrzebowanie mieszkańców ziemi rawickiej.

Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór wKoszutach”
Koszuty27,63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48612851023
fax +48612877179
muzeum.muzeum@gmail.com
muzeum@koszuty.pl
www.koszuty.pl

Wizytówką Muzeum Ziemi Średzkiej jest jego siedziba –późnobarokowy dwór szlachecki
ztrzeciej ćwierciXVIIIw. Dwór wKoszutach zbudowany został zzachowaniem podstawowych cech ustalonych wXVIIIw. Jest to budynek parterowy, symetryczny, zwerandą, narożnymi alkierzami istromym, mansardowym dachem krytym gontem, położony wzrekonstruowanym parku krajobrazowym zpierwszej połowyXIXw. Ekspozycja stała muzeum,
pt. „Mała siedziba ziemiańska wWielkopolsce”, prezentowana jest wsiedmiu salach urządzonych wduchu dawnego polskiego dworu zkońcaXIXipoczątkuXXw. Zgromadzone
tu zestawy mebli oraz uzupełniające wystrój malarstwo, tkaniny iprzykłady rzemiosła artystycznego –ustawione tak, by swobodnie można było poruszać się po wnętrzach –pozwalają
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odtworzyć wygląd iatmosferę szlacheckiego dworu, apozostawione, niejako mimochodem,
drobne sprzęty dają wrażenie stałej obecności jego dawnych mieszkańców.

Muzeum Ziemi Wronieckiej
ul. Szkolna2,64-510 Wronki
tel. +48672540133
muzeum@wokwronki.pl
http://www.wokwronki.pl/muzeum

Muzeum Ziemi Wronieckiej działa od 1993 r. Zostało założone z inicjatywy Towarzystwa
Miłośników Ziemi Wronieckiej. Siedzibą Muzeum jest spichlerz zpołowyXIXw. znajdujący się wcentrum miasta. Zbiory muzeum tworzą obiekty związane zhistorią ziemi wronieckiej, wwiększości podarowane przez społeczeństwo. Ekspozycje podzielone są na działy: artystyczno-historyczny (średniowiecze,XIXiXXw.), archeologiczny (pradzieje), etnograﬁczny
(XIXiXXw.) iłowiecko-przyrodniczy (Puszcza Nadnotecka). Wpiwnicy budynku znajduje
się sala wystaw czasowych, wktórej prócz wystaw organizowane są prelekcje, spotkania izajęcia dla dorosłych oraz dzieci.
Muzeum Ziemi Wronieckiej jest jednostką organizacyjną Wronieckiego Ośrodka Kultury,
funkcjonowało wcześniej pod nazwą Muzeum Regionalne we Wronkach.

Muzeum Ziemiaństwa wDobrzycy. ZespółPałacowo-Parkowy
ul. Pleszewska5a,63-330 Dobrzyca
tel. +48627413039
administracja@dobrzyca-muzeum.pl
oswiatowy@dobrzyca-muzeum.pl
http://www.dobrzyca-muzeum.pl/

Muzeum Ziemiaństwa wDobrzycy jest instytucją kultury powstałą na bazie zespołu pałacowo-parkowego będącego dawniej własnością hrabiów Czarneckich herbu PrusIII. Główny cel jednostki to kultywowanie oraz szeroko rozumiane upamiętnianie ziemiaństwa polskiego oraz dorobku, który pozostał. Wskład zespołu wchodzi kilka zabytkowych budowli,
w tym XVIII-wieczny pałac z cennymi polichromiami Antoniego Smuglewicza i Roberta
Stankiewicza. Park utrzymany jest wstylu angielskim zróżnorodną ﬂorą i32 pomnikami
przyrody, wtym zjednym znajwiększych wPolsce platanów. Muzeum posiada bazę hotelową oraz lokal pod imprezy okolicznościowe.

Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa wRakoniewicach
Oddział Zamiejscowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa wMysłowicach
ul. Kościelna1,62-067 Rakoniewice
tel./fax +48614441158
rakoniewice@cmp-muzeum.pl
www.wmp-muzeum.psp.wlkp.pl

Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa otwarto16 czerwca1974 r. Na siedzibę wybrano zabytkowy zbór poewangelicki z1763 r., ratując wten sposób niszczejący obiekt. W2004 r. na cele
muzealne przejęto iwyremontowano budynek po dawnej szkole. Kompleks muzealny obejmu-
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je dwa budynki oraz dwa pawilony na sprzęt ciężki. Własnością Muzeum jest ok.5000 eksponatów oraz2000 pozycji książkowych. Wszystkie eksponaty pozyskano drogą darowizny. Odwiedzający placówkę mają możliwość zwiedzenia także Pracowni Przyrodniczej im. Albina Łąckiego
oraz multimedialnej sali edukacyjnej „Strażacy na ratunek przyrodzie”. Ponadto muzeum posiada
własną bibliotekę specjalistyczną oraz salę konferencyjną. Na terenie obiektu odbywają się wystawy, koncerty ifestyny. Muzeum odgrywa wmiasteczku ważną rolę kulturotwórczą iedukacyjną.
Zadanie, jakie sobie postawiło, to jak najwierniejsze odtworzenie historii straży na terenie Wielkopolski.

Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych wPoznaniu
Odwach, Stary Rynek3,61-772 Poznań
ul. Woźna12,61-777 Poznań
tel./fax +48618517289
+48618517288
sekretariat@muzeumniepodleglosci.poznan.pl
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Muzeum zajmuje się tematyką niepodległościową od pierwszej połowy XIX w. po koniec
PRL. Gromadzi iopracowuje zbiory ztego zakresu, zajmuje się również działalnością wystawienniczą, edukacyjną, wydawniczą, organizuje konferencje iwykłady historyczne oraz historyczne inscenizacje. Muzeum prezentuje11 ekspozycji stałych wpięciu oddziałach:
– Muzeum Powstania Wielkopolskiego1918-1919 –zajmuje się tematyką niepodległościową od pierwszego rozbioru Polski, przez powstanie wielkopolskie1918-1919, poIIRP;
– Muzeum Armii „Poznań” –opisuje szlak bojowy Armii „Poznań” wkampanii wrześniowej1939 r. oraz historię jednostek wojskowych, które weszły wskład Armii;
– Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII – zajmuje się okresem okupacji
hitlerowskiej;
– Muzeum Uzbrojenia –gromadzi ciężki sprzęt wojskowyXXwieku, uzbrojenie, umundurowanie ioporządzenie polskich formacji wojskowych zlat1914-1945 oraz opisuje udział
poznaniaków wbitwie oich miasto między Armią Czerwoną iWehrmachtem w1945 r.;
– Muzeum Powstania Poznańskiego –Czerwiec1956 –zajmuje się tematyką niepodległościową od końcaIIwojny światowej, przez powstanie poznańskie wczerwcu1956 r., do
końca PRL.
Muzeum jest samorządową instytucją kultury Miasta Poznania.

Muzeum Armii „Poznań”
Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych
Park Cytadela, Mała Śluza,61-663 Poznań
tel. +48618204503, w.2
bzura@muzeumniepodleglosci.poznan.pl
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Muzeum działa od1982 r. wkorytarzu kazamatowym Estakady Zachodniej Cytadeli (Fortu Winiary). Gromadzi pamiątki historyczne imilitaria związane zudziałem Armii „Poznań”
wkampanii wrześniowej1939 r., ze szczególnym uwzględnieniem bitwy nad Bzurą. Na ekspozycji stałej obok fotograﬁi, dokumentów imap pokazano wyposażenie oraz uzbrojenie żołnierzy, sztandary pułkowe, atakże obszerny zespół pamiątek pobojowiskowych znad Bzury.
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Muzeum Powstania Wielkopolskiego1918-1919
Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych
Odwach, Stary Rynek3,61-772 Poznań
tel. +48618531993
odwach@muzeumniepodleglosci.poznan.pl
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl
www.muzeumpowstaniawielkopolskiego.pl

Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych mieści się na Starym Rynku wPoznaniu, wbudynku staromiejskiego Odwachu. Ekspozycją stałą muzeum są dzieje powstania wielkopolskiego 1918-1919 r. Muzeum dokumentuje tradycję niepodległościową Wielkopolski od pierwszej połowyXIXw., przez powstanie wielkopolskie, do końca
dwudziestolecia międzywojennego. Gromadzi wszelkiego rodzaju eksponaty ztego okresu,
m.in. pamiątki historyczne, militaria, graﬁki, obrazy, dokumenty, publikacje, prasę, fotograﬁe, zdjęcia ﬁlmowe. Wystawa stała Muzeum Powstania Wielkopolskiego1918-1919 jest nowoczesną iatrakcyjną dla widza (uzupełnioną licznymi elementami multimedialnymi) formą
przekazu historycznego imuzealnego opowstaniu wielkopolskim.

Salon Muzyczny –Muzeum Feliksa Nowowiejskiego
al. Wielkopolska11,60-603 Poznań
tel. +48618534076
fax +48618534076
salonmuzyczny@nowowiejski.pl
www.nowowiejski.pl

Salon Muzyczny –Muzeum Feliksa Nowowiejskiego funkcjonuje jako placówka edukacyjna, kulturalna iartystyczna promująca życie idzieło światowej sławy kompozytora, organisty idyrygenta –Feliksa Nowowiejskiego.
Salon został otwarty7 lutego2008 r., w131. rocznicę urodzin kompozytora, wdomu,
wktórym żył itworzył wlatach1929-1939 iwktórym zmarł18 stycznia1946 r., po powrocie zwojennej tułaczki. Ze względu na osobę Feliksa Nowowiejskiego „Willa wśród Róż”
wpisana została do rejestru zabytków. By zachować cząstkę świata kompozytora, pod nadzorem architekta wnętrz odtworzono pierwotny wystrój pomieszczeń, układ mebli, instrumentów idzieł sztuki, zorganizowano stałą ekspozycję pamiątek po Feliksie Nowowiejskim
ijego rodzinie.
WSalonie odbywają się także koncerty kameralne jako kontynuacja tradycji rodziny Nowowiejskich zokresu międzywojennego ipowojennego.
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Pozstałe wielkopolskie instytucje muzealne

Pałac Myśliwski wAntoninie
Oddział Muzeum Okręgowego
wKaliszu
ul. Pałacowa1,63-421 Przygodzice
tel. +48627348300
e-mail: muzeum@kalisz.info
www.muzeum.kalisz.pl

Muzeum byłego Obozu Zagłady
wChełmnie nad Nerem
Oddział Muzeum Okręgowego wKoninie
62-663 Chełmno
tel. +48632719447,
+48501610710
www.muzeum.com.pl

Muzeum Ziemi Czarnkowskiej
ul. Wroniecka32,64-700 Czarnków
tel. +48672555981
fax +48672552542
Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej
ul. Kolegiaty2,62-200 Gniezno
tel. +48664263778
fax +48664264841
Ośrodek Kultury Leśnej
wGołuchowie
Muzeum Leśnictwa
ul. Działyńskich2,
63-322 Gołuchów
tel./fax +48627615045,
+48627615046,
+48627615036
Muzeum
im. Edmunda Bojanowskiego
wGrabonogu
Grabonóg63,63-820 Piaski
tel. +48655736354
Muzeum Ziemi Grodziskiej
ul.27 Stycznia7,
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. +48614445150
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Ośrodek Muzealno-Dydaktyczny
Wielkopolskiego
Parku Narodowego
Centrum Edukacji Ekologicznej
WPN wJeziorach
Jeziory,62-050 Mosina
tel. +48618132206
tel./fax +48618136299
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. Tadeusza Potworowskiego
ul. Kwiatowa13,63-600 Kępno
tel. +48627823058
Muzeum Ziemi Kobylińskiej
pl. A. Glabera4,63-740 Kobylin
tel. +48655482108

Muzeum Regionalne
im. dr. Henryka Florkowskiego
Ratusz, Rynek1,64-000 Kościan
tel. +48655122934
e-mail: muzeum@koscian.pl
www.muzeum.koscian.pl

Biblioteka Kórnicka PAN
Zamek wKórniku
ul. Zamkowa5,62-035 Kórnik
tel. +48618170081
fax +48618171930
www.bkpan.poznan.pl

Muzeum Dendrologiczne
Instytutu Dendrologii PAN
ul. Parkowa5,62-035 Kórnik
tel. +48618170033
fax +48618170166

Muzeum Okręgowe
wLesznie
pl. J. Metziga17,
64-100 Leszno
tel. +48655296140
fax +48655292986
www.muzeum.leszno.pl
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Muzeum Misyjne Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej
ul. Szkolna12,64-211 Obra
tel. +48683842047,
+48683841223
fax +48683842695
Muzeum Regionalne
ul. Bartosza7,63-430 Odolanów
tel. +48627331308
Muzeum Kultury Ludowej
Oddział Muzeum Okręgowego wPile
ul. Dworcowa10,
89-333 Osiek nad Notecią
tel. +48672866090
www.muzeum.pila.pl

Muzeum Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego
Ratusz, Rynek1,63-400 Ostrów
Wielkopolski
tel. +48625928052
fax +48627355371
http://www.mmow.pl/

Muzeum Regionalne
ul. Poznańska34,63-300 Pleszew
tel. +48627428359
Mieszkanie-Pracownia Kazimiery
Iłłakowiczówny
Filia Biblioteki Raczyńskich
ul. Gajowa4/8,60-815 Poznań
tel. +48618473645
Muzeum Bambrów Poznańskich
ul. Mostowa7,60-723 Poznań
tel. +48616579901, w.10
http://www.bambrzy.poznan.pl/
Muzeum Broni Pancernej
przy Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych
ul. Wojska Polskiego84,
61-716 Poznań
tel. +48618575166,
+48618575157
http://muzeumbronipancernej.pl/
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Muzeum Farmacji Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej
Al. Marcinkowskiego11,61-827 Poznań
tel. +48618516615
www.woia.pl/viewpage.php?page_id=12
Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK
Poznań
ul. Głogowska131/133,60-244 Poznań
tel. +48618699361, w.338
www.mpk.poznan.pl

Muzeum Wiedzy oŚrodowisku
Zakład Badań Środowiska Rolniczego iLeśnego PAN
ul. Bukowska19,60-809 Poznań
tel. +48618475601,
+48618475603

Muzeum Regionalne
ul. Zamkowa16,62-635 Przedecz
tel. +48632738489

Muzeum Regionalne
ul. Kaliska25a,62-310 Pyzdry
tel. +48632205733
www.muzeum_pyzdry.republika.pl

Muzeum Regionalne
im. Wojciechy Dutkiewicz
Rogozińskie Centrum Kultury
pl. Karola Marcinkowskiego1,
64-610 Rogoźno
tel. +48672618078
fax +48672618356
e-mail: rckm@op.pl
http://www.rck.rogozno.pl/
muzeum-regionalne-mainmenu-63

Muzeum Regionalne
Rynek8,62-060 Stęszew
tel. +48618134012
Muzeum Rzemiosła Tkackiego
pl. Wojska Polskiego1,62-700 Turek
tel. +48632784160
fax +48632802003
e-mail: muzeumturek@poczta.onet.pl
www.muzeum.turek.net.pl
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Skansen Budownictwa LudowegoZachodniej Wielkopolski
Oddział Muzeum Regionalnego
wWolsztynie
ul. Bohaterów Bielnika26,
64-200 Wolsztyn
tel. +48683842619
e-mail: rozek@muzea-wolsztyn.com.pl
www.muzea-wolsztyn.com.pl

Muzeum Regionalne
im. Dzieci Wrzesińskich
ul. Dzieci Wrzesińskich13,
62-300 Września
tel. +48614360192
e-mail: muzeum@wrzesnia.pl
www.wrzesna.pl

Muzeum Ziemi Złotowskiej
ul. Wojska Polskiego2a,77-400 Złotów
tel. +48672632872
e-mail: mzz_zlotow@wp.pl

Opracowanie: Paweł Sankiewicz
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