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Przedstaw iony katalog stanow i integralną część opra
cowania S tan badań archeologicznych nad zabytkam i wcze
snośredniowiecznej architektury monumentalnej Małopolski,
Rusi H alickiej i W ołynia (E. K ubica 1996). Opracowanie
to powstało ja k o p raca m agisterska napisana pod kierun
kiem prof, d r h ab . M . Parczewskiego w Instytucie A r
cheologii Polski i Powszechnej U niw ersytetu Jagiellońskie
go w K rakow ie w ro k u 1995, a jego przedm iotem było
zestawienie wyników b ad ań archeologicznych dotyczących
m onum entalnej
architektury
wczesnośredniowiecznej
z wyżej wym ienionego obszaru. Zestawienie takie nie
stało się do chwili obecnej przedm iotem systematycznego
ujęcia.
R ozpoczynając poniższe opracow anie pragnę szczegól
nie podziękow ać prof, dr hab. M . Parczewskiemu za za
inspirowanie mojej pracy, okazaną pom oc oraz życzliwą
krytykę. Rów nie gorąco pragnę podziękow ać prof, dr
hab. M. Gedlowi za to , że zechciał podjąć trud jej recen
zowania. Słowa serdecznych podziękow ań kieruję również
do doc. d r hab. I. Kutyłow skiej, dr T . Rodzińskiej-Chorąży, d r Z. Pianow skiego oraz m gr A. Koperskiego,
którzy zechcieli okazać mi pom oc i służyć radą.
W zakres pracy wchodzi obszar o powierzchni około
100 000 k m 2. W przedstaw ionych rozw ażaniach uwzględ
nione zostały zabytki kam iennej m onum entalnej architek
tury wczesnośredniowiecznej mieszczące się w przedzia
łach zakreślonych: w linii wschód — zachód od wschodu
przez południk 25,5° przebiegający n a wschód od Łucka
(volyns’k a oblast’, U kraina), natom iast od zachodu przez
południk 20° długości geograficznej wschodniej przebie
gający na wschód od K rakow a. W linii północ—południe
północną granicę rozw ażań wyznacza równoleżnik 51,2°
szerokości geograficznej północnej przebiegający na
północ od L ublina, południow y zasięg n a terenie Polski
wyznacza granica państw a, a dalej n a wschód równoleż
nik 49° szerokości geograficznej północnej (na południe
od Halicza, ivano-frankivs’k a oblast’, galyc’kij rajon,
U kraina). Z p u n k tu widzenia historycznego opisywany
obszar zajmuje znaczną część historycznej dzielnicy Polski
— M ałopolski (w znaczeniu średniowiecznym województw:
krakow skiego i sandom ierskiego) oraz zachodnią część

ziem księstw: halickiego i włodzimiersko-wołyńskiego, zje
dnoczonych w latach 1198— 1199 w państw o pod nazw ą
Rusi Halicko-W ołyński ej. Jednak fakt, że p raca poniższa
nie stanowi m onografii m onum entalnej architektury wcze
snośredniowiecznej na historycznych ziemiach M ałopols
ki, Rusi Halickiej i W ołynia, a jednym z jej głównych
zadań jest ukazanie problem u pogranicza polsko-ruskiego
w średniowieczu spowodował, że w yznaczając ram y tery
torialne pracy nie oparłam się o określone historycznie
granice M ałopolski, Rusi Halickiej i W ołynia, lecz
0 przyjęte przeze mnie, podane powyżej, linie południków
1 równoleżników.
D atę początkow ą d la ukazanych w poniższym opraco
waniu dociekań stanowi czas pojaw ienia się architektury
m onum entalnej n a terenie M ałopolski, R usi Halickiej
i W ołynia. Jako datę końcow ą przedstaw ionej pracy
przyjęłam połowę X III wieku (por. E . K ubica 1996, roz
dział 1.2).
Obecnie n a obszarze wyznaczonym ram am i niniejsze
go opracow ania pozostałości budow li m onum entalnych
z czasów X — połowy X III w. stw ierdzono lub dom nie
m ano (oprócz K rakow a) w trzydziestu dziewięciu wczes
nośredniowiecznych ośrodkach osadniczych (rye. I ) . 1
N a objętych poniższymi rozw ażaniam i terenach
położonych w granicach obecnego państw a polskiego za
bytki omawianej grupy zlokalizowano (oprócz K rakow a
i Wawelu) w trzydziestu trzech ośrodkach. Łączna orien
tacyjna liczba zakwalifikowanych do tej grupy zabytków
wynosi czterdzieści osiem obiektów .2
N a obszarze K rakow a (oprócz Wawelu) zlokalizow a
no (a w niektórych przypadkach dom niem ano lokalizację)
ponad dwudziestu m onum entalnych budow li przedromańskich i rom ańskich. Podobnie relikty co najmniej
dwudziestu wczesnośredniowiecznych budow li m urow a
nych: sakralnych, rezydencjonalnych i obronnych znamy
z obszaru W awelu, (zabytki K rakow a i W awelu, zgodnie
z założeniami terytorialnym i pracy, nie zostały przedsta
wione w niniejszym katalogu).
N a ziemiach Rusi W łodzimiersko-Halickiej (w obrębie
granic przyjętych w poniższym opracow aniu) ujaw niono
pozostałości siedemnastu wczesnośredniowiecznych bu-
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Rye. 1. Pewne i domniemane zabytki wczesnośredniowiecznej architektury monumentalnej na terenie Małopolski oraz Rusi Halickiej i Wołynia: K — Kraków; KW
— Kraków—Wawel; (numery i oznaczenia zgodne z numerami w Katalogu)
Abb. 1. Sichere und vermulliche Fundę fruhmitlelalterlicher Monumentalarchilektur in Kleinpolen, Halizischen Ruthenien und Wolynien: K — Krakau; KW — Krakau—Wawel;
(Nummem und Bezeichnungen entsprechen den Nummem im Katalog)
P hc. 1. ,fl,ocTOBepHbie u npeanonaraeM bie naMSTHmcu paHHecpe/uieBeKOBOii MOHyMeHTa.ru.HOU apxHTeKTypbi Ha TeppuTopuu ManonojibuiH, rajiHUKOti Pycu h B oju>ihh : K-KpaKOB, KW
— KpaxoB-BaBeab (HOMepa h o6o3Han cooTBeTCTBbiWT HOMepaM b K aran o re)

dowli m onum entalnych zlokalizowanych w pięciu ośrod
kach (Halicz, W łodzim ierz W ołyński, Lwów, Łuck, Dźwinogród).3
W zestawionym poniżej katalogu zabytków wczesno
średniowiecznej architektury m onum entalnej zlokalizowa
nych n a om awianym obszarze zamieszczono informacje
dotyczące następujących zagadnień:
dane adm inistracyjne stanow iska,
1. lokalizacja zabytku w obrębie miejscowości,
2. rodzaj zabytku,
3. źródła pisane,
4. opis zabytku:
4.1. stan zachow ania,
4.2. plan, opis,
4.3. technika budowy, m ateriał,
4.4. fazy budowy, przebudow y (X— X III w.),
4.5. proponow ane rekonstrukcje zarysu i bryły obiek
tu,
4.6. funkcja obiektu,
4.7. lokalizacja zabytku w obrębie dawnej jednostki
osadniczej,
5. badania:
5.1. historia i stan badań: dane personalne badacza,
d ata prow adzenia badań, nazwa instytucji, z ra
mienia której prow adzono badania,
5.2. kontekst archeologiczny — stan badań archeologi
cznych, stratygrafia, powiązaneie m urów z warst
wami, zabytki ruchom e, ustalenia archeologa,
5.3. datow anie (w oparciu o wyniki badań w połącze
niu z przekazam i źródeł pisanych),
6. bibliografia.
Podstaw ę badaw czą dla przedstawionego katalogu4-5
stanowiły, zgodnie z założeniam i pracy (zob. E. Kubica
1996, rozdział 1.4.) opublikow ane inform acje odnoszące
się do omawianych zabytków .6 Taki charakter bazy
źródłowej spow odow ał niejednolitość i zróżnicowanie
ilościowe oraz jakościowe zebranych materiałów, a w przy
padku niektórych obiektów nawet brak odpowiedzi na pe
wne zagadnienia. Sytuacja tak a spowodowana jest czasem
niemożnością uzyskania pewnych wiadomości i wyjaśnienia
niektórych zagadnień w toku badań, częściej jednak stano
wi wynik wyrywkowego opublikowania lub wręcz nieogłoszenia drukiem danych, dotyczących przeprowadzo
nych prac nad zamieszczonymi w niniejszym katalogu za
bytkami. Niejednolity, nierzadko wyrywkowy charakter za
mieszczonych w katalogu informacji jest pośrednim obra
zem stanu i sposobu przebadania i opublikowania opisy
wanych przeze mnie obiektów. Z przyczyn technicznych
w przedstawionym katalogu zrezygnowano, w sytuacji gdy
brak jest danych dla poszczególnych punktów , z podawa
nia ich num erów. Niezamieszczenie pewnych punktów
w poszczególnych pozycjach oznacza tym samym brak da
nych (w literaturze) dotyczących niektórych zagadnień lub
nieprzeprowadzenie badań n a poszczególnych obiektach.
Po zestawieniu inform acji omawiających zagadnienia
katalogow e zrezygnować m usiałem z założonego w pier
wotnym obrazie pracy p u n k tu podającego miejsce oraz
nazwę instytucji przechowującej zabytki ruchom e pozys
kane w toku wykopalisk oraz dokum entację przeprow a

dzonych badań. Zgodnie bowiem z założeniami i m etodą
badawczą przyjętą w pracy oparłam się na m ateriałach
publikowanych, a w tych niezwykle rzadko podaw ane są
informacje na ten te m a t.7
la. CHEŁM woj. loco
1. Kopiec tzw. Wysokiej Górki wznoszący się nad poziom Góry
Chełmskiej.
2. Wieża i przylegające do niej z południowo-zachodniej strony
pomieszczenie (ryc. 2 a).
3. 1249 r. — Chełm wzmiankowany jako już istniejący; pod 1259
rokiem została umieszczona w latopisie notatka o wielkim
pożarze Chełma, w zawiązku z tym wydarzeniem zamieszczo
no opis budowli Chełma, które zostały zniszczone w czasie
pożaru (IL M PSRL, 1962, t. II, 6767).

kiew Cyryla i Metodego z XIX w.; (wg. J. Kutyłowska
1990b, s. 159, ryc. 2)
Abb. 2. Chełm, Wysoka Górka: a — Turm; b — Palatium;
c — Sakralbau; d — Turm aus dem 14. Jh.; e — Kirche
aus dem 19. Jh. (nach J. Kutyłowska 1990 b, S. 159,
Abb. 2)
Puc. 2. X ojim, BhicoKaa TopKa: a — 6auma; b — asopeu,
c — 3/raHae xpaMa, d — 6axxiHH XIV b.; e — uepKOBb
KHpiuma u Me^omm XIX b . (corn. M KyrmioBcica
1990, c. 159, puc. 2)
4.1. Podczas prac wykopaliskowych w lalach 1910—1912 P.P.
Pokryśkin odsłonił pełny zarys murów budowli. W czasie
badań prowadzonych na terenie Wysokiej Górki w latach
sześćdziesiątych odsłonięto tylko mur nierozeznanej budowli
z białego kamienia.
4.2. Budowla w przybliżeniu czworoboczna z okrągłym wewnę
trznym pomieszczeniem, średnica tego pomieszczenia — nie
co ponad 2,00 m, z południowo-zachodniej strony, do wieży
przylegało wydłużone pomieszczenie, zewnętrznych murów
tego pomieszczenia nie rozpoznano.
4.3. Budowle wzniesione niedbale z kamieni na białej wapiennej
zaprawie z bardzo małą zawartością piasku.
4.5. P.A. Rappoport, w oparciu o przekaz historyczny (IL [w:]
PSRL, 1962, t. II, 6767) mówiący o istnieniu w Chełmie
drewnianej wieży zbudowanej na kamiennej podstawie,
uważa odsłonięte przez P.P. Pokryśkina mury za pozostałość
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tej właśnie wieży (P.A. Rappoport 1954, 320). Podczas ba
dań prowadzonych w latach sześćdziesiątych nie uzyskano
informacji pozwalających potwierdzieć bądź obalić tę hipo
tezę, bowiem budowla została w ich trakcie rozpoznana
jedynie fragmentarycznie. Za uznaniem odkopanej budowli
za pozstałość kamiennej podstawy drewnianej wieży przema
wiać może niedbałość jej budowy (zob. 4.3), która wyklu
czać może postawienie na niej wysokich kamiennych murów.
4.6. Wieża (P.A. Rappoport 1954, s. 320). P.P. Pokryśkin
określał tę budowlę jako wieżę, nie był jednak przekonany
0 słuszności takiej interpretacji, odkopane relikty określał
nawet jako studnię (P.A. Rappoport 1954, s. 320).
4.7 Dietiniec Chełma.
5.1. 1910—1912 — badania P.P. Pokryśkina (Rappoport 1954).
1966— 1968 — badania weryfikacyjne archeologiczno-architektoniczne prowadzone w ramach współpracy między Ka
tedrą Historii Architektury Polskiej Politechniki Krakows
kiej oraz Katedrą Archeologii Polski i Powszechnej Uniwer
sytetu im. M. Curie-Skłodowskiej (dalej: UMCS) w Lub
linie, prace prowadzili: W. Zin, W. Grabski, A. Gardawski
1 J. Gurba (W. Zin, W. Grabski 1966 a, b, c; 1967,
850—851; J. Gurba, J. Kutyłowska 1970).
5.2. Podczas badań w latach 1910—1912 ujawniono na kopcu
Wysokiej Górki w Chełmie relikty obiektów murowanych,
a wśród nich pozostałości omawianych zabytków. P.P. Po
kryśkin określił obiekt o okrągłym wewnętrznym pomiesz
czeniu jako wieżę, dopuszczał także możliwość uznania go
za studnię, [możliwość taką wyklucza jednak bardzo płytko
umieszczone ubite i wyłożone kamieniami dno budowli
(P.A. Rappoport 1954, s. 320)]. Podczas prac zbadano
także technikę budowy murów obiektów, stwierdzono, że
zarówno pomieszczenie wewnątrz wieży, jak i pomieszcze
nie przylegające do wieży od południowego zachodu zasy
pane były drobnymi kamieniami i ziemią, a także większy
mi zielonymi kamieniami (piaskowiec i glaukonity), wśród
których znajdowały się profilowane części wystroju archite
ktonicznego. Z badań 1910— 1912 pochodzą detale archite
ktoniczne (mogą jednak wiązać się z pozostałymi budow
lami chełmskiego dietińca). Podczas badań w latach
1966—1968 omawiane obiekty rozeznano jedynie fragmen
tarycznie.
5.3. Przed 1243 r. (J. Kutyłowska 1990 a, ryc. 24.7), lub też
czterdzieste lata XIII wieku (J. Kutyłowska 1990 b, s. 159).
6. J. Kutyłowska 1990 a, ryc. 24.7; b, s. 157— 162; P.A. Rap
poport 1954, s. 316, 320—321; 1967, s. 104.
1 b, c. CHEŁM woj. loco
1. Kopiec tzw. Wysokiej Górki wznoszący się nad poziom Góry
Chełmskiej.
2. Palalium (b) i budowla sakralna (c); ryc. 2 b, c).
3. Zob. pozycja 1 a, punkt 3; c) cerkiew p.w. św. Jana (1L [w:]
PSRL, 1962, T. ii, 6767).
4.1. b, c — zachowane fundamenty i dolne partie ścian budowli,
w budowli c — fragmenty kamiennej posadzki podstawa
dobrze zachowanego filara oraz układ pilastrów.
4.2. b, c — odsłonięte fragmentarycznie mury obiektu b tworzą
zarys prostokątnej budowli równoległej do krótszego, połud
niowego zbocza kopca Wysokiej Górki, grubość muru około
2,00 m. W północno-wschodniej części czworoboku murów
stwierdzono załamanie muru pod kątem prostym i dobudo
waną dalszą część budowli c, o mniejszej grubości muru —
około 1,00. W części tej odkryto podstawę dobrze zachowa
nego filara oraz układ pilstrów, na poziomie posadowienia
stwierdzono istnienie resztek kamiennej posadzki (?). b,
c — całość obiektu obejmuje przestrzeń 22,0 x 38,0 m.
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4.3. b, c — mury wykonane w technice opus emplectum z ciosów
zielonego piaskowca glaukonitowego i opoki na zaprawie
wapiennej. Regularne ciosy kamienne licują obie zewnętrzne
strony muru, wypełnionego wewnątrz drobniejszymi ka
wałkami skał.
4.6. b) palatium siedziba księcia Daniela Halickiego (P.A. Rap
poport 1967, s. 137; J. Gurba, J. Kutyłowska 1970, s. 237);
palalium (?) (J. Kutyłowska 1990 b, 159). Połączone z bu
dowlą sakralną — c) — cerkwią p.w. św. Jana (J. Gurba, J.
Kutyłowska, 1970, s. 237); budowlą sakralną (?) (J. Ku
tyłowska 1990 b, s. 159).
4.7. dietiniec Chełma.
5.1. 1910—1912 — badania P.P. Pokryśkina (P.A. Rappoport
1954). 1966—1968 — badania weryfikacyjne archeologiczno-architektoniczne prowadzone w ramach współpracy między
Katedrą Historii Architektury Polskiej Politechniki Krakow
skiej oraz Katedrą Archeologii Polski i Powszechnej UMCS
w Lublinie, prace prowadzili: W. Zin, W. Grabski, A. Gar
dawski i J. Gurba (W. Zin, W. Grabski 1966 a, b, c; 1967, s.
850—851; J. Gurba, J. Kutyłowska 1970).
5.2. Podczas badań w latach 1910—1912 ujawniono na kopcu
Wysokiej Górki w Chełmie pozostałości obiektów murowa
nych, a wśród nich mury obwodowe, których jednak P.P.
Pokryśkinowi nie udało się połączyć w całość. Podczas ba
dań w lalach 1966—1968 ponownie fragmentarycznie
odsłonięto mury obwodowe. Ustalono, że tworzą one zarys
budowli prostokątnej równoległej do krótszego, południowe
go zbocza kopca Wysokiej Górki. Stwierdzono, że
w północno-wschodniej części czworoboku mur załamuje się
pod kątem prostym. W tym miejscu zaobserwowano dobu
dowaną dalszą część budowli (c), o mniejszej grubości muru.
W toku badań 1910—1912 P.P. Pokryśkin zebrał około 100
fragmentów detali architektonicznych. Brak było natomiast
wśród materiałów z jego badań zabytków ruchomych innego
typu (ceramika, przedmioty metalowe, itp.). W czasie badań
w latach sześćdziesiątych pozyskano zabytki ruchome (cera
mika lepiona na kole, dobrze wypalona, bardzo starannie
obtaczana, na kilku dnach stwierdzono znaki garncarskie;
przęślik z różowego łupku, ciężarek z kości, pionek do gry
wykonany z wapienia, bełty do kuszy, półgrosz Kazimierza
Wielkiego), odkopano także, wewnątrz wieży gotyckiej, na
gromadzenie ceramiki z XII—XIII w., będącej zapewne ma
teriałem pochodzącym z badań P.P. Pokryśkina (J. Gurba,
J. Kutyłowska 1970, s. 249). Obserwacje stratygraficzne
w czasie badań w latach 1966—1968 były utrudnione,
w znacznej części prawie niemożliwe, ze względu na znaczny
stopień naruszenia warstw kulturowych w czasie poprzed
nich prac (przed 1876 r. splantowano stożkowatą powierz
chnię Wysokiej Górki. Podczas prac P.P. Pokryśkina
odsłonięto i następnie zasypano powierzchnię około 300 m2.
Część kopca zniszczyły rozpoczęte w 1956 r. wykopy pod
budowę dwóch zbiorników wodociągowych).
5.3. b, c założenie Chełma i budowa opisanych w latopisie budo
wli (IL [w:] PSRL, 1962, t. II, 6767) odnosi się prawdopodo
bnie do lat Irzydzislych XIII w., (P.A. Rappoport 1982, s.
107). Po pożarze budowle (oprócz wieży) zostały odbudowa
ne, wzniesiono również nową cerkiew (IL [w:] PSRL, 1962,
t. II, 6768). Bardzo prawdopodobne, że wększość odkopa
nych pozostałości pochodzi z budowli wzniesionych w cza
sach przed pożarem w 1259 roku. Jednak część obiektów,
w tej liczbie odkopana budowla prostokątna, odnosi się
prawdopodobnie do czasów odbudowy Chełma po pożarze
(P.A. Rappoport 1982, 108). Pierwsza połowa XIII w. (A.
Żaki 1974, s. 537); Lata czterdzieste XIII wieku (J. Ku
tyłowska 1990 b, s. 159).

6. J. Gruba, I. Kutyłowska 1970; 1A. Badania 1968, 1969, s. 333;
I. Kutyłowska 1990a, s. 55, 153, ryc. 24.7; 1990b, s. 157—162;
P.A. Rappoport 1954, 1967, s. 62, 104, 137, 139, 146, 155,
163, 173, 180, 182, 188, 189, 209, 225; 1982, s. 107—108; W.
Zin, W. Grabski 1966a, b, c; 1967, s. 850—851; A. Żaki 1974,
s. 137, 149, 151, 153, 537; T. Żurowski 1957.
2. CZCHÓW , gm. Czchów, woj. Tarnów
1. Kościół parafialny w Czchowie — wtórnie użyte detale ar
chitektonicznie. Muzeum Narodowe w Krakowie — płasko
rzeźba gryfa. Rynek w Czchowie — pełnoplastyczna rzeźba na
cokole figury św. Floriana.
2. Detale architektoniczne z pierwotnego kościoła romańskiego.
3. Około 1125 r. — Czchów należał do uposażenia opactwa
benedyktynów tynieckich (K Tyn., nr 1). 1325 r. — wymienio
na parafia w Czchowie (Acta Camerae Apostolicae MPV, 1,
137). 1357 r. — w przywileju lokacyjnym miasta Czchów
nazwany alio modo alba ecclesia — „Biały Kościół” (Kmp., I,
nr 249). Kościół p.w. Narodzenia P. Marii (?).
4.1. Budowla nie zachowana, w murach obecnego kościoła
z XIV—XV w. wtórnie użyte ciosy romańskie, fragmenty
fryzu pseudokimationowego i profilowane ciosy cokołu (?);
płaskorzeźba gryfa (Muzeum Narodowe w Krako
wie); rzeźba lwa łączona z kościołem (obecnie na rynku
w Czchowie).
4.2. Pierwotny układ budowli nieustalony.
4.3. Ciosy.
4.7. miejsce centralne w osadzie (A. Żaki 1974, s. 108).
5.2. zob. punkt 1 oraz 4.1.
5.3. Druga tercja X31 w. (M. Pietrusińska 1971, s. 681); XIII w.
(A. Żaki 1974, s. 537).
6. M. Pietrusińska 1971, s. 681 Z. Świechowski 1963, s. 24; 1990,
s. 31, 67, 69, 213; A. Żaki 1974, s. 108, 169, 452, 520, 537.

XIII w. (M. Pietrusińska 1971, s. 684), ale jednocześnie J.E.
Dutkiewicz datuje malowidła na wewnętrznych ścianach
kościoła na drugą połowę XII w. (J.E. Dutkiewicz 1966, s.
276). Datowanie na podstawie odkrytej ceramiki (zob. 5.2.)
— budowa najstarszego kościoła — koniec XII, ewentualnie
początek XIII w. (IA 1975, s. 174—175).
6. J.E. Dutkiewicz 1962; 1964; 1966, s. 275—277, 300, 303; IA.
Badania 1974, 1975, s. 223—224; IA. Badania 1975, 1976, s.
174—175; M. Pietrusińska 1971, s. 684; Z. Świechowski 1963,
s. 32—33; A. Żaki 1974, s. 113, 451, 469, 520, 527, 537.
4.a. DŹWINOGRÓD (Zvenyhorod), pustomytivs’kyj rajon,
l’vivs’ka oblast’
1. Grodzisko we wsi Zvenyhorod.
2. Cerkiew. Ryc. 4, 5a.
3. 1087 r. — pierwsza wzmianka o Dźwinogrodzie (Letopis' po
Ipat’evskomu spisku, S. Petersburg, 1871, s. 144).
4.1. Z cerkwi zachowały się dolne części rowów fundamentowych
i tylko częściowo fragmenty fundamentów oraz rozwaliska
kamieni ze śladami zaprawy wapiennej z domieszką piasku.

3. DZIEKANOW ICE, gm. Dobczyce, woj. Kraków
1. Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja.
2. Kościół (ryc. 3).
3. Pleban w Dziekanowicach wymieniony w cudach św. Jacka
(MPH, IV, 87); 1325 r. wzmiankowana parafia (Acta Camerae
Apostolicae MPV t. I, 123).
4.1. Zachowane mury budowli (oprócz odcinka zachodniego),
łuk tęczowy (obecnie zamurowany), okno wschodnie oraz
wspornik pierwotnego sklepienia. Wewnątrz na ścianach
prezbiterium i tuku tęczy zachowane pozostałości polichro
mii ściennej. Zachowane ciosy romańskie ze śladami poli
chromii użyte wtórnie w murach nowożytnej nawy.
4.2. Orientowany kościół jednonawowy.
4.3. Kościół murowany z ciosów piaskowca.
4.5. Stan zachowania kościoła nie nasuwa problemów związa
nych z rekonstrukcją wyglądu jego bryły.
4.6. Kościół wiejski.
5.1. 1958—1962 — odkrycie i konserwacja polichromii, pod kie
runkiem J.E. Dutkiewicza 1962; 1964; 1966, s. 275—277,
300, 303); 1974—1975 badania archeologiczne A. Jodłows
kiego z ramienia Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
(IA. Badania 1974, 1975, s. 223—224; IA. Badania 1975,
1976, s. 174—175).
5.2. Podczas prac w latach siedemdziesiątych stwierdzono w pre
zbiterium stratygrafię kulturową o miąższości 0,62 m,
z warstwą odpowiadającą budowie kościoła, zalegającą bez
pośrednio na calcu. W warstwie tej występowały fragmenty
naczyń glinianych datowanych na koniec XII, ewentualnie
początek XIII w.
5.3. Pierwsza ćwierć XIII w. (Z. Świechowski 1963, s. 32; T.
Szydłowski 1928, s. 84; A. Żaki 1974, s. 537); pierwsza tercja
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Ryc. 3. Kościół w Dziekanowicach, plan murów romańskich;
(wg Z. Świechowski 1963, II. 46)
Abb. 3. Kirche in Dziekanowice, Plan romanischer Mauern;
(nach Z. Świechowski 1963, Abb. 46)
Puc. 3. Kocreji b /],3eKaHOBHuax, rmaH poMaHCKHX CTeti (córa. 3.
CBexoBCKH 1963, 11.46)

Ryc. 4. Plan wykopów na grodzisku w Dźwinogrodzie; (wg
O.O. Ralyć 1973, s. 88, ryc. 1)
Abb. 4. Plan der Ausgrabungen auf der Burg in Dźwinogród;
(nach O.O. Ratyć 1973, S. 88, Abb. 1)
P hc. 4. II.iaH pacKonoB Ha ropogmiie b 3Bemłropoae (córa. O.
O. PaTH4 1973, c. 88, pac. 6, 1)
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Rye. 5. Plan wykopu i odkopanych pozostałości monumentalnej architektury wczesnośredniowiecznej w Dzwmogrodzie: a — cer
kiew; b — pałac; c — słup podtrzymujący domniemane przejście z pałacu do cerkwi; (wg O.O. Ratyć 1973, s. 89, ryc. 2)
Abb. 5. Plan der Ausgrabung und freigelegter Uberreste fruhmittelalterlicher Monumentalarchilektur in Dźwinogród: a — Kirche;
b — Palais; c — Saule, die den vermutlichen Durchgang vom Palais zur Kirche stulzte; (nach 0 .0 . Ratyć 1973, S. 89, Abb. 2)
Phc. 5. IIjiaH pacKona h BbiflBJieHHhix ocTaTKOB paHHecpe/nreBeKOBOH MOHyMeHTajibHoft apxHTeKTypu b 3BeHnropone: a — uepKOBb,
b — flBOpeu, c — ctoji6, no/wepxcHBaioiuHH npeunojiaraeMbiii nepexou H3 UBopua b uepKOBb (corn. O. O. PaTHi 1973, c. 89,
puc. 2)
4.2. Cerkiew czterofilarowa, Irzyapsydowa, azymut 85°. Rozmia
gołów na Ruś (0 .0 . Ratyć 1973, s. 89). O.M. Ioannisjan
uważa za bardziej prawdopodobne, że cerkiew została wybu
ry (wyznaczone w oparciu o zarysy rowów fundamento
dowana w drugiej połowie lat dwudziestych lub w trzydzies
wych): długość 12,5 m, szerokość 10,6 m. Południowo-za
chodni filar był prawdopodobnie połączony cienką ścianką
tych lalach XII w., ale w każdym razie przed 1144 rokiem
(O.M. Ioannisjan 1981, s. 38). Cerkiew bliska sakralnym
z południowym murem świątyni. W odległości 3 m od
budowlom średniowiecznego Halicza (cerkiew pod lasem
południowo-wschodniego narożnika świątyni stwierdzono
„Dibrova” i cerkiew p.w. św. Pantelejmona) (0 .0 . Ratyć
resztki niedużej budowli, prawdopodobnie kaplicy. Również
przy południowo-zachodnim narożniku cerkwi natrafiono na
1973, s. 88).
rozwaliska kamieni. Ratyć i Mohytyć rekonstruują tu dużą
6. O.M. Ioannisjan 1981, 38; P.A. Rappoport 1982, s. 111—112;
prostokątną przybudówkę, (najprawdopodobniej grobo
0 .0 . Ratyć 1966; 1968; 1973, s. 87—89.
wiec), w której znaleziono sarkofag (0 .0 . Ratyć 1973, s.
88—89). Natomiast wykonujący pomiary odkopanego zaby 4. b. DŹW INOGRÓD (Zvenyhorod), pustomytivs’kyj rajon,
l’vivs’ka oblast’
tku Logvin sądzi, że nie było tu przybudówki i jest to tylko
przypadkowe rozwalisko (P.A. Rappoport 1982, 112). Wy
1. Grodzisko we wsi Zvenyhorod.
miary „przybudówki” 7,5 x 6,4 m.
2. Dwór (pałac). Ryc. 4, 5 b.
4.3 Ciosy kamienne spajane wapienną zaprawą z dodatkiem pia
3. zob. pozycja 4 a, punkt 3.
sku.
4.1. Z pałacu zachowały się dolne części rowów fundamento
wych i tylko częściowo fragmenty fundamentów oraz roz
4.5. zob. 4.2.
waliska kamieni ze śladami zaprawy wapiennej z domieszką
4.7. Dieliniec dawnego Dżwinogrodu.
piasku.
5.1. 1966—1972 r. — badania o charakterze ratowniczym pod
kierunkiem Ralyća, prowadzone przez Dźwinogrodzką Eks 4.2. Budowla prostokątna, orientowana w linii wschód-zachód,
podzielona poprzecznymi przegrodami na trzy pomieszcze
pedycję Uniwersytetu Lwowskiego (0 .0 . Ratyć 1966; 1968;
nia. Do zachodniego pomieszczenia przylegało od północy
1973; 1974).
jeszcze jedno. Długości budowli 24,5 m, szerokość części
5.2. „Resztki kamiennych budowli zostały' odkryte w warstwie
wschodniej, prostokątnej 13,6 m, zachodniej — razem
kulturowej z wieków XII—XIII” (0 .0 . Ratyć 1968, s. 335).
z północnym pomieszczeniem 20,3 m, szerokość rowów fun
Zabytki ruchome: fragmenty polewanych płytek ceramicz
damentowych około 2 m.
nych i inne materiały datowane na XII—XIII w.
5.3. Ratyć na podstawie ogólnohistorycznych rozważań, datuje 4.3. Ciosy kamienne spojone zaprawą wapienną z dodatkiem
istnienie cerkwi od połowy XII w. do czasu najazdu Mon
piasku.
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4.5. Pomiędzy pozostałościami cerkwi i pałacu 6 m na wschód
od centralnej apsydy cerkwi odkryto podstawę słupa o wy
miarach 2,00 x 1,89 m, wysokości 1,50 m. Ratyć proponuje
zrekonstruowanie w tym miejscu przejścia z pałacu do cer
kwi (O.O. Ratyć 1973, s. 89) [w publikacji z 1968 r. pisał, że
przeznaczenie słupa nie zostało do tej pory wyjaśnione (O.O.
Ratyć 1968, s. 335)].
4.6. Ratyć określa odkryte relikty jako pozostałości pałacu (O.O.
Ratyć 1973, 89; 1974, 188—191). P.A. Rappoport wyraża
wątpliwość, czy te relikty są pozostałościami pałacu, a nie ruin
położonej w pobliżu cerkwi (P.A. Rappoport 1982, s. 112),
według Rappoporla rekonstrukcja planu budowli i jej inter
pretacja są bardzo dyskusyjne (P.A. Rappoport 1982, s. 112).
4.7. Dieliniec dawnego Dźwinogrodu, pałac leży 14 m na
północny wschód od cerkwi.
5.1. 1965—1972 r. badania, o charakterze ratowniczym (pod kie
runkiem O.O. Ralyća), prowadzone przez Dźwinogrodzką
Ekspedycję Uniwersytetu Lwowskiego (O.O. Ratyć 1966,
1968, 1973, 1974).
5.2. „Resztki kamiennych budowli zostały' odkryte w warstwie
kulturowej z wieku XII—XIII” (O.O. Ratyć 1968, s. 335).
Odkryto fragmenty polewanych płytek ceramicznych, frag
ment naczynia z XII—XIII w., cios z wyobrażeniem twarzy
ludzkiej, dwie zgniecione czaszki ludzkie (na dnie jamy,
w której został ustawiony słup).
5.3. Ratyć datuje powstanie pałacu na połowę XII w. (O.O.
Ratyć 1968, s. 335; 1973, s. 89). Bardziej prawdopodobna
data — przed 1144 rokiem (O.M. Ioannisjan 1981, s. 38).
6. O.M. Ioannisjan 1981, s. 38; P.A. Rappoport 1982, s. 112;
O.O. Ratyć 1966; 1968; 1973, s. 87—89; 1974, s. 188—191.

Phc. 6.

O eaopH B K a, ruiaH

pacKonu fi. A. PannoriopTa h ocraTioi

5. a. FEDORTVKA, Volodymyr — Volyns’kyj rajon, Volynskaja oblast’
1. Około 1 km na zachód od Włodzimierza Wołyńskiego, w uro
czysku „Stara katedra” .
2. Cerkiew. Ryc. 6.
4.1. Do 1886 roku (kiedy mury cerkwi odkopane zostały po raz
pierwszy) mury świątyni zachowały się do wysokości około
2 m. Jednak po tych badaniach, aż do roku 1916 ruiny
pozostawały niezasypane i stopniowo niszczały. Zniszczenia
lat 1886—1916 spowodowały, że podczas ponownych wyko
palisk przeprowadzonych w 1975 r. odkopano tylko fun
damenty budowli (ściany się już nie zachowały). Zupełnie nie
zachowała się część południowo-wschodnia budynku, która na
długo przed badaniami w 1886 r. obsunęła się do rzeki.
4.2. Cerkiew orientowana, azymut 75°, sześciofilarowa, trzyapsydowa. Długość 25,3 m, szerokość 17 m, grubość murów
około 2 m. Cztery główne filary wewnętrzne tworzą kwadrat
podkopułowy o boku 4,7 m. Część zachodnia cerkwi od
dzielona była ścianką od pomieszczenia głównego, do
wnętrza prowadziły' trzy wejścia. Powierzchnia ścian
rozczłonkowana była wewnątrz cerkwi płaskimi pilastrami,
na zewnątrz płaskimi pilastrami i pilastrami z dobudowany
mi półkolumienkami. Posadzka cerkwi leżała na warstwie
podsypki o grubości około 30—40 cm, podłoga była
wyłożona ceramicznymi płytkami, obok płytek pokrytych
jednobarwną polewą, w apsydzie znajdowały się płytki ozdo
bione kolorowymi obwódkami, występują też płytki z or
namentem figuralnym. W środkowej i wschodniej części narleksu pod podłogą znajdują się ceglane grobowce. W za
chodniej części cerkwi w ścianach znajdowały się nisze na

t .h .

Crapoii Ka^enpu (corn. fi. A. PannonopT 1977, c. 257, puc. 4)
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pochówki, nisze te nie występują tylko w południowej ścia
nie narteksu, gdzie prawdopodobnie znajdował}' się schody
na galerię. W zachodniej i ołtarzowej części świątyni ujaw
niono fragmenty tynku z resztkami dekoracji ferskowej.
4.3. Fundament wykonany był z cegły: na najważniejszych pod
względem konstrukcyjnym odcinkach były to całe cegły
łączone zaprawą, pozostałe odcinki fundamentu, stanowią
rowy, zapełnione na sucho ceglanym tłuczniem, a w nie
których miejscach żwirem wapiennym. Głębokość posado
wienia fundamentu 1,2— 1,3 m, ponad fundamentem znaj
duje się warstwa z czterech rzędów cegieł na zaprawie. Ścia
ny budowli wykonane były w technice naprzemiennych
— jednakowej grubości — warstw cegieł i zapraw}'. Cegły
były dobrze wypalone i precyzyjnie formowane, różniły się
pod względem rozmiarów — najczęściej używano cegieł
0 wymiarach około: 4,5 x 21,5 x 26,5 cm, ale często stoso
wano także większe 5—7 x 25—26 x 30—31 cm, występują
cegły czerwone, pomarańczowe, jasnożółte i białe. Około
6% cegieł ma na jednym z boków równoległe faliste linie,
spotyka się również cegły formowane w kształcie trapezu
1 wąskie z półokrągłym przekrojem. Spoiwo stanowiła wa
pienna zaprawa o różowym zabarwieniu.
4.6. Położenie poza umocnieniami miejskimi oraz znalezione
podczas wykopalisk żeńskie pochówki pozwalają sądzić, że
cerkiew „Stara Katedra” to pozostałości podmiejskiego kla
sztoru żeńskiego (P.A. Rappoport 1982, s. 107). W oparciu
o istnienie na tym miejscu od XVI do XIX w. drewnianej
cerkwi p.w. św. Fedora i tradycyjną nazwę tego terenu „Fedorivka” P.A. Rappoport sugeruje, iż znajdująca się tam
starsza świątynia miała również wezwanie św. Fedora (P.A.
Rappoport 1982, s. 107).
4.7. Cerkiew położona poza umocnieniami miejskimi.
5.1. 1886 r. — wykopaliska A.V. Prachova, wyniki tych badań nie
został}- jednak opublikowane, informacja o nich ograniczyła
się do wzmianek w opracowaniach lokalnego miłośnika sta
rożytności E.H. Dvemickiego (E.H. Dvemickij 1887, s.
45—49; 1889, s. 44—49). Dokumentacja tych wykopalisk
przechowywana była w rodzinie Prachova, w 1948 r. została
odnaleziona przez Ju. C. Aseeva i wykorzystana między in
nymi w pracy K.H. Afanas’eva (1961, s. 108). W 1975 r. —
wykopaliska P.A. Rappoporta (1977; 1982, s. 106—107).
6. K.H. Afanasev 1961, s. 108; E.H. Dvemickij 1887, s. 45-49;
1889, s. 44—49; P.A. Rappoport 1977, s. 243—266; 1982, s.
106—107.
5 b. FEDORTVKA, Volodymyr — Volyns’kyj rajon, Volynskaja oblast’
1. Około 1 km na zachód od Włodzimierza Wołyńskiego, w uro
czysku „Stara katedra”.
2. Cerkiew. Ryc. 7.
4.1. Z budowli zachowała się część fundamentów, dająca możli
wość zrekonstruowania jej planu.
4.2. Nieduża bezfilarowa cerkiew z trzema apsydami od wscho
du, wewnętrzna długość boków jej kwadratowego pomiesz
czenia wynosi około 5,5 m. Od północy, zachodu i południa
do świątyni przylegał}’ galerie zakończone od wschodu ap
sydami. Ogólne zewnętrzne wymiary budowli (wraz z gale
riami): ze wschodu na zachód — 13,3 m, z północy na
południe — 13,2 m, zachodnia część galerii miała 2,7 m sze
rokości, południowa (i zapewne także północna) 2,3 m.
4.3. Fundamenty cerkwi zbudowane były z kawałków kredowego
wapienia na bardzo słabej wapiennej zaprawie, szerokość
fundamentów około 85 cm, a głąbokość ich posadowienia
około 90 cm poniżej dawnej powierzchni terenu. Wzdłuż
zewnętrznego konturu apsydy małej świątyńki przechodził
murek w formie cokołu zbudowany z ceramicznych płytek
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Ryc. 7. Fedorivka: a — rekonstrukcja planu cerkwi odsłoniętej
pod fundamentami tzw. Starej Katedry; (wg P.A. Rap
poport 1977, s. 263, ryc. 9)
Abb. 7. Fedorivka: a — Rekonstruktion des Plans der Kirche,
die unter Fundamenten des sog. Alten Doms freigelegt
wurde; (nach P.A. Rappoport 1977, S. 263, Abb. 9)
Phc. 7. OeaopHBKa: a
peK O H crpyK im s iuiatia uepKBH, b m h b neHHoił no£ (JjyiiaaMeHTaMu t .h . Drapon Ka^eapu
(corp. II. A. PannonopT 1977, c. 263, puc. 9)
na bardzo słabej, rozsypującej się zaprawie. Płytki nie miały
polewy, kształt w większości prostokątny, rzadziej kwadra
towy, wykonane były z bardzo suchego, czerwonego, dobrze
wypalonego ciasta, rozmiary płytek 11—12,5 x 13—15,5 cm
grubość 1,5—2,0 cm.
4.7. Poza murami miasta.
5.1. 1886 r. badania A.V. Prachowa. 1975 r. badania P.A. Rap
poporta (1977, s. 262—265; 1982, s. 107).
5.2 Już badania z 1886 roku doprowadził}' do odkrycia w części
apsydowej ruin tzw. „Starej Katedry” półokrągłego murku
(nie odnoszącego się do jej murów). Wykopaliska 1975 roku
potwierdziły istnienie pod fundamentami tzw. „Starej Kated
ry” pozostałości wcześniejszej świątyni, odkryto część fun
damentu apsydy, północnej i południowej ściany świątyni,
ściankę zachodniej galerii i mały kawałek południowej,
a także niewielki fragment drugiej apsydy leżącej na północ
od apsydy głównej. W toku badań uzyskano dane pozwa
lające sądzić, że budowa tej małej cerkwi nie została do
prowadzona do końca, a ograniczyła się do wybudowania
fundamentu (P.A. Rappoport 1977, s. 107).
5.3. Obserwacja stratygrafii pozwala stwierdzić, że mała bezfila
rowa świątynia powstała wcześniej niż cerkiew tzw. „Stara
Katedra” brak jednak danych dokładniejszych określenia
czasu powstania świątyni, (późniejsza tzw. „Stara Katedra”
datowana jest w przybliżeniu, w oparciu o analizę form
architektonicznych i techniki budowlanej na drugą połowę
XII w.) (P.A. Rappoport 1977, s. 265; 1982, s. 107).
6. P.A. Rappoport 1977, s. 262—265; 1982, s. 107.
6.
1.
2.
3.

GOŹLICE, gm. Klimontów, woj. Tarnobrzeg.
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia P.M.
Kościół.
1280 r. — pod Goźlicami bitwa Małopolan z wojskami ruski-

mi (MPH, II, 847). 1325 r. — wymieniony kościół w Goźlicach
(Acta Camerae Apostolicae, MPV, 1, 164).
4.1. Zachowane mury boczne budowli oraz arkada tęczowa,
przetrwały' elementy podziałów zewnętrznych (cokołu, lizen
i gzymsu), ślady po emporze (relikty fundamentowe, frag
ment schodów, pilastru, sklepienia), pozostałości wystroju
rzeźbiarskiego figura tronującej Madonny z Dzieciątkiem
(Muzeum Diecezjalne Sandomierz), głowica kolumienki wol
nostojącej z płaskorzeźbą ptaków w układzie antytetycznym.
4.2. Budowla orientowana, jednonawowa długości około 18,00 m,
wymiary nawy 14,10 x 7,30 m, nieznany sposób zamknięcia
wyodrębnionego prezbiterium — najpewniej ścianą prostą,
w nawie od zachodu empora.
4.3. Kościół murowany z ciosów piaskowca, detale architektoni
czne i rzeźbiarskie również wykonane z piaskowca.
4.5. Stan zachowania budowli (zob. 4.2) nie stwarza problemów
związanych z rekonstrukcją jej bryły.
5.1. 1946 r. — badania architektoniczne J. Jamroza (1948 b).
5.2. J. Jamroz w oparciu o wyniki badań architektonicznych
potwierdza istnienie empory, rekonstruuje pierwotny układ,
architekturę i wystrój rzeźbiarski kościoła (J. Jamroz 1948 b).
5.3. Pierwsza tercja XIII w. (M. Pietrusińska 1971, s. 694) lub
też druga ćwierć XIII w. (A. Żaki 1974, s. 537).
6. J. Jamroz 1948 b; M. Pietrusińska 1971, s. 694; Z. Świecho wski 1963, s. 51—53; 1990, s. 41, 81, 82, 228, 229; A. Żaki
1974, s. 137, 452, 517, 537.
7.
1.
2.
3.

GRZEGORZEW ICE gm. Waśniów, woj. Kielce
Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela (prezbiterium).
Kościół. Ryc. 8.
1269 r. — opactwo benedyktynów na Łyścu nabyło wieś
Grzegorzewice drogą zamiany (KMp., I, nr 78). 1350, 1351 r.
— kościół wzmiankowany jako ecclesia nova (Acta Camerae
Apostolicae MPV, II, 372), wg Długosza fundacja Nawoja
herbu Topór (J. Długosz, LB, II, 488—489).

Ryc. 8. Plan rotundy w Grzegorzewicach; (wg. Hawrot 1962, s.
281, II. 26)
Abb. 8. Plan der Rotundę in Grzegorzewice; (nach Hawrot
1962, S. 281, Abb. 26)
Puc. 8. rinan porormw b r*ero*eBHU.ax (corn. TaBpoT 1962, c.
281. II, 26)
4.1. Zachowane mury obwodowe budowli (bez odcinka zachod
niego), okno romańskie w południowej części rotundy.
4.2. Orientowana rotunda prosta długości około 11,5 m, o śre
dnicy nieregularnie kolistej nawy' 7,7—6,8 m i średnicy apsydy wschodniej 4 m (wymiary wewnętrzne). Ukształtowanie
ścian proste, bez cokołów lub gzymsów.

4.3. Ściany rotundy wzniesiono z łamanego piaskowca, wątek
murów nieregularny.
4.5. Stan zachowania murów kościoła nie stwarza problemów
związanych z rekonstrukcją bryły budowli. T. Szydłowski
uważał, że pierwotnie rotunda była wyższa a jej dzisiejsza
wysokość jest wynikiem wtórnego obniżenia (T. Szydłowski
1927, s. 216).
4.6. Kościół parafialny fundacji rycerskiej (J. Zachwatowicz
1971, s. 166). Kościół grodowy (?) (J. Hawrot 1962, s.
277).
5.1. Badania architektoniczne T. Szydłowskiego (1927). 1972—1973
badania archeologiczne E. Gąssowskiej, J. Kuczyńskiego
i A. Żurowskiej (IA, 1972, s. 248; 1973, s. 246) jakkolwiek
miały za zadanie m.in. ustalenie wieku posadowienia rotun
dy, dotyczyły jednak głównie cmentarza przykościelnego
i osady, zbadano fundamenty nowożytnej dzwonnicy.
5.2. Wewnątrz kościoła znajduje się chrzcielnica o cechach ro
mańskich. W toku badań 1972—1973 ujawniono cmentarz
przykościelny, użytkowany od średniowiecza po czasy no
wożytne, wyposażenie grobów ubogie — głównie małe pa
ciorki z różnobarwnych szkieł.
5.3. Datowanie kościoła w Grzegorzewicach należy' do szczegól
nie dyskusyjnych, w oparciu o wzmianki z lat 1350 i 1351
określające kościół w Grzegorzewicach jako eccelsia nova
(MPV, II, 372) oraz informację Długosza mówiącą, iż jest to
fundacja Nawoja herbu Topór, przeważa uznawanie oma
wianego zabytku za obiekt z drugiej połowy XIII lub
początków XIV w. Na czasy drugiej połowy XIII wieku do
pierwszej ćwierci XIV w. datuje obiekt w Grzegorzewicach
M. Pietrusińska (1971, s. 695). Na pierwszą połowę XIV w.
Z. Świechowski (1965, s. 53—54). Również J. Zachwatowicz
w oparciu o wymienione powyżej przekazy pisane i technikę
budowlaną analogiczną do techniki północnej, nadbudowa
nej w XIV w. wieży kolegiaty w Opatowie uważa grzegorzewicką rotundę za niezwykle spóźniony relikt idei centralnych
kościołów grodowych i możno władczych (J. Zachwatowicz
1971, s. 166). Rotundę w Grzegorzewicach, jako późniejszą
niż połowa XIII w., wyłączył ze swych rozważań nad ar
chitekturą Małopolski wczesnośredniowiecznej A. Żaki
(1974, s. 137). Jednak część badaczy wypowiada poglądy
odmienne dotyczące czasu powstania omawianego zabytku:
T. Szydłowski (1927, s. 217) uważał, że budowla wzniesiona
na planie najprostszej rotundy, w prymitywnej technice bu
dowlanej powstać mogła tylko pomiędzy końcem XI
a połową XII w. Na początek XI w. datuje powstanie rotun
dy w Grzegorzewicach J. Hawrot (1962, s. 277, 279). Także
E. i J. Gąssowscy skłonni są na podstawie dotychczasowych
danych uznać rotundę w Grzegorzewicach za jeden z naj
dawniejszych obiektów architektury romańskiej w Polsce,
— zapis Długosza tłumacząc podobnie jak T. Szydłowski
(1927, s. 218) ponownym powołaniem do życia drogą nadań
na rzecz plebana w XIV w. przez Nawoja z rodu Toporczyków, kościółka, który w pewnym czasie przestał egzys
tować (E. i J. Gąssowscy 1970, s. 95),
6. P. Bohdziewicz 1938, s. 360—364; E. i J. Gąssowscy 1970, s.
94—95; J. Hawrot 1962, s. 277, 279; IA. Badania 1972, 1973,
s. 248; IA. Badania 1973, 1974, s. 246; M. Pietrusińska 1971,
s. 695; T. Szydłowski 1927, s. 215—218; 1930, LXI—LXIII;
Z. Świechowski 1963, s. 53—54; 1990, s. 20, 41, 120; J. Za
chwatowicz 1971, s. 166.
8 a. średniowieczny Halicz
ŚEVĆENKOVE (dawn. św. Stanisław), ivano-frankivs’ka ob
last’, galyc’kij rajon.
1. Wzgórze Karpycja.
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Ryc. 9. Halicz (wieś Sevcenkove d. św. Stanisław), plan wy
kopów i pozostałości cerkwi Spasa (Zbawiciela) (wg.
O.M. Ioannisjan 1986, 170, ryc. 2)
Abb. 9. Halitsch (Dorf Sevcenkove), Plan der Ausgrabungen
und Oberreste der Spas-Kirche (Erl6ser-Kirche) (nach
O.M. Joannisjan 1986, 170, Abb. 2)
Phc. 9. rajiHH (ceno IUeBweHKOB3 6. cb. CTaHHCjibb), ruiaH pacKonoB h octbtkh uepKBH Cnaca (H36aBHTejia) (corn. O.
M. H ohhchh 1986, c. 170, pac. 2)
2. Cerkiew. Ryc. 9.
3. 1152 r. — cerkiew wzmiankowana jako już istniejąca (1L [w:]
PSRL 1962, t. III, 462—464), (por. 5.3.), cerkiew p.w. Spasa
(Zbawiciela) (IL [w:] PSRL 1962, t. III, 462-464).
4.1. Do czasu pierwszych badań — 1882 r. z cerkwi zachowały
się fundamenty i rozwaliska kamieni ze ścian. Po badaniach
1882 r. ruiny nie zostały zasypane i rozbierane były przez
ludność miejscową jako materiał budowlany. Przed roz
poczęciem pierwszej wojny światowej na miejscu cerkwi woj
ska austriackie wzniosły potężne ziemne umocnienia artyle
ryjskie, wyrządzając dalsze poważne szkody. W czasie badań
w latach 1980—1981 stwierdzono zachowanie fragmentów,
rowów fundamentowych oraz kilka metrów na północ od
świątyni nieduży fragment jej przewróconej ściany.
4.2. Cerkiew czterofilarowa, trzyapsydowa o wymiarach 19,7 x
17 m, szerokość fundamentów obwodowych od 2,25 m do
2,70 m. Głębokość fundamentu w miejscach gdzie zachował
się on w całości 1,40 m. W cerkwi stwierdzono podłużne
taśmowe fundamenty wewnętrzne pod filary, szerokość tych
fundamentów 2,10 ni. Ściany rowów fundamentowych pio
nowe, przy przejściu w dno mają niewielkie zaokrąglenie.
W cerkwi znajdowała się posadzka z polewanych trój
kątnych płytek ceramicznych, brązowych, zielonych i żół
tych, ułożonych w pasy równoległe do kierunku ścian
(wschód-zachód), posadzka ułożona była na podkładzie
(grubości 2—5 cm) z żółtej gliny.
4.3. Fundamenty wykonane były z nieobrobionych kamieni
łączonych wapienną zaprawą z domieszką piasku. Naroża
fundamentów ułożone były z grubo obrobionych bloków
wapienia na wapiennej zaprawie. Mury zbudowane zo
stały z wapiennych ciosów na wapiennej zaprawie, roz
miary ciosów 42 x 76 x30 cm, grubość warstw zaprawy
0,5 cm.
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4.4. W toku prac 1981 r. odkryto ślady zniszczeń (np. pęknięcie
przecinające fundament głównej apsydy na całą głębokość
po jej osi wzdłużnej) oraz napraw (jamy zasypane nieobro
bionymi kamieniami i żwirem) prawdopodobnie związanych
z trzęsieniem ziemi, jakie miało miejsce na południu Rusi
w 1230 r. (PSRL, t. II, 760, O.M. Ioannisjan 1986, s. 106).
5.1. 1882 r. — wykopaliska I. Szaraniewicza i L. Lawreckiego (I.
Szaraniewicz 1883 a, s. 111—114). W latach 1980—1981 ba
dania archeologiczne prowadzone przez Oddział Halickiej
Architektoniczno-Archeologicznej Ekspedycji Leningradzkiego Oddziału Instytutu Archeologii Akademii Nauk ZSRR
i Ermitaż (O.M. Ioanisjan 1980, s. 252; 1986, s. 102—109).
5.2. W toku badań 1980— 1981 r. sprowadzono i sprecyzowano
informacje zdobyte w XIX w. a także zyskano dane
umożliwiające sformułowanie wniosków dotyczących czasów
powstania świątyni i majstrów, którzy ją zbudowali. W pełni
potwierdziły się dane dotyczące techniki budowlanej. Zbada
no też sposób posadowienia fundamentów — dolna ich
część została na 0,60—1,00 m zagłębiona w calec, górna
— na wysokość 0,40—0,80 m zalega w warstwie czarnoziemu. Zweryfikowano plan świątyni przedstawiony po wy
kopaliskach w 1882 r., między innymi elementy planu
określone jako rozszerzenie wwnętrznych taśmowych funda
mentów w miejscu usytuowania pod kopułowych filarów,
w toku prac 1980 —1981 r. okazały się jamami (szczelnie
zapełnionymi nie obrabianymi kamieniami i żwirem),
których wypełnisko nie było przewiązane z podstawowym
masywem fundamentów, odległość między nimi wynosi 0,3
do 1,3 cm a głębokość posadowienia jest mniejsza niż
głębokość posadowienia wewnętrznego taśmowego fundamen
tu — elementy te to zapewne ślady napraw po zniszczeniach
świątyni w czasie trzęsienia ziemi w 1230 r. (PSRL, t. II, 760;
O.M. Ioannisjan 1986, s. 105—106). Zabytki ruchome: z ba
dań w 1882 r. — ceramiczne płytki posadzkowe, fragmenty
tynków z dekoracją freskową, kamienna płyta zdobiona relie
fem o motywie schodkowym, fragmenty cienkich kolumienek
kamiennych; spiralnych, rzeźbionych oraz o przekroju kwad
ratowym, ze ściętymi krawędziami; z badań w latach
1980—1981 — ceramiczne płytki posadzkowe, fragmenty
tynków z dekoracją freskową, fragment kamiennej spiralnej
rzeźbionej kolumienki, fragment (o wymiarach 47 x 31 cm)
blachy ołowianej z pokrycia dachu, kolumienki o przekroju
kwadratowym ze ściętymi krawędziami (pełniły zapewne rolę
kolumienek podporowych w biforiach lub triforiach, najpraw
dopodobniej jednak nie w samej świątyni a w związanym
z nią kompleksie dworskim (O.M. Ioannisjan 1986, s. 107).
5.3 Część badaczy uważa, że odkopane mury są pozostałością
cerkwi Zbawiciela (Spasa) wzmiankowanej w Ipat’evskim lalopisie (Ju.V. Lukoms’kyj 1991, s. 2—6; J. Szaraniewicz
1883 a, s. 111—114), jednak według autora publikacji ostat
nich badań nie ma podstaw, aby uważać odkopaną cerkiew
za tę świątynię, która wzmiankowana jest w latopisie pod
1152 r. (O.M. Ioannisjan 1986, 108), O.M. Ioannisjan
określa czas powstania odkopanej cerkwi na pierwszą połowę
XII w., uważając ją za wytwór lej samej grupy majstrów,
przez których zostały wzniesione: cerkiew p.w. św. Jana
w Przemyślu i świątynia w Dżwinogrodzie (O.M. Ioannisjan
1986, 102—109), natomiast rzeźbione spiralne kolumienki są
późniejsze (analogiczne do detali architektonicznych z cerkwi
św. Pantelejmona i cerkwi „na Grobys’kach” z końca XII
i pierwszej połowy XIII w. (O.M. Ioannisjan 1986, s. 107).
6. O.M. Ioannisjan 1980, s. 252; 1986, s. 102— 109, 163—173;
Ju.V. Lukoms’kyj 1991, s. 2, 4—6; Ja. Pasternak 1944, s. 75;
J. Pełeński 1914, s. 71—72; P.A. Rappoport 1982, s. 110; I.
Szaraniewicz 1883 a, s. 111— 114.

8 b. średniowieczny Halicz
SEVCENKOVE (dawn. św. Stanisław), galyc’kij rajon ivano-frankivs’ka oblast’.
2. Cerkiew. Ryc. 10.
3. Dokumeny z XVI i XVII w. mówią, że kościół św. Stanisława
wcześniej był cerkwią p.w. św. Pantelejmona, obrządku rus
kiego. Na takie wezwanie cerkwi wskazują również napisy na
ścianach budowli oraz miejscowa tradycja.

gato ozdobiony rzeźbą oraz skromniejszy południowy. Jak
wskazują odkryte pozostałości fresków, wnętrze cerkwi
ozdobione było malowidłami. Na ścianach budynku zacho
wały się liczne rysunki (np. budowli cerkiewnych) i napisy,
najstarsze pochodzą z początków XIII w.
4.3. Fundamenty zbudowano z niedużych kamieni spojonych za
prawą składającą się z wapna, piasku i drobnego żwiru.
Mury nadziemne zostały wzniesione ze starannie opracowa
nych ciosów wapienia, połączonych cienką warstwą zaprawy
tego samego typu, jaki został użyty przy budowie funda
mentów. Ciosy ułożone byty w ten sposób, że ich poziome
rzędy obiegają wokół całą budowlę i odpowiadają sobie na
poszczególnych ścianach.
4.5. Stan zachowania części górnych partii budowli nie pozwala
przedstawić jednoznacznej, dostatecznie umotywowanej re
konstrukcji pierwotnego wyglądu bryły budowli. Propozycję
rekonstrukcji obiektu jako typowej bizantyjsko-ruskiej cer
kwi krzyżowo-kopułowej przedstawił w 1914 r. J. Pełeński
(1914, s. 14). Odmienną rekonstrukcję, zbliżającą obraz cer
kwi do romańskich budowli Zachodu (dwuspadowe dachy,
zwieńczenie bryły nie kopułą, lecz wieżą) przedstawił
w 1920 r. I.P. Mohytyć (Ju.V. Lukoms’kyj 1991, 27).
4.6. Cerkiew klasztorna.
4.7. Umocnione przedmieście dawnego Halicza.
5.1. Początek XX w. — badania prowadził I. Pełeński (1914, s.
1—69, 166—207). 1977—1978 — szczegółowe architektoniczno-archeologiczne badania I.P. Mohytyća. Osiemdziesiąte
lata XX w. — fragmentaryczne wykopaliska ekspedycji In
stytutu Nauk Społecznych ze Lwowa na zewnątrz świątyni
(badania związane z pracami remontowo-restauracyjnymi),
0
10 m
w ich wyniku znaleziono liczne detale architektoniczne
1 ..................... ..... . . . i
(wtórnie wykorzystane przy budowie centralnej krypty
Ryc. 10. Halicz (wieś Sevcenkove d. św. Stanisław), plan cerkwii
w XVII w.).
р . w. św. Pantelejmona; (wg P.A. Rappoport 1982, s.
5.2.
Rzeźbione kamienne detale architektoniczne.
126, 192)
5.3.
Na ścianach świątyni znajduje się kilka starych wydrapaAbb. 10. Halitsch (Dorf Sevcenkove), Plan der Sankl-Pantenych napisów, jeden z nich wykonany został w czasie pano
lejmon-Kirche; (nach P.A. Rappoport 1982, S. 126,
wania księcia Mścisława, tzn. między 1219 a 1228 rokiem,
192)
najstarszy datowany napis pochodzi z 1212 roku. I. Pełeński
Phc. 10. rajiHH (ceno IIIeBHeHKOB3 6.cb. CramiCJiaB), rmaH u,epkbh cb. riaHTeneńMOHa (corn. n. A. PannonopT 1982,
wysunął przypuszczenie, że cerkiew została zbudowana
с. 126 196)
około 1200 roku. Ostrożniej datuje się zabytek nieco szerzej
— od końca XII do pierwszego dziesięciolecia XIII w. (P.A.
4.1. Ściany: północna i południowa oraz boczne apsydy zacho
Rappoport 1982, 110).
wały się do wysokości około 7 m, a środkowa część zachod 6. Ju.V. Lukoms’kyj 1991, s. 22, 23—29; I. Pełeński 1914, s.
niej fasady — prawie do 14 m, centralna apsyda zachowana
1—69, 166—207; P.A. Rappoport 1982, s. 109—110.
do wysokości 9,4 m. Zachowane pierwotne elementy wy
8 c. średniowieczny Halicz
stroju architektonicznego: portale zachodni i południowy;
elementy pionowych i poziomych podziałów murów: profilo
Pole między wsiami Sevcenkove i Zalukva (Załukwa), galyc’kyj
wany gzyms obiegający wokół zewnętrzne mury całej budo rajon, ivano-frankivs’ka oblast’, uroczysko Karpiv gaj.
wli, płaskie pilastry na ścianach: północnej, zachodniej
2. Budowla o przeznaczeniu kultowym, tetrakonchos tzw. „Poli
i południowej oraz półkolumienki na zewnętrznych murach
gon”. Ryc. 11.
apsyd. W centralnej apsydzie oraz w fasadzie zachodniej 4.1. Zachowane fundamenty budowli i pozostałości posadzki
zachowane pierwotne otwory okienne, wewnątrz odkryto
z polewanych płytek ceramicznych.
pozostałości fresków.
4.2. Fundamenty zarysowują plan niezupełnie prawidłowego
4.2. Orientowana, azymut 92—93°, czterofilarowa, trzyapsydowa
tertakonchosu, trzy jego boki były zakończone półkolami,
budowla o długości 19,7 m, szerokości 17,3 m. Szerokość
a czwarty, zachodni, miał spłaszczony zarys, prawdopodob
nie z lej strony znajdowało się wejście. Średnica budowli
fundamentów 1,50—1,60 m, głębokość posadowienia funda
mentów: ścian — 1,4 m, filarów — 2,3 m. Szerokość ścian
(w linii wschód-zachód) 14,9 m, (w linii północ-południe)
14,4 m, szerokość fundamentu 1 m (w części zachodniej
naziemnych 1,04 m, część ściany zachodniej pomiędzy środ
1,50 m), fundament zachował się do wysokości 0,90 m
kowymi pilastrami pogrubiona wewnątrz budynku do
(w części zachodniej 1,73 m). Podłoga budowli wyłożona
1,27 m. Zewnętrzne ściany cerkwi ozdobione poziomym
była różnobarwnymi, polewanymi płytkami ceramicznymi:
obiegającym całą budowlę profilowanym gzymsem, płaskimi
pilastrami na fasadzie zachodniej oraz ścianach bocznych
prostokątnymi i z reliefowymi wyobrażeniami ptaków
i półkolumienkami połączonymi arkadami na murach apsyd.
i gryfów.
Profilowane były również cztery wewnętrzne filary. Do cer 4.3. Fundament zbudowany z drobnych kamieni i ociosków
kwi prowadziły dwa portale — zachodni profilowany i bo
białego wapienia na białej wapiennej zaprawie.
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2. Cerkiew. Ryc. 12.
3. Miejscowa tradycja zachowała dla tej cerkwi nazwę Blagovisćenskoj (Zwiastowania) co zgadza się z wiadomością zamiesz
czoną w dokumencie z 1458 roku (P.A. Rappoport 1982, s.
109).
4.1. Zachował się fundament w pełni zarysowywujący plan budo
wli, fragmenty posadzki z płytek ceramicznych.
4.2. Budowla bezfilarowa, składała się z jednej prostokątnej na
wy, do której przylegało prezbiterium z wyodrębnioną apsydą. Ogólne wymiary cerkwi (bez występów pod pilastry)
22,75 x 11,00 m. Posadzka cerkwi ułożona była z płytek
ceramicznych różnych form i kolorów.
4.3. Fundamenty murowane z kamienia rzecznego na mocnej,
wapienno-piaskowej zaprawie, w górnej części fundamentu
występuje układ kamieni na jodełkę.
5.1. W latach 1884—1885 badania I. Szaraniewicza i L. Lawrec
kiego. Szaraniewicz uznał mury za pozostałości cerkwi p.w.

Ryc. 11. Halicz, tzw. Poligon, plan wykopów i pozostałości bu
dowli; (wg. O.M. Ioannisjan 1994, 11. 14)
Abb. 11. Halitsch, sog. Polygon, Plan der Ausgrabungen und
Bauiiberreste; (nach O.M. Joannisjan 1994, Abb. 14)
Pac. 11. r a J I H H , T.H. n O JIH T O H , EUiaH paC K O IIO B H OCTaTKH C T pO e H H il; (corn. O. M. H o h h h c a h 1994, II. 14)
4.5. Próbę rekonstrukcji bryły budowli jako jednokondygnacyj
nej budowli centralnej przedstawił Ju.V. Lukoms’kyj (1991,
s. 11, il. 5.7.).
5.1. Lata osiemdziesiąte XIX w. badania wyk opali skowe I. Szaraniewicza i L. Lawreckiego, pomiary J. Zacharjewicza.
1979 r. — badania prowadził O.M. Ioannisjan z ramienia
Halickiego oddziału Architektoniczno-Archeologicznej Eks
pedycji Lenigradzkiego Oddziału Instytutu Archeologii Aka
demii Nauk ZSRR (O.M. Ioannisjan 1979, s. 273).
5.2. W wyniku badań 1979 r. uzyskano dane pozwalające zwery
fikować wcześniejszy plan zestawiony przez J. Zacharjewi
cza, przeprowadzono nowe dokładne pomiary, zbadano
sposób posadowienia fundamentów, stwierdzono, że funda
ment wpuszczony został w warstwę kulturową poprze
dzającą wzniesienia świątyni (w warstwie tej występowała
ceramika z XII w.), dolna część fundamentu na 25—-30 cm
została wkopana w lessowy calec (O.M. Ioannisjan 1979, s.
273). Zabytki ruchome: różnobarwne polewane płytki cera
miczne prostokątne i z reliefowymi wyobrażeniami ptaków
i gryfów, fragmenty rzeźbionych wapiennych detali architek
tonicznych, ceramika z XII w., fragment alabastrowej czary.
5.3. W oparciu o analogie pomiędzy płytkami ceramicznymi
z wyobrażeniem gryfów znalezionymi podczas badań tetrakonchosu i płytkami z soboru p.w. Zaśnięcia N.M.P.
w Kryłosie O.M. Ioannisjan datuje budowlę na połowę do
drugiej połowy XII w. (O.M. Ioannisjan 1973, s. 273).
6. O.M. Ioannisjan 1979, s. 273; 1983, s. 231—244; 1994, s.
104—105, il. 14; Ju.V. Lukoms’kyj 1991, s. 11—12; Ja. Paster
nak 1944, s. 76; P.A. Rappoport 1982, s. 110.
8 d. średniowieczny Halicz
W okolicy dawnego Halicza, na lewym brzegu rzeki Łukwy koło
przysiółka wsi Kryłoś (galyc’kyj rajon, ivano-frankiv’ska oblast’)
zwanym Cetverky, na polu Cerkvys’ka.
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Ryc. 12. Halicz, cerkiew p.w. Zwiastowania, plan; (wg P.A.
Rappoport 1982, s. 126, 190)
Abb. 12. Halitsch, Verkundignung-Kirche, Plan; (nach P.A.
Rappoport 1982, S. 126, 190)
Puc. 12. rajiHH, pepKOBb EjiarOBememm, ruiaH (corn. II. A.
PannonopT 1982, c. 126, 190)

Blago viscennja, po tych badaniach został opublikowany
plan świątyni, fragmenty podłogi wykładanej polewanymi
płytkami ceramicznymi i fragmenty kamiennych detali ar
chitektonicznych. W latach 1987—1990 badania prowadzone
przez ekspedycję archeologiczną ze Lwowa (Ju.V. Lukoms’kyj 1991, s. 28, 30, 31, 33).
5.2. Już podczas wykopalisk z lat 1884— 1885 odnaleziono opa
lone kawałki drewna, sugerujące istnienie tu wcześniejszej
drewnianej budowli, badania z lat 1987—1990 potwierdziły
te przypuszczenia, w ich wyniku odkryto pod murami cer
kwi Zwiastowania drewniane pozostałości cerkwi, która ist
niała w tym miejscu w XII w. i została zniszczona przez
pożar. Fundamenty późniejszej cerkwi otoczyły pozostałości
starszej cerkwi drewnianej (Ju.V. Lukoms’kyj 1991, s.
31—32). Zabytki ruchome: ceramiczne płytki podłogowe
różnych form i kolorów, oprócz typowych, często powta
rzających się kształtów, występują płytki z fragmentami
dwubarwnych obrazków z odciśniętymi i wyrytymi rysun
kami, przy północnej ścianie fundamentów znaleziono część
kamiennego monolitowego wapiennego sarkofagu po
chodzącego z czasów istnienia cerkwi; fragmenty kamien
nych detali architektonicznych.
5.3. Czas powstania cerkwi — początek XIII w. (datowanie na
podstawie znalezisk archeologicznych i analizy architektoni
cznej (Ju.V. Lukoms’kyj 1991, 31).
6. Ju.V. Lukoms’kij 1991, s. 28, 30—33; J. Pełeński 1914, s.
78—80; P.A. Rappoport 1982, s. 109.
8 e. średniowieczny Halicz
KRYŁOŚ (Kryłoś), galyc’kyj rajon, ivano-frankivs’ka oblast’.
1. W uroczysku Prokalliv Sad na wzgórzu Ubić.
2. Cerkiew. Ryc. 13.
4.1. Z cerkwi zachowały się fundamenty.
4.2. Cerkiew orientowana, azymut 95° budowla składała się
z trzech członów, podstawową jej część stanowiła rotunda,
od zachodu przylegała do niej prostokątna przybudówka,
od wschodu — apsyda. Ogólna długość świątyni 20,3 m,
szerokość około 10 m, średnica apsydy: zewnętrzna 9,5 m,
wewnętrzna 5,9 m. Szerokość fundamentów 1,1 m—2,2 m,
głębokość posadowienia fundamentów od 1,3 m w części
wschodniej do 1,7 m w części zachodniej.
4.3. Fundamenty zbudowane z kamieni rzecznych i okruchów
wapienia spojonych zaprawą, do której dokładano otoczaki,
wapień i węgielki drzewne.
4.4. Goncarov przypuszczał, że w rzeczywistości była to pierwot
nie okrągła wieża o charakterze obronnym, dopiero później
rozbudowana i zamieniona na cerkiew (M.K. Karger 1976,
54). Jednak w toku badań przeprowadzonych przez M.K. Kargera uzyskano dane pozwalające uznać, że wszystkie części
cerkwi są bez wątpienia jednoczasowe (M.K. Karger 1976, 54).
4.5. Propozycję przestrzennej rekonstrukcji świątyni jako budo
wli składającej się z trzech członów: okrągłej nawy w części
środkowej przylegających do niej: od zachodu czworobocz
nej wieży, a od wschodu zakończonego apsydą prezbiterium
przedstawił Ju.V. Lukoms’kij (1991, s. 20, il. 10.6).
4.6. Cerkiew klasztorna (klasztor i cerkiew p.w. św. Eliasza (Uli)
istniafy w tym miejscu do połowy XVIII w., w początkach
XIX w. cerkiew została rozebrana).
5.1. 1886— 1887 r. wykopaliska archeologiczne przeprowadzili I.
Szaraniewicz i L. Lawrecki. 1955 r. powtórne badania Halicko-Wołyńskiej Ekspedycji Archeologicznej Leningradzkiego
Oddziału IHMK AN ZSRR pod kierunkiem M.K. Kargera
wspólnie z Halicko-Wołyńską Archeologiczną Ekspedycją
Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu (M.K. Karger 1960;
1976).

Ryc. 13. Halicz, (Kryłoś), cerkwie p.w. św. Eliasza (liii); (wg
M.K. Karger 1960, s. 70, rys. 35)
Abb. 13. Halitsch (Kryłoś), Sankt-Elias-Kirche (liii); (nach
M.K. Karger 1960, S. 70, Abb. 35)
P hc. 13. rajiHH (Kpbmoc), uepKOBb cb. LLu>h; (cor-i. M. K.
Kaprep 1960, c. 70, puc. 35)
5.2. Badania 1955 r. dostarczył)' danych do weryfikacji pla
nu budowli przedstawionego po wykopaliskach z lat
1886—1887 oraz pozwoliły uznać wszystkie części cerkwi za
jednoczasowe (M.K. Karger 1960—1976). Materiał zabyt
kowy: fragmenty kamiennych detali architektonicznych:
części nadportalowej archiwolty zdobione roślinnym orna
mentem, fragmenty okrągłych i ośmiobocznych kolumienek,
w południowej części dobudówki znaleziono pozostałości
sarkofagu wykonanego z kilku obciosanych i przypasowa
nych kamiennych płyt.
5.3. Datowanie świątyni szerokie — w przedziale od drugiej
połowy XII w. do pierwszej połowy XIII w. (P.A. Rap
poport 1982, s. 108). Na podstawie analogii do innych
zabytków tego typu (np. rotunda p.w. św. Prokopa
w Strzelnie w Polsce) oraz analizy archeologiczno-architektonicznej, rotundę p.w. św. Eliasza odnosi się do drugiej
połowy XII w.
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Rye. 14. Halicz (Kryłoś) plan halickiej katedry p.w. Zaśnięcia NMP; (wg P.A. Rappoport 1982, s.
126, 187)
Abb. 14. Halilsch (Kryłoś), Plan des Maria-Einschlafen-Kirche; (nach P.A. Rappoport 1982, S. 126,
187)
Phc. 14. TajiHH (Kpbmoc) ruiaH rajmuKOH Ka^enpu YcneHna Eoropoajmu (corn. n . A. PannonopT
1982, c. 126, 187)
6. O.M. Ioannisjan 1994, s. 105— 106, il. 12; M.K. Karger 1960,
s. 70—71, 1976; 54; Ju.V. Lukoms’kyj 1991, s. 18, 20—21;
P.A. Rappoport 1982, s. 108.
8 f. średniowieczny Halicz
KRYŁOŚ (Kryłoś), galyc’kyj rajon, ivano-frankivs’ka oblast’.
1. Grodzisko we wsi Kryłoś.
2. Cerkiew. Ryc. 14.
3. 1187 r. — informacja o pochowaniu księcia Jarosława
Ośmiomysła „w cerkwi Bogarodzicy” (IL [w:] PSRL, 1962, t.
II, 6695). Sobór p.w. Zaśnięcia NMP.
4.1. Zachowały się fundamenty dawnej budowli (miejscami
w całości, miejscami częściowo rozebrane), zachował się fra
gment (długości 10 m, wysokości 1,5 m) południowej ściany
oraz cokół murów naziemnych środkowej i południowej apsydy świątyni. W centralnej nawie i zachodniej galerii oca
lały fragmenty posadzki układanej z płytek alabastru i pias
kowca.
4.2. Orientowana, azymut 100°, duża czterofilarowa, trzyapsydowa świątynia z trzech stron otoczona galeriami. Ogólne wy
miary cerkwi: długość 37,5 m, szerokość 32,5 m, długość
boków podkopułowego kwadratu ok. 7 m, szerokość fun
damentów 2—2,3 m, szerokość fundamentów apsydy
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1,7—2,2 m, głębokość ich posadowienia 2,8 m od pierwo
tnego poziomu katedry, szerokość ścian naziemnych
1,4—1,5 m. Na podstawie dwu znalezionych podczas badań
bloków — fragmentów kolumn, sądzić można, iż podkopułowe filary były okrągłe o średnicy 1 m. Podłoga świątyni
wyłożona była płytami kamiennymi z alabastru i piaskowca
oraz ceramicznymi polewanymi płytkami, między innymi re
liefowymi, część podłogi cerkwi wyłożona była drewnem.
W konturach fundamentów zaznaczone występy płaskich pilastrów wewnętrznych i zewnętrznych ścian. W oparciu
o znalezione rzeźbione detale architektoniczne, fragmenty
tynków ze śladami fresków oraz fragmenty ołowianych płyt
z pokrycia dachu, rekonstruuje się dalsze elementy wystroju
świątyni jak: poziome gzymsy, fryz arkadowy, obecność ma
lowideł freskowych, pokrycie dachu ołowianymi płytami.
Dolny rząd ciosów ścian naziemnych tworzy wysunięty
o 10 cm cokół. Pod posadzką cerkwi znajdowały się
pochówki.
4.3. Fundamenty cerkwi wzniesione zostały w technice opus empelctum, po obu bokach układano duże prostokątne ociosa
ne bloki kamienne, a przestrzeń między nimi zapełniono
drobnymi kamieniami przemieszanymi z zaprawą murarską.
Bloki użyte w fundamentach wykonano z białego wapienia,

4.5.

4.6.

4.7.
5.1.

5.2.

nieliczne z alabastru, wysokość 20—50 cm, w fundamentach
wyróżniono dwa rodzaje zaprawy: lepszą — twardą z do
mieszką węgielków drzewnych i gorszą, bardzo chudą, z zie
lonkawego piasku i wapienia. Mury naziemne zbudowane
również w technice opus emplectum, wewnątrz ścian dodat
kowe wzmacniające wiązania drewniane (ankry) o czym
świadczą odkryte wewnątrz ścian otwory po spróchniałych
belkach, ciosy wapienne i alabastrowe, wysokość ciosów
w zachowanym fragmencie ściany południowej: 34, 54, 32
i 26 cm, staranniej opracowane niż bloki użyte w fundamen
tach, zaprawa trwała, popielato-szarego koloru.
Propozycja rekonstrukcji bryły budowli w formie typowej
trzyapsydowej, trzynawowej, zwieńczonej kopułą cerkwi oto
czonej z trzech stron galeriami (Ju.V. Lukoms’kyj 1991, s. 9,
il. 4.2, za Tisom).
Cerkiew katedralna dawnego Halicza (Ja. Pasternak 1938, s.
57—65), pogląd przyjęty w nowszej literaturze (P.A. Rap
poport 1982, s. 108; Ju.V. Lukoms’kyj 1991, s. 7).
Centrum grodu dawnego Halicza.
W latach 1936—1939 wykopaliska Ja. Pastemaka kierujące
go ekspedycją Towarzystwa Naukowego im. T. Szewczenki
(Ja. Pasternak 1938, s. 57—65; 1944, s. 82—131). W 1955 r.
100 m na zachód od budowli odkopane zostało rumowisko
polewanych ceramicznych płytek zapewne wyrzuconych z so
boru (M.V. Malevskaja, P.A. Rappoport 1978, s. 87—91).
W lalach siedemdziesiątych XX w. ruiny budowli został)'
ponownie odsłonięte, następnie zakonserwowane i nadłożone
nowym mu rem.
Badania Ja Pasternaka były uwieńczeniem długiego okresu
poszukiwań katedry halickiej (A. Czołowski 1892, 155—157;
J. Pełeński 1916, 105—124), w ich wyniku pod mierzącą
1,50—3,00 m warstwą gruzów, w której zalegał cmentarz
nowożytny (XVI w. — pocz. XIX w.) odkryto fundamenty
katedry, wierzchnia warstwa gruzu datowana była „boralynkami” Jana Kazimierza, srebrnymi monetami Augusta Adol
fa, miedziakami Augusta 111. Fundamenty katedry i frag
menty jej posadzki zachowały się pod dolną warstwą gruzu,
w której wystąpiły kawałki wapienia i alabastru, tynku, za
prawy murarskiej, fragmenty blachy ołowianej z dachu kate
dry, polewane ceramiczne płytki posadzkowe, fragmenty ro
mańskich i wczesnogolyckich rzeźb architektonicznych, frag
menty porozbijanych i nadtopionych dzwonów cerkiewnych
z ostatnich czasów istnienia katedry, moneta Wacława II
Czeskiego z lat 1300—1305 oraz fragmenty ceramiki z epoki
grodziskowej, które wystąpiły też pod poziomem posadzki
w głównej apsydzie i przed głównym wejściem do katedry
(Ju. Pasternak 1938). Zabytki ruchome: okruchy tynku po
malowane przeważnie na jeden kolor (biały, żółty, niebieski,
różowy, czerwony, brązowy i prawie czarny), stopione i nad
palone fragmenty blachy ołowianej grubości 2 mm z po
krycia dachu świątyni, wapienne i alabastrowe płyty
z podłogi katedry oraz posadzkowe płytki ceramiczne
z żółtą, brązową i zieloną glazurą gładkie i reliefowe, ka
mienne rzeźbione detale architektoniczne fragmenty fryzu
arkadowego, fragmenty cienkich kolumienek, baz i gzym
sów, archi wolt, słupów podkopułowych, wsporników ozdo
bionych rzeźbionymi ludzkimi i zwierzęcymi maskami. Pod
posadzką świątyni odkryto pochówek, w przedsionku kated
ry na głębokości 10 cm pod drewnianą podłogą, znaleziono
sarkofag (najprawdopodobniej wyrabowany), wykuty z wa
piennego monolitu przykryty grubą popękaną płytą, powie
rzchnia sarkofagu pozbawiona była ozdób, pokrywa miała
lekko daszkowatą formę, długość sarkofagu 2,07 m (w świe
tle 1,80 m), szerokość 0,72 m (w świetle 0,45 m), wysokość
0,65 m, w sarkofagu spoczywał kompletny szkielet starszego

mężczyczny, obserwacja stratygraficzna wykazała, że sarko
fag złożono w czasie gdy świątynia funkcjonowała. Obok
sarkofagu spoczywał pochówek młodej kobiety, przy której
znaleziono rozgnieciony mały pucharek tulipanowej formy
z cienkiego szkła. W toku wykopalisk znaleziono również:
fragmenty ceramiczne z epoki grodziskowej (Ja. Pasternak
1938, 61), fragmenty porozbijanych i nadtopionych
dzwonów cerkiewnych, pochodzących z ostatnich czasów ist
nienia cerkwi (XIV w.), wczesnogotyckie detale architektoni
czne.
5.3. Druga połowa XII w. czyli czas panowania księcia Ja
rosława Ośmiomysła (Ja. Pasternak 1938, s. 64). Czterdzies
te, pięćdziesiąte lata XII w. (P.A. Rappoport 1982, s. 108).
6. A. Czołowski 1892, s. 155—157; Ju. Lukoms’kij 1991, s.
6—10; M.V. Malevskaja, P.A. Rappoport 1978, s. 87—91; Ja.
Pasternak 1938, s. 57—65; 1944, s. 83—131; J. Pełeński 1914,
s. 105—124; P.A. Rappoport 1982, s. 108.
8 g. średniowieczy Halicz
HROBYS’KA (Cvyntarys’ka), galyc’kyj rajon, ivano-frankivs’ka oblast’.
1. Uroczysko „Cvyntarys’ka.
2. Cerkiew. Ryc. 15.
4.1. Podczas badań przeprowadzonych w latach osiemdziesiątych
XIX w. odkryto fundamenty zachodniej i południowej ścia
ny oraz czterech podkopułowych filarów cerkwi, (część
wschodnia budowli była niedostępna dla badań, gdyż znaj
duje się pod szosą Halicz-Kałusz). Badania prowadzone
w 1985 roku ujawniły, że zabytek jest obecnie w znacznie
gorszym stanie zachowania, w wielu miejscach zachował)’ się
jedynie rowy fundamentowe.
4.2. Budowla orientowana, odsłonięta część fundamentów zary
sowuje prostokąt, którego dłuższy bok o długości 12 m wy
znacza szerokość cerkwi. W jej wnętrzu odkryto fundamenty
czterech podkopułowatych filarów o wymiarach 2 x 2 m,
jedynie fragment zaokrąglonego fundamentu we wschodniej
części ściany północnej wskazuje na trzyapsydowe zakończe
nie budowli, szerokość fundamentów 1,5 m.
4.3. Fundamenty wybudowane zostały z dużych brył trawertynu
z domieszką tłuczonego marglu i drobnych nieobrobionych
kamieni.
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Ryc. 15. Halicz — plan cerkwi w uroczysku „Cvyntarys’ka”;
(wg P.A. Rappoport 1982, s. 126, 187)
Abb. 15. Halitsch — Plan der Kirche in der Einóde „Cvyn
tarys’ka”; (nach P.A. Rappoport 1982, S. 126, 191)
Puc. 15. TajiHH — ruiaH uepKBH b ypoHmpe „U,BhiHTapbicbKa“ ;
(corn. FI. A. PannopT 1982, c. 126, 191)
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Ryc. 16. Halicz, plan cerkwi w uroczysku „Kyrylivka”; (wg P.A.
Rappoport 1982, s. 126, 195)
Abb. 16. Halitsch, Plan der Kirche in der Einóde „Kyrylivka”;
(nach P.A. Rappoport 1982, S. 126, 195)
Puc. 16. TajiHH, miaH nepicBH b yponame „KupbiJiHBKa11; (corn,
n . A. PannonopT 1982, c. 126, 195)
4.5. Próbę rekonstrukcji bryły budowli jako niewielkiej cerkwi
zwieńczonej kopułą przedstawił Ju.V. Lukoms’kyj (1991, s.
13, il. 6.3.).
4.6. Szaraniewicz na podstawie toponimu „kościelisko” uważał
obiekt za pozostałość kościoła św. Anny, (J. Szaraniewicz
1888, s. 7— 11), jednak Pełeński sprostował ten pogląd wy
kazując iż mury są pozostałością cerkwi (J. Pełeński 1914, s.
77).
5.1. lata osiemdziesiąte XIX w. — badania prowadzili J. Szara
niewicz o L. Lawrecki (J. Szaraniewicz 1888, s. 7—11). 1985
rok — badania Ekspedycji Leningradzkiej pod kierunkiem
0 JM. loannisjana.
5.2. Zabytki ruchome: kamienny sarkofag oraz fragment ka
miennego detalu architektonicznego.
5.3. W oparciu o charakter planu budowli należy ją datować na
drugą połowę XII w. (Ju.V. Lukoms’kyj 1991, s. 14).
6. Ju.V. Lukoms’kyj 1991, s. 12— 14; Ja Pasternak 1944, s. 77; J.
Pełeński 1914, s. 77; P.A. Rappoport 1982, s. 109; J. Szaranie
wicz 1888, s. 7—11.
8 h. średniowieczny Halicz
W okolicy Halicza, na prawym brzegu rzeki Łomnicy, w uroczys
ku „Kyrylivka”, (cerkiew zwana cerkwią pod lasem „Dibrova”
(Dąbrowa) lub cerkwią „nad Borśćovom”).
2. Cerkiew. Ryc. 16.
4.1. Z cerkwi zachowały się fundamenty zarysowujące plan daw
nej świątyni.
4.2. Orientowana cerkiew czterofilarowa, trzyapsydowa, ogólne
rozmiary zabytku: 15,15 x 20,20 m, fundamenty ścian masy
wne, ich szerokość od 1,7 do 2,6 m, głębokość fundamentów
ścian 1,4 m, a słupów 2,0 m, na zewnętrznych bokach fun
damentów znajdują się nieduże wypusty zaznaczające miejs
ca płaskich pilastrów.
4.3. Konstrukcja podstawy budowli wykonana bardzo dokładnie
z regularnych rzędów kamienia rzecznego na glinie i wapien
no-piaskowej zaprawie z dodatkiem węgielków drzewnych
1 wypalonej gliny.
4.6. Cerkiew klasztorna (J. Pełeński 1914, s. 76). Wezwanie świą
tyni św. Cyryla rekonstruowane na podstawie nazwy terenu
„Kyrylivka” gdzie znajdowała się cerkiew (J. Pełeński 1914,
76).
5.1. Wykopaliska I. Szaraniewicza i L. Lawreckiego. Początek
XX w. zabytek powtórnie w kilku miejscach rozkopał J.
Pełeński (1914, s. 74—76). 1981—1984 ruiny badała grupa
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Halickiej Archeologicznej Ekspedycji ze Lwowa (Ju.V. Lu
koms’kyj 1991, s. 16—19).
5.2. W 1882 r. I. Szaraniewicz i L. Lawrecki ujawnili fundamen
ty kamiennej cerkwi, a J. Zacharjewicz po dokonaniu po
miarów budowli przedstawił rekonstrukcję planu zabytku
na poziomie ścian, (początkowo naukowcy uważali bu
dowlę za pozostałość soboru Zaśnięcia NMP). J. Pełeński
opublikował nieco inny plan niż J. Zacharjewicz oraz na
podstawie nazwy „Kyrylivka”, używanej na określenie
miejsca gdzie stała cerkiwe, uznał ruiny za pozostałość kla
sztornej cerkwi św. Cyryla. W trakcie badań 1981—1982
zweryfikowano dane dotyczące planu świątyni, jej wy
miarów, głębokości posadowienia fundamentów. Ju.V. Lu
koms’kyj stwierdza, że niektóre cechy planu fundamentów
(takie jak: występy pod pilastry ścian, osobno ułożone pod
stawy filarów, regularne murowanie z kamienia rzecznego)
wskazują na charakter halickiej szkoły architektonicznej,
inne (jak olbrzymie węzły apsydowych połączeń) odnoszą
ten zabytek do wieżopodobnych świątyń nowego już typu
architektonicznego w architekturze dawnej Rusi końca XII
i początku XIII w. (Ju.V. Lukoms’kyj 1991, s. 18). Mate
riał zabytkowy: fragmenty kamiennego rzeźbiarskiego wy
stroju architektonicznego.
5.3. Na podstawie fragmentów dekoracji datowanie cerkwi na
leży odnieść do ostatniej tercji XII w. (Ju.U. Lukoms’kyj
1991, s. 18).
6. Ju.V. Lukoms’kyj 1991, s. 16—19; J. Pełeński 1914, s. 74—76;
P.A. Rappoport 1982, s. 110—111.
8 i. okolice średniowiecznego Halicza
POBEREŻŻJA, galyc’kyj rajon, ivano-frankivs’ka oblast’.
1. Pole „Murovanka”.
2. Budowla sakralna — tetrakonchos. Ryc. 17.
3. Ja. Pasternak twierdził, że mury na polu „Murovanka” to
pozostałości klasztoru p.w. świętych Borysa i Gleba; wybudo-

Ryc. 17. Halicz. Plan tetrakonchosu w miejscowości Pobereżżja;
(wg P.A. Rappoport 1982, s. 126, 196)
Abb. 17. Halitsch. Plan von Tetrakonchos in Pobereżżja; (nach
P.A. Rappoport 1982, S. 126, 196)
Phc. 17. rajiHH. IIjiaH TeTpaKOHXH b IToóepeacbe (córa. n . A.
PannonopT 1982, c. 126, 196)

wanego przez Daniela Halickiego (M.K. Karger 1976, s. 54;
za: Pasternak rękopis).
4.1. Podczas wykopalisk w 1935 roku odkryło część zachowa
nych fundamentów, fragmenty murów z wapiennych ciosów
oraz pozostałości posadzki z kamiennych płyt. Wykopaliska
amatorskie oraz wybieranie kamienia w celach gospodar
czych powodowały dalsze zniszczenia zabytku. W czasie ba
dań w 1959 roku odkryto tylko fundamenty budowli
(częściowo wybrane) oraz pojedyncze ciosy in silu.
4.2. Budowla miała formę tetrakonchosu, ogólna zewnętrzna śre
dnica fundamentów 22 m, wewnętrzna 15,5 m, szerokość
fundamentu dochodziła do 3,5 m, głębokość ich posadowie
nia do 1,5 m. W oparciu o znalezione podczas wykopalisk
zabytki: kamienne detale architektoniczne, fragmenty blach
ołowianych z pokrycia dachu oraz części posadzki z kamien
nych płyt o wymiarach 70 x 70 cm, można rekonstruować
elementy wystroju architektonicznego świątyni. Kamienne
płyty posadzki ułożone zostały na warstwie żółtej i czarnej
gliny, grubości do 20 cm, pod którą leżała warstwa z wa
piennych ociosków.
4.3. Fundament ułożony z nieobrobionych kamieni, łączonych
wapienno-piaskową zaprawą z dodatkiem węgla drzewnego.
Ściany wzniesione z dużych ciosanych bloków wapienia.
4.5. Ju.V. Lukoms’kyj opierając się na fakcie nadzwyczajnej masywności fundamentu zabytku uważa, że opisywany lelrakonchos był budowlą dwu lub trzykondygnacyjną (Ju.V.
Lukoms’kyj 1991, s. 22).
4.6. Cerkiew klasztorna (por. 3.).
5.1. 1935 rok — badania prowadził Ja. Pasternak (1944, s. 82),
nieopublikowany rękopis Ja. Pasternaka (Pasternak — ręko
pis) wykorzystał między innymi M.K. Karger (1976, s.
54—55). Lata pięćdziesiąte XX wieku badania Halicko-Wołyńskiej Archeologicznej Ekspedycji Leningradzkiego
Oddziału IHMK AN ZSRR pod kierunkiem M.K. Kargera,
prowadzono wspólnie z Halicko-Wołyńską architektoniczno-archeologiczną ekspedycją Lwowskiego Narodowego Uni
wersytetu: 1955 r. — rekonesans wstępny, 1959 r. — sys
tematyczne badania archeologiczne.
5.2. Badania w 1935 roku objęty tylko środkową partię budowli
(właściciele pól, na których znajdowały się wschodnia i zachod
nia część ruiny nie wyrazili zgody na prowadzenie wykopalisk).
Ja. Pasternak uważał, że odkopane przez niego ruiny stanowią
pozostałości rotundy; niewyjaśniona pozostała kwestia wschod
niego zamknięcia budowli, Pasternak sądził, że w tej części
rotunda mogła mieć trzy apsydy. Badania w 1959 roku do
prowadziły do zweryfikowania poglądów dotyczących planu
budowli: (był to tetrakonchos, a nie jak sądził Ja. Pasternak
rotunda) i wykonania nowych dokładnych pomiarów (M.K.
Karger 1976, 54—59). Zabytki ruchome: z badań w 1935 roku:
kamienne płyty posadzkowe, fragmenty uszkodzonych przez
ogień ołowianych blach z pokrycia dachu, liczne kamienne
detale architektoniczne (między innymi kamień z górnego za
mknięcia podwójnego okna, fragment archiwolty portalu, wielokąlna kolumienka) oraz fragmenty rzeźby architektonicznej
w stylu romańskim, z badań w latach pięćdziesiątych XX w.:
nieliczne fragmenty rzeźbionych kamieni.
5.3. Według hipotezy Ja. Pasternaka (por. 3.) świątynia stanowi
pozostałość cerkwi klasztoru p.w. świętych Borysa i Gleba
wybudowanego w XIII w. Karger wiąże ogólnie odkryty
zabytek z grupą przedromańskich i romańskich świątyń
— tetrakonchosów z terenów Polski, Czech i Węgier (M.K.
Karger 1976, s. 57—59).
6. M.K. Karger 1976, s. 53—59; Ju.V. Lukoms’kyj 1991, s. 20,
22—23; Ja. Pasternak rękopis; 1944, s. 82; P.A. Rappoport
1982, s. 111.

9.
1.
2.
3.

IMIELNO, gm. Imielno, woj. Kielce
Kościół parafialny p.w. Panny Marii i św. Mikołaja.
Kościół. Ryc. 18.
1230 rok (Kodeks Mogilski, nr 11), 1325 rok — wzmiankowa
ni w wykazach dziesięciny dwaj współplebani i prebendarz
{Acta Camerae Apostolicae, MPV, I, 131, 203).

Ryc. 18. Imielno — plan kościoła; (wg Z. Świechowski 1963, II.
92)
Abb. 18. Imielno — Plan der Kirche; (nach Z. Świechowski
1963, Abb. 92)
Phc. 18. MMejibHO — nnaH Kocrejia; (com. 3. CBexoBCKH 1963,
II, 92)
4.1. Zachowane mury obwodowe, częściowo z cokołem ze
wnętrznym i z lizenami, północne okno prezbiterium, filary
przyścienne ze służkami narożnymi w prezbiterium.
4.2. Kościół orientowany, bazylika trójnawowa (?), filarowa (M.
Pietrusińska 1971, s. 696), filarowa (?) (E. Dąbrowska 1965,
s. 209), trójnawowa bezfilarowa (A. Żaki 1974, s. 537).
Wymiary korpusu nawowego: wymiary korpusu nawy
14,80 x 9,00 (E. Dąbrowska 1965, s. 209), długość korpusu
nawowego 14,80 m, szerokość nawy głównej 5,70—5,30 m,
nawy południowej 1,50—2,00 m, nawy północnej 1,80 m, od
wschodu do nawy przylega wyodrębnione, prostokątne,
dwuprzęsłowe prezbiterium o wymiarach 8,85 x 6,00 m (M.
Pietrusińska 1971, s. 696). Północne okno prezbiterium za
mknięte półkoliście i oprofilowane wałkiem, w prezbiterium
filary przyścienne ze służkami narożnymi, na jednym
z ciosów zewnętrznych znak kamieniarski w postaci za
chodzących na siebie kół.
4.3. Murowany z ciosów wapienia pińczowskiego.
4.5. „Zachowany niemal w całości” (A. Żaki 1974, s. 537), prob
lem obecności filara i naw (zob. 4.2.).
4.6. Wiejski kościół parafialny (Z. Świechowski 1990, s. 43).
5.1. 1952—1954 prace restauracyjne (E. Krygier 1956).
5.2. Zabytki ruchome: dwa fragmenty naczyń ciemnosiwych
z odcieniem brunatnym, silnie obtaczane, ornament żłob
ków poziomych, taśma plastyczna ukośnie nacinana. Znale
zisko powierzchniowe (osada?) z terenu cmentarza wokół
kościoła parafialnego zebrał W. Kosterski (E. Dąbrowska
1965, 209).
5.3. Druga-trzecia ćwierć XIII w. (M. Pietrusińska 1971, s. 696),
druga ćwierć XIII w. (Z. Świechowski 1963, 55; A. Żaki
1974, 537), pomiędzy 1217 a 1239 r. (K. Białoskórska 1963,
s. 255—256).
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Ryc. 19. Jędrzejów — plan wykopalisk pozostałości kościoła przedcysterskiego (na tle kościoła cysterskiego): a — relikty murów kościółka z XII w. zachowane w bryle bazyliki z XIII w.;
b — relikty fundamentów kościółka z XII w. odkryte w trakcie badań archeologicznych; c — rekonstruowany przebieg fundamentów i reliktów murów; d — pozostałości
obiektów młodszch niż XIV w.; e — wykop odwadniający; (wg Z. Lechowicz 1982, ryc. 1)
Abb. 19. Jędrzejów — Plan der Ausgrabungen vorzisterzienser Kirchen-uberreste (im Hinlergrund der Zisterzienserkirche): a — Mauerrelikte der Kirche aus dem 12. Jh. im Kórper der
Basilika aus dem 13. Jh.; b — Fundamentrelikte der Kirche aus dem 12. Jh., wahrend archaologischer Untersuchungen entdeckt; c — rekonstruierter Verlauf der Fundamente
und Mauerrelikte; d — Oberreste der Objekte, die aus der Zeit vor dem 14. Jh. stammen; e — Entwasserungsgraben; (nach Z. Lechowicz 1982, Abb. 1)
Phc. 19. EimaceioB — ruiaH paciconoic ocTaTKOB nouHcrepiiHaHCKOro Kocrejia (na ({joae UHCTepunaHCKoro Kocrejia): a — pejwKThi cren Kocrena XII b., coxpaHHBinnecfl b rjibióe
6a3HJiHKH XIII b.; b — pejiHKTbi 4>ynaaMeHTa KOCTejia XII b., BusBJieHHoro b xoae apxeonormiecKHUX uccnenoBaHHu; c — peKOHCTpyapoBaHHue onepraHna (hynnaMeHTa
h pejiHKTOB ctch; d — ocTaTKH oSteKTOB Monoxce XIV b.; e — MejiHOpaTHBHuii pacKon (corn. 3. JlexoByn 1982. puc. 1)

6. K. Białoskórska 1963, s. 255—256; E. Dąbrowska 1965, s.
208—210; E. Krygier 1956; M. Pietrusińska 1971, s. 969; Z.
Świechowski 1963; s. 55—56; 1990, s. 43, 51; A. Żaki 1974, s.
109, 148, 168, 517, 537.
10. JANUSZOW ICE, gm. Gnojno, woj. Kielce
1. Rozebrana budowla ciosowa — lokalizacja zabytku nie zo
stała dokładnie ustalona. Kamienna głowa [w zbiorach T.
Gostyńskiego (Z. Świechowski 1963, s. 62)].
2. Kamienna głowica kolumny pochodząca (?) z rozebranej bu
dowli ciosowej.
4.1. na terenie Januszowie znajdowała się budowla ciosowa, ro
zebrana w 1923 r., do jej reliktów być może należy od
naleziona w 1956 r. głowica.
4.2. Brak danych dotyczących planu budowli, głowica czworo
boczna, wymiary 0,24 x 0,15 m (góra), 0,14 x 0,105 m (dół),
wysoka około 0,16 m, osadzona była na filarku o pros
tokątnym przekroju.
4.3. Głowica kuta w piaskowcu.
5.2. Głowica być może pochodząca z budowli.
5.3. Głowica datowana w oparciu o formy ornamentacji na
pierwszą połowę XIII w., określenie chronologii utrudnia
prymitywizm jej wykonania, nie wykluczający możliwości
późniejszego powstania (Z. Świechowski 1963, s. 62; J.
Wiśniewski 1929, s. 92).
11. JĘDRZEJÓW8, woj. Kielce
1. Opactwo cystersów p.w. P. Marii i św. Wojciecha.
2. Kościół (przedcysterski). Ryc. 19.
3. Z pierwotnym kościołem łączony przekaz Długosza o wznie
sieniu i poświęceniu kościoła przez biskupa Maura w latach
1109—1118 (Z. Świechowski 1963, s. 65). Z pierwszym
kościołem w Jędrzejowie część badaczy łączy również kolejne
przekazy źródłowe (por. 5.3.): 1140 — założenie klasztoru,
1146 r. — fundacja opactwa p.w. P. Marii i św. Wojciecha,
uposażenie nadane przez Janika, arcybiskupa gnieźnieńskiego
i Gedkę biskupa krakowskiego (MPH, II, 833; III, 346—348,
351), 1166— 1167 — konsekracja kościoła (KMp, II, nr 374),
kościół p.w. św. Wojciecha (?).
4.1. Zachowana apsyda zachodnia ze śladami podsklepionej empory, nasada wieży zachodniej i zachodnie naroża nawy,
fragmenty fryzu arkadowego i gzymsu, pozostałości funda
mentów murów nawy (stwierdzono fragment fundamentu,
północnej ściany nawy), fundamentów apsydy wschodniej
i muru poprzecznego pomiędzy apsydą wschodnią a nawą.
4.2. Kościół orientowany, jednonawowy, od zachodu zakończo
ny apsydą mieszczącą emporę, nad apsydą ośmioboczna
wieża. Od wschodu zakończony półokrągła apsydą prezbiterialną. Szerokość fundamentów północnej ściany nawy, ap
sydy wschodniej i muru poprzecznego pomiędzy apsydą
wschodnią i nawą 1,60—1,80 m, głębokość posadowienia
1,36—1,45 m. Wewnętrzne wymiary budowli: 10,00 m, sze
rokości 6,30 m, apsydy: zachodnia — średnica 3,30 m,
wschodnia — średnica 3,60 m.
4.3. Fundamenty wykonane z kamienia łamanego, układanego
warstwami i zalanego zaprawą wapienną, ściany wzniesione
z regularnej kostki piaskowca w wątku petit appareil, typ
konstrukcji opus emplectum, lica ścian z kostki.
4.5. Dwuapsydowy jednonawowy kościół z emporą oraz ośmioboczną wieżą nad emporą (Z. Lechowicz 1982, s. 228).
4.6. Kościół grodowy z początków XII w. przekazany cyster
som i poświęcony w 1166—1167 r. (T. Szydłowski
1926—1927, s. 229—234) lub też kościół możnowładczy
znajdujący się w siedzibie feudała, być może w grodzie (Z.
Świechowski 1963, s. 65). Pogląd odmienny: kościół wznie
siony w związku z przybyciem cystersów, a nie jako

świątynia grodowa lub kaplica feudała (A. Tomaszewski
1974, s. 124—128).
5.1. Lata dwudzieste XX w. — ujawnienie w murach kościoła
klasztornego z początków XIII w. partii starszej budowli (T.
Szydłowski 1928, LX). 1977 rok — badania Zespołu
Łódzkiej Pracowni Archeologicznej PKZ, pod kierunkiem Z.
Lechowicza na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków w Kielcach, konsultacja A. Tomaszewskiego i J.
Gąssowskiego, badania rozpoczęto jako nadzór archeologi
czny nad pracami ziemnymi, a następnie ich zakres roz
szerzono w celu ustalenia formy przestrzennej kościoła
przedcysterskiego (IA. Badania 1977, 1978, s. 169; Z. Lecho
wicz 1978; 1982).
5.2. W 1977 roku nadzorem objęto prace ziemne w obrębie
obecnego kościoła, krużganka dziedzińca klasztornego.
W toku przeprowadzonych prac ujawniono część funda
mentów północnego muru nawy kościoła, apsydy wschod
niej i muru poprzecznego pomiędzy tą apsydą a nawą — po
zwoliło to zrekonstruować plan pierwotnej budowli,
szczególnie jej części wschodniej, która do tej pory nie była
znana. W czasie prac zbadano głębokość posadowienia i sze
rokość odkrytych fundamentów, stwierdzono ślady osadnict
wa starszego niż fundacja klasztoru. Pozyskane zabytki:
w czasie badań w 1977 r. nie natrafiono na romańskie detale
architektoniczne, materiał ruchomy stanowiły' głównie zabyt
ki nowożytne pochodzące z grobów (monety Jana Olbrach
ta, Jana Kazimierza, drewniana skrzynia-trumna, gwoździe
okuć trumien, kości ludzkie, fragmenty ceramiki i naczyń
szklanych z XVII—XVIII w.).
5.3. Z. Świechowski czas wzniesienia pierwszego kościoła w Ję
drzejowie zawężał do lat 1109—1118 odnosząc do niego prze
kaz J. Długosza o wzniesieniu i poświęceniu kościoła przez
biskupa Maura (Z. Świechowski 1963, s. 65). T. Szydłowski
uważał obiekt za kościół z początków XII w., przekazany
cystersom i poświęcony w 1166—1167 r. (T. Szydłowski
1926—1927, s. 229 - 234). A. Tomaszewski (1974, s.
124—128) czas powstania kościoła przesuwa na lata
1166—1167 i uważa, że wybudowany został w związku
z przybyciem cystersów. Z. Lechowicz na podstawie analizy
wyników badań przeprowadzonych w 1977 roku, stwierdza,
że prace te ujawniły ślady osadnictwa starszego niż fundacja
kościoła, a opactwo nie zostało wzniesione na „surowym
korzeniu”, również skucie fryzu arkadowego i gzymsu na
ścianach empory kościoła przedcysterskiego wiązać można
z włączeniem zachodnich partii pierwotnego kościoła w mury
bazyliki opactwa cysterskiego w początkach XIII w. — wska
zuje to, iż budowla ta prawdopodobnie nie została wzniesiona
w związku z przybyciem cystersów, także niektóre elementy
przestrzennego układu świątyni pozwalają wiązać jej powsta
nie raczej z początkiem, a nie z drugą połową XII wieku.
Obserwacje te skłoniły Z. Lechowicza do odniesienia czasu
powstania pierwotnego kościoła w Jędrzejowie do lat
1109—1118 (Z. Lechowicz 1982, s. 231).
6. E. Dąbrowska 1955, s. 212—214; IA. Badania 1977, 1978, s.
169; Z. Lechowicz 1978; 1982; M. Pietrusińska 1971, s. 697; T.
Szydłowski 1926—1927; 1928; Z. Świechowski 1963, s. 65; A.
Tomaszewski 1974, s. 124—128; J. Zachwatowicz 1971, s. 136;
A. Żaki 1974, s. 537.
12. KACICE, gm. Słomniki, woj. Kraków
2. Kaplica klasztorna poćysterska (w XIX w. adaptowana na
cele gospodarcze). Ryc. 20.
3. 1222 r. — Per... Ivonern... in Kacich ordo Cisterciensis statuitur
(MPH, II, s. 802). 1222 r. w uposażeniu konwentu cysters
kiego sprowadzonego z Lubiąża wymieniona wieś Kacice
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4.3.
4.4.

01____________5m
i
Ryc. 20. Pocysterski obiekt w Kacicach — plan; (wg Z. Świe
chowski 1963, II. 153)
Abb. 20. Zisterzienserobjekt in Kacice — Plan; (nach Z. Świe
chowski 1963, Abb. 153)
Phc. 20. riouHCTepu,naHCKHH obteKT b Kammax — nnaH (corn.
3. CBexoBCKH 1963, II. 152)
(Kodeks Mogilski, nr 2). 1225 r. — przeniesienie klasztoru
z Kacie do Mogiły (Kodeks Mogilski, nr 4 — dokument pod
robiony). Połowa XV w. — Długosz pisze, że istniejąca za jego
czasów aedicula ex muro w Kacicach została zbudowana przez
pierwotnie tam osadzonych cystersów (Długosz, LB, III, 425).
4.1. Zachowane mury obwodowe i pierwotne (?) sklepienie, adap
tacja na cele gospodarcze zatarła pierwotny układ bryły,
mury podwyższone, wnętrze przedzielone przez założenie
w połowie wysokości sklepień. W ścianie wschodniej zamu
rowane okno, portal obecnie w sąsiadującej z kaplicą piw
nicy, pierwotnie osadzony był zapewne w otworze wejścio
wym w ścianie zachodniej.
4.2. Budowla orientowana jednoprzeslrzenna, na planie prosto
kąta, wymiary wnętrza 5,60 x 4,48 m.
4.3. Ciosy piaskowca.
4.5. Dobry stan zachowania obiektu (zob. 4.1.).
4.6. Budowla sakralna wzniesiona dla sprowadzonych do Kacie
cystersów po przeniesieniu cystersów do Mogiły (1225 r.)
nadal pełnią rolę kaplicy.
5.1. 1901 r. — oględziny i pomiary M. Wawrzenieckiego (1912).
5.3. Obiekt w Kacicach datowany jest głównie w oparciu o dane
źródeł pisanych — sprowadzenie cystersów do Kacie
(1222 r.) i przeniesienie cystersów z Kacie do Mogiły
(1225 r.) (zob. 3.); 1218— 1225 (?) (M. Wawrzeniecki 1912,
LIII); około 1220—1225 (Z. Świechowski 1963, 71);
1220—1225 (A. Żaki 1974, 537).
6. T. Szydłowski 1928, s. 78; Z. Świechowski 1963, s. 71; Z.
Świechowski, J. Zachwatowicz 1958, s. 139—173; M. Waw
rzeniecki 1912, LIII—LIV; J. Wiśniewski 1917, s. 174—178;
A. Żaki 1974, s. 520, 537.
13. KIELCE, woj. loco
1. Na miejscu obecnej katedry.
2. Kościół.
3. 1171 r. — fundacja kolegiaty przez biskupa krakowskiego
Gedkę (MPH, IV, 12). 1213 r. — inkorporacja prebendy
w Kijach do kolegiaty kieleckiej (KKK 1, nr 9). 1212, 1214,
1229 r. — wzmiankowany kustosz i kanonik kolegiaty (KMp,
I, nr 9). 1214 r. — poświadczony prepozyt (KMp., I, nr 9, II,
nr 383). 1229 r. — wzmiankowani kanonicy i wikariusze (Ko
deks Mogilski, nr 9). Kościół p.w. Panny Marii,
4.1. Zachowane fragmenty ciosów i półkolumienek oraz polewa
ne płytki posadzkowe odkryte w wykopach na zewnątrz
obecnej katedry, fragment oprofilowanego ciosu w murach
obecnego kościoła.
4.2. O pierwotnym wystroju kościoła świadczą odkryte płytki
ceramiczne pokryte polewą jasno- lub ciemnobrązową ewen
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4.6.
4.7.
5.1.

5.2.

5.3.

tualnie burnatną, gładkie i wytłaczane. J. Kuczyński uważa,
że płytki wytłaczane mogły stanowić pola poprzedzielane
pasami płytek nieomamentowanych (poprzez analogie do
układów płytek odkrytych na Wawelu oraz podczas badań
nieistniejącego obecnie kościoła p.w. św. Marii Magdaleny
w Krakowie) (J. Kuczyński 1964, s. 187).
Kościół murowany z ciosów piaskowca.
1 faza — budowa pierwszego kościoła, poświadczona źródła
mi pisanymi (por. 3.) na początek lat siedemdziesiątych XII
w., uzupełnieniem wystroju tej fazy budowli było ułożenie
około przełomu pierwszej i drugiej ćwierci XIII w. posadzki
z płytek ceramicznych; kościół ten zniszczony został przez
pożar przypuszczalnie około połowy lub w trzeciej ćwierci
XIII w. (od połowy XIII do połowy XIV w. okres odbudowy
kościoła) (J. Kuczyński 1964, s. 189—193).
Kościół kolegiacki.
Kościół położony na terenie wczesnośredniowiecznej osady.
W latach 1961—1962 badania archeologiczne z ramienia
IHKM PAN w Krakowie przy współudziale Muzeum
Świętokrzyskiego w Kielcach pod kierownictwem J. Pazdu
ra, prace prowadził J. Kuczyński, [konsultacja A. Gardawski
(archeologia), Z. Świechowski (architektura), S. Trawkowski
(historia)], (J. Kuczyński 1963 a; 1963 b, 62; 1964). 1970 r.
— badania na terenie przykościelnym i w zakrystii katedry,
prace prowadził J. Kuczyński (IA. Badania 1970, 1971, s.
233). W roku 1971 badania archeologiczne prowadził dział
archeologii Muzeum Świętokrzyskiego, pracami kierował J.
Kuczyński (IA. Badania 1970, 1971, s. 233; J. Kuczyński
1971).
Badania z lat sześćdziesiątych umożliwiły określenie straty
grafii i chronologii poszczególnych faz kościoła od XII w.
do czasów ostatnich; stwierdzono, że pierwsza murowa
na świątynia została zniszczona przez pożar, pozyskano
materiał zabytkowy, stwierdzono istnienie nowożytnych
krypt pod posadzką obecnej katedry oraz fragmentarycznie
zbadano otaczający ją cmentarz. Niewielkie wymiary wy
kopów badawczych zostały podyktowane względami bez
pieczeństwa budowlanego oraz koniecznością niezakłócenia
ruchu na placu przykatedralnym, badania ograniczyły się
do założenia dwóch niewielkich wykopów — wykop I:
4,50 x 1,50 m, wykop II: 4,50 x 1,80 m na zewnątrz murów
obecnej świątyni oraz zbadania dwóch krypt (nowożyt
nych) pod katedrą (J. Kuczyński 1963 a, s. 1964). Materiał
zabytkowy: fragmenty ciosów i półkolumienek (nie zosta
ło ostatecznie wyjaśnione, czy pochodzą z pierwszego koś
cioła, czy kościoła odbudowanego po pożarze (J. Ku
czyński 1964, s. 189); polewane płytki posadzkowe, cerami
ka z wczesnego i późnego średniowiecza oraz nowożytna,
metale (gwoździe i fragmenty okuć trumiennych) oraz kości
ludzkie z używanego do XIX w. cmentarza otaczającego
kościół.
Wyniki badań archeologicznych pozwoliły na zarysowanie
chronologii najważniejszych etapów z dziejów murowanego
kościoła wzniesionego na terenie obecnego wzgórza kated
ralnego w Kielcach. Stwierdzono, iż: czas budowy pierwszej
świątyni, znany ze źródeł pisanych przypada na lata
1171— 1173; około przełomu pierwszej i drugiej ćwierci
XIII w. ozdobiono wnętrze kościoła posadzką z polewanych
płytek ceramicznych, równocześnie z zakończeniem budowy
kościoła (u schyłku XII w. lub w początkach XIII w.)
zaczęto użytkować otaczający go teren jako cmentarz.
Następnym faktem uchwytnym archeologicznie są ślady od
budowy kościoła, zniszczonego przez pożar, czas odbudowy
przypada na okres pomiędzy połową XIII a połową XIV
wieku (J. Kuczyński 1964, s. 189).

6. IA. Badania 1970, 1971, s. 233; J. Kuczyński 1963a, s. 67—89;
1963b, s. 62; 1964, s. 177—195; 1971, s. 119—133; M. Piet
rusińska 1971, s. 701—702.
14. KIJE, gm. Kije, woj. Kielce.
1. Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła.
2. Kościół. Ryc. 21.
3. Nazwa miejscowości występuje w dokumentach datowanych:
przed 1166 r. (KDP, t. 111, nr 4 oraz Album palaeographicum,
ed S. Krzyżanowski, wyd. 3, Kraków 1936, tabl. III),
1170—1175 r. (Kochanowski, Zbiór nr 94), 1198 r. (Kochano
wski, Zbiór, nr 142 i 143). Przed 1213 r. istniały w Kijach
dwie prebendy kanonickie, jedna z nich inkorporowana przez
biskupa Wincentego Kadłubka do uposażenia kolegiaty kielec
kiej (KKK, t. I, nr 9).

Abb. 21. Kije — Plan der Kirche; (nach: E. Dąbrowska 1965, S.
216, Abb. 27)
Pac. 21. Kaae — ruiaH KOCTena; (corn. E. .fl.OMÓpOBCKa 1965, c.
216, pac. 27)
4.1. Częściowo zachowane boczne mury nawy (stanowią prez
biterium obecnego kościoła), ściana północna zachowana do
wysokości 7,46 m, południowa jedynie do poziomu 0 m.
W murze południowym portal (wtórnie zamurowany),
w północnym — okno. Zachowane relikty fundamentów
zamknięcia wschodniego i ściany zachodniej nawy, pod
obecną posadzką relikty pierwotnej posadzki oraz ślady
tynków wewnętrznych.
4.2. Orientowany kościół składający się z prostokątnej nawy
o wymiarach wnętrza 7,24 x 5,60 m, zakończonej od wscho
du prostokątnym prezbiterium. Zniszczenie murów apsydy
uniemożliwiło ustalenie, czy łączyła się ona z nawą bez
pośrednio, czy poprzez uskok, rekonstruowana długość
kościoła około 9,50 m. W ścianie północnej odsłonięto obu

stronnie rozglifione okienko okrągłołukowe, w ścianie
południowej portal romański. Na podstawie wyników badań
można sądzić, że w zachodniej części nawy mieściła się empora. Posadzka w kościele wykonana była z zaprawy gip
sowej na podkładzie z tłuczonego kamienia, głębokość posa
dowienia fundamentów 1,4 m poniżej posadzki kościoła,
szerokość murów: północnego i południowego 1,50 m, za
chodniego nie większa niż 1,88 m.
4.3. Fundamenty ułożone w ciasnych wykopach rozszerzających
się ku górze, zbudowane z kamienia łamanego lub układane
go warstwami w układzie opus spicatum. Mury wzniesione
w technice opus empleclum, lica zewnętrzne wykonane
z ciosów wapiennych o wysokości warstw od kilkunastu do
40—50 cm, szerokość spoin od 1 mm do 1 cm, w wypełnisku wnętrza murów drobne kamienie zalane zaprawą;
zaprawę stanowi gips hydrauliczny.
4.6. Kościół w Kijach pełnił funkcję parafii ośrodka kaszte
lańskiego w Czechowie.
5.1. 1960—1963 badania archeologiczno-archilektoniczne A. To
maszewskiego (1963; 1964).
5.2. W toku badań stwierdzono, iż w obrębie kościoła na skutek
budowy nowożytnych krypt nie zachował się zupełnie pierwo
tny układ warstw kulturowych, jedynie pod kamiennym stop
niem przy romańskim portalu uzyskano niewielki profil nie
zakłócony wkopami, wskazujący, iż posadzka kościoła zale
gała na warstwie próchnicy przechodzącej na głębokości
około 0,80 m poniżej poziomu posadzki w lessowy calec.
Wokół kościoła stwierdzono cmentarzysko wczesnośrednio
wieczne o nieustalonej liczbie pochówków, groby orientowane
wzdłuż linii wschód-zachód, głową na wschód, jeden z gro
bów nakryły był płytą kamienną. Zabytki: drobne ułamki
ceramiki wczesnośredniowiecznej, w dwu żeńskich grobach na
cmentarzysku otaczającymi kościół znaleziono ozdoby: duże
brązowe kabłączki skroniowe i paciorki ceramiczne.
5.3. Tomaszewski budowę kościoła w Kijach wiąże z działal
nością warsztatu budowlanego twórców romańskiego
kościoła z kryptą w Wiślicy (A. Tomaszewski 1964, s. 116).
Druga ćwierć XII wieku (M. Pietrusińska 1971, s. 702).
6. E. Dąbrowska 1965, s. 215—217; M. Pietrusińska 1971, s.
702; Z. Świechowski 1963, s. 82—83; A. Tomaszewski 1963b;
1964a; A. Wierciński 1963; 1964 A. Żaki 1974, s. 22, 148, 151,
241, 518, 529, 538.
15. KOŃSKIE, woj. Kielce
1. Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja (XVI w.) — romański
tympanon wmurowany nad wejściem w ścianie południowej
oraz fragment z dekoracją rzeźbiarską wmurowany w jedną
z przypór.
2. Detale architektoniczne z pierwotnego kościoła romańskiego.
3. Początek XIII w. — kościół w Końskich, zbudowany quadro
lapide, wymienia Długosz jako fundację biskupa Iwona Od
rowąża (Długosz, Vitae episcoporum, ,,Op. omnia", I, 399).
4.1. Pierwotna budowla niezachowana, jako jej relikt przetrwał
tympanon oraz fragment kamiennego detalu z dekoracją
rzeźbiarską.
4.2. Plan pierwotnego kościoła nie został ustalony. Zachowany
tympanon półkolisty o wymiarach: podstawa 2,18 m, wyso
kość 0,80 m, pokryty płaskorzeźbą: w centrum krzyż, po
bokach otoczony rozetami i motywami plecionki roślinnej.
4.3. Kościół zbudowany quadro lapide (Długosz, Vitae episcopo
rum, „Op. omnia", I. 399), tympanon kuty w piaskowcu.
5.2. Tympanon, fragment kamiennego detalu z dekoracją
rzeźbiarską.
5.3. Pierwsza połowa XIII w. (M. Pietrusińska 1971, s. 704; Z.
Świechowski 1963, s. 91; A. Żaki 1974, s. 538).
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6. M. Pietrusińska 1971, s. 704; T. Szydłowski 1928, s. 83; Z.
Świechowski 1954, s. 27; 1963, s. 91; A. Żaki 1974, s. 538.
16. KOPRZYW NICA, gm. loco, woj. Tarnobrzeg.
1. Kościół parafilany p.w. P. Marii i św. Floriana (dawn, kościół
opactwa cystersów) (a) oraz klasztor (b). Ryc. 22.
2. Opactwo cystersów p.w. P. Marii i św. Floriana kościół (a)
i klasztor (b).

Ryc. 22. Koprzywnica — plan kościoła i klasztoru; (wg Sztuka
polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w.
red. M. Walicki, 1971, Warszawa, ryc. 89)
Abb. 22. Koprzywnica — Plan der Kirche und des Klosters;
(nach: Sztuka polska przedromańska i romańska do
schyłku XIII. wieku. Red. M. Walicki, 1971, Warschau, Abb. 89)
Pac. 22. KorotcHBHHua — ruiaH Kocrrejia h MOHacrupa; (corn. IIoncbKoe npenpo.waHCKoe h poManacoe hck>'cctbo no norma
X ni b . pen,. M. Bajumnu, 1971, BapmaBa, puc. 89)

3. 1185 r. — fundacja opactwa przez Kazimierza Sprawiedliwego
i Mikołaja z rodu Bogoriów dla cystersów przybyłych z Morimond (MPH, II, 835, III, 166). 1201 r. — claustorum im
Koprnyvicia edificatur (MPH, III, 161).
5.1. Kościół (a): zachowane mury obwodowe, sklepienia, elemen
ty podziałów wewnętrznych: arkady międzynawowe, arkady
z naw bocznych i kaplic do transeplu, zachowane elementy
pierwotnych detali architektonicznych (wsporniki, lizeny, pilaslry, filary, gzymsy impostowe lizen i filarów przyścien
nych, półkolumny), zachowane elewacje (oprócz zachodniej),
niezachowana kaplica południowa. Większość otworów
okiennych (oprócz elewacji wschodniej i nawy' północnej)
wtórnie powiększona, w północnej ścianie transeptu ślady
zamurowanego przejścia na piętrze z kościoła do dormitorium. Przetrwał portal północny z krużganków do zachod
niego przejścia nawy, nikłe ślady polichromii.
Klasztor (b): zachowane skrzydło wschodnie przylegające do
transeptu, pierwotny układ pomieszczeń parteru, sklepienia,
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w kapitularzu okna wschodnie, portal i przeźrocza do
krużganka, detale wystroju (kolumny). (Pomieszczenia piętra
przebudowane w XVI/XVII w.).
4.2. Kościół (a): budowla orientowana, długości 42.00 m, korpus
nawowy 22,80 x 17,00 m, bazylika trójnawowa filarowa
z transeplem i prosto zamkniętym prezbiterium, prostokątne
prezbiterium ujęte przy transepcie dwiema prostokątnymi
kaplicami, strefa okienna wydzielona gzymsem, okna za
mknięte półkoliście, zewnętrzne elewacje z cokołem i podokapowym gzymsem, rozczłonkowane lizenoszkarpami na
rożnymi i międzyokiennymi, elewacja wschodnia dwustrefowa: w części dolnej rozdzielone profilowaniem trzy płyciny
z oknami, w górnej rozeta. O pierwotnym wystroju świątyni
świadczą jego zachowane elementy: półkoliście zamknięte
arkady międzynawowe, akrady z naw bocznych i kaplic do
transeptu o łukach zaostrzonych, portal północny z kruż
ganków do zachodniego przęsła nawy, kolumny o głowicach
koszykowych i bazach z żabkami, wsporniki z dekoracją
roślinną, plecionkową i kostkową, zworniki dekorowane
motywami rozetek, plecionki, kół, przedstawieniami figural
nymi, na zworniku w kaplicy północnej motyw Manus Dei
i napis Symon, ślady polichromii w kolorze czerwonym.
Klasztor (b): jednopiętrowy, jednotraktowy. Ciąg zabudo
wań zachowanego skrzydła wschodniego przylega do półno
cnego ramienia transeptu i północnej kaplicy kościoła,
między północną kaplicą a transeptem pomieszczenie (za
pewne skarbca i archiwum), kolejne pomieszczenia (pierwot
nie podzielone na bibliotekę i zakrystię), za zakrystią
skrzydło zwęża się od wschodu, w części tej znajdują się:
kapitularz, karcer pod schodami na piętro, sień przejściowa
i fraternia. O pierwotnym wystroju klasztoru świadczą deta
le (zachowane głównie w kapitularzu): okna, portal,
przeźrocza zamknięte półkoliście o profilowych obramie
niach, kolumny, zworniki. [Nie wiadomo, czy już w XIII w.
powstał pełny czworobok klasztoru, pozostałości skrzydeł:
północnego, zachodniego i południowego (rozebrane) nie
zdradzały' cech XIII w. (W. Łuszczkiewicz 1888)].
4.3. a,b — murowane z ciosów piaskowca.
4.4. W pomieszczeniu klasztoru (b) wmurowanym pomiędzy
północne ramię transeplu a kaplicę północną zamurowane
północne okno na piętrze i zachowane pozostałości arkatury
świadczą, że część ta powstała wcześniej niż dalsze partie
skrzydła (M. Pietrusińska 1971, s. 705).
4.5. Kościół — bardzo dobry stan zachowania (zob. 4.1.) nie
stwarza problemów dotyczących rekonstrukcji pierwotnego
wyglądu świątyni. Klasztor — zachowany parter i przebudo
wane w XVI/XVII w. piętro, nierozwiązane ostatecznie za
gadnienie czy już w XIII w. powstał pełny czworobok zabu
dowań klasztornych (por. 4.2. W. Łuszczkiewicz 1888).
4.6. a, b — opactwo cysterskie.
4.7. Położony w zakolu rzeki Koprzywianki, przy szlaku Śląsk-Kraków-Sandomierz-Ruś.
5.1. Kościół — w latach: około 1920, 1929/30, 1936/37, 1948/49,
1957— 60 prace remontowe i konserwatorskie (J. Wojciecho
wski 1930/1931; M. Pietrusińska 1971, s. 705). Klasztor —
skrzydło wschodnie restaurowane po 1920 r. i w latach
1958— 59 (I. Wojciechowski 1930/1931; M. Pietrusińska
1971, 705).
5.3. a, b, pierwsza połowa XIII w. (M. Pietrusińska 1971, s. 704;
A. Żaki 1974, s. 538).
6. J. Dutkiewicz 1966, s. 281; W. Łuszczkiewicz 1888; M. Piet
rusińska 1971, s. 704—705; Z. Świechowski 1963, s. 92—98;
1990, s. 45—47, 50, 81, 178—179; J. Wojciechowski
1930/1931; J. Zachwatowicz 1971, s. 172—173; A. Żaki 1974,
s. 148, 149, 250, 421, 451, 452, 518, 534, 538.1

17. KROŚCIENKO, gm. Krościenko, woj. Nowy Sącz
1. Na Górze Zamkowej w masywie Trzech Koron.
2. Zamek. Ryc. 23.
4.1. Zamek zachowany w stanie ruiny, nikłe ślady muru tar
czowego na południowej grani Góry Zamkowej, pozostałości
przylegających do muru prostokątnych pomieszczeń.

później XIV w. (A. Żaki 1974, s. 86). Budowa zamku dato
wana na drugą połowę XIII w., (w oparciu o znalezione
zabytki ruchome) (G. Leńczyk 1983, s. 115). Wielkość
założenia przekreśla możliwości łączenia go z księżną Kingą.
Materiał ceramiczny pochodzący z XV wieku wskazuje, że
zamek został wzniesiony w tym czasie (IA. Badania 1976,
1977, s. 271).
6. J. Bogdanowski 1966, s. 25; M. Cabalska 1978; IA. Badania
1976, 1977, s. 270—271; 1978, 1979, s. 260—261; G. Leńczyk
1983, s. 22, 71; J. Marszałek 1993, s. 115; S. Morawski 1963,
s. 94—97; A. Żaki 1966, s. 47; 1974, s. 62, 86, 137, 157, 400,
403, 426, 460, 515, 521.

18a. LUBLIN, woj. loco
1. Stare Miasto — Plac po Farze.
2. Kościół. Ryc. 24.
3. XII/XIII w. — Wincenty Kadłubek nazywa Lublin miastem
(MPH, II, 265). Informacja, że kościół p.w. św. Michała Ar
chanioła od niepamiętnych czasów istniał i należał do bis
kupów krakowskich (Długosz LB, II, 536). Długosz raz poda
je, że kościół p.w. św. Michała Archanioła wystawił Leszek
Czarny po zwycięskiej bitwie z Jaćwięgami (Długosz CRP, IV,
Ryc. 23. Krościenko „Zamek Pieniny” — rzut poziomy zamku
217—218; KKP, IV, 276—277), w innym, że budowali go
„Pieniny” na tle skalnej konfiguracji terenu; (wg J.
z cegły mieszczanie lubelscy (Długosz, LB, II, 536) [roczniki
Marszałek 1993, s. 115)
opisujące wyprawę Leszka Czarnego na Jaćwiegów w 1282 roku,
Abb. 23. Krościenko „Pieniny-SchloB” — Draufsichl des
nic nie wspominają o wzniesionym przez niego kościele p.w. św.
Schlosses im Hintergrund der Felsenkonfiguration des
Michała w Lublinie (MPH, II, 848—849, III, 51, 181, 183)].
Gebiets; (nach J. Marszałek 1993, S. 115)
Puc. 23. Kpocuemco „3aMOK IIeHKHi>i“' — nnaH 3aMKa „IlemiKościół p.w. św. Michała Archanioła (Długosz LB, n , 536).
Hbi“ na (j)OHe KOHcjwrypauHH CKan (com. H. Mapina4.1. Do XIX w. zachował się kościół św. Michała w Lublinie
Ji3K 1993. c. 115)
(jednak w szacie gotyckiej), w połowie XIX w. został roze
brany. Po badaniach wykopaliskowych J. Dutkiewicza w la
4.2. Wzdłuż południowej grani Góry Zamkowej ciągnie się ka
tach trzydziestych odsłoniętych reliktów nie zdążono zasypać
mienny mur tarczowy obronny, długości około 100 m, od
przed wybuchem wojny w 1939 roku, odkopane mury nisz
południa przylegają do niego prostokątne pomieszczenia, do
czały. W 1954 r. zasypano je i na wyrównanym ziemią placu
zamku prowadziły dwa wejścia: zachodnie i wschodnie, od
założono skwer z fontanną. Z faz pierwotnych zachowane
kryto również ślady cysterny na wodę. Szerokość murów
fragmenty fundamentów (I. Kutyłowska 1990 a, ryc. 16).
I, 40—2,50 m, posadzka jednego z pomieszczeń wykonana 4.2. Kościół orientowany, trójnawowy, filarowy. W fazie I kościół
była z wylewki zaprawy, zabarwionej na czerwono.
trójapsydowy, kompozycja przestrzenna wpisana w kwadrat
4.3. Mury z dużych, nieobrobionych płyt wapienia piaskowcowe
o boku długości 22,20 m. Faza II — wydłużenie prezbiterium,
go związanego zaprawą wapienną z domieszką piasku.
zamknięte ścianą prostą, fundamenty zagłębione około
4.5. Próba rekonstrukcji pierwotnego wyglądu zamku (G.
0,30—0,90 m w lessowe podłoże.
Leńczyk 1983, s. 71, ryc. 35, 2, wg S. Morawskiego).
4.3. Mury partii nawowej wykonane były z warstwowo układa
4.6. Fortalicium w górach, refugium, (A. Żaki 1974, s. 403, 460;
nych do lica łamanych kamieni wapiennych. Wnętrze murów
J. Marszałek, 1993, s. 115).
wypełnione było kamieniem wapiennym obficie zalewanym
4.7. Położony w trudnodostępniej partii Pienin.
zaprawą wapienną.
5.1. Koniec XIX w. — badania ruin przeprowadził S. Morawski 4.4. Faza 1 — X wiek — bazylika trójnawowa, trójapsydowa,
(1863, s. 94—97), 1938—1939, T. Szczygielski. Lata pięćdzie
czterosłupowa. Faza II — XII wiek — wydłużenie ku
siąte i sześćdziesiąte — badania A. Żakiego w ramach Eks
wschodowi prezbiterium, zamknięcie go ścianą prostą (I.
pedycji Karpackiej Komisji Archeologicznej Oddziału PAN
Kutyłowska 1990 a, s. 97—100, i ryc. 16, C, Dj).
w Krakowie (A. Żaki 1966; 1974, s. 86), badania S.J. Dob 4.5. Rekonstrukcja kościoła jako trójnawowej bazyliki, część ce
rzańskiego. 1976—1978 r. badania archeologiczne M. Cabalntralna nie była sklepiona kopułą (jak cerkiewne budowle
skiej (1978) i S. Kołodziejskiego (IA. Badania 1976, 1977, s.
krzyżowo-kopułowe), bowiem rozstaw filarów tworzył pros
270—271; Badania 1978, 1979, s. 2 6 0 - 261).
tokąt, a nie kwadrat, był to kościół w zachodnim typie
5.2. W czasie badań A. Żakiego i S.J. Dobrzańskiego pozyskano
bazylikowym (I. Kutyłowska 1990a, s. 98).
materiał zabytkowy, świadczący, że obiekt był użytkowany 4.7. Podgrodzie na cyplu staromiejskim.
najpóźniej w XIII—XIV w. (A. Żaki 1974, s. 86), zabytki
5.1. 1936—1938 — badania wykopaliskowe J.E. Dutkiewicza
ruchome (datowane na drugą połowę XIII w.) (G. Leńczyk
(1939). 1976—1981 — ponowne, wycinkowe odkrycie
1983, s. 22). Podczas badań w latach siedemdziesiątych po
murów budowli (A. Hunicz 1981; 1984).
zyskano materiał ceramiczny pochodzący z XV wieku (IA.
5.2. Stratygrafia warstw wokół kościoła zaburzona wkopami gro
Badania 1976, 1977, s. 271).
bowymi cmentarza, który funkcjonował na tym terenie od
5.3. Według A. Żakiego — tzw. zameczek pieniński mógł po
wczesnego średniowiecza po wiek XIX oraz budową krypt.
wstać tuż po roku 1241 (A. Żaki 1974, 62). Zamek pieniński
Kościół rozbudowywany, w wątkach murów I. Kutyłowska
zbudowano zapewne pomiędzy 1241 a 1259 rokiem (A. Żaki
wyróżnia fazy najstarsze (zob. 4.1., 4.2., 4.4., 4.5.). Zabytki
1974, s. 403). Pozyskany materiał zabytkowy według A.
ruchome: materiały z cmentarzyska, jakie funkcjonowało
Żakiego świadczył, że zamek użytkowano w XIII i naj
wokół kościoła od wczesnego średniowiecza po XIX w.
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Ryc. 24. Lublin — Stare Miasto, plany wyróżnionych najstarszych faz kościoła p.w. św. Michała Archanioła: a — faza datowana na
X wiek; b — faza datowana na XIII wiek; (wg I. Kutyłowska 1990a, ryc. 16, C, Dj)
Abb. 24. Lublin — Allstadt, Piane unlerschiedener altesten Phasen der Erzengel-Michael-Kirche: a — auf das 10. Jh, dalierte Phase;
b — auf den Ausgang des 13. Jhs. datierte Phase; (nach 1. Kutyłowska 1990a, Abb. 16, C, D ,)
Phc. 24. JIk>6.jihh — CTapbiii Topon, njiaiibi HaHÓoaee paminx <})a3 Kocrena cb. Mnxanaa Apxatirejia: a — 4»a3a, aaTHpoBaHHaa
X b.; b — <J)a3a, naTHpOBatmas XIII b. (córa. H. KyTbuiOBCKa 1990 a puc. 16, C, D])
5.3. J. Dutkiewicz początki kościoła odniósł do 1282 r. zgodnie
z jednym z przekazów Długosza (J. Dutkiewicz 1939, s. 29,
33 i ryc. 11). I. Kutyłowska wyróżniła najstarsze fazy
kościoła: I — X wiek, faza II — XII wiek (I. Kutyłowska
1990a, s. 97—100 i ryc. 16. C .D J.
6. J. Dutkiewicz 1939; Hunicz 1981; 1984; I. Kutyłowska 1990a,
s. 9—10, 96, 101, 180, ryc. 16.
18b. LU BLIN , woj. loco
1. Obecny Trybunał.
2. Budowla wieżowa. Ryc. 25.
3. XII/XIII w. — Wincenty Kadłubek nazywa Lublin miastem
(MPH, II, 265).
4.1. Zachowane fragmenty murów.
4.2. Zachowane trzy odcinki murów, całość rekonstruowana jako

u

______ O D ___________

kwadratowa budowla wieżowa, do której od południa przyle
gał dalszy odcinek muru (I. Kutyłowska 1990a, ryc. 24, 15).
4.3. Obiekt murowany z kamienia.
4.6. Rekonstrukcja planu — zob. 4.2.
4.7. Centrum podgrodzia na cyplu staromiejskim.
5.1. Badania archeologiczne w latach osiemdziesiątych (IA. Ba
dania 1984, 1985, s. 169—170; IA. Badania 1985, 1986, s.
195; IA. Badania 1986, 1987, s. 225—226).
5.2. Podczas badań prowadzonych pod budynkiem obecne
go Trybunału odsłonięto mury poszczególnych budynków
poprzedzających wzniesienie obecnego Trybunału, obiekty
półziemiankowe, jamy zasobowe oraz pionowe konstrukcje
drewniane i pozostałości murów o niewyjaśnionym charak
terze (wg I. Chrzanowska 1988). Mury o niewyjaśnionym
charakterze I. Kutyłowska uważa za pozostałość najstarszej
w tym miejscu budowli wieżowej. Podczas badań wyeksplorowano między innymi materiał z wczesnośredniowiecznych
obiektów półziemiankowych i jam zasobowych.
5.3. Budowla sprzed połowy XIII w. (I. Kutyłowska 1990a, ryc.
24, 15), lub też budowla z drugiej połowy XIII w. lub
starsza (I. Kutyłowska 1990a, ryc. 32, Aj).
6. I. Chrzanowska 1988; IA. Badania 1984, 1985, s. 169—170;
IA. Badania 1985, 1986, s. 195; IA. Badania 1986, 1987, s.
225—226; I. Kutyłowska 1990a, s. 109, 151, ryc. 32, A ls 24,
15.
19. LWÓW, l’vivs’ka oblast’

Ryc. 25. Lublin — Stare Miasto, mury odsłonięte pod budyn
kiem Trybunału: 1 — relikty najstarszej budowli pod
budynkiem Trybunału; (wg I. Kutyłowska 1990a,
ryc. 32)
Abb. 25. Lublin — Allstadt, unter dem Gebaude freigelegte
Mauera 1 — Relikte des altesten Bau unter dem Tribunalgebaude; (nach I. Kutyłowska 1990a, Abb. 32)
Pac. 25. JI k)6jihh — Crapum Topoa, oremd, BbiHBaeHHbie non
3aaHHeM 1 — pejiHKTbi caMOH apeBHeii nocrpouKH non.
3,naHneM TpaóyHajia; (córa. Ii. KyrbiaoBCica 1990 a,
pac. 32)
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1. Góra Zamkowa.
2. Wieża i stykające się z nią fragmenty ścian twierdzy.
3. Wg przekazów źródeł pisanych, w drugiej połowie XIII w.
Daniel, książę halicki, założył na górze, zwanej później Wyso
kim Zamkiem, duży gród dla swojego syna Lwa; 1256 r. —
pierwsza wzmianka (PSRL, 1871, 557, 562, 589).
4.1. Z wieży i murów zachowały się gruzowiska kamieni spojo
nych wapienną zaprawą i rowy fundamentowe.
4.2. Okrągła baszta, średnica zewnętrzna 8,8 m, wewnętrzna
1.6 m. Do wieży przylegały pozostałości murów (południo
wego i zachodniego fortecy), grubość murów fortecznych
1.6 m.
4.3. Kamienie spojone zaprawą.
4.6. Wieża i mury fortecy — tzw. dietińca dawnego Lwowa.
4.7. Dietiniec dawnego Lwowa.

5.1. 1975 r. badania archeologiczne Bogrija, Mohytyća, Ratyća
i Svesnikova (J.S. Bogrij, J.R. Mohylyć, A.A. Ralyć, J.K.
Svesnikov 1975).
5.2. W Muzeum Lwowskim przechowywane są dwa fragmenty
bialokamiennych kolumn, odkrytych także na Górze Zam
kowej we Lwowie, jeden z nich pokryty jest rzeźbą, kolumny
te pochodzą prawdopodobnie z cerkwi lub dworu (pałacu),
które stały na terenie dietińca (P.A. Rappoport 1982, 112).
5.3. Budowa kamiennej fortecy przypuszczalnie odnosi się do
czterdziestych—pięćdziesiątych lat XIII w. (J.S. Bogrij, J.R.
Mohytyć, A.A. Ratyć, J.K. Svesnikov 1975, s. 298; P.A.
Rappoport 1982, 112).
6. l.S. Bogrij, I.R. Mohytyć, A.A. Ratyć, I.K. Svesnikov 1975;
S.V. Bezsonov 1946, s. 20; P.A. Rappoport 1967, s. 171, 175,
222; 1982, s. 112.

(M. Pietrusińska 1971, s. 734). 1233 r. — początek budowy
nowego kościoła (por. 3.).
4.6. Kościół bożogrobców.
4.7. Położony na terenie osady z targowiskiem.
5.1. 1945—1948 — odkrycia elewacji zachodniej i prace konser
watorskie, zrekonstruowanie okien, częściowa wymiana ciosów
itd. (J. Lepiarczyk 1949, s. 205; M. Pietrusińska 1971, s. 735).
5.3. M. Pietrusińska uważa, że zachowane partie romańskie po
chodzą z XII w. oraz z przebudów)' w XIII w. (M. Piet
rusińska 1971, 734). Z. Świechowski zachowane relikty ro
mańskie łączy z budowlą powstałą po 1233 roku (Z. Świechowskie 1963, 161).
6. J. Lepiarczyk 1949, 205; S. Nakielski 1634; M. Pietrusińska
1971, s. 734; Z. Świechowski 1963, s. 161—162; M. Tobiasz
1963; A. Żaki 1974, s. 87, 157, 170, 171, 412, 521, 540.

20. ŁUCK, volyns’ka oblast’

22. MOKRSKO DOLNE, gm. Sobków, woj. Kielce.

1. Obecny zamek, wieża „Styrowa”.
2. Wieża.
3. 1085 r. — pierwsza wzmianka o Łucku (Powieść, 355).
4.1. Zachowane dolne partie wieży, od strony zamkowego dzie
dzińca zachowany portal z ciosowych kamiennych bloków,
zakończony arkadą.
4.2. Budowla na planie prostokąta, z pomieszczeniami o powie
rzchni 2,7 x 3,2 m, grubość murów 3,0—3,5 m.
4.3. Mury z łamanych kamieni, szerokie szwy wypełnione żwirem
i wapienno-piaskową zaprawą, kamienny fundament był
ułożony w drewnianym oszalowaniu.
4.6. Wieża obronna.
4.7. Zamek Górny.
5.1. Pozostałości wieży ujawniono w toku badań — 1978 rok —
prace M.M. Govdenlci i M.M. Kućinki (1978).
5.3. Zgodnie ze stratygrafią i ogólnohistorycznymi rozważaniami
czas zbudowania wieży został orientacyjnie określony na
połowę XIII w., chociaż nie jest wykluczona data nieco
późniejsza, (w końcu XIII — początku XIV w. — nad
murami wieży zaczęto wznosie obecnie istniejący ceglany
zamek) (M.M. Govdenko, M.M. Kućinko 1978; P.A. Rap
poport 1982, s. 105).
6. M.M. Govdenko, M.M. Kućinko 1978; P.A. Rappoport 1982,
s. 105.

1. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia N.P. Marii.
2. Kościół. Ryc. 26.
3. 1306 r. (KMp, 1, nr 114), 1325—1327 — wymieniona parafia
(Acta Camerae Apostolicae MPV, I 131, 301).

21. MIECHÓW , woj. Kielce
1. Kościół parafialny p.w. Grobu Pańskiego i św. Jakuba
Młodszego.
2. Kościół.
3. 1163 r. — przybycie bożogrobców z Jerozolimy (MPH, II,
882). 1198 r. — potwierdzenie nadań dla klasztoru i kościoła
bożogrobców, ufundowanego przez Jaksę (KMp, II, nr 375).
1233 r. — początek budowy nowego kościoła, biskup Wisław
kładzie kamień węgielny (wg Nakielski 1634), 1292 r. — pożar
kościoła (MPH, II, 883).
4.1. Z elewacji romańskich rozpoznana elewacja zachodnia, części
rozety i okna fasady zachodniej (relikty murów romańskich
zachował)' się także w partii prezbiterialnej), wieża południowa
wzniesiona z użyciem ciosów i wtórnie zastosowanego arkado
wego fryzu romańskiego, zachowane pozostałości polichromii.
4.2. Fasada zachodnia dwukondygnacyjna z profilowanym co
kołem i narożnymi lizenami, w kondygnacji dolnej rozeta,
w górnej zamknięte półkoliście okno, ciosy zdobione arkaturą wtórnie użyte w murach wieży południowej, pozo
stałości polichromii — około połowy XIII w. (A. Żaki 1974,
s. 171, ryc. a, b, według Borowiejskiej-Birkenmajerowej).
4.3. Murowany z ciosów piaskowca.
4.4. Budowa kościoła — XII w., przebudowa — XIII w.,

Ryc. 26. Mokrsko Dolne — Plan kościoła; (wg E. Dąbrowska
1965, s. 232, ryc. 34)
Abb. 26. Mokrsko Dolne — Plan der Kirche; (nach E. Dąbrow
ska 1965, S. 232, Abb. 34)
Pac. 26. MoKpCKO )I,onbH3 — ruiaa Kocrejia; (corn. E. /foMÓpoBCKa 1965, c. 232, pnc. 34)
4.1. Zachowane mury obwodowe oprócz ściany zachodniej na
wy, uskokowy portal północny, nie zachowało się sklepienie,
po którym w prezbiterium pozostała wschodnia para kolu
mienek narożnych, w prezbiterium zachowane okno wschod
nie i nikłe ślady polichromii.
4.2. Orientowany kościół jednonawowy, nawa prostokątna o wy
miarach 6,00 x 5,10 m. Od wschodu przylega do niej za
mknięte ścianą prostą bezapsydowe prezbiterium o wymia
rach 3,00 x 2,70 m. Na ścianach zewnętrznych lizeny na
rożne i podokapowy gzyms konsolowy. O pierwotnym wy
stroju świątyni świadczą zachowane elementy: w północnej
ścianie uskokowy portal, zamknięty archi woltą, zamknięte
półkoliście okno wschodnie w prezbiterium, w prezbiterium
kolumienki narożne o bazach i głowicach zdobionych deko
racją roślinną, ślady polichromii w prezbiterium, na jednym
z ciosów północnej ściany nawy widoczny znak kamieniarski
złożony z przecinających się kół.
4.3. Murowany z ciosów piaskowca (ciosy o wysokości
0,34 x 0,53 m).
4.5. Dobry stan zachowania budowli nie stwarza problemów
związanych z rekonstrukcją jej pierwotnej bryły.
4.6. Kościół parafialny (Z. Świechowski 1990, s. 50—51).
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5.1. 1952—1954 prace konserwatorskie między innymi odkrycie
polichromii (M. Marconi 1952, 66—67; J. Dutkiewicz 1966,
282; E. Krygier 1956, s. 101—106).
5.3. Z. Świechowski datuje kościół w Mokrsku na pierwszą
ćwierć XIII w. (1963, s. 176—177), K. Białoskórska (1963,
255) na lata 1217—1239, a M. Pietrusińska (1971, 736) na
pierwszą połowę XIII w.
6. K. Białoskórska 1963, s. 255; J. Dutkiewicz 1966, s. 282; E.
Krygier 1956, s. 101—106; M. Pietrusińska 1971, s. 736; M.
Marconi 1952, s. 66—67; Z. Świechowski 1963, s. 176—177;
1990, s. 50—51.
23. OPATÓW , woj. Tarnobrzeg
1. Kościół p.w. św. Marcina.
2. Kościół. Ryc. 27.
3. 1189 r. — dokument Kazimierza Sprawiedliwego dotyczący
zwrotu kapitule krakowskiej dóbr chłopskich (KKK, t. I, nr
4), w dokumencie tym po raz pierwszy pojawia się nazwa

Opatów, jednak wzmianka ta może nie odnosić się do oma
wianego tu Opatowa Sandomierskiego, lecz Opatowa Często
chowskiego lub Opatówka pod Kaliszem (J. Gąssowski, T.
Manteuffel, Z. Tomaszewski 1954, s. 691—692). 1206 r. —
wymieniani kanonicy opatowscy: dziekan, scholastyk i kantor
(Monumenta Poloniae Paleographica, tabl. 38). 1212 r. —
występuje Stefan dziekan kapituły opatowskiej, który na wie
cu w Mikulinie od biskupa krakowskiego Wincentego otrzy
muje dokument odnawiający darowiznę na rzecz cystersów
(KMp, t. I, nr 9). 1236 r. — wymieniony jest opat Gerard
— jako pierwszy biskup łaciński Rusi z siedzibą w Opatowie
(MPH, t. II, 576).
4.1. Zachowana bryła kościoła i częściowo jego wystrój ze zmia
nami wprowadzonymi w XIII w. Fundamenty pierwotnej
apsydy prezbiterium zachowane na wschód od wschodniej
ściany prosto zamkniętego prezbiterium. Zachowane ślady
arkad kruchty wejściowej w elewacji zachodniej, pod obecną
posadzką relikty krypty z fragmentami półkolumn i śladami

6
Ryc. 27. Opatów — kolegiata p.w. św. Marcina: 1 — mury kolegiaty romańskiej; 2 — mury przybudówki (kapitularz?, XIII w.?);
3 — mury pryzbudówek nowożytnych; 4 — granice wykopów archeologicznych w 1964 r.; 5 — wykopy archeologiczne
w 1953 r.; 6 — odkryte fundamenty apsydy romańskiej; (wg A. Tomaszewski, J. Kuczyński 1966, s. 124)
Abb. 27. Opatów — Sankt-Martin-Kollegiatkirche: 1 — Mauem romanischer Kollegiatkirche; 2 — Mauern des Nebengebaudes
(Versammlungsort des Domkapitels? das 13. Jh.?); 3 — Mauern neuzeitlicher Nebengebauden; 4 — Grenzen archaologischer Ausgrabungen 1964; 5 — archaologische Ausgrabungen 1964; 6 — freigelegte Fundamente romanischer Apside; (nach
A. Tomaszewski, J. Kuczyński 1966, S. 124)
Phc. 27. OnaTyB — KOjuiernaTa cb. Map-rima: 1 — CTeHhi poMaHCKoii KOJUiemaThi; 2 — creHfj npHcrpoiiKH (KarmTyjiapHH ?, XIII b.
?); 3 — CTema coBpeMefmux npHcrpoeic; 4 — rpaHmibi apxeojiorHnecKHx pacKonoB 1964 r.; 5 — apxeonorHHecKne pacKonu
1953 r.; 6 — 4>ytmaMeHT poMaHCKoii ancHAti; (corn. A. ToMameBCKH, 3. KyHHHCKH 1966, c. 124)
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

5.1.

5.2.

sklepień. Zachowały się elementy pierwotnego wystroju
świątyni (biforia wieży południowej z kolumienkami o gło
wicach ozdobionych ornamentem roślinnym, uszkodzony
fryz fasady zachodniej o motywach zoomorficzno-roślinnych, luźne elementy architektoniczne) oraz malowidła na
zewnętrznej południowej ścianie wieży południowej.
Orientowana trzynawowa bazylika z transeptem, którego ra
miona zakończone były od wschodu apsydami, prezbiterium
pierwotnie kwadratowe zamknięte od wschodu apsydą,
następnie zamknięte ścianą prostą oraz dwuwieżowy masyw
zachodni. Obecna ogólna długość budowli wynosi około
41 m, szerokość nawy głównej 6,80 m, naw bocznych
3,20 m, wymiary transeptu 6,80 x 22,50 m. Przebudowy
i zmiany pierwotnego wyglądu kościoła zob. 4.4. O pierwo
tnym wyglądzie świątyni świadczą zachowane elementy wy
stroju architektonicznego: profilowany cokół obiegający
zewnętrzne mury budowli, płaskie lizeny spinające ściany,
fryz arkadowy oraz płaskie wąskie pilastry na zewnętrznych
murach prezbiterium, pierwotne otwory okienne (między in
nymi ozdobne biforia wieży południowej i okrągłe okienka
często wykute w jednym ciosie — np. okienko w fasadzie
zachodniej), portale i fryz zoomorficzno-roślinny w fasadzie
wschodniej oraz malowidła na zewnętrznej południowej ścia
nie wieży południowej.
Budowla wzniesiona z ciosów piaskowca [w odmiennej tech
nice nadbudowana została w XVI w. wieża północna, wznie
siona z łamanego piaskowca, podobnie jak rotunda w Grzegorzewicach (J. Zachwatowicz 1971, s. 166;) (por. Grzegorzewice)].
Kościół w Opatowie to budowla niejednorodna pod wzglę
dem architektonicznym. Badania archeologiczno-architektoniczne prowadzone w latach sześćdziesiątych (A. Tomaszewski,
J. Kuczyński 1966) pozwoliły na wyodrębnienie kolejnych faz
rozwoju i przekształceń bryły świątyni: I faza — budowa
trójapsydowej bazyliki z transeptem i dwu wieżowym masy
wem zachodnim oraz prezbiterium zamkniętym apsydialnie,
masyw zachodni mieścił emporę i kruchtę otwartą arkad owo,
budowa wieży północnej zapewne nie została ukończona; II
faza — wmurowanie krypty międzywieżowej i likwidacja ar
kad kruchty; III faza — przebudowa zamkniętego apsydą
prezbiterium na prezbiterium, zamknięte ścianą prostą. (W
XVI w. — dalsze zmiany, między innymi nadbudowa wieży
południowej).
Stan zachowania omawianego kościoła (por. 4.1.) nie
nastręcza problemów związanych z próbami rekonstrukcji
jego bryły.
Kościół kolegiacki.
Kościół powstał na wzniesieniu na prawym brzegu rzeki
Łukawy (Opatówki) naprzeciw lewobrzeżnego wczesnośre
dniowiecznego ośrodka osadniczego.
1953 rok badania archeologiczno-archilektoniczne prowa
dzone przez J. Gąssowskiego, T. Manteuffla i Z. Tomaszew
skiego, miały charakter doświadczalny, z konieczności ogra
niczony czas trwania i zakres badawczy, w toku prac ar
cheologicznych wykorzystano technikę wierceń i założono
wykopy sondażowe, wiercenia objęły' teren wzgórza kolegiackiego i wnętrze kościoła (J. Gąssowski, T. Manteuffel, A.
Tomaszewski 1954), W 1964 roku rozpoczęto nowe badania
archeologiczno-architektoniczne, prowadzone przez Katedrę
Historii Architektury i Sztuki Politechniki Warszawskiej
przy współpracy Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach,
całością prac kierował oraz prowadził badania architektoni
czne A. Tomaszewski, J. Kuczyński 1966).
W wyniku prac przeprowadzonych w 1953 r. zbadano
głębokość zalegania calca wewnątrz kościoła i na terenie

wzgórza kolegiackiego, stwierdzono że w wierceniach na
obszarze przykościelnym nie występują zabytki wczesnośre
dniowieczne (co wiązano z usunięciem wierzchnich warstw
np. w czasie inkastelacji kościoła i fortyfikacji wzgórza).
W czasie prac w wykopie założonym między wieżami, frag
mentarycznie odsłonięto zniszczony mur ciosowy, który od
krywcy zinterpretowali jako grobowiec „może nawet ro
mański”. Wykluczali natomiast możliwość istnienia tu kryp
ty. W wyniku badań architektonicznych (między innymi ba
dania wątków murów) odsłonięto elementy pierwotnego ka
miennego wystroju świątyni. Odkrycie wczesnośredniowiecz
nego malowidła na zewnętrznej południowej ścianie wieży
południowej doprowadziło do sformułowania poglądu, iż
pierwotnie w tym miejscu do kolegiaty przylegała jakaś
przybudówka, być może kapitularz (J. Gąssowski, T. Man
teuffel, Z. Tomaszewski 1954). Badania prowadzone w la
lach sześćdziesiątych przyniosły informacje dotyczące
wyglądu pierwszego kościoła na wzgórzu kolegiackim
w Opatowie oraz jego kolejnych faz (zob. 4.4.). Odkrycie
fundamentów apsydy wschodniej na wschód od obecnie ist
niejącego prosto zamkniętego prezbiterium oraz usytuowa
nego na zewnątrz południowej ściany prezbiterium ro
mańskiego grobowca, nad którym uformował się nawis,
utworzony z nieregularnych kamieni spojonych zaprawą
murarską powstały w czasie przebudowy prezbiterium, po
zwoliło odtworzyć pierwotny plan świątyni oraz jej przebu
dowy. Przyczyniło się do tego również ujawnienie kolejnych
elementów (np. krypty międzywieżowej) (A. Tomaszewski, J.
Kuczyński 1966). zabytki ruchome: z badań w 1953 r.:
w obrębie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie kolegiaty, od
kryto jedynie materiały nowożytne (ceramika, gruz budow
lany, kawałki cegieł i dachówek) oraz kości ludzkie, na
pozostałości materiałów wczesnośredniowiecznych (cerami
ka, węgielki drzewne, polepa) natrafiono poza obrębem
cmentarza przykościelnego. Prowadzone wówczas badania
architektoniczne doprowadziły' do odkrycia w murach budo
wli wtórnie wykorzystywanych romańskich detali architek
tonicznych (między innymi element interpretowany jako ba
za filara). W trakcie badań prowadzonych w latach
sześćdziesiątych odsłonięto na zewnątrz kościoła, przy
południowej ścianie prezbiterium grobowiec romański o wy
miarach 2,25 x 0,75 x 0,80 m wykonany z płyt piaskowca
(po dwie na ściankach dłuższych i jednej na krótszych),
pozbawiony wieka, w górnej części grobowca, zalegał
pochówek wtórny, w dolnej — pierwotny — kompletny
szkielet. Z badań tych pozyskano również materiał ruchomy
reprezentowany głównie przez szczątki ludzkich kości po
chodzące ze zniszczonych grobów oraz fragmenty cegieł,
dachówek i nieregularne kawałki piaskowca.
5.3. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych prowadzo
nych w Opatowie w latach sześdziesiąlych pozwoliły na
określenie chronologii kolejnych faz rozwoju kościoła: faza
I — powstanie kościoła około połowy XII w.; faza II
— wmurowanie krypty międzywieżowej, likwidacja arkad
kruchty; faza III — druga ćwierć XIII w. — kiedy między
innymi przebudowano prezbiterium (A. Tomaszewski, J.
Kuczyński 1966, s. 122—123).
6. J. Gąssowski, T. Manteuffel, Z. Tomaszewski 1954, s.
691—721; A. Gieysztor 1948, s. 83—102; G. Labuda 1958, s.
303—304; W. Łuszczkiewicz 1900, s. 17—41; M. Piet
rusińska 1971, s. 738—739; Z. Świechowski 1954a; 1954b,
s. 484—488; J. Szymańska, R. Zdzierska, 1954, s.
361—381; J. Szymański 1965, s. 388—396; A. Tomaszew
ski 1966, s. 465 -477; A. Tomaszewski, J. Kuczyński 1966,

157

s. 105— 126; J. Wiśniewski 1907, s. 277—312, 565; J. Zachwa
towicz 1971, s. 113— 114, 146— 147, 166.
24. P RAN DO C IN , gm. Słomniki, woj. Kraków
1. Kościół parafilany p.w. św. Jana Chrzciciela.
2. Kościół. Ryc. 28
3. 1222 r. — przekazanie patronatu nad prebendami przy
kościele w Prandocinie cystersom przez biskupa krakowskiego
Iwona Odrowąża {Kodeks Mogilski, nr 2). Pierwsza połowa
XIII w. — inkastelacja kościoła w czasie walk o Kraków
(MPH, II, 556).

Ryc. 28. Plan kościoła w Prandocinie; (wg. SSS, „Prandocin”,
1970, 300, ryc. 167)
Abb. 28. Plan der Kirche in Prandoncin; (nach SSS „Prandoncin”, 1990, 300, Abb. 167)
Puc. 28. riiiaH Kocrejia b flpaiwouHHe; (corn. SSS, „IIpaHnomm“, 1970, 300, pac. 167).
4.1. Zachowane mury (północny i południowy) nawy i za
mknięcia zachodniego z obniżoną wtórnie wieżą oraz relikty
prezbiterium (fragmenty fundamentów i ich negatywy). Za
chowane niektóre elementy kamieniarskie świadczące o pier
wotnym wystroju kościoła — fragmenty południowego por
talu, obramień okiennych, bazy przyścienne skutych półkolumienek podtrzymujących emporę, skuty parapet empory
(niezachowanej), fryz arkadowy i ozdobny gzyms w wystro
ju zewnętrznych ścian zachowanych murów i półkolumienek
na zewnętrznej ścianie wieży zachodniej, detale i ciosy
wtórne wykorzystane w murze prezbiterium gotyckiego, na
ścianach wewnętrznych odkryto pozostałości romańskich
malowideł [J.E. Dutkiewicz 1967 (wyd. 1968), s. 302—304],
4.2. Orientowany kościół jednonawowy, od wschodu zamknięty
krótkim prostokątnym prezbiterium zakończonym nieco
węższą półkolistą apsydą, od zachodu nawa zamknięta była
również półkolistą apsydą o średnicy w przybliżeniu równej
szerokości prezbiterium. Wewnętrzne wymiary kościoła: na
wa — długość 10,65 m, szerokość 7,60 m, prezbiterium
— długość 2,20 m i szerokość 4,40 m, średnica (w świetle)
zamykającej go apsydy 3,40. W zachodniej części nawy
mieściła się empora z piętrem zachodniej apsydy, wysunięta
do wnętrza nawy o około 2,50 m przy ścianie północnej
i około 2,00 m przy południowej, wsparta na dwóch
półkolumienkach przyściennych i kolumnie środkowej.
O pierwotnym wystroju kościoła świadczą zachowane frag
menty detali architektonicznych oraz czytelne ślady po sku
tych elementach pierwotnego wystroju architektonicznego
kościoła oraz odkryte relikty malowideł (por. 4.1). Od
południa do wnętrza prowadził profilowany portal, ściany
nawy i prezbiterium, ozdobione byty na końcach lizenami.
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4.3. Kościół murowany z ciosów piaskowca.
4.4. Porlalik w północnym murze nawy jest późniejszy od pozo
stałych elementów całego założenia i pochodzi być może
z XIII w. [A. Tomaszewski (wyd. 1968) 1967, s. 301],
4.5. Stan zachowania nawowej i zachodniej części kościoła oraz
wyniki badań archeologiczno-architektonicznych z lat
1966—1967 pozwoliły zrekonstruować bryłę kościoła w Pra
ndocinie jako świątyni o prostokątnej nawie zamkniętej od
wschodu krótkim prostokątnym prezbiterium zakończonym
węższą od niego półkolistą apsydą, a od zachodu półkolistą
apsydą przechodzącą w ośmioboczną wieżę (SSS, „Pandocin”, s. 301).
4.6. Kościół w Prandocinie łączył najpewniej funkcję kaplicy fun
datora z rolą kościoła parafialnego dla mieszkańców jego
dóbr ziemskich (SSS, „Prandocin”, s. 301). Od roku 1222
kościół należał do cystersów (por. 3.).
4.7. Badania z lat sześćdziesiątych wykazały, iż kościół nie po
wstał na terenie grodu lub gródka, lecz w terenie otwartym.
Pozostałością inkastelacji jest niewielka sucha fosa rozpo
znana na południe od murów kościoła (SSS, „Prandocin”, s.
300--301).
5.1. 1946 — inwentaryzacja pomiarowa i badanie wątku murów
kościoła (J. Jamroz 1948a). W latach 1966— 1967 badania
archeologiczno-architektoniczne prowadzone pod kierownic
twem W. Hensla przez Zakład Archeologii Małopolski
IHKM PAN, na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków w Krakowie (A. Tomaszewski 1967 (wyd. 1968); IA.
Badania 1967, 1968, s. 254 -255).
5.2. W toku badań archeologicznych i architektonicznych prze
prowadzonych w lalach sześćdziesiątych określono pierwo
tny poziom posadzki kościoła i otaczającego kościół terenu,
stwierdzono, że warstwy kulturowe są znacznie przemieszane
przez wkopy grobowe i budowlane, określono głębokość
występowania calca. Wyniki badań pozowliły zweryfikować
wcześniejsze ustalenia i poglądy dotyczące omawianego za
bytku: odkrycie fragmentów fundamentów lub negatywów
prezbiterium kościoła romańskiego pozwoliło przedstawić
wersję rozwiązania tej części budowli [w postaci krótkiego
prostokątnego prezbiterium zakończonego węższą od niego
apsydą (SSS, „Prandocin”, s. 300—301; A. Tomaszewski,
1967 (wyd. 1968), s. 301)] odmienną od przyjmowanej
wcześniej [w postaci jedynie półokrągłej apsydy (Z. Świechowski 1956, s. 14 — na podstawie pomiaru J. Jamroza)].
Odsłonięcie fundamentu portalu profilowanego czterouskokowego. Uzyskano także nowe dane dla rekonstrukcji em
pory zachodniej (odkrycie baz dwu przyściennych, podtrzy
mujących emporę półkolumienek). W toku prac stwierdzo
no, że portal w ścianie północnej nawy jest późniejszy praw
dopodobnie z XIII w., niż południowy, natomiast wejście
zachodnie jest już barokowe [we wcześniejszych publikacjach
rekonstruowano tu portal romański (Z. Świechowski 1956,
s. 180)]. Stwierdzono, że kościół powstał w terenie otwar
tym, a nie w obrębie grodu lub gródka, pozostałością inkas
telacji kościoła w XIII w. jest znana fragmentarycznie sucha
fosa po południowej stronie kościoła. Uzyskano dalsze in
formacje na temat detali architektonicznych (cokoły ścian,
niewystępowanie baz przy kolumienkach fasady zachodniej).
Na zewnątrz północnej ściany nawy kościoła stwerdzono
fundament z kamienia łamanego, o nierozpoznanej chrono
logii posadowiony na znacznej głębokości. Wyniki badań,
nowe dane do rekonstrukcji rozwiązania wschodniej części
kościoła wpłynęły leż na przedstawienie nowej teorii do
tyczącej daty powstania kościoła (por. 5.3.) (A. Tomaszew
ski 1967 (wyd. 1968), SSS, „Prandocin”). Zabytki ruchome:
kolumna podtrzymująca emporę (obecnie wykorzystana

wtórnie na zewnątrz kościoła), kamienna uszkodzona
chrzcielnica, luźne fragmenty kamieniarki.
5.3. W starszej literaturze obiekt datowany był na pierwszą
ćwierć XII w. i uznany za fundację Prandoty Starego (Z.
Świechowski 1956, 21—24), natomiast A. Tomaszewski
uznając iż wzorcem dla kościoła w Prandocinie była katedra
wawelska, w swej szacie romańskiej konsekrowanej ostatecz
nie w 1142 r., proponuje datowanie powstania kościoła
w Prandocinie na drugą ćwierć XII w. (raczej bliżej połowy
tego stulecia) i wiąże z osobą Prandoty Starego lub jego
następcy (A. Tomaszewski 1967 (wyd. 1968), 302).
6. J.E. Dutkiewicz 1967 (wyd. 1968); K. Górski 1926—1927
(wyd. 1928); J. Jamróz 1948; W. Łuszczkiewicz 1891; IA,
Badania 1967, 1968, s. 254—255; M. Pietrusińska 1971, s. 751;
SSS, „Prandocin” , s. 300—301; T. Szydłowski 1928; Z. Świe
chowski 1956; 1963; 1990, s. 31, 41, 56, 137—139, 199; A.
Tomaszewski 1967 (wyd. 1968); 1970, s. 299—301; M. Wawrzeniecki 1912; J. Zachwatowicz 1971, s. 138, 166; A. Żaki
1974, s. 108, 148, 156, 408, 521, 540.
25.a., b. PRZEM YŚL, woj. loco.
1. Wzgórze Zamkowe, południowo-zachodnia część zamkowego
dziedzińca.
2. Zespół palatium (a) — rotunda (b). Ryc. 29.
3. 981 r. — informacja o wyprawie Włodzimierza, który poszedł
„ku Lachom” i zabrał im Czerwień, Przemyśl inne grody
(Powieść 269).
4.1. Zachowane fundamenty i mury do wysokości 0,60—1,00 m,
relikty północnego wejścia do rotundy, wewnątrz rotundy
pozostałości posadzki ż płyt kamiennych na zaprawie.

4.2. Zespół składa się z prostokątnego budynku (a) o wymiarach
zewnętrznych 33,60 m x 15,00 m. Rotunda jest orientowana
(z lekkim odchyleniem osi ku północy), palatium przylega
do niej od strony północno-zachodniej. Wnętrze palatium
dzieli się na trzy pomieszczenia: „aulę pałacową”
(21,50 x 11,50 m) w części przylegającej do rotundy, pomie
szczenie (8,20 x 6,30 m) w części północnej oraz „korytarz”
(6,30 x 1,70) w północno-zachodniej partii budynku.
Wewnątrz rotundy ława kamienna wzdłuż muru południo
wego, pozostałości posadzki, pozostałości północnego
wejścia do rotundy. Wewnątrz „auli” odkryto dwa filary
przyścienne, ich wyoniary około 1,00 x 1,00 m, filary usytuo
wane na linii dłuższej osi pomieszczenia. W murach zachod
niej partii palatium ujawniono siedem pionowych otworów
0 kształcie walca, największy połączony jest otworem szero
kości 0,65 m z pomieszczeniem „korytarza”, dna otworów
znajdują się na różnych poziomach. Grubość murów pala
tium: mury obwodowe 1,30—2,20 m, poprzeczna ściana
działowa 2,20 m, podłużna 1,30 m, mur nawy rotundy
1,80—1,90 m, apsydy 1,70, 1,80 m, głębokość posadowienia
fundamentów średnio 0,20—0,30 m, brak detalu architek
tonicznego. W sąsiedztwie rotundy odkryto groby, najpraw
dopodobniej związane z cmentarzem przy rotundzie.
4.3. Mury wzniesione w technice opus empleclum, lica wykonano
z płaskich płyt piaskowca, tworzących niezbyt regularny
układ warstwowy, wnętrze murów wypełniono kamieniami
płytkowymi i otoczakami zalanymi dużą ilością zaprawy
wapienno-piaskowej z domieszką drobnego żwiru, polepy
1 węgla drzewnego. Fundamenty prawie nie różnią się od
naziemnych murów budowli. Jedynie w fundamencie rotun-

Ryc. 29. Przemyśl — Wzgórze Zamkowe, partie zespołu rotunda — palatium przebadane w latach 1982—1985 i odkryte odcinki
murów przedromańskich: 1 — wykopy archeologiczne; 2; 3 — odkopane i rekonstruowane mury przedromańskie (wg E.
Sosnowska 1992, s. 56, Ryc. 2)
Abb. 29. Przemyśl — SchloBberg, Partie des Komplexes Rotunde-Palatium, die 1982—1985 untersucht wurde und freigelegte
Abschnitte romanischer Mauern: 1 — archaxologische Ausgarbungen; 2; 3 — ausgegrabene und rekonstruierte vorromanische Mauern (nach E. Sosnowska 1992, S. 56, Abb. 2)
Puc. 29. nepeMumjib — 3aMKOBufi X ojim , Haem KOMruiexca poTomta — ABopeit, accne/tOBaHHue b 1982—1985 rr., h BhiHBneHHbie
y'nacTKH npextpOMaHCKHX ctch: 1 — apxeonorHHecKHe pacKonu: 2;3 — BbiHBJieHHbie u peKOHCTpyapoBaHHfcje npeapOMaHCKae
CTettbi (corn. 3. CocHOBCxa 1992, c. 56, pac. 2)
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dy pod wejściem północnym natrafiono na fragment lica
0 układzie nawiązującym do opus spicatum, najniższa część
fundamentów ściany południowo-zachodniej wykonana zo
stała z otoczaków wiązanych gliną. Fundamenty palatium
1 rotundy przewiązane, budowle w partii naziemnej wzniesio
ne osobno, filary w auli prawdopodobnie nie przewiązane,
a tylko dostawione do ścian, trzy spośród odkrytych ot
worów w ścianach, oblicowane kamieniami płytkowymi.
4.6. Wczesnopiastowski zespół sakralno-pałacowy (E. Sosnowska
1992, s. 59—60; K. Żurowska, T. Rodzińska-Chorąży, A.
Biedroń 1993, s. 205—206).
4.7. Centralna część grodu przemyskiego.
5.1. 1959—1962 badania pod kierunkiem A. Żakiego z ramienia
Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej przy poparciu
Zakładu Archeologii Małopolski 1HKM PAN w Krakowie
(A. Żaki 1960a, s. 210—213; 1960b, s. 8—10; 1961; 1962a,
b). 1982— 1985 badania weryfikacyjne prowadzone przez M.
Prokosę (1982— 1983) i E. Sosnowską (1984—1985) z ramie
nia Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ
— Oddział Rzeszów z siedzibą w Przemyślu, konsultacje
badań: H. Zoll-Adamikowa i Z. Pianowski (IA. Badania
1982, 1983, s. 219—220; IA. Badania 1983, 1984, s.
190—191; E. Sosnowska 1992; 1994, s. 34—39).
5.2. W czasie badań A. Żakiego odkryło pozostałości budowli,
częściowo rozpoznano podziały zewnętrzne palatium,
dokonano pomiarów budynków, odsłonięto północne wej
ście do rotundy oraz ławę kamienną wzdłuż wewnętrz
nej południowej ściany rotundy. W toku badań z lat
1982—1985 uzyskano dalsze dane dotyczące podziałów
wewnętrznych palatium, odkryto pionowe otwory w ścia
nach budowli oraz przyścienne filary w „auli”, groby szkie
letowe w bezpośrednim sąsiedztwie rotundy, związane naj
prawdopodobniej z cmentarzem przy rotundzie. Obserwa
cja stratygrafii dostarczyła danych do określenia chrono
logii obiektu, szczególnie czasu zniszczenia i rozebrania
budowli. Zabytki ruchome: denar koloński Ottona III, ce
ramika.
5.3. Zestawienie danych' uzyskanych w wyniku analizy po
równawczej warsztatu badawczego, programu przestrzenne
go budowli oraz danych historycznych (okres kiedy Prze
myśl wchodził w skład państwa Polskiego — 1018— 1031)
pozwoliło na określenie czasu budowy zespołu na okres od
końca X do początku XI w. (A. Żaki 1960a, s. 213—214;
1961, s. 41; 1974, s. 138, 536; J. Zachwatowicz 1971,
s. 71—77; M. Pietrusińska 1971, 751; T. Żurowska 1983,
s. 107—168; 1988, s. 120; M. Parczewski 1991, s. 47—48).
Materiał archeologiczny pozyskany podczas badań z lat
1982—1985 nie stoi w sprzeczności z takim datowaniem
(E. Sosnowska 1992, s. 60). Analiza stratygrafii i chrono
logii materiałów zalegających w kompleksie warstw na
sypowych, leżących na koronie murów, pozwala uważać,
że zniszczenie i rozebranie budowli nastąpiło dopiero
w drugiej połowie XIII i XVI w. (E. Sosnowska 1992,
s. 60).
6. J. Hawrol 1962, s. 280; O.M. Ioannisjan 1988, s. 212—214;
1994, s. 104— 105; IA. Badania 1982, 1983, s. 219—220; IA.
Badania 1983, 1984, s. 190—191; A. Kunysz 1981, s. 78,
80—83, 139; A. Merhautova — Livorova 1970, s. 22—23, 50;
M. Parczewski 1991, s. 47—48; M. Pietrusińska 1971, s. 751;
Pianowski 1994, s. 98—101; J. Rozpędowski 1962, s.
247—249; E. Sosnowska 1992; 1994, s. 34—39; J. Zachwato
wicz 1971, s. 71—77; A. Żaki 1960a, s. 210—213; 1960b, s.
8— 10, 1961; 1962a; 1962b; 1974, s. 138— 144, 150, 152, 154,
536; 1982, s. 81—83; K. Żurowska 1983, s. 107—168; 1988, s.
120— 121.
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25 c. PRZEMYŚL, woj. loco
1. Obiekt odkryty pod prezbiterium katedry gotyckiej.
2. Rotunda. Ryc. 30.
3. zob poz. 25 a, b, punkt 3., świątynia prawdopodobnie p.w.
św. Mikołaja.

0

10 m

1 ------------------------- 1
Ryc. 30. Przemyśl. Rzut poziomy rotundy pod prezbiterium ka
tedry gotyckiej na tle murów katedry; (wg A. Kunysz
1981, 82, ryc. 50)
Abb. 30. Przemyśl. Draufsichl der Rotundę unter dem Presbyterium des gotischen Doms im Hinlergrund der Dommauem; (nach A. Kunysz 1981, 82, Abb. 50)
Puc. 30. ITepeMbiumb. IIjiaH potohau non ajrrapeM roTanecKoił
Ka(j)eApbi Ha 4>OHe cxeH Ka4)eapanbHbix (corn. A. KyHbiiii 1981, c. 82, p h c . 50).
4.1. Obiekt przebadany fragmentarycznie. Na przebadanych od
cinkach stwierdzono zachowanie fundamentów i przyziemia
do łącznej wysokości około 2,80 m z czego na pierwotną
partię nadziemia przypada około 1,80 m. Zachowany frag
ment północnego filara tęczowego.
4.2. Rotunda orientowana, do okrągłej nawy o średniej' wewnętrz
nej około 9,00 m przylega od wschodu apsyda o średnicy
wewnętrznej 4,00 m, ogólna długość wewnętrzna 13,20 m. Gru
bość muru nawy wjmosi 2,00 m, grubość muru apsydy 1,80 m.
4.3. Mury wykonane z dużych, regularnych ciosów, wzniesione
zostały w technice opus emplectum, lica ułożone warstwami
z bloków martwicy wapiennej, wysokich od 26 do 40 cm
(wyjątkowo 46 cm), spoiny stosunkowo cienkie, wnętrze
murów wjpełnione bryłami wapienia, mniejszymi kawałkami
wapiennej martwicy, rzadziej występują płytki cienko łupa
nego piaskowca. Całość zalana wapienno-piaskową zaprawą
w dwóch odmianach przeważającą bardzo twardą oraz
występującą w mniejszej ilości łatwo się rozsj-pującą.
4.7. Kościół położony na terenie osady podgrodowej, być może
o charakterze targowym.

5.1. 1961 r. odkrycie i fragmentaryczne zbadanie rotundy (J.T.
Frazik 1962; A. Kunysz, J.T. Frazik 1961; A. Kunysz 1962;
1963) prace archeologiczne z ramienia Ośrodka Archeologi
cznego przy Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, pracami
archeologicznymi kierował A. Kunysz pod kierunkiem R.
Jamki, pracami architektonicznymi kierował J.T. Frazik.
5.2. Badania fragmentaryczne, mury rotundy rozpoznano głów
nie w podziemiach prezbiterium katedry gotyckiej w obrębie
nowożytnych krypt, dodatkowo założone wykopy archeolo
giczne w podziemiach prezbiterium katedry oraz na ze
wnątrz katedry, na południe od prezbiterium. W wykopie na
zewnątrz prezbiterium odsłonięto fragment południowego
muru nawy rotundy, wykonano także poziome sondy
wzdłuż murów rotundy. Zabytki ruchome: prostokątne ciosy
z fragmentami trzonów kolumienek, polichromowane ciosy
wtórne użyte do budowy obecnej katedry, które wiązać
można zarówno z rotundą pod katedrą gotycką jak i z bizantyjsko-ruską cerkwią na Wzgórzu Zamkowym; polewane
różnokolorowe dachówki gotyckie.
5.3. Wcześniejsze poglądy dotyczące datowania rotundy oparte
były głównie na datowaniu wątków murów (z powodu bra
ku danych stratygraficznych) datowanie takie wskazywało
na drugą połowę XII—XIII w. (J.T. Frazik 1962, 223—225).
O.M. loannisjan w pracy 1988 r. zaproponował datowanie
przemyskiej rotundy na XI w., uważając, iż powstała ona
w XI w., niewykluczone że w czasach kiedy Przemyślem
władali już książęta ruscy Ruryk, a następnie Wołodar
Rościsławicz (O.M. loannisjan 1988, s. 215—216). Obecnie
datowanie obydwu rotund przemyskich (na Wzgórzu Zam
kowym rotundy z zespołu rotunda — palatium oraz rotundy
pod prezbiterium katedry gotyckiej) odnosi do czasów pol
skiego panowania w Przemyślu (O.M. loannisjan 1994, s.
104—105). Na drugą połowę XI—XII w. datuje powstanie
omawianej rotundy M. Parczewski (1991, s. 48).
6. J.T. Frazik 1962; O.M. loannisjan 1988, s. 214—216; 1994, s.
104—105; A. Kunysz 1962; 1963; 1981, s. 82—83, 93—97; A.
Kunysz, J.T. Frazik 1961; A. Merhautova-Livorova 1970, s. 5;
M. Parczewski 1991, s. 48; M. Pietrusińska 1971, s. 751; J.
Zachwatowicz 1971, s. 166.
25 d. PRZEM YŚL, woj. loco
1. Wzgórze Zamkowe, wschodnia część zamkowego dziedzińca.
2. Cerkiew. Ryc. 31.
3. Pod rokiem 1126 Jan Długosz zanotował śmierć Wołodara
Rościsławicza pisząc, że książę pochowany został w Przemyślu
w kościele św. Jana, który sam założył i ufundował (Długosz,
Hisloriae, 1873, XII, p. 533). Cerkiew p.w. św. Jana i być
może Najświętszej Marii Panny.
4.1. Zachowane niewielkie odcinki murów kamiennych wiąza
nych zaprawą, ślady wkopów fundamentowych wypełnio
nych gruzem (po rozbiórce fundamentów aż do ich stopy),
fragmenty kamiennej posadzki mozaikowej in situ.
4.2. Budowla zachowana i przebadana fragmentarycznie, uzys
kane dane pozwoliły na zrekonstruowanie planu: była to
cerkiew orientowana, najpewniej trójnawowa, czterofilarowa, od wschodu zamknięta trzema apsydami, jej wymiary
(mierzone po liniach zewnętrznych murów — głównie ich
negatywach) wynoszą około 18 x 22,5 m, grubość murów
zewnętrznych wynosiła około 1,50 m (szerokość wkopów
fundamentowych waha się od 1,40 do 2,00 m). Posadzka,
w całej świątyni lub przynajmniej w jej części środkowej,
wykonana była z płaskich kamieni piaskowcowych, układa
nych w kręgi, tworzące rodzaj mozaiki, niektóre partie
mogły być także, choć nie od początku, wyłożone płytkami
ceramicznymi z żółtą polewą. Znalezione ciosy ze śladami
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Ryc. 31. Przemyśl — Wzgórze Zamkowe, rzut poziomy cerkwi
p.w. św. Jana; (wg A. Żaki 1968, s. 49)
Abb. 31. Przemyśl — SchloBberg, Draufsicht der Sankt-Johann-Kirche; (nach A. Żaka 1968, S. 49)
Puc. 31. riepeMtmiJib — 3aMKOBbiń X ojim, trnaH uepicBH cb .
MoaHa; (corn. A. ^Caicn 1968, c. 49)

4.3.

4.5.

4.6.

4.7.
5.1.

5.2.

tynku z polichromią, wskazują, że wnętrze cerkwi zdobione
było polichromią przy zastosowaniu kolorów czerwonego,
żółtego a nawet lapis. Odkopane ciosy kamienne zdobione
fryzem arkadowym świadczą, iż górna partia zewnętrznych
murów budowli ozdobiona była arkaturą.
Mury budowli wykonano z kamienia, „zapewne głównie
ciosowego” (A. Żaki 1968, s. 48), łączonego zaprawą wa
pienną.
A. Żaki rekonstruuje bryłę cerkwi p.w. św. Jana jako ty
pową cerkiew trzyapsydową, czterofilarową, o przestrzeni
centralnej zwieńczonej kopułą (A. Żaki, 1968, s. 50; 1974, s.
172, ryc. 113b).
Źródła pisane z pierwszej połowy XIII w. mówiące o rezy
dujących w Przemyślu biskupach (A. Żaki 1968, s. 48) wska
zują pośrednio, że cerkiew przemyska była katedrą, nie wia
domo jednak czy była nią od początku swego istnienia.
Centralna część grodu przemyskiego.
1959—1964 r. badania archeologiczne z ramienia Karpackiej
Ekspedycji Archeologicznej przy poparciu Zakładu Archeo
logii Małopolski IHKM PAN w Krakowie prowadził A.
Żaki (1960a, 6—8, 1960b, s. 213—215; 1968; 1974, s. 153,
156, 172—173).
Odsłonięte w czasie wykopalisk relikty cerkwi (niewielkie
fragmenty murów kamiennych wiązanych zaprawą wa
pienną, ślady wkopów fundamentowych wypełnionych gru
zem, fragmenty kamiennej posadzki), odkryto pod warst
wami kulturowymi nowożytnymi i późnośredniowiecznymi
0 miąższości od 2,00 do ponad 5,00 m. Pod krawędzią
kamiennej posadzki odkryto dwa kanały łączące się pod
kątem prostym (przerwanie badań nie pozwoliło na pełne
wyjaśnienie ich charakteru). Na zewnątrz cerkwi odkryto
kilkadziesiąt grobów szkieletowych, otaczających relikty bu
dowli z trzech stron (z czwartej, od zachodu nie kopano),
nieco dalej na południowy wschód od pozostałości świątyni
1 zwartych grobów cmentarza odsłonięto pojedynczy grób
szkieletowy, przykryły siedmioma ciosami kamiennymi ze
śladami zaprawy, który naruszył mury apsydy rotundy
przedromańskiej. W sąsiedztwie reliktów cerkwi odkryto kil
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ka ciosów in situ tworzących rodzaj cembrowania studni,
niejasna stratygrafia kulturowa utrudnia stwierdzenie, czy
obiekt ten łączył się chronologicznie i funkcjonalnie z cer
kwią (jednak możliwość tę należy raczej wykluczyć). W od
krytym gruzie znaleziono ciosy kamienne zdobione fryzem
arkadowym, ciosy ze śladami tynku z polichromią, płytki
posadzkowe ceramiczne czworoboczne i trójkątne, z ota
czającego cerkiew cmentarzyska pochodzą między innymi:
brązowy enkolpion, bulla księcia Dawida Igorewicza
(XI/XII w.) oraz liczne fragmenty typologiczne zróżnicowa
nej ceramiki.
5.3. A. Żaki uważał odkopane relikty za pozostałość cerkwi
p.w. św. Jana fundacji księcia Wołodara Rościsławicza
i datował jej powstanie na początek XII w. (A. Żaki 1960a;
s. 7, 1960b, s. 215; 1968, s. 48). Pogląd ten przyjęty został
w nowszej literaturze (O.M. Ioannisjan 1981, s. 37; 1988;
M. Parczewski 1991, s. 48, 51; E. Sosnowska 1994, s. 27,
30).
6. O.M. Ioannisjan 1981, s. 36—37, 41; 1988; A. Kunysz 1991, s.
48, 51; Z. Pianowski 1994, s. 101—102; E. Sosnowska 1994, s.
26—27, 30; A. Żaki 1960a, s. 6 —8, 1960b, s. 213—215; 1968;
1974, s. 153, 156, 172—173; 1982, s. 98—99.
26. SAM BORZEC, gm. Samborzec, woj. Tarnobrzeg
1. Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy.
2. Kościół. Ryc. 32.
4.1. Zachowane pozostałości bocznych ścian nawy i apsydy
kościoła, ściana zachodnia wyburzona w związku z no
wożytną rozbudową kościoła.

0
1 0m
1 ________________ l
Ryc. 32. Samborzec — plan kościoła; (wg Z. Świechowski 1963,
II. 540)
Abb. 32. Samborzec — Plan der Kirche; (nach Z. Świechowski
1963, Abb. 540)
P hc. 32. CaMÓoaceu — miaH Kocrejia; (corn. 3. Cbcxobckh 1963,

II. 540)
4.2. Kościół jednonawowy, nawa prostokątna, wewnętrzne wy
miary nawy: długość około 9,00 m, szerokość około 7,00 m.
Od wschodu do nawy przylega prezbiterium w formie ap
sydy o średnicy około 3,90 m.
4.3. Murowany z ciosów piaskowca (?).
4.7. W centrum osady.
5.3. XIII w. (?) (A. Żaki 1974, s. 541).
6. Z. Świechowski 1963, s. 232—233; A. Żaki 1974, s. 108, 541.
27a. SA N D O M IERZ, woj. Tarnobrzeg
1. Kościół p.w. św. Jakuba, Wzgórze Świętojakubskie.
2. Kościół. Ryc. 33.
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3.

1211 r. zmarła księżna Adelajda, córka Kazimierza Sprawied
liwego, fundatorka kościoła św. Jakuba, w którym została
pochowana (Długosz, LB, III, 455). 1226 r. — osadzenie
dominikanów przy kościele parafialnym św. Jakuba przez bis
kupa Iwona Odrowąża, który przenosi parafię do kościoła św.
Pawła (Długosz, LB, III, 455).
4.1. Fragmentarycznie rozpoznane pozostałości murów fundame
ntowych oraz wtórnie użytych elementów kamiennych.
4.2. Pozostałości muru kamiennego stanowiącego prawdopodob
nie fragment fundamentu (lub ławy fundamentowej) budowli
rozebranej przed wzniesieniem obecnego kościoła stwierdzo
no w odkrywce budowlanej przy północnej przyporze
wschodniej ściany prezbiterium oraz w odkrywce przy na
rożnej przyporze północnej ściany prezbiterium kościoła do
minikanów. Ponieważ w żadnym z wykopów założonych
w nawie obecnego kościoła nie natrafiono na pozostałości
starszych murów istnieje możliwość, że wymiary pierwotne
go kościoła p.w. św. Jakuba nie przekraczały wymiarów
prezbiterium późniejszego kościoła dominikańskiego. Ka
mienne elementy z pierwszego kościoła (ciosy, fragmenty
detali architektonicznych, rozbita płyta nagrobna z rytym
przedstawieniem miecza, ułamek innej płyty ze śladami pro
filowania) użyte zostafy wtórnie do wzniesienia funda
mentów kościoła dominikańskiego. M. Florek uważa także,
że z pierwotnym kościołem p.w. św. Jakuba mogą łączyć się
niektóre spośród luźno znalezionych na terenie Wzgórza
Staromiejskiego detali (trzon kolumienki, dwie bazy i frag
ment lwa portalowego) odnoszone do tej pory do kolegiaty
p.w. NMP (zob. pozycja 27b.) lub innych niezachowanych
świątyń Sandomierza np. p.w. św. Jana (M. Florek 1994, s.
13—14).
4.3. Mur fundamentowy wykonany z nieobrobionych głazów
i gruzu kamiennego obficie zalanego zaprawą wapienną.
4.5. Pierwotny kościół p.w. św. Jakuba był zapewne niewielką
jednonawową budowlą.
4.6. Kościół parafialny.
4.7. Kościół położony na terenie wczesnośredniowiecznego ośro
dka osadniczego na Wzgórzu Świętojakubskim.
5.1. Prace Biura Badań i Dokumentacji zabytków w Tarnobrze
gu (prowadzone na terenie kościoła św. Jakuba i dawnego
klasztoru dominikanów): 1990 r. — prace w południowo-wschodniej części dawnego czworoboku klasztornego i w la
tach 1991—1992 — prace wykopaliskowe wewnątrz kościoła
oraz nadzory archeologiczne nad odkrywkami budowlanymi
przy fundamentach (M. Florek 1993; 1994).
5.2. W czasie nadzorów sprawowanych nad odkrywkami budow
lanymi ujawniono istnienie murów fundamentowych, star
szych niż fundamenty dominikańskiego kościoła p.w. św.
Jakuba. Mury te oddzielone są od fundamentów prezbite
rium kościoła klasztornego kilkucentymetrową warstewką
przemieszanego lessu z drobnymi okruchami węgla drzew
nego. O tym, że ujawniony mur jest starszy' od funda
mentów prezbiterium świątyni dominikańskiej świadczy wy
raźnie stratygrafia — mur ten „wchodzi” pod fundament
prezbiterium, od którego dodatkowo oddzielony jest wars
tewką lessu. Podczas badań wewnątrz obecnego kościoła
odkryto wtórnie użyte elementy kamienne — między innymi
płytę nagrobną z rytym wyobrażeniem miecza wtórnie wy
korzystaną przy budowie podstawy jednego z filarów
międzynawowych. Zabytki ruchome: ciosy, fragmenty bliżej
nieokreślonych detali architektonicznych, rozbita płyta na
grobna z rytym wyobrażeniem miecza i fragment innej płyty
ze śladami profilowania, fragmenty ceramiki — którą
można datować najpóźniej na początek XIII w. (Florek
1994, 11).

Ryc. 33. Sandomierz — zespół kościoła św. Jakuba: 1 — wykopy L. Saramy 1959—1969; 2 — wykopy PKZ O/Kraków 1970;
3 — wykopy Biura Badań i Dokumentacji Zabytków w Tarnobrzegu 1983; 4 — wykopy Biura Badań i Dokumentacji
Zabytków w Tarnobrzegu 1990; strzałką zaznaczono odkrywki, w których stwierdzono mury pierwotnego kościoła parafial
nego p.w. św. Jakuba; (wg M. Florek 1994, s. 7, ryc. 2)
Abb. 33. Sandomierz — Sankt-Jakob-Kirche-Komplex: 1 — Ausgrabungen von L. Sarama 1959—1969; 2 — Ausgrabungen der
Werkslatle fur Denkmalerkonservierung Abteilung in Krakau 1970; 3 — Ausgrabungen des Buros fur Untersuchungen und
Dokumentation der Denkmaler in Tarnobrzeg 1990; mit Pfeil werden Freilegungen mit Mauern ursprunglicher Sankt-Jakob-Pfarrkirche markiert; (nach M. Florek 1994, S. 7, Abb. 2)
Puc. 33. CaaaoMnp — KOMiuieicc KOCTena cb. fiicyóa: 1 — pacKonu JI. CapaMbi 1959—1969; 2 — pacKonu PKZ O/KpaicoB 1970;
3 — pacKOruj Orflejia MccjienoBanufi u ^ORyMeuTupoBauHH FlaMHTHHKOB b TapHOÓscere 1983; 4 — pacKonu Omena
I4cc.nennBfl.Hwft a fi,OKyMenTHpOBaima FlaMHTHHKOB b TapHOÓacere 1990; CTpejucoii o6o3HaHetud Mecra, rae BhiHBJieHbi
CTeHhi nepBonanajibHoro npuxoflCKoro Kocrejia cb. fixy6a; (córa. M. OjibopaK 1994, c. 7, puc. 2)
5.3. Odkryte relikty stanowią zapewne pozostałość pierwotnej
parafialnej świątyni p.w. św. Jakuba. Czas jej rozbiórki
określić można na lata wkrótce po 1226 r. — tzn. po spro
wadzeniu dominikanów do Sandomierza, natomiast jego
początki (zgodnie z tradycją — Długosz LB, III, 455) na
przełom XII i XIII w., bądź koniec XII w.
6. M. Florek 1993; 1994.
27b. SANDOM IERZ, woj. loco
1. Wzgórze Katedralne, katedra p.w. P. Marii, ciosy romańskie
wtórnie wmurowano w ściany obecnej katedry, fragmenty kamieniarki: rzeźba głowy lwa (Muzeum Miejskie, Sandomierz),
fragment kolumienki przyściennej i bazy kolumn.
2. Użyte wtórnie ciosy oraz luźne fragmenty kamieniarki.
3. 1148 r. — część dochodów kościoła P. Marii w Sandomierzu
wymieniona w uposażeniu biskupstwa kujawskiego (Perlbach,
nr 12). 1191 r. — konsekracja kolegiaty w obecności Kazimie
rza Sprawiedliwego (KMp, I. nr 2). 1259/1260 — zniszczenie
Sandomierza przez najazd mongolski, wzmianka o spaleniu

pięknego kościoła z białego kamienia (PSRL, 1908, t. II, 564),
wzmianka Rocznika Świętokrzyskiego o kościele P. Marii,
w którym chroniła się ludność (MPH, III, 73).
4.1. Pozostałości murów kolegiaty romańskiej nie są znane, za
chowały się tylko ciosy romańskie wtórnie wmurowane
w ściany obecnej katedry oraz hipotetycznie łączone z ka
tedrą luźne fragmenty kamieniarki.
4.2. Ciosy romańskie, fragmenty kamieniarki — wyrzeźbiona
w piaskowcu głowa lwa — stanowiąca być może fragment
rzeźby portalowej, fragment kolumienki przyściennej, bazy
kolumn.
4.3. Ciosy.
4.6. Kolegiata.
4.7. Pierwotny kościół położony zapewne na miejscu obecnego
kościoła katedralnego, w ośrodku osadniczym na Wzgórzu
Katedralnym.
5.1. W 1931 roku podczas budowy drogi między obecną katedrą
a kościołem św. Jakuba, w pobliżu zamku natrafiono na
luźne fragmenty kamieniarki (zob. 4.2.), które hipotetycznie
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łączone są z romańską katedrą (ale również z innymi niezachowanymi świątyniami Sandomierza). Badania archeologi
czne prowadzone w Sandomierzu (od 1958 roku dorywczo
i ze względów ratowniczych, od 1958 roku — planowo).
Prace od 1958 roku prowadzone były przez Katedrę Archeo
logii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego przy współu
dziale Ekspedycji Wykopaliskowej dla Badań Sandomierszczyzny IHKM PAN, następnie po przemianowaniu Ekspe
dycji Wykopaliskowej na Pracownię Archeologiczną Zakła
du Archeologii Wczesnośredniowiecznej IHKM PAN (1962
r.) wyłącznie przez tę ostatnią placówkę, pracami kierował
od początku W. Hensel, a w zastępstwie J. Gąssowski
i później E. Gąssowska (J. Gąssowski 1964, s. 279—285; E.
Gąssowska 1970). Od 1969 do 1973 roku prace wykopalis
kowe w Sandomierzu prowadzono pod kierunkiem S. Tabaczyńskiego w ramach planu badawczego IHKM PAN (San
domierz. Badania, 1993).
5.2. W 1961 roku założono wokół katedry siedem wykopów
sondażowych, jednak w żadnym z nich nie stwierdzono po
zostałości murów kolegiaty, nie natrafiono również na czyste
warstwy wczesnośredniowieczne, które zostały tutaj znisz
czone przez późniejsze prace budowlano-ziemne. W 1968
roku podczas prac kanalizacyjnych zaobserwowano na
niższych partiach Wzgórza Katedralnego od strony skarpy
nadwiślanej dwa fragmenty murów kamiennych o niewiado
mym przeznaczeniu, ich bardzo głębokie zaleganie oraz kie
runek przebiegu nie wykluczają założenia kościelnego (E.
Gąssowska 1970, s. 218—220). Zabytki ruchome: luźne frag
menty kamieniarki (zob. 4,2,) (znalezione w 1931 r. podczas
budowy drogi między obecną katedrą a kościołem św. Jaku
ba), z badań wykopaliskowych: ceramika wczesnośrednio
wieczna, bryłki polepy, zabytki nowożytne, kości ludzkie.
5.3. kościół kolegiacki p.w. P. Marii w Sandomierzu — czwarta
ćwierć XII w. (M. Pietrusińska 1971, s. 753). Wobec nieodkrycia pewnych reliktów kolegiaty, datowanie czasu jej
powstania oparte jest głównie na informacjach źródeł histo
rycznych — 1191 r. — konsekracja kolegiaty (KMp. I, nr
2). Początki świątyni odnieść można najpewniej do XI w. (S.
Tabczyński, A. Buko 1981, s. 101— 103).
6. E. Gąssowska 1970, (Wzgórze Katedralne s. 218—220); J.
Gąssowski 1967, s. 211—218; S. Tabaczyński, A. Buko 1981,
s. 101— 103.

5.2. W toku badań odkryto warstwy poprzedzające budowę świą
tyni, pozostałości uważane za relikty kościoła p.w. św. Piotra
zob. 4.1.), groby z fazy wczesnośredniowiecznej oraz mury z wapienia płytującego, pochodzące z następnej (koniec
XIII w.) fazy kościoła. Fakt przepalenia niektórych X3I-wiecznych detali architektonicznych wskazuje, być może, że
kościół uległ pożarowi, po czym został zupełnie rozebrany.
5.3. Kościół z XIII w., po pożarze (por. 5.2.) został całkowicie ro
zebrany. W końcu XIII w. po najazdach tatarskich wzniesiono
nową świątynię (S. Tabaczyński, A. Buko 1981, s. 109—116).
6. IA. Badania 1969, 1970, s. 311—312; IA. Badania 1970, 1971,
s. 201; IA, Badania 1971, 1972, s. 217; IA. Badania 1972,
1973, s. 223— 224; IA, Badania 1973, 1974, s. 210—211; s.
Tabaczyński, A. Buko 1981, s. 109—116).
28. SK A LBM IERZ, woj. Kielce.
1. Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela.
2. Kościół. Ryc. 34.

27c. SA N D O M IE R Z , woj. loco
1. Wzgórze Collegium Gostomianum.
2. Kościół.
3. 1166/1167 r. — pierwsza wzmianka o kościele p.w. św. Piotra
w Sandomierzu (KKK, t. I, nr 1).
4.1. Budowla niezachowana. Z kościołem p.w. św. Piotra łączone
są detale architektoniczne odkryte w murach późniejszej
świątyni (ciosy, z których jeden pochodzi z cokołu lub gzy
msu oraz część romańskiej bazy). Pozostałość kościoła może
również stanowić negatyw prostokątnej konstrukcji odsło
nięty na Wzgórzu Collegium Gostomianum.
4.2. Kształt romańskiego kościoła p.w. św. Piotra nieznany, z koś
ciołem łączony negatyw prostokątnej budowli. Z wystroju
pierwotnej świątyni zachowana część romańskiej bazy.
4.3. Ciosy.
4.4. Faza I — dwunastowieczna, Faza II — datowana jest już na
koniec XIII w. (S. Tabczyński, A. Buko 1981, s. 109— 116).
5.1. Badania średniowiecznego Sandomierza zob. pozycja 27b,
punkt 5.1. IA. Badania 1969, 1970, s. 311—312; IA. Bada
nia 1970, 1971, s. 201; IA, Badania 1971, 1972, s. 217; IA.
Badania 1972, 1973, s. 223—224; IA, Badania 1973, 1974, s.
210—211; S. Tabczyński, A. Buko 1981, s. 109—116).
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II. 577)
Abb. 34. Skalbmierz — Plan der Kirche; (nach Z. Świechowski
1963, Abb. 577)
Pac. 34. CicanbÓMHp — ruiaH Kocrena; corn. 3 C bcxobckh 1963,
II. 577)

3.

1217 r. — wymieniony prepozyt skalbmierski Gumbertus
(KMp, II, nr 27). 1234 r. (KWp, I, nr 160), 1235 r. inkastelacja kolegiaty przez Konrada Mazowieckiego (Długosz, HP, II,
246).
4.1. Zachowane dwie wieże zachodnie oraz częściowo mury bo
czne, przesklepione schody na emporę w grubości muru
południowego nawy, przyścienne pilastry empory, wejście na
emporę ze schodów i z wieży północnej, okna dolnych kon
dygnacji wież, ślady po biforiach w górnej kondygnacji wież,
dwa okna w ścianie nawy.
4.2. Orientowana budowla jednoprzestrzenna na rzucie pros
tokąta, z dwiema wieżami (na planie czworoboku) po bo
kach elewacji zachodniej i z emporą zachodnią, wschodnie
zamknięcie kościoła nierozpoznane. O pierwotnym wy
glądzie kościoła świadczą takie elementy jak: przesklepione
schody na emporę w grubości muru południowego,
przyścienne pilastry empory, ślady po sklepieniu i parapecie
empory, wejście na emporę ze schodów — w formie pros
tokąta i z wieży północnej — zamknięte półkoliście, dwa
zamknięte półkoliście okna w ścianie nawy, zamknięte
półkoliście okno dolnej kondygnacji wież, w górnej — ślady
po biforiach.
4.3. Mury wzniesione w technice opus emplectum, lica wykonane
bardzo starannie z ciosów wapienia, wewnątrz mury wy
pełnione kamieniem łamanym.
4.4. 1 faza — kościół jednonawowy z emporą zachodnią, na
którą wiodły schody w murze. II faza — dobudowa do
zachodniej części nawy szerszego od niej dwuwieżowego kor
pusu zachodniego, zlikwidowano wówczas emporę (E.
Dąbrowska 1965, s. 249).
5.1. W latach 1963— 1964 badania architektoniczno-archeologiczne A. Tomaszewskiego z ramienia Katedry Historii Ar
chitektury i Sztuki Politechniki Warszawskiej.
5.2. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych pozwoliły
odczytać układ pierwotnej budowli (partii nawowej i części
zachodniej), rozwarstwić elementy bryły kościoła na dwie
fazy (zob. 4.4.). Podczas badań ujawniono na zewnątrz obe
Ryc. 35. Stara Zagość — plan kościoła: 1 — relikty domniema
cnego kościoła, na osi prezbiterium, na głębokości około
nego prostokątnego pomieszczenia dobudowanego do
2,00 m sarkofag romański kształtu trapezowatego, wykuty
fasady zachodniej kościoła; 2 — grobowiec; 3 — relikty
w jednym bloku wapienia, otwór sarkofagu długości 1,60 m,
fasady zachodniej kościoła romańskiego; 4 — relikty
zamknięty nad głową półkolem, grób zdewastowany, nie
posadzki romańskiej z płyt i podkładu gipsowego;
odnaleziono wieka sarkofagu i kości szkieletu (z wyjątkiem
5 — relikty wschodniego zamknięcia prezbiterium
kościoła romańskiego; (wg E. Dąbrowska, A. Tomasze
nóg).
wski 1969, ryc. 2)
5.3. XII wiek (Z. Świechowski 1963, s. 243—244; A. Żaki 1974,
Abb.
35.
Stara Zagość — Plan der Kirche: 1 — Relikte des
s. 541). Pierwsza tercja XII w. (M. Pietrusińska 1971, 755).
vermutlichen rechteckigen Raumes, der zu der westI faza kościoła — XII w.; II faza — pierwsza połowa
lichen Kirchenfassade zugebaut wurde; 2 — Gruft;
XIII w. (E. Dąbrowska 1965, 250).
3 — Relikte der westlichen Fassade romanischer Kir
6. E. Dąbrowska 1965, s. 249—250; M. Pietrusińska 1971, s.
che; 4 — Relikte romanischen FuBbodens aus Filiesen
755; Z. Świechowski 1963, s. 243—244; A. Żaki 1974, s. 151,
und Gipsunterlage; 5 — Relikte óstlicher Absperrvor419, 532, 541.
richtung des Presbyteriums romanischer Kirche; (nach
E. Dąbrowska, A. Tomaszewski 1969, Abb. 2)
29, STARA ZAGOŚĆ (zob. Zagość), gm. Pińczów, woj. Kielce Pac. 35. C xapaa 3 a ro c x t — nJiaH KOCTejia: 1 — penuKTu npennojiaraeM oro npHMOyrojibHoro noMemenua, ripncrpo1. Obecny kościół parafilny p.w. św. Jana Chrzciciela oraz ota
ettHoro k 3anan,HOMy p acan y KOCTena; 2 — rpoÓHnna,
czający go plac cmentarny.
3 — pejiHKTbi 3ana/m oro p a c a n a poMaHcsoro Kocrena;
2. Kościół. Ryc. 35.
3. Klasztor fundowany zapewne po 1154 r. (pod tą datą roczniki
notują pielgrzymkę Henryka Sandomierskiego do Jerozolimy
i późniejszą fundację komandorii joanitów) (MPH, II, 833,
375). Przed 18.X.1166 r. — dokument fundacyjny Henryka
Sandomierskiego wymieniający uposażenie na budowę
kościoła i szpitala (KFDP, III, 4; Budkowa 1937, 69—70).
1170—1175 — potwierdzenie nadań przez Kazimierza Spra
wiedliwego (KDP, III, 6) (Z. Budkowa 1937, s. 82—85).
4.1. Z budowli romańskiej zachowały się: ściana tęczowa i bocz
ne ściany prezbiterium (w pełnej pierwotnej wysokości)

4 — pejiHKTM poMaHCKOro n o n a H3 njiHT h rancoBOu
noziMOCTKH; 5 — pejunerbi BOcroHHoro 3aKpKrrnsi anTapa noMaHCKOro Kocrejia; (corn. E. ^OMÓpOBKa, A.

ToMameBCKH 1969, pac. 2)
oraz boczne ściany naw y (zachow ane do podstaw łuków
okien) (ze śladami portalu południow ego i skutej a rty k u la
cji), relikty fundam entów wschodniego i zachodniego zam 
knięcia kościoła (w północnej partii kościoła m ur zachodniej
ściany nawy głównej, zachował się d o pierwszej partii
ciosów, ze ściany zamykającej prezbiterium zachow ał się
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jedynie negatyw fundamentów oraz jego narożne bloki przy
ścianach bocznych prezbiterium). Wewnątrz kościoła zacho
wane fragmenty romańskiej posadzki z prostokątnych płyt
wapiennych, na ścianach prezbiterium ślady polichromii. Za
chowały się liczne elementy kamiennego wystroju architek
tonicznego kościoła.
4.2. Kościół orientowany, jednonawowy (nawa prostokątna
0 wymiarach wnętrza: 8,28 x 6,78 m). Od wschodu do na
wy przylegało prosto zamknięte prezbiterium (wymiary
wnętrza: długość 5,30 m, szerokość 3,40 m). Nie zostało
wyjaśnione ostatecznie istnienie wieży zachodniej. Kościół
posadowiony został na bardzo płytkich fundamentach —
zagłębionych około 40 cm poniżej poziomu wczesnośrednio
wiecznego. W obrębie nawy w kilku miejscach odkryto fun
damenty posadzki romańskiej z prostokątnych płyt wapien
nych o wymiarach około 75 x 45 cm i średniej grubości
około 20 cm, spojonych zaprawą gipsową, ułożonych na
warstwie pyłowego iłu, zastosowanego jako podsypka.
Na zewnątrz kościoła około 1,25 m od fasady zachodniej,
na osi kościoła odsłonięto grobowiec o wymiarach oko
ło 2,40 x 0,60 m, wykonany z drobnych, pobieżnie opraco
wanych ciosów, dwie krótsze — tworzą jeden lub dwa
ciosy o wymiarach 23 x 30 x 35 cm, strop znajdował się
74—77 cm poniżej wnętrza kościoła romańskiego, dno gro
bu na głębokości 104 cm, szkieletu nie znaleziono, grobo
wiec częściowo zniszczony przez wykopy nowożytne. Na
podstawie zachowanych elementów wystroju świątyni re
konstruować można jej pierwotny wygląd i bogatą deko
rację: nawa o wysokości około 6,80 m, kryla stropem,
prezbiterium połączone z nią arkadowym otworem nosi
ślady przekrycia sklepieniem krzyżowym. Wysokość prez
biterium około 5,70 m. Nawa oświetlona była sześcioma
otworami okiennymi, rozmieszczonymi symetrycznie po
trzy w ścianach północnej i południowej, prezbiterium
dwoma rozglifionymi otworami, po jednym w ścianach bo
cznych, na osi południowej ściany nawy zachowały się śla
dy portalu, w prezbiterium odkryto ślady romańskiej poli
chromii wykonanej bezpośrednio na ciosie, elewacje
kościoła miały bogaty wystrój architektoniczno-rzeźbiarski
dwukondygnacyjny, całą budowlę obiegał profilowany
cokół, ściany ujęte były narożnymi lizenami, ściany były
podzielone na kondygnacje profilownym pasem pozio
mym, na ścianach zewnętrznych nawy — górna okienna
kondygnacja podzielona była na pola półkolumienkami wspierającymi fryz arkadowy, na zewnętrznej
ścianie muru tęczowego pod łukami dwóch arkadek znaj
dują się płaskorzeźby z przedstawieniami syren, na jednym
z ciosów ściany północnej znajduje się wyryty rysunek
przedstawiający jednonawową budowlę sakralną z wieżą
w fasadzie.
4.3. Mury kościoła wzniesione z wapienia na zaprawie wapien
nej, ciosy doskonale opracowane, o niejednolitych wymia
rach: wysokość od kilku (poniżej 10 cm) do koło 50 cm,
długość podobnie zróżnicowana, sporadycznie sięga powyżej
70 cm.
4.5. Stan zachowania murów kościoła nie nasuwa problemów
związanych z rekonstrukcją brył prezbiterium i nawy, nato
miast nie została ostatecznie wyjaśniona kwestia istnienia
wieży zachodniej (por. np.: W północnej partii kościoła
odsłonięto zachowany do pierwszej partii ciosów mur zachod
niej ściany nawy głównej kościoła romańskiego (...). Na
przedłużeniu zaś jej relikty fundamentów prostokątnej budowli,
przylegającej do fasady zachodniej, kościoła romańskiego
1 będącej być może, śladem po wyobrażonej na rysunku wieży
kościoła (E. Dąbrowska 1965, s. 296); Na zachód od fasady
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odsłonięto kilka podobnie obrobionych bloków, leżących na
całcu, na poziomie odpowiadającym w przybliżeniu poziomowoi posadowienia fundamentów romańskich. Zwłaszcza dwa
z tych bloków mogą być pozostałością nierozpoznanego fun
damentu, wcześniejszego od gotyckiej rozbudowy nawy
kościoła. Nie można wykluczyć domysłu, że bloki te stanowią
relikty fundamentowania czworokątnej w szczycie wieży, przy
legającej do fasady kościoła romańskiego (...). Jednak pod
stawy tego domysłu są wątłe (E. Dąbrowska, A. Tomaszew
ski 1969, s. 19); Istnieje możliwość, iż kościół romański miał
wieżę dostawioną do fasady, w której usytuowany był ro
mańskie grobowiec (E. Dąbrowska, A. Tomaszewski 1969, s.
291). Dodatkowym argumentem dla rekonstruowania zacho
dniej wieży kościoła jest odkryty na jednym z ciosów ryt
przedstawiający kościół z zamkniętym prosto prezbiterium
i wieżą zachodnią.
4.6. Kościół joannilów (por. 3).
5.1. 1962—1963 r. — badania z ramienia Zespołu Badań nad
Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Po
litechniki Warszawskiej, badania architektoniczne prowadził
A. Tomaszewski, archeologiczne E. Dąbrowska, antropolo
giczne A. Wierciński, studia konserwatorskie A. Michałow
ski (E. Dąbrowska, A. Tomaszewski 1962; 1964; 1966; 1969,
E. Dąbrowska, A. Michałowski, A. Tomaszewski 1963;
1964; 1965, E. Dąbrowska 1965, s. 293—297; Tomaszewski
1966; M. Weber-Kozińska 1965a).
5.2. W czasie wykopalisk archeologicznych wykorzystano jako
jednostkę eksploracyjną 1/10 ara, dla uzyskania pełnych
przekrojów profilowych wnętrza kościoła, eksplorowana jed
nostki naprzemianlegle, które następnie rozszerzono (w kie
runku N-S) dochodząc do ścian bocznych kościoła i prze
chodząc w obrębie lej samej szesnastki na zewnątrz obiektu.
Badania archeologiczne pozwoliły na rozpoznanie stratygra
fii wnętrza kościoła, odczytanie układu wschodniego za
mknięcia prezbiterium, przebiegu zachodniej ściany kościoła,
(niewyjaśniony pozostał charakter reliktów odkrytych na
zewnątrz zachodniej ściany kościoła i związany z nimi prob
lem istnienia wieży — por. 4.5), ustalenie pierwotnego po
ziomu posadzki, odkrycie grobowca romańskiego na
zewnątrz kościoła przed jego zachodnią fasadą oraz pozys
kanie zabytków ruchomych. Natomiast wbrew wcześnie
jszym oczekiwaniom nie udało się odkryć wewnątrz kościoła
pochówków romańskich. W centralnej części nawy głównej
odkryto wyciętą w calcu gruszkowatą jamę, powstałą naj
prawdopodobniej w XIV w., w której obok ułamków cegieł
i fragmentów ceramiki, odkryło bloki wapienia i fragmenty
romańskich półkolumienek z wystroju kościoła, bloki wapie
nia, ponadto pochodzące z późniejszych przebudów ułamki
cegieł oraz przedmioty stanowiące wyposażenie grobów z fu
nkcjonującego od XIV do XIX w. w obrębie kościoła cmen
tarza (części stroju, ozdoby, monety).
5.3. Wyniki badań archeologicznych i architektonicznych
w połączeniu z przekazami źródeł pisanych (por. 3)
pozwalały na uściślenie chronologii powstania kościoła
w Zagości, na ostatnią ćwierć X3I w. (E. Dąbrowska
1965, s. 296; E. Dąbrowska, A. Tomaszewski 1969, s.
291) ewentualnie trzecią tercję X31 w. (M. Pietrusińska
1971, s. 787).
6. Z. Budkowa 1937, s. 69—70, 82—85; E. Dąbrowska, A. Toma
szewski 1962; 1964; 1966; 1969; E. Dąbrowska, A. Michałow
ski, A. Tomaszewski 1963; 1964; E. Dąbrowska 1965, s.
293—297; A. Tomaszewski 1966; M. Weber-Kozińska 1965a.
30. STOŁPIE-NOWOSIÓŁKI, gm. Nowosiółki, woj. Chełm
2.

Wieża. Ryc. 36—37.
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Ryc. 37. Stolpie, wieża, rzut najwyższej kondygnacji; (wg I. Ku
tyłowska 1983, s. 9, ryc. 8)
Abb. 37. Stopłie, Turni, GrundriB des oberen Stockwerkes;
(nach I. Kutyłowska 1983, S. 9, Abb. 8)
Puc. 37. Crojuibe, óauma, imaH HanBbicmero spyca (corn. M.
KyTbinOBCKa 1983, c. 9, pnc. 8)

P

20 m

Ryc. 36. Stołpie, wieża, przekrój pionowy, widok na stronę
południową; (wg I. Kutyłowska 1983, s. 10, ryc. 9)
Abb. 36. Stopłie, Turni, Langsschnitt, Siidaussicht; (nach I. Ku
tyłowska 1983, S. 10, Abb. 9)
? hc . 36. CTOjmue, Saiinui, BepTHKajitHuu pa3pe3, bh a c toacHou
CTopoHbi; (corn. M. KyTbi.iOBCKa 1983, c. 10, pnc. 9)

3. 1205 1206 r. — kronika halicko-wołyńska wymienia cztery
grody: Uhrusk, Wereszczyn, Stołp, Kumów (PSRL, 1908, w.
721). 1212—1213 r. — kronika halicko-wołyńska wymienia
grody Uhrusk, Wereszczyn, Stołp, Kumów' w związku z wy
prawą księcia Daniela Romanowicza przeciwko Leszkowi
Białemu (PSRL, 1908, s. 731).
4.1. Wieża zachowana do wysokości 18—20 m (nasyp kopcowatego gródka jest nieużytkiem bez śladów specjalnej dewas
tacji). Pomiędzy kondygnacjami zachowane wewnątrz budo
wli ślady po stropach, a pomiędzy' kondygnacjami od pierw
szej do czwartej ślady po umocowaniu wewnętrznego ciągu
komunikacyjnego. Na zewnątrz otworu wejściowego na po
ziomie czwartej kondygnacji (zachodni bok wieży) ślady po
drewnianymi balkonie. Na zewnątrz wieży, na poziomie kon
dygnacji piątej, ślady po dookolnym ganku, wewnątrz po
mieszczenia piątej kondygnacji zachowana ceglana wykładzi
na ścian, resztki posadzki z glazurowanych płytek ceramicz
nych oraz częściowo — konchowe sklepienie wschodniej apsydy.
4.2. zespół w Slołpiu składa się z murowanej wieży i małego
kopcowatego gródka o powierzchni plateau wynoszącej
423 m2. Wieża włączona jest częściowo w nasyp gródka,
który przykrywa dolne partie ściany zachodniej oraz na
rożników: północno-zachodniego i południowo-zachodniego.
Wieża na całej zachowanej wysokości ma od zewnątrz rzut
prostokąta o wymiarach 5,70 x 6,30 m (6,60 m w partii
fudamentowej), dłuższym bokiem usytuowana jest na osi
wschód-zachód. Fundamenty wieży, do wysokości 15,90
m od stopy fundamentowej, czyli do poziomu najwyższej
kondygnacji ma kształt cylindra o średnicach od 3,0 do 3,6
m, powyżej, wnętrze wieży zwiększa swoją powierzchnię
i przechodzi w pomieszczenie na rzucie — ośmioboku
z niszą w formie apsydy w ścianie wschodniej. Rozmiesz
czenie otworów okiennych i wejściowych pozwala wyróżnić
od zewnątrz trzy kondygnacje wieży, natomiast od wewnątrz
ślady po stropach wyznaczają pięć kondygnacji. Koliste po
mieszczenia po jednym na każdej z czterech dolnych kon
dygnacji mają powierzchnię po około 7 m2 każda, pomiesz
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4.3.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

czenie na kondygnacji piątej ma około 17 m2, powierzchnia
użytkowa piątej kondygnacji mogła być dodatkowo po
większona poprzez wykorzystanie drewnianego ganku, który
obiegał budowlę na poziomie tej kondygnacji, a którego
ślady odkryto podczas badań. Kondygnacje: od pierwszej do
czwartej połączone były pomiędzy sobą przy pomocy drabin.
Pierwotnie jedyny otwór wejściowy do wieży znajdował się
na poziomie czwartej kondygnacji. Kondygnacja piąta nie
miała wewnętrznego połączenia z kondygnacjami dolnymi,
wejście do niej prowadziło z zewnątrz z dookolnego ganku.
Pomieszczenie na piątej kondygnacji wyróżnia się z całości
założenia, odmiennością planu (wnętrze ośmiokątne z umie
szczoną od wschodu centralną apsydą i usytuowanymi po jej
bokach dwoma wnękami, oraz bogactwem wystroju archite
ktonicznego, staranną wykładziną ceglaną wnętrza, po
sadzką z glazurowanych płytek ceramicznych oraz sklepie
niem konchowym wschodniej apsydy).
Fundamenty wieży wykonane z łamanych głazów zlepieńca
bez zaprawy. Mury również z łamanego kamienia o układzie
warstw poziomych, w technice opus emplectum łączonych
zaprawą o składzie około 60% piasku i 20% wapna.
Wewnątrz pomieszczenia na piątej kondygnacji okładzina
ścian wykonana z cegły placówki. Konstrukcje drewniane
w miąższu muru wiązane na zrąb.
Stan zachowania wieży (por. 4.1.) nie nasuwa trudości
związanych z rekonstrukcją jej bryły oraz wyglądu pomiesz
czeń wewnętrznych. Wyniki badań z lat 1976—1978 do
starczyły danych do próby rekonstrukcji całego zespołu
składającego się z kopcowalego gródka, i w jego północno-wschodniej części z kamiennej wieży, w której pomiesz
czenia kondygnacji od pierwszej do czwartej o funkcji gos
podarczo-mieszkalnej, podporządkowane były sakralnemu
wnętrzu na kondygnacji piątej oraz z niewielkich budynków
o konstrukcji
szachulcowej
wewnątrz gródka (1.
Kutyłowska 1980a; 1980b; 1982; 1983; 1989). Odkrycie
stopy budowlanej równej 30 cm pozwala na hipotetyczną
rekonstrukcję wysokości wieży równej 22,5 m (I. Kutyłows
ka 1980a, s. 29).
Do badań z lat 1976— 1978 wieża w Stołpiu uważana była
za średniowieczną wieżę obronną (P.A. Rappoport 1952; W.
Zin, W. Grabski 1967, s. 852). Uważano nawet, w oparciu
o przekaz zanotowany przez J. Suszę (1684, s. 44) oraz
informacje o rozebraniu jakiś kamiennych murów podczas
budowy w sąsiedztwie wieży szosy w latach trzydziestych
XIX w. (P.A. Rappoport 1952, s. 215), że zachowana wieża
w Stołpiu stanowiła część większego kamiennego założenia
obronnego (P.A. Rappoport 1952, 215; W. Zin, W. Grabo
wski 1967, s. 851), położonego przy ważnym trakcie z Lub
lina do Chełma. Wirniki badań prowadzonych w lalach
1976—1978, uwzględnienie położenia wieży, jej pasywnych
walorów obronnych, a szczególnie odkrycie wyróżniającego
się pomieszczenia, na kondygnacji piątej (pomieszczenie to
o ośmiokątnym kształcie, posiada wschodnią apsydę oraz
dwie wnęki usytuowane po jej bokach, odpowiadające pastoforiom znanym z wczesnochrześcijańskich bazylik,
a także ceglaną wykładzinę dekorującą wnętrze) doprowa
dziły do uznania obiektu w Stołpiu za zespół warowno-kultowy, najprawdopodobniej siedzibę mnichów-eremitów (I.
Kutyłowska 1980a, 1980b, 1982, 1983, 1989).
Zespół w Stołpiu nie został zlokalizowany w obrębie wczes
nośredniowiecznej jednostki osadniczej, lecz w wąskim ob
niżeniu terenu, w miejscu penetracyjnie odwiedzanym, za
opatrzonym w czystą, źródlaną wodę.
1909 r. badania P.P. Pokryśklina — nieopublikowane, (P.A.
Rappoport 1952, s. 212; 1. Kutyłowska 1980a, s. 4).
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1976—1978 badania prowadzone pod kierunkiem 1. Kutyłowskiej przez Zakład Archeologii Uniwersytetu im. M.
Curie-Skłodowskiej w Lublinie (przy pomocy Archeologicz
nego Ośrodka Badawczo Konserwatorskiego w Lublinie
oraz Muzeum Okręgowego w Chełmie, na zlecenie Woje
wódzkiego Konserwatora w Chełmie). Równocześnie
w 1977—1978 r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezji i Kar
tografii w Lublinie wykonało pomiar fotogrametryczny
wieży (IA. Badania 1977, 1978, s. 198—199; IA, Badania
1979, 1980, s. 268—269; Kutyłowska 1980a; 1980b; 1982;
1983; 1987; 1989).
5.2. W czasie wykopalisk stwierdzono: powiązanie stratygraficz
ne warstw budowlanych wieży z nasypem gródka, straty
graficzne powiązanie murów wieży i nawarstwień gródka
z partiami fundamentowymi przypór przy zachodniej ścianie
wieży, zbadano rodzaj i głębokość fundamentów wieży.
Stratygrafia nawarstwień archeologicznych oraz analiza ar
chitektoniczna bryły budowli wykazały, że poszczególne ele
menty założenia obronnego w Stołpiu wzniesione z różnych
materiałów budowlanychh (marglisty nasyp gródka, kamien
ne mury wieży i oblicowanie cegłą najwyższej kondygnacji
powstały równocześnie i stanowią przykład w pełni zrealizo
wanego dzieła architektonicznego (1. Kutyłowska 1980, s.
5—6). W toku badań archeologicznych odkryto obfitą ofiarę
zakładzinową w podwalinie gródka, na majdanie gródka
odkryto niewielkie budynki o konstrukcji szachulcowej, po
zyskano zabytki ruchome. Dokładne oględziny wnętrza
wieży, szczególnie zbadanie pomieszczenia na piątej kondyg
nacji pozwoliły na wysunięcie nowej hipotezy dotyczącej
charakteru i funkcji obiektu (por. 4.6.). Wykopy archeo
logiczne zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie wieży'
u jej podnóży, na majdanie gródka, po zewnętrznej stronie
umocnień, wykonano także przekopy przez wały (wnętrze
wieży zostało wyeksplorowane podczas badań P.P. Pokryśkina w 1909 r.) (I. Kutyłowska 1980a, ryc. 5). Materiał
zabytkowy z badań całego terenu: ceramika z różnych
okresów chronologicznych od neolitu, po materiały no
wożytne, przedmioty metalowe (brązowa buława, kłódki cy
lindryczne, sztaba, sierp, nóż, gwoździe, okucia metalowe),
szklana bransoleta, płytki posadzkowe, cegły, kości ludzkie
5.3. Do czasu badań z lat 1976—1978, uważano, że wieża
w Stołpiu pochodzi z XIII w. (P.A. Rappoport 1952, 212).
Wyniki badań z lat 1976—1978 skłoniły I. Kutyłowską do
stwierdzenia, że pomimo zastosowania cegły', najbardziej
uzasadnione jest datowanie warowni w Stołpiu na przełom
X i XI wieku, bowiem wszystkie źródła archeologiczne i ar
chitektoniczne, poza zastosowaniem cegły (choć w tym wy
padku jako ceramiki budowlanej), w zgodzie z przekazami
źródeł pisanych (por. 3.) wymieniającymi na początku XIII
w. nazwę Stołp, niewątpliwie urobioną od znajdującej się
tam wieży (co nie wyklucza możliwości dużo wcze
śniejszego wzniesienia tej wieży) i zachowaną tradycją miejs
cową pozwalają datować ten zespół już na wiek X/XI.
Także duża znajomość warsztatu budowlanego widoczna
w zaplanowaniu i rozmieszczeniu wieży, a szczególnie znaj
dującej się w niej świątyni) nie pozwala uznać jej za
zapóźnioną, prowincjonalną realizację (I. Kutyłowska 1983,
10—11). Daty C14 A.D. 865 ±50 lat, (próbka Gd-684),
950 ±55 lat (próbka Gd-553), 950 ±50 lat (próbka Gd-1260)
(I. Kutyłowska 1983, s. 8).
6. IA. Badania 1977, 1978, s. 198—199; IA, Badania 1979, 1980,
s. 268—269; I. Kutyłowska 1980a; 1980b; 1982; 1983; 1987;
1989; 1990a; s. 45-46, 55; 149, 153, 1990b, s. 157, 159; 1992,
s. 31, 33; P.A. Rappoport 1952 1952, s. 202, 211—212,
215—219, 221; 1967 1, 163— 166, II 147, III 10, 104, 141,

146, 148, 163, 180, 204, 225; J. Susza 1684, s. 44; W. Zin; W.
Grabski 1967, s. 851—853; A. Żaki 1974, s. 63, 137, 151, 153,
175, 456, 516, 523, 541.
31. SULISŁAW ICE, gm. Koprzywnica, woj. Tarnobrzeg
1. Kościół parafialny p.w. Narodzenia N.P. Marii.
2. Kościół. Ryc. 38
3. 1326 r. — wymieniony pleban Lambin {Acta Camerae Apostolicae MPV, I, 165, 240). XV w. — Długosz wzmiankuje
kościół drewniany (?) p.w. Narodzenia N.P. Marii, własności
rycerskiej (Długosz LB, II, 349).

Ryc. 38. Kościół w Sulisławicach — plan; (wg Z. Świechowski
1963, s. 687)
Abb. 38. Kirche in sulisławice — Plan; (nach Z. Świechowski
1963, S. 687)
P hc. 38. KocTen b CyjiHC.naBHU.ax — ruian; (corn. 3. CBexOBCKH

1963, c. 687)
4.1. Z pierwotnego kościoła zachowała się tylko nawa o ob
niżonych, a następnie nadbudowanych ścianach, zachowany
portal w ścianie południowej, pozostałości dawnych ościeży
okiennych, w późniejszym prezbiterium stipes pierwotnego
ołtarza, zachowane ciosy ze znakami kamieniarskimi.
4.2. Budowla orientowana, jednonawowa, nieznany układ partii
prezbiterialnej, wewnętrzne wymiary nawy: 7,20 x 6,70 m.
O pierwotnym wystroju kościoła świadczą zachowane eleme
nty: portal południowy', wspornik nadproża, pozostałość
ościeży okiennych, stipes ołtarza.
4.3. Budowla murowana z ciosów piaskowca.
5.3. Z. Świechowski na podstawie szczegółów portalu datuje po
wstanie kościoła na drugą ćwierć XIII w. (Z. Świechowski
1963, 266).
6. T. Szydłowski 1928, s. 176, 177, 190; Z. Świechowski 1963, s.
266—267; J. Wiśniewski 1915, s. 242—280.

4.2. a) odcinek muru o długości około 18,00 m i wysokości
8,00 m, w murze wgłębienie o wymiarach 9,50 x 6,50 m,
głębokość 0,50 m, ujęte większymi ciosami, w ścianie okno
zamknięte półkoliście (okno na wysokości 6,00 m ponad
obecnym terenem).
4.3. a) murowany z kostki piaskowca z użyciem większych
ciosów.
4.6. a, b) opactwo benedyktynów.
4.7. Wyniesiona część wzniesienia poniżej szczytu Łysej Góry.
5.1. a, b) —- badania archeologiczno-architektoniczne na Łysej
Górze prowadzone w latach 1957-—1962 pod kierunkiem J.
Gąssowskiego oraz H. i Z. Zięlkiewiczów (J. Gąssowski
1964; E. i J. Gąssowscy 1970). Teren obejmujący najbliższe
otoczenie kościoła i klasztoru, sam kościół i wirydarz klasz
torny rozpoznawany wcześniej jedynie w toku prac rekone
sansowych, badany był głównie w 1962 roku (E. i J.
Gąssowscy 1970, s. 30—31).
5.2. a, b) w czasie prac w 1962 roku założono wykop badawczy'
na terenie klasztornego wirydarza przy południowej ścianie
(wymiary wykopu 6,00 x 4,00 m plus dwa poszerzenia dla
wyjaśnienia dalszego układu warstw przy' murze oraz w cen
tralnej części wirydarza). W wykopie ujawniono warstwy
nowożytne i przemieszane średniowieczne. W kościele
założono osiem sondaży, stwierdzono w nich nowożytne wa
rstwy rumoszowe leżące pod posadzką kościoła i spoczy
wające na calcu, który stanowi w tym wypadku grań skalna.
W wykopach sondażowych założonych w południowym
krużganku stwierdzono syńuację analogiczną jak na terenie
kościoła, z wyjątkiem partu przylegającej do zachowanej na
niewielkim odcinku romańskiej, gdzie na długości 0,95 m za
chował się nienaruszony układ warstw wczesnośredniowiecz
nych złożonych z ziemi brunatnej z dużą domieszką polepy
i spalenizny. W wykopach przy południowej ścianie kościoła
oraz na wschód od prezbiterium stwierdzono cienką warstwę
nowożytną spoczywającą na grani skalnej. Dane te pozwa
lają sądzić, że warstwy wcześniejsze zostały prawie zupełnie
zniszczone przy budowie obecnego kościoła (E. i J. Gąssow
scy 1970, s. 30—31). W założonych wykopach nie stwier
dzono śladów ludzkiej działalności wcześniejszej niż XII
wiek (J. Gąssowski 1964, 287), chociaż wzmianki źródłowe
(zob. 3.) mówią o wcześniejszym powstaniu obiektu. W trak
cie badań nie stwierdzono też oprócz znanego wcześniej
fragmentu muru, reliktów architektury monumentalnej wcze
snośredniowiecznej. Materiał: polepa.
5.3. Pierwsza tercja XIII w. (M. Pietrusińska 1971, 734),
XI—XII w. (A. Żaki 1974, 542). W założonych wykopach
nie stwierdzono śladów ludzkiej działalności wcześniejszej
niż XII wiek (J. Gąssowski 1964, s. 287).
6. J. Gąssowski 1964, s. 286—287; E. i J. Gąssowscy 1970, s. 9,
30—31; M. Pietrusińska 1971, s. 734; M. Sulimierska-Laube
1963; A. Żaki 1974, s. 407, 519, 542.

32. ŚWIĘTY K RZY Ż (Łysieć, Łysa Góra), gm. Nowa Słupia,
33. TARCZEK, gm. Pawłów, woj. Kielce
woj. Kielce
1. Kościół i klasztor położony poniżej szczytu Łysej Góry.
1. Kościół parafialny p.w. św. Idziego.
2. a) kościół, b) klasztor.
2. Kościół. Ryc. 39.
3. Według Kroniki Wielkopolskiej opactwo benedyktynów na 3. 1222—1224 — wzmiankowany Das, rządca biskupi i rycerze
Łyścu założył Krzywousty (MPH, II, 517—518). 1166—1167 r.
biskupi w Tarczku (KKK, I, nr 12, 13). 1227 r. — Tarczek
— wymieniony opat klasztoru (KMp, II nr 374, dokument
wzmiankowany jako ośrodek dóbr biskupich zwanych kasz
podrobiony). 1256/1260 r. — opactwo zniszczone przez Ta
telanią (KKK, 1, nr 17). 1228 — wzmiankowany Prandota
tarów (PSRL, 1908, t. II, 564). 1270 r. — potwierdzenie przez
prepozyt Tarczku (KMp, I, nr 11). W czasach Leszka Białego
Bolesława Wstydliwego nadań dla opactwa (KMp, II, nr 476).
w Tarczku był wolny targ lokowany na prawie niemieckim
P.w. Świętej Trójcy (wtórnie św. Krzyża).
(KKK, 1, nr 60). Przed 1258 — miasto lokowane na prawie
4.1. a) rozpoznany jedynie fragment muru o długości około
niemieckim (KMp, II, nr 440).
18,00 m i wysokości 8,00 m. b) założenie klasztoru nieznane, 4.1. Zachowane mury obwodowe budowli z wyjątkiem ściany
być może był to pierwotnie obiekt drewniany.
zachodniej przebudowanej i zawalonego wschodniego szczytu

169

4.7. Centrum ośrodka osadniczego.
5.1. 1930, 1945—1946, 1952— 1954 prace restauracyjne (E. Kry
ger 1956, 101—106; M. Pietrusińska 1971, s. 767).
5.2. Chrzcielnica kamienna — prawdopodobnie z XIII wieku
(M. Pietrusińska 1971, s. 767).
5.3. Pierwsza tercja XIII w. (M. Pietrusińska 1971, s. 767) lub
też pierwsza połowa XIII w. (A. Żaki 1974, s. 542).
6. M. Pietrusińska 1971, s. 767; Świechowski 1963, s. 281—283;
M. Wawrzeniecki 1912a; J. Zachwatowicz 1971, s. 165; A.
Żaki 1974, s. 148, 406, 410, 411, 519, 542.
34. TROPIE, gm. Gródek nad Dunajcem, woj. Nowy Sącz

Ryc. 39. Kościół w Tarczku — plan; (wg Z. Świechowski 1963,
s. 716)
Abb. 39. Kirche in Tarczek — Plan; (nach Z. Świechowski 1963,
S. 716)
Phc. 39. Kocreji b Tapnice — ruiaH; (corn. 3. CBexoBrucH 1963, c.
716)

4.2.

4.3.
4.5.

4.6.

nawy. Zachowane pozostałości podziałów ścian zewnętrz
nych (lizen narożnych, fragmenty cokołu i gzymsu podokapowego). Emporą niezachowana, jej pozostałość stanowi
wspornik południowy, odpowiadający wspornik w ścianie
północnej usunięty. Zachowana część pierwotnych półko
liście zamkniętych okien, arkada tęczowa, w południowej
ścianie prezbiterium wmurowany fragment ciosowy z de
koracją plecionkową. W kościele zachowana romańska
chrzcielnica.
Budowla orientowana jednonawowa, wymiary nawy: 15,30 x
10.65 m, od wschodu do nawy przylega wyodrębnione, za
kończone prosto prezbiterium, wymiary prezbiterium 5,65 x
5.65 m. Kościół posiadał emporę zachodnią (zachowany
wspornik południowy i ślad po północnym), w prezbiterium
w murze południowym nisza pisciny (?), na zewnętrznych
murach budowli pozostałości pierwotnych podziałów (lizen
narożnych, fragment cokołu i gzymsu podokapowego).
Otwory okienne i nisza pisciny (?) zakończone półkoliście.
Kościół murowany z ciosów piaskowca.
Dobry stan zachowania budowli (zob. 4.1.), nie stwarza
problemów związanych z próbą rekonstrukcji jej pierwotnej
bryty.
Kościół parafialny.
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1. Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja i Benedykta-Pustelnika.
2. Kościół. Ryc. 40.
3. 1307 r. — w przekazach pisanych pierwotna nazwa wsi Tropie
— Sanctus Sviradus (Zbiór dokumentów małopolskich Cz. 1 nr
18). Kościół wzmiankowany jest po raz pierwszy w latach
1325—1346 w wykazach świętopietrza (Acta Camerae Apostolicae, MPV t., 1, 145). Kościół p.w. św. Świerada (Swirada).
4.1. Zachowane prezbiterium romańskie, zachowana w całości
północna ściana nawy, mimo znacznych przebudowań, po
chodzi w dużej części z pierwszego kościoła, natomiast za
chodni mur kościoła romańskiego zachował się tylko
w części fundamentowej i przyziemiu — relikty zachodniej
ściany kościoła zachowały się do wysokości 1,25 m., w tym
części naziemnej w postaci trzech regularnych warstw ciosów
piaskowcowych do wysokości 0,55 m [M. Pietrusińska 1971,
s. 767; S. Kozieł 1967 (wyd. 1968), s. 12—13]. W przyziemiu
ściany zachodniej zachowane do wysokości 35 cm północne
ościeże prostego portalu oraz próg wejścia długości 3,00 m.
W połowie długości północnej ściany nawy zachowane nie
wielkie rozglifowane okno romańskie, w prezbiterium
kościoła zachowały się fragmenty romańskiego malowidła,
łuk tęczy na sfazowanych impostach.
4.2. Kościół orientowany, jednonawowy, prostokątna nawa
11,50 x 6,30 m, od wschodu przylega bezapsydowe prez
biterium 3,00 x 3,20 m, od północy do prezbiterium przyle
ga zakrystia (dobudowana w XIII w). O pierwotnym
wyglądzie kościoła świadczą zachowane elementy wystroju
architektonicznego: okna romańskie, pozostałości nie-

Ryc. 40. Tropie — plan kościoła; (wg S. Kozieł 1967, s. 7, ryc. 3)
Abb. 40. Tropie — Plan der Kirche; (nach S. Kozieł 1967, S. 7,
Abb. 3)
Phc. 40. Tponte — ruiaH KOCTena; (corn. C. Ko3en 1967, c. 7,
pac. 3)

zwykle monumentalnego dla kościoła tej skali portalu, bocz
ne wnęki sediliów, ślad po skutym gzymsie i fragmenty
fresków w prezbiterium, fragmenty kamiennej romańskiej
wieżyczki oraz wsporniki młotowe i fragmenty kolumienek,
pochodzące z dwóch okien bliźnich albo co bardziej praw
dopodobne z triforium.
4.3. Murowany z ciosów piaskowca na gliniano-wapiennej za
prawie.
4.4. I faza — budowa prostokątnej nawy i bezapsydowego prez
biterium [koniec XI (E J. Dutkiewicz 1964, s. 73) lub połowa
XII w. (S. Kozieł 1966, s. 222;) XII w. — ogólnie (S. Kozieł
1967) (wyd. 1968), s. 14)]. II faza — dobudowa (od północy
przy prezbiterium) zakrystii (S. Kozieł 1966, s. 221).
4.5. Pierwsze wyniki badań archeologicznych i architektonicz
nych pozwoliły zrekonstruować najstarszą, romańską świąty
nię w Tropiu jako nieduży kościółek składający się z prosto
zamkniętego prezbiterium i prostokątnej nawy (S. Kozieł'
1966, s. 222 ryc. 3a-b). Odkrycie w 1966 roku detali ar
chitektonicznych pochodzących z romańskiej wieżyczki
umożliwiało uwzględnienie tego elementu jako zwieńczenia
prezbiterium (S. Kozieł 1967, s. 9, ryc. 8a-c). W XIII w.
bryłę budowli uzupełniono dobudową od północy do prez
biterium niewielką zakrystią (S. Kozieł 1967, s. 9, ryc. 8c
i 10).
4.7. Z doraźnej, niepełnej analizy topografii dawnych osad otwar
tych wynika, że kościół zajmował w nich zwykle miejsce cent
ralne i niewątpliwie stanowił dzięki swej bryle i tworzywu —
dominantę krajobrazową (Czchów, Tropie, Prandocin, Sam
borzec, itd.) (A. Żaki 1974, s. 108).
5.1. 1958—1967 r. badania archeologiczne i architektoniczne
oraz prace renowacyjne [IA. Badania 1967, 1968, s.
372—373; E J. Dutkiewicz 1964a; 1964b; 1966; S. Kozieł, S.
Świszczowski, A. Żaki 1964; S. Kozieł 1966a; 1966b; 1966c;
1967; 1967 (wyd. 1968); S. Świszczowski 1959],
5.2. W trakcie badań archeologicznych, na które złożyło się kilka
odkrywek zlokalizowanych we wnętrzu i na zewnątrz
kościoła oraz w jego najbliższym otoczeniu rozpoznano stra
tygrafię kulturową, stwierdzono, że kościół powstał praw
dopodobnie na terenie o skąpym osadnictwie wczesnośre
dniowiecznym z czasów poprzedzających budowę kościoła,
pozyskano materiał zabytkowy wczesnośredniowieczny i no
wożytny. Wyniki badań archeologicznych w powiązaniu
z wynikami badań architektonicznych, a przede wszystkim
rozpoznanie naziemnych fundamentowych partii murów
w nawiązaniu do stwierdzonych bezspornych poziomów
użytkowych pozwoliły wyodrębnić i datować poszczególne
fazy rozwoju bryły kościoła (por. 4.4). Zabytki ruchome:
luźne relikty kamieniarki (dwa wsporniki młotowe, głowica
półkolumny, dwa fragmenty kolumienek, odkryte w obrębie
krypty z XVII w., pochodzące z dwóch okien bliźniaczych
lub co bardziej prawdopodobne — z triforium. Znalezione
na strychu kościoła, liczne fragmenty obrobionych kamieni,
składające się na okrągłą wieżyczkę, o średnicy 1,20 m
z pięcioma rozglifionymi przeźroczami, zakończoną kamienną
kopułą, ceramika wczesnośredniowieczna (XI—XII w.) (S.
Kozieł 1964, s. 66), kości ludzkie, materiały późnośrednio
wieczne, materiały nowożytne.
5.3. Dane uzyskane w wyniku badań pozwoliły znacznie prze
sunąć wstecz datę powstania omawianej świątyni, bowiem
jeszcze rozpoczynając badania w 1958 r. odnoszono powsta
nie kościoła do drugiej połowy XIII w. (1260 r.) (S. Kozieł
1964, s. 63). Badacze kościoła w Tropiu uważają, że jako
czas jego powstania przyjąć należy okres od końca XI w.
(po roku 1083 — kanonizacji św. Świerada) i wiek XII (S.
Kozieł 1967, s. 6, 10;) (wyd. 1968), s. 14); E J. Dutkiewicz

1964, s. 73). Wzniesienie kościoła związane jest z przybyciem
benedyktynów po kanonizacji św. Świerada w 1083 r. (Ko
zieł 1967b; Dutkiewicz 1964, 73). Dobudowanie zakrystii
odnosi się do XIII w. (Kozieł 1966, 221).
6. E.J. Dutkiewicz 1964a, s. 71—74; 1964b, s. 187—189, 1966, s.
5—22; IA. Badania 1967, 1968, s. 372—373; S. Kozieł 1964, s.
71—74, 1966a, s. 219—223; 1966b, s. 105—115; 1966c, s.
443—449; 1967a, s. 5—10; 1967b (wyd. 1968), s. 11—14; S.
Kozieł, S. Świechowski 1963, s. 283—284; S. Świszczowski
1959, s. 265—268; 1963, s. 283—284; A. Żaki 1974, s. 108,
113, 137, 156—158, 170, 450, 469, 521, 542.
35a., b. WĄCHOCK, gm. Wąchock, woj. Kielce
1. Opactwo cystersów p.w. P. Marii i św. Floriana.
2. Przedcysterski zespół palatium (a) i kaplica (b). Ryc. 41.
3. 1179 r. — fundacja opactwa cysterskiego przez biskupa kra
kowskiego Gedkę (MPH, III, 350, 352).
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Ryc. 41. Wąchock, kaplica pałacowa, rekonstrukcja rzutu fun
damentów; (wg K. Białoskórska 1979, s. 139, II. 2)
Abb. 41. Wąchock, Palaiskapelle, GrundriB der Fundamente —
Rekonslruklion; (nach K. Białoskórska 1979, S. 139,
Abb. 2)
P u c . 41. B ohxoiik , xiBOppoBaii nacoB tia, peKOHCTpyKuna m ia n a
cjiyimaMeHTOB; (c o rn . K. E sjiocicypcK a 1979, c. 139, II. 2)

4.1. Według K. Białoskorskiej (1979) zachowane relikty domnie
manej kaplicy pałacowej (w postaci szeregu wkopów, które
uznała ona za negatywy, oraz niewielkich partii murów wy
odrębnionych w ścianie wirydarzowej krużganka opactwa
cysterskiego) oraz partie murów wyodrębnione w zachodnim
skrzydle klasztoru i negatywy dwu ścian, ujawnione w północnozachodniej części krużganka, kamienne schody pro
wadzące do pomieszczenia południowego, a także połacie
kamiennej posadzki.
4.2. Palatium (a) złożone z dwóch członów — północnego
0 większej szerokości, składającego się z dwóch pomieszczeń
oraz południowego, węższego, również o dwu pomieszcze
niach. Kaplica (b) trójnawowa, zamknięta od wschodu pros
tokątnym prezbiterium o dwukonchowym wnętrzu, każda
z naw bocznych posiadała po cztery konchy w murach
zewnętrznych, w części zachodniej znajdował się masyw
wieżowy. Dodatkowo świątynię flankowały dwa prostokątne
aneksy o wnętrzach zakończonych od wschodu apsydami,
kaplica położona była na wschód od palatium, prostopadle
do jego osi (K. Białoskórska 1979).
4.3. W fundamentach budowli jako materiał użyty został szary
1 półty piaskowiec łupany w drobne dość regularne płytki
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i kostki wiązane zaprawą wapienną. Mury naziemne wznie
sione w technice ciosowej.
4.4. Według K. Bialoskórskiej — przebudowa palatium około
1179 r. — adaptacja do potrzeb sprowadzonych cystersów
(K. Białoskórska 1979, s. 173).
4.5. a, b) rekonstrukcja planu budowli — zob. 4.2.
4.6. a, b) świecka rezydencja panującego (K. Białoskórska 1979)
następnie, po około pięćdziesięciu latach kaplica stała się
świątynią parafialną (ma o tym świadczyć między innymi
odkryty w jej sąsiedztwie cmentarz świecki) (K. Białoskórska
1979, 170).
5.1. a, b) od roku 1962 archeologiczne i architektoniczne bada
nia zespołu zabudowań opactwa cysterskiego w Wąchocku.
Odkrycie i badanie domniemanych reliktów rezydencji wczesnopiastowskiej miały miejsce w drugiej fazie prac w latach
1974—1976 (badania te miały charakter ratowniczy, podjęte
zostały w związku z robotami instalacyjnymi przy central
nym ogrzewaniu prowadzonymi w klasztorze). Pracami w ra
mach współpracy z Instytutem Sztuki PAN na zlecenie Wo
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach kierowała
K. Białoskórska (1979; 1A. Badania 1975, 1976, s. 223—229;
1976; 1977, s. 242—245). 1978—1981 — nadzór archeologicz
ny nad pracami instalacyjnymi i remontowymi prowadzonymi
na terenie krużganka dziedzińca pałacu opackiego, w dormilorium i fratemii, na zlecenie Wojewódzkiego Konserwato
ra Zabytków w Kielcach nadzór sprawował Z. Pianowski,
który również dokonywał obserwacji architektonicznych
w skrzydle zachodnim, tzw. calefacliorium oraz innych po
mieszczeniach klasztoru (Z. Pianowski 1991a, 1991 b).
5.2. W wyniku obserwacji poczynionych w trakcie badań K.
Białoskórska stwierdziła istnienie na terenie zabudowań cys
terskiego klasztoru w Wąchocku starszego przedcysterskiego
zespołu rezydencjonalnego. Poglądy swoje oparła głównie na
interpretacji wątków murów, oraz charakteru odsłoniętych
wkopów, które uznała za wkopy budowlane oraz negatywy
murów, a także obserwację układu i przecinania się po
szczególnych murów (K. Białoskórska 1979). Z. Pianowski
w oparciu o analizę charakteru warstw kulturowych na tere
nie wąchockiego opactwa oraz poczynionych obserwacji ar
chitektonicznych stwierdził, iż nie ma podstaw do rekon
struowania przedcysterskiego zespołu rezydencjonalnego. Na
terenie klasztoru wąchockiego, na obszarze krużganka, we
fratemii, a także innych pomieszczeniach występuje wiele
rozmaitych obiektów i wkopów wcinających się w piaszczys
ty calec, lecz trudno je interpretować (poza rozległą jamą
w zachodniej części krużganka) jako związane z działal
nością warsztatów budowlanych, a tym bardziej jako nega
tywy budowli murowanych, podobnie elementami po
chodzącymi z romańskich budowli cysterskich są odcinki
murów i kamienna posadzka uznane przez K. Białoskórską
za pozostałości palatium (Z. Pianowski 1991a, 1991 b). Za
bytki ruchome: kości ludzkie (z pochówka wyeksplorowanych na terenie krużganka klasztoru cysterskiego), polepa,
paciorki szklane, płytka-amulet (?).
5.3. Powstanie wąchockiej rezydencji wczesnopiastowskiej K.
Białoskórska (w oparciu o analogie z terenu Europy Za
chodniej) datowała na czasy około połowy XI w. i przypisy
wała inicjatywę jego wzniesienia Kazimierzowi Odnowicielo
wi i jego matce królowej Rychezie (K. Białoskórska 1979,
167—169). Natomiast G. Labuda opowiedział się za Wła
dysławem Hermanem i jego żoną Judytą Marią jako inic
jatorami wzniesienia przedcysterskiego zespołu (G. Labuda
1983).
6. K. Białoskórska 1979; 1981; P. Gartkiewicz, A. Grzybowski,
R. Kunkel, J. Widawski 1981; IA. Badania 1975, 1976, s.
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223—229; IA. Badania 1976, 1977, s. 241—245; G. Labuda
1983; Z. Pianowski 1991a; 1991b; 1994, s. 103—104.
35c. W ĄCHOCK9, gm. Wąchock, woj. Kielce
1. Opactwo cystersów p.w. P. Marii i św. Floriana, zachodnie
skrzydło budynków klasztornych.
2. Budowla o charakterze sakralnym (c).
3. 1179 r. — fundacja opactwa cysterskiego przez biskupa kra
kowskiego Gedkę (MPH, III, 350—352). Kościół p.w. św.
Floriana.
4.1. Według K. Białoskórskiej zachowane relikty apsydy (K.
Białoskórska 1979, 171—172).
4.2. Niewielka półkolista apsyda dostawiona od wschodu do jed
nego z pomieszczeń palatium.
4.6. Pierwsza cysterska świątynia w Wąchocku (K. Białoskórska
1979).
5.1. Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu zabudowań
opactwa cysterskiego w Wąchocku prowadzone były od ro
ku 1962. Odkrycie i badania reliktów domniemanego pierw
szego kościoła cysterskiego powstałego w wyniku adaptacji
na wnętrze sakralne jednego z pomieszczeń palatium miało
miejsce w drugiej fazie prac w latach 1974—1976 (K.
Białoskórska 1979, 171— 173).
5.2. O istnieniu apsydy ma świadczyć luka (długości 1,25 m)
w północnym murze palatium wypełniona murem dopiero
w wieku XIII oraz dokładnie się z tym pokrywający łukowa
ty zarys ujawniony od strony galerii krużganka obecnego
klasztoru będący odcinkiem wewnętrznej krzywizny ścianki
apsydki. W sąsiedztwie apsydki odkryto dwa pochówki
szkieletowe, uważane za pozostałość cmentarza przykościel
nego (K. Białoskórska 1979, 172).
5.3. K. Białoskórska (1979, s. 172—173) uważa domniemane
relikty za pozostałość pierwszego cysterskiego kościoła
wzniesionego po ufundowaniu przez biskup krakowskiego
Gedkę w roku 1179 opactwa cysterskiego (MPH, III, 350,
352).
6. K. Białoskórska 1979, s. 171— 174.
36a. WIŚLICA, gm. Wiślica, woj. Kielce
1. Na wschód od prezbiterium kolegiaty gotyckiej.
2. Tzw. misa. Ryc. 42.
3. 1135 r. zniszczenie Wiślicy (MPH, II, 355—356, 514—515,
797, 832, 875). W lalach 1166—1173 — stołeczny ośrodek
władztwa Kazimierza Sprawiedliwego. 1194 r. — Wiślica wy
mieniona jako jeden z trzech głównych grodów Leszka
Białego, obok Sandomierza i Łęczycy (MPH, III, 673).
4.1. Podczas badań archeologicznych odsłonięto tylko część (około połowę obiektu) wraz z przylegającym do niego od
północy tzw. podium, pozostała część tzw. misy znajduje się
pod fundamentami kamiennego kościółka (zob. 36b).
4.2. Do czasu przeprowadzenia wierceń w roku 1979 podawane
były różne, często znacznie się różniące opisy zabytku, misę
określano jako obiekt owalny, oktogonalny lub półokrągły,
podawane wymiary wahały się od 2,00 do 4,00 m. Po pono
wnym odczyszczeniu powierzchni misy stwierdzono, iż jest
to obiekt o zarysie półokrągłym, średnicy około 4,00 m,
wnętrze o nieregularnej powierzchni zagłębione jest w stosu
nku do brzegu o 0,35—0,47 m. Od północy do misy przyle
ga tzw. podium. W literaturze przedmiotu utrwalił się
pogląd, że było ono wykonane z ubitej gliny (Z. Wartołowska 1970, s. 288). Wiercenie w 1979 r. wykazało, że
podest ten to warstwa zlasowanej skałki gipsowej.
4.3. Po badaniach prowadzonych przez ZBPŚ zdania na temat
konstrukcji misy były podzielone, uważano bądź, że była to
konstrukcja jednolita, bądź wykonana z płyt gipsowych spa-
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Ryc. 42. Wiślica, tzw. misa chrzcielna i przylegające do niej po
dium (wg M. Niepokólczycki 1963, s. 302, ryc. 8)
Abb. 42. Wiślica, sog. Taufschussel und anschlieBendes Podium;
(nach M. Niepokólczycki 1963, S. 302, Abb. 8)
Phc. 42. Bncjmua, t . h . narna jyw KpememiH h, npujieraiomHfi
k neił, noflayM (corn. M. HenoKyjibHHUKH 1963, c. 302,
puc. 8)

4.6.

4.7.
5.1.

5.2.

janych zaprawą gipsową. Badania w 1979 r. wykazały, że
niecka jest obiektem o konstrukcji jednolitej, być może wy
modelowanej w naturalnej wychodni skałki gipsowej.
Misa chrzcielna (W. Antoniewicz 1960, s. 7—8; 1961, 1962,
1968, s. 105—106; Z. Wartołowska, 1962b, s. 107— 108;
1963a, 1963b; s. 33—34; 1968, s. 37, 38; 1970, s. 288). Misa
do mieszania zaprawy (A. Tomaszewski 1970).
Osada podgrodziowa.
1959 r. — odkrycie tzw. misy chrzcielnej podczas prowadzo
nych od 1958 roku badań kościółka odsłoniętego na wschód
od prezbiterium kolegiaty gotyckiej. Badaniami z ramienia
Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu
Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej kierowali: Z.
Wartołowska i W. Antoniewicz (W. Antoniewicz 1960, s.
7—8; 1961, s. 265—277; 1962, s. 21—27; Z. Wartołowska
1962a, s. 15—20; 1962b, s. 107— 108; 1963a; 1963b; s.
33—34). 1979 r. — wiercenia tzw. misy i podium wykonane
przez J. Gulę, D. Górną i J. Kalagę z Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego (J. Kalaga 1981).
Podczas wykopalisk w 1962 r. odsłonięto tzw. misę chrzciel
ną z przylegającym do niej tzw. podium, (z funkcjonowa
niem misy wiązano istnienie drewnianego zadaszenia wspie
rającego się na 6 słupach). Odnalezienie na tzw. podium
fragmentu ceramicznego uznanego za pozostałość tzw. pu
charku na pustej nóżce spowodowało wczesne — koniec
IX w. datowanie obiektu. Wiercenia tzw. misy i podium
wykonane w 1979 r. pozwoliły zbadać materiał, z którego
obiekty te zostały wykonane (zob. 4.2.). Ponowna analiza
materiałów zabytkowych oraz układu warstw pozwoliła zwe
ryfikować poglądy odkrywców dotyczące datowania misy
(zob. 5.3). Pozyskane zabytki: pucharek na pustej nóżce
„lekko wgłębiony w” (Z. Wartołowska 1970, s. 288) tzw.

podium przylegające do misy, ceramika z II—III fazy [wg E.
Dąbrowska 1965, s. 12 — faza I od VIII/IX w., do połowy
X, (ogólnie od VI—VII do połowy X w.), faza II — od
drugiej połowy X do schyłku XII w. (ogólnie od drugiej
połowy X do połowy XIII w.)], zabytki ruchome z cmen
tarzyska wokół kościółka, do którego przylegała misa (zob.
pozycja 36b punkt 5.2.).
5.3. Na temat datowania misy chrzcielnej wysuwano sprzeczne
poglądy (literatura — zob. J. Leśny 1976), odkrywcy, głównie
w oparciu o znalezienie na tzw. podium przylegającym do
tzw. misy fragmentu ceramicznego uznanego za pozostałość
pucharka na pustej nóżce datowali obiekt na ostatnią ćwierć
IX w. (i wiązali z hipotetycznym chrztem Wiślan) (Z. Warlołowska 1963b, s. 33—34; 1968, s. 37—38; 1970, s. 288; W.
Antoniewicz 1960, s. 7—8; 1968, s. 105—106). Z taką datacją
nie zgadzali się inni badacze, którzy proponowali przesunięcie
chronologii zabytków na wiek X, początki XI, a nawet drugą
połowę XI w. (W. Hensel 1960, s. 196; Z. Świechowski 1963,
s. 324; A. Tomaszewski 1962, s. 25, 26). Tzw. misę chrzcielną
w kontekście chrystianizacji czeskiej w drugiej połowie X w.,
a bardziej pewnie chrystianizacji piastowskiej na przełomie
X/XI w. rozpatruje J. Leśny (1976, s. 209). Z chrystianizacją,
piastowską wiązała odsłonięty obiekt również E. Dąbrowska
(1965, 45). Ponowna analiza układu warstw materiału cerami
cznego i form budownictwa doprowadziła do stwierdzenia, że
misa nie mogła powstać wcześniej niż po połowie XI w.,
bowiem w warstwie kulturowej wchodzącej pod tzw. podium
zlokalizowano ślady osady z końca X i połowy XI w. (J.
Kalaga 1981, 145).
6. Literatura dotycząca omawianego obiektu i problemów z nim
związanych była wielokrotnie zbierana — zob.: E. Dąbrowska
1965; R. Jamka 1973; J. Leśny 1976.
36b. WIŚLICA, gm. Wiślica, woj. Kielce
1. Na wschód od prezbiterium kolegiaty gotyckiej.
2. Kościół. Ryc. 43.
3. Zob. pozycja 36a, punkt 3. Kościół p.w. św. Mikołaja (?)
(Długosz, LB, 1, 433).
4.1. Zachowane fundamenty kościółka i przybudówki, pojedyncze
ciosy wapienne leżące na koronie fundamentów przybudówki,
płyty kamienne na fundamentach kościółka, kostka narożni
kowa w północno-zachodnim narożniku kościółka, cztery
pochówki szkieletowe w przybudówce, dwa z nich pod
płytami: wapienną i z zaprawy gipsowej.
4.2. Orientowany jednonawowy kościół, do prostokątnej nawy (o
wymiarach 3,30 x 4,64) przylegała od wschodu apsyda
półkolista (E. Dąbrowska 1965, s. 285), półkolista, nieco
wydłużona (Z. Wartołowska 1970, s. 287); ogólna długość
kościoła około 6,00 m. Od południa do fundamentów
kościółka przylegały fundamenty dobudowanego pomieszcze
nia o wymiarach 3,00 x 6,00 m. Wewnątrz dobudowanego
pomieszczenia ujawniono cztery pochówki szkieletowe ułożo
ne wzdłuż linii wschód-zachód, dwa z tych pochówków znaj
dowały się pod płytami: wapienną i z zaprawy gipsowej.
4.3. Obiekty murowane z kamienia, w fundamentach stwierdzono
partie w układzie opus spicatum. Na koronie fundamentów
kościółka leżały płyty kamienne długości 0,50—0,70 m, szero
kości 0,35—0,48 m, grubości 0,12—0,14 m. Jedynie w na
rożniku północno-zachodnim tkwiła kostka narożnikowa
o wymiarach 0,30—0,35 m, wysokości 0,45 m. Na koronie
fundamentów dobudowanego pomieszczenia leżały pojedyn
cze ciosy wapienne. Mury fundamentowe kościółka i przy
budówki różnią się między sobą techniką budowlaną i rodza
jem użytej zaprawy: kościółek — zaprawa wapienna, przy
budówka — zaprawa gipsowa.
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Ryc. 43. Wiślica — rzut poziomy zespołów typu rolunda-palatium odkrytych na tzw. kulminacji wiślickiej wyspy
miejskiej; (wg Z. Woźnicka 1968, s. 183)
Abb. 43. Wiślica — GrundriB der Komplexe vom Typ Rotunde-Palatium, die auf der sog. Kulmination der Stadtinsel
freigelegt wurden; (nach Z. Woźnicka 1968, S. 183)
Pac. 43. Bucjuma — ruiaH KOMniiexcob Tana poTOHfla-flBopeu,
BUSBJieHHUX Ha T.H. BepilIHHe TOpOflCKOrO BHCJIHLlKOrO
ocTpOBa; (com. 3. Bo3HmtKa 1968, c. 183)
4.7. Kościół położony na terenie osady podgrodziowej. Z. Bud
kowa wiąże z kościołem p.w. św. Mikołaja co z kolei suge
ruje usytuowanie budowli przy targu (Z. Budkowa 1963). Za
lokalizowaniem kościółka w pobliżu targu przemawia także
gruba warstwa mierzwy odkryta na południowy-wschód od
kościoła. Za wezwaniem św. Mikołaja przemawia przekaz
Długosza, o kościele pod tym wezwaniem, który powstał
w Wiślicy ab antiąuibus et superioribus temporibus (Długosz,
LB, I, 433).
5.1. Badania Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uni
wersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej pro
wadzone od 1958 roku i w latach sześćdziesiątych przez Z.
Wartołowską i W. Antoniewicza (W. Antoniewicz 1960;
1961, s. 265—277; 1962, s. 21—27; 1968, s. 105—107; Z.
Wartołowska 1962a, s. 15—20; 1962b, s. 107—108; 1963a, s.
21—22; 1963b, s. 33—45; M. Weber-Kozińska 1962).
5.2. W czasie badań odsłonięto tzw. misę chrzcielną i podium
(zob. 36a) nad misą, odkryto, oddzielone od niej warstwą
około 1 m, otoczone cmentarzyskiem, fundamenty kościółka
i przybudówki. Informacje o układzie warstw i chronologii
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obiektów sprzeczne — obiekty na podstawie datowania zna
lezionego na tzw. podium misy fragmentu ceramicznego
określonego jako część pucharka na pustej nóżce oraz ana
logii planu kościółka do obiektów wielkomorawskich dato
wane na ostatnią ćwierć IX i X w., równocześnie informacja,
że groby cmentarzyska otaczającego kościółek przecinają
obiekty gospodarcze osady otwartej z X w. Wobec braku
publikacji źródłowych nie została w pełni wyjaśniona straty
grafia zarówno kościółka, jak i misy. Wewnątrz dobudowa
nego pomieszczenia odkryto cztery pochówki szkieletowe,
dwa z nich znajdowały się pod płytami: wapienną i z za
prawy gipsowej. Kościół i misę (zob. 36a) otaczało cmen
tarzysko szkieletowe, w którym Z. Wartołowska wyróżniła
dwie fazy: 1) trzy lub cztery groby współczesne z misą
położone na północ od niej (wyłącznie męskie), groby bez
wyposażenia, w niektórych ślady desek, 2) kilkadziesiąt
grobów wokół kościoła, groby te zalegają na trzech pozio
mach, wśród tych pochówków odkryto trzy groby pokryte
płytami wapiennymi lub z zaprawy gipsowej, w jednym
z grobów pod płytą z zaprawy gipsowej odnaleziono denar
Bolesława Śmiałego jeszcze jako księcia — sprzed 1076 r.,
większość grobów bez wyposażenia, jako wyposażenie
grobów znaleziono między innymi dwie żelazne sprzączki
podkowiaste. Inne zabytki ruchome: ceramika.
5.3. W. Antoniewicz i Z. Wartołowska na podstawie formalnego
podobieństwa kościółka do kościołów wielkomorawskich da
tują ten obiekt na X wiek (W. Antoniewicz 1968, s. 106; Z.
Wartołowska 1970, s. 287—281). Opinia taka spotkała się ze
sprzeciwem większości badaczy. E. Dąbrowska hipotetycznie
przypuszcza, że jeżeli misa pochodzi z X lub przełomu
X i XI w., kościółek jednonawowy wobec istnienia dzielącej
go od niej warstwy kulturowej, o miąższości powyżej
1,00 m, powstał dopiero około połowy XI w., a przy
budówkę należałoby odnieść raczej do XII w. (E. Dąbrows
ka 1965, s. 45). Stratygrafia kościółka nie została w pełni
wyjaśniona wobec braku publikacji źródłowych, dlatego
przy próbach określenia jego chronologii korzystano z wy
ników analiz architektonicznych. Przedstawione przez E.
Dąbrowską datowanie potwierdza również analiza zapraw
użytych do wzniesienia kościółka i przybudówki. H. Jędrze
jewska (1962, s. 49—57) stwierdza, że zaprawa wapienna nie
odbiega zasadniczo od zapraw wapiennych używanych przy
wznoszeniu innych budowli romańskich w Polsce, natomiast
zaprawy' gipsowe użyte przy budowie przybudówki pojawiają
się w Wiślicy dopiero w kościele z kryptą. Prawdopodo
bieństwo uznania kościółka z przybudówką za fundację jed
nego z pierwszych Piastów podnosi również A. Tomaszewski
(1962, 26). Datowanie kościółka z przybudówką na drugą
połowę XI — początki XII w. (M. Pietrusińska 1971, s. 775).
6. W. Antoniewicz 1960; 1961, s. 265—277; 1962, s. 21—27;
1968, s. 105—107; Z. Wartołowska 1962a, s. 15—20; 1963a, s.
21—22; 1963b, s. 33—45; M. Weber-Kozińska 1962.
36c, d, e, f WIŚLICA, gm, Wiślica, woj. Kielce.
1. Kulminacja wiślickiej wyspy miejskiej.
2. Dwa zespoły typu rotunda-palatium: palatium w zespole
skrzydła północnego (c), rotunda wielokonchowa w zespole
skrzydła północnego (d), palatium w zespole skrzydła wschod
niego (e), rotunda w zespole skrzydła wschodniego (f).
3. Zob. pozycja 36b punkt 3.
4.1. Z całego zespołu budowli na kulminacji obiektem najlepiej
zachowanym i czytelnym jest wielokonchowa rotunda (d),
z której zachowały się fundamenty tworzące zarys trzech
konch we wnętrzu rotundy. Wśród budowli odkrytych na
tzw. kulminacji wyspy wiślickiej najbardziej kontrowersyjne

jest odkrycie budynku prostokątnego (c) w skrzydle północ
nym rekonstruowanego jedynie na podstawie zachowanych
negatywów wkopów fundamentowych, na dnie negatywów
fundamentów spoczywały gdzieniegdzie jedna lub dwie wars
twy łamanych kamieni, w wypełnisku negatywów znaleziono
jeden pęknięty i uszkodzony cios wapienny. Z budowli pros
tokątnej (e) skrzydła wschodniego zachowały się dwa na
rożniki — południowo-wschodni i południowo-zachodni
oraz fragment tzw. muru działowego północnego z przyle
gającymi do niego odcinkami ściany zachodniej, a także
wschodni kraniec muru działowego i wycinek ściany wscho
dniej. Podczas badań rotundy jednoapsydowej (f) odkopano
fragment muru północnego nawy i północnej części łuku
apsydy.
4.2. Zespół złożony z dwóch skrzydeł zabudowy10: północnego,
w skład którego wchodziła budowla prostokątna o wymia
rach 28,00 x 9,80 m (wymiary zewnętrzne) (budowla ta
posiadała od południa niewielką przybudówkę) oraz wielokonchowej rotundy o średnicy 12,00 m, nisze tej rotundy
miały po około 1,00 m głębokości. Wobec zachowania fun
damentów tworzących zarysy jedynie trzech konch uformo
wanych wewnątrz rotundy w grubości muru, dyskusyjna po
zostaje ilość konch budowli (siedem — osiem) oraz kształt
rotundy (okrągły, owalny). W zachodniej części budowli
odsłonięto fundament słupa. Rotunda przylegała od wscho
du do budynku palatialnego, od wschodu do rotundy wielo
osiowej przylegał dwuczłonowy budynek prostokątny o wy
miarach zewnętrznych: długość 26,00 m, szerokość 12,00 m,
który wraz z przylegającą do niego od południa rotundą
jednoapsydową tworzył zabudowę skrzydła wschodniego.
Zewnętrzna średnica nawy rotundy wynosi około 9,80, śre
dnica apsydy 5,60 m. Wzdłuż południowej ściany budynku
prostokątnego skrzydła północnego oraz wzdłuż łuku
południowej ściany rotundy wieloosiowej odsłonięto obiekty
interpretowane jako fundamenty słupów, przestrzeń po
między budynkami skrzydła północnego i wschodniego wy
lana była zaprawą gipsową.
4.3. c) na dnie negatywów fundamentów leżały gdzieniegdzie
jedna lub dwie warstwy łamanych kamieni spojonych, za
prawą gipsową, w wypełnisku rowów fundamentowych
znaleziono jeden pęknięty i uszkodzony cios wapienny; d)
mury budowli wykonane były z kamieni łamanych (margli
i wapieni) o nieregularnych kształtach obficie zalanych za
prawą wapienną, lico konch wyrównano zaprawą w taki
sposób, że wypełniono nią wszystkie szczeliny, kamienie nie
były układane w warstwy, (do reliktów należy jeszcze jeden
cios wapienny, który występował jako jeden z kamieni ob
stawy pochówka nr 50/65 odnalezionego w pobliżu rotun
dy; e) do budowy użyto kamienia łamanego spojonego
zaprawą gipsową, układ kamieni w fundamencie był warst
wowy; 0 fundamenty północnej części nawy wykonane zo
stały z kamienia łamanego z widocznym wątkiem opus spicatum na zaprawie wapiennej, na koronie muru leżały duże
płytowe wapienie o wymiarach 0,40 x 0,80 x 0,09 m,
w południowym odcinku fundamentów użyto zaprawy gip
sowej.
4.4. W odniesieniu do kolejności powstawania obiektów na tzw.
kulminacji w Wiślicy wysuwano odmienne hipotez)': np. pier
wotnie na kulminacji powstały rotundy, następnie dostawio
no do nich budowle podłużne (Z. Woźnicka 1968). W. An
toniewicz pisał o dobudowaniu do obiektów skrzydła półno
cnego budynku podłużnego skrzydła wschodniego (W. An
toniewicz 1968, s. 108). Nową koncepcję kolejności powsta
wania poszczególnych członków wiślickiego zespołu przed
stawiła T. Rodzińska-Chorąży (1985).

4.5. Odkrytą grupę budowli rekonstruowano jako zespół pałaco
wy złożony z dwóch grup typu palatium — rotunda. Bardzo
reprezentacyjnym układem budowli były obiekty skrzydła
północnego, gdzie rekonstruowano budynek podłużny z ko
lumnadą od frontu wzdłuż ściany dłuższej oraz piętrową
rotundę z konchami modelowanymi w grubości muru
połączoną przejściem z piętrem pałacu (W. Antoniewicz
1968, s. 108).
4.6. Zespoły typu rotunda — palatium.
4.7. Gród.
5.1. Badania od 1962 do 1967 roku prowadzone przez Zespół
Badań nad Polskim Średniowieczem UW i PW pod kierun
kiem Z. Wartołowskiej (Z. Wartołowska 1965; 1968; W.
Antoniewicz 1968; Z. Woźnicka 1968). Od 1994 roku bada
nia weryfikacyjne prowadzone przez Dział Archeologiczny
PP PKZ w Kielcach.
5.2. Podczas wykopalisk poniżej nawarstwień nowożytnych natra
fiono na ślady cmentarzyska szkieletowego, wkopy grobowe
odkrytych tam pochówków wcinał)' się w warstwę powstałą ze
zniszczenia fundamentów budowli wczesnośredniowiecznych.
Poniżej warstwy, w której odkryto pozostałości dwu zespołów
typu rotunda-palatium natrafiono na starszą zniewelowaną
warstwę kulturową o dużej zawartości popiołu i węgli drzew
nych, w jej obrębie natrafiono na ślady słupów tworzących
palisadę oraz na głęboką fosę. Wokół pozostałości rotundy
z konchami (d) odkryto cmentarzysko szkieletowe, większość
grobów nie miała wyposażenia, w jednym między żebrami
tkwił fragment silnie skorodowanego przedmiotu żelaznego.
5.3. X—XI wiek (W. Antoniewicz 1968, s. 107— 109). Obie bu
dowle skrzydła północnego istniały już w XI w. (Z. Warlołowska 1970, s. 290).
6. W. Antoniewicz 1968, s. 107— 109; Z. Pianowski 1994, s.
95 —98; T. Rodzińska-Chorąży 1985; J. Rozpędowski 1965; Z.
Wartołowska 1965; 1968; 1970, s. 290—291; Z. Woźnicka
1968.
36g. WIŚLICA, gm. Wiślica, woj. Kielce
1. Pod kolegiatą gotycką.
2. Kościół, Ryc. 44.
3. Zob. pozycja 36b punkt 4. Kościół p.w. P. Marii (?).
4.1. Zachowane fundamenty budowli i częściowo przyziemie
murów; odcinek zachodni i podbudowa empory zachowane
jedynie w postaci negatywów fundamentów. Wewnątrz
kościoła zachowane fragmenty posadzki z zapraw)' gipsowej,
w krypcie trzy baz)' kolumn in silu, zachowane relikty stipes
ołtarzowego oraz posadzka gipsowa z dekoracją figuralną.
W gruzowym wypełnisku krypty odnaleziono detale wystro
ju architektoniczno-rzeźbiarskiego, między innymi fragmenty
trzonów kolumn i głowic. Wewnątrz budowli odnaleziono
również częściowo zachowany grobowiec, który pierwotnie
znajdował się pod schodami prowadzącymi do krypty.
4.2. Kościół orientowany, jednonawowy, wymiary prostokątnej
nawy: 11,00 x 7,20. Od wschodu do nawy przylegało prosto
kątne prezbiterium o wymiarach 3,66 x 5,66 m zamknięte
apsydą o średnicy w świetle 3,90 m. Część wschodnia dwupo
ziomowa: pod prezbiterium znajdowała się sklepiona krypta
trzynawowa, czterokolumnowa z wejściem od zachodu. Wy
miary i rzut krypty analogicznie jak prezbiterium; w krypcie
zachowane pozostałości stipes ołtarza, bazy czterech kolumn
i negatyw czwartej. W wypełnisku wnętrza krypty zachował
się fragment spływu sklepienia krypty. W krypcie zachowana
posadzka gipsowa, wymiary posadzki około 4,10 x 2,50 m,
posadzka ozdobiona rytami wypełnionymi czarną masą
złożoną z gipsu i węgla drzewnego, na posadzce wyobrażono
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Rye. 44. Wiślica — rzut reliktów kościółka z przybudówką i kościołów romańskich oraz gotyckiej kolegiaty: 1 — zarys murów
przybudówki; 2 — zarys murów kościółka położonego na wschód od prezbiterium kolegiaty gotyckiej; 3 — zarys murów
budowli wczesnogotyckiej; 4 — wieże drugiego kościoła romańskiego; 5 — zarys murów drugiego kościoła romańskiego;
6 — kolegiata gotycka; 7 — zarys murów pierwszego kościoła romańskiego; (wg E. Dąbrowska 1965, s. 287, ryc. 70)
Abb. 44. Wiślica — RiB der Kirchenrelikte samt dem Nebengebaude und romanischer Kirchen sowie der gotischen Kollegiate:
1 — MauerumriB vm Nebengebaude; 2 — MauerumriB der Kirche, die óstlich vom Presbyterium der gotischen Kollegiate
gelegen war; 3 — MauerumriB des fruhgotischen Baus; 4 — Turme der zweiten romanischen Kirche; 6 — gotische
Kollegiate; 7 — MauerumriB der ersten romanischen Kirche; (nach E. Dąbrowska 1965, S. 287, Abb. 70)
Puc. 44. Bucjinua — ruiaH pejmicTOB KOCTejia c npHCTpOHKOu, poMaHCKHx koctcjiob h rornHecicou KOJiJierHaTbi: 1 — oiepTaHHH CTeH
npucTpOHKH; 2 — onepraHHa CTeH KOCTejia, pacnonoaceHHoro BOCTOHHee ajrrapa roTHiecKoń KOJUiereaTti; 3 — onepTanafl
CTeH paHHeroTHHecKOu nocrpoiucH; 4 — 6aiuHH BTOporo poMaHCKoro KOCTejia; 5 — oaepTaima CTeH BToporo poMaHCKoro
KOCTejia; 6 — roranecKaa KOJUiernaTa; 7 — oaepTaHna CTeH nepBoro poMaHCKoro Kocrejia; (córa. E. ^OMÓpoBCKa 1965, c.
287, puc. 70)

4.3.
4.5.
4.7.
5.1.

sześć postaci przedstawionych po trzy w dwóch polach od
dzielonych bordiurami. Na osi kościoła przed tukiem tęczo
wym częściowo zachowana komora grobowca wkuta w mur
interpretowany jako podbudowa pod schody prowadzące
z nawy do krypty, w nawie posadzka z zaprawy gipsowej.
Kościół murowany z ciosów wapienia, w wypełnisku murów
wątek opus spicatum.
Zob. 4.2.
Położony na terenie osady podgrodziowej.
1958—1963 badania archeologiczne z ramienia Zespołu Ba
dań nad Polskim Średniowieczem UW i PW pod kierunkiem
A. Tomaszewskiego (A. Tomaszewski 1962; 1963a, 1963b;
1964b; 1965a, 1965b, J. Kuczyński 1966).
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5.2. W toku badań odkryto dwa następujące po sobie kościoły
romańskie (zob. też 36 h), ustalono ich chronologię oraz
układ warstw na terenie obecnej kolegiaty, pozyskano zaby
tki ruchome: ceramikę, detale architektoniczne odkryte
w gruzowymi wypełnisku krypty (między innymi fragmenty
trzonów kolumn i głowic). Z funkcjonowaniem kościoła (oraz następnej na tym miejscu świątyni) łączy się cmentarzys
ko składające się z kilkuset grobów orientowanych wzdłuż
linii wschód-zachód (głową na wschód, bez wyposażenia).
5.3. Funkcjonowanie kościoła 1 przypada pomiędzy pierwszą
połową XII a pierwszą ćwiercią XIII w. (A. Tomaszewski
1962a, s. 26—27); powstanie płyty — trzecia ćwierć XII w.
(L. Kalinowski 1961 (wyd. 1962); 1963a; 1963b).

6. W. Antoniewicz 1968, s. 109—113; L. Kalinowski 1961, 1963,
1968; Kolegiata wiślicka. Konferencja naukowa zamykająca
badania wykopaliskowe, red. A. Tomaszewski, Kielce 1965;
A. Tomaszewski 1962a; 1962b; 1963a; 1964b; 1965a; 1965b.
36h. WIŚLICA, gm. Wiślica, woj. Kielce.
1. Pod kolegiatą gotycką.
2. Kościół. Ryc. 44.
3. Zob. pozycja. 36a, punkt 4. 1214 r. — prepozyt wiślicki Mi
kołaj wymieniony wśród członków krakowskiej kapituł}' kate
dralnej (KMp, II, nr 383). 1224 r. — występuje kanonik
wiślicki Fryderyk (KKK, I, nr 14). 1229 r. — przy dokumen
cie z tego roku najstarsza znana pieczęć kapituły wiślickiej
z napisem w otoku: Sigillum eccles (...) Ste Marie (...) (Ko
deks Mogilski, nr 9). 1250 r. — kolegiata po raz pierwszy
wymieniona p.w. Św. Trójcy (KKK, I, nr 30). Kościół p.w.
Św. Trójcy i P. Marii (KKK., I, nr 30; Kodeks Mogilski, nr 9).
4.1. Z budowli zachowały się partie cokołowe fasady zachod
niej oraz negatywy i niewielkie relikty fundamentów.
W warstwach gliny elementy architektoniczne: pojedyncze
ciosy ze śladami polichromii, odcinki żeber sklepiennych.
Wewnątrz kościoła znaleziono pozostałości posadzki
z glazurowanych płytek ceramicznych. Z jednego
z kościołów poprzedzających kolegiatę gotycką pochodzą
detale architektoniczne; płyta, prawdopodobnie nagrobna
z płaskorzeźbioną postacią męską, płaskorzeźbiony relief
z antytetycznymi gryfami podtrzymującymi rozetę
z krzyżem, relief z głową lwa i głową w spiczastej czapce,
dwa ciosy z płaskorzeźbionymi motywami zoomorficznymi użyte wtórnie w murach gotyckich, głowa kobieca, cios
z rytym napisem [Jojannes.
4.2. Kościół orientowany, bazylika trójnawowa, bezlranseplowa, czleroprzęsłowa, zapewne filarowa. W materiale zabyt
kowym znaleziono fragmenty żeber sklepiennych. Prezbite
rium prostokątne zakończone ścianą prostą, ujęte w dwie
prostokątne kaplice, fasada zachodnia dwuwieżowa. Dłu
gość wnętrza kościoła około 28,00 m, rozpiętość wnętrza
korpusu 10,70 m. Posadzka z glazurowanych płytek cera
micznych, część płytek zdobiona była rozetą z czterema
palmetami w narożach. Zachowane elementy pierwotnych
podziałów poziomych ścian (partie cokołowe fasady zacho
dniej).
4.3. Kościół murowany z ciosów wapienia na zaprawie wapien
nej,
4.6. Kolegiata.
4.7. Osada podgrodziowa.
5.1. 1958—1963 badania archeologiczne z ramienia Zespołu Ba
dań nad Polskim Średniowieczem UW i PW pod kierunkiem
A. Tomaszewskiego (1962a, b; 1963a, b; 1964b; 1965a,
1965b; J. Kulczyński 1966).
5.2. W toku badań odkryto dwa następujące po sobie kościoły
romańskie (zob. też 36 g), ustalono ich chronologię oraz
układ warstw na terenie obecnej kolegiaty, pozyskano zaby
tki ruchome. Z kościołem p.w. Św. Trójcy i P. Marii oraz
poprzedzającym go kościołem z kryptą (36 g) wiąże się cmen
tarzysko szkieletowe składające się z kilkuset grobów orien
towanych wzdłuż linii wschód-zachód (głową na wschód),
bez wyposażenia.
5.3. Kościół p.w. Św. Trójcy i Panny Marii zbudowany został
w drugiej ćwierci XIII w., (uległ rozbiórce około połowy
XIV w.) (A. Tomaszewski 1962a, s. 27—28).
6. W. Antoniewicz 1968, 109— 113; L. Kalinowski 1961, 1963,
1968; Kolegiata wiślicka. Konferencja naukowa zamykająca
badania wykopaliskowe, red. A. Tomaszewski, Kielce 1965;
A. Tomaszewski 1962a; 1962b; 1964b; 1965a; 1965b.

36L WIŚLICA, gm. Wiślica, woj. Kielce.
1. Grodzisko.
2. Mur kamienny. Ryc. 45.
3. Zob. pozycja. 36a, punkt 3. 1217 r. — wymieniony Ostasz
kasztelan wiślicki (KMp., II, nr 384). 1231 r. — wzmian
kowany Mszczuj (Msliw) wojewoda wiślicki (Kodeks Mogilski,
nr 12).
4.1. Podczas badań odkryto zachowane znaczne partie muru lub
jego negatyw.
4.2. Mur obronny okalający grodzisko, odkryto partie za
chodniego, południowo-zachodniego i fragment północ
nego przebiegu murów, grubość muru 1,90—2,20 m.
4.3. Mur wykonany z brył gipsu spojonych zaprawą wapienno-piaskową (znaleziono również dwa ciosy).
4.6. Mur obronny.
4.7. Grodzisko na wiślickiej wyspie grodziskowej.
5.1. Badania na grodzisku od 1948 r., prace prowadzone pod
kierunkiem W. Antoniewicza i Z. Wartołowskiej, najpierw
z ramienia Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa
Polskiego, później z ramienia Instytutu Historii Kultury
Materialnej, a w końcu przez Zespół Badań nad Pol
skim Średniowieczem UW i PW. 1949 r. — odkrycie po
zostałości muru — (W. Antoniewicz, Z. Wartołowska
1950; 1952; 1955; 1956; Z. Wartołowska 1959; Z. War
tołowska, L. Górska, Ł. Graba-Łęcka, Ł. Okulicz 1959;
Z. Wartołowska 1962; 1963a; 1963b; 1964). 12—18 maja
1980 r. — wstępne badania weryfikacyjne przy' reliktach
muru (Z. Pianowski, D. Górna, J. Kalaga) (Z. Pianowski
1983).
5.2. W wyniku badań odsłonięto na grodzisku wiślickim pozo
stałości kamiennego muru obronnego. Na grodzisku znale
ziono: ceramikę, czeski denar naśledni Bolesława II lub III
z przełomu X/XI w., krzyżówkę z ostatniej ćwierci XI w.,
srebrny esowaty kabłączek skroniowy, przedmioty metalowe
(grot strzały, sierp żelazny, noże żelazne), rogową oprawkę
noża zdobioną ornamentem figuralnym i geometrycznym,
paciorki szkiane, szydło rogowe, igłę z osi rybnej, gwizdek
kościany, szydła kościane, wykonaną z kości okładzinę grze
bienia, hetkę kościaną, przęśliki (ołowiany i z łupku), wa
pienny ciężarek do sieci, fragment miski drewnianej, osełkę
z piaskowca, kamień Żarnowy. Na grodzisku znaleziono
również skarb monet srebrnych w naczyniu (denary' książęce
i królewskie Bolesława Śmiałego, denary Władysława Her
mana i trzy krzyżówki — typu V—-VII). W wątku murów
znaleziono dwa ciosy, na jednym z nich znak, który można
odczytać jako literę p lub 1, albo jako znak określający
w greckim alfabecie cyfrę dwanaście.
5.3. Odkrywcy określili datowanie muru na drugą połowę XII w.
(W. Antoniewicz, Z. Wartołowska 1950; 1952; 1955; 1956;
1963b; 1964), i datowanie to starali się utrzymać (Z. War
tołowska 1970, s. 286). Z tak wczesną chronologią obiektu
nie zgadzała się część badaczy (A. Tomaszewski 1962, s. 26;
E. Dąbrowska 1965, s. 34). Badania weryfikacyjne, podczas
których zbadano układ warstw i charakter zabytków rucho
mych (ceramika) wykazały', że za najbardziej prawdopodob
ny okres wzniesienia muru na grodzisku w Wiślicy uznać
należy czas panowania czeskiego i walk z Władysławem
Łokietkiem, który w 1304 r. zdobył Wiślicę (Z. Pianowski
1983).
6. W. Antoniewicz, Z. Wartołowska 1950; 1952; 1955; 1956; E.
Dąbrowska 1965, s. 34—35, 279—284; A. Tomaszewski
1962a, s. 26; Z. Pianowski 1981; Z. Wartołowska 1959;
1962a; 1963a; 1963b; 1964; 1970, s. 286—287; W. War
tołowska, I. Górska, L. Graba-Łęcka, Ł. Okulicz 1959.
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Ryc. 45. Wiślica — ogólny plan grodziska: 1 — granice wykopów przeprowadzonych w latach 1948—1956; 2 — mur kamienny;
3 — domniemany przebieg muru kamiennego wg Z. Wartolowskiej; (wg Dąbrowska 1965, 280, ryc. 66)
Abb. 45. Wiślica — allgemiener Plan der Burg: 1 — Grenzen der Ausgrabungen 1948—1956; 2 — Steinmauer; 3 — vermutlicher
Verlauf der Steinmauer nach Z. Wartołowska; (nach E. Dąbrowska 1965, 280, Abb. 66)
Phc. 45. BncjiHua — oóihhh njiaH ropoflHina: 1 — rpannuu pacKonoB 1948— 1956 rr.; 2 — KaMemuje CTemu; 3 — npennonaraeMoe
HanpaBJieHHe KaMeHHtmx CTeH corn. 3. BapTonoBCKon; (corn. .IJoMÓpoBCKa 1965, c. 280, pac. 66)
37a. W ŁO D ZIM IERZ W OŁYŃSKI, volyns’ka oblast’.
1. Obecna cerkiew p.w. Zaśnięcia N.M.P.
2. Cerkiew. Ryc. 46.
3. 1160 rok — książę Mścisław Izjasławicz ufundował cerkiew
we Włodzimierzu Wołyńskim i pięknie ją przyozdobił (PSRL,
IX, 6668). Cerkiew ufundowana przez księcia Mścisława Izjasławicza, który w niej został pochowany (1L, 6680). Sobór
p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.
4.1. Zachowane mury obwodowe do wysokości kilkunastu
metrów oraz ściany i filary podziałów wewnętrznych, nie
zachowały się pierwotne sklepienia. W murach obwodowych
zachowane otwory okienne, ślepe nisze oraz trzy portale,
w górnych partiach trzech fasad (oprócz wschodniej) za
chowany pas fryzu arkadowego.
4.2. Orientowana, azymut 79°, duża sześciofilarowa, trzyapsydowa świątynia, ogólna zewnętrzna długość budowli 34,7 m,
szerokość 20,6 m, wielkość przestrzeni podkopułowej wzdłuż
świątyni 8 m w poprzek 7,45 grubość ścian 1,5—1,7 m.
W zachodniej części cerkwi mieściła się galeria. Podłoga
świątyni pokryta była polerowanymi ceramicznymi płytkami,
w soborze nie było schodów, wejście na galerie prowadziło
przez drzwi pierwszego piętra w południowej fasadzie (zape

178

4.3.

4.5.
4.6.
4.7.
5.1.

wne stanowiące przejście z pałacu) (P.A. Rappoport 1982, s.
106). Wnętrze ozdobione zostało freskami, z których do
czasu rekonstrukcji zachowały się fragmenty w centralnej
apsydzie i wnękach okiennych, w soborze znajdowały się
półkoliście sklepione nisze mieszczące pochówki.
Fundamenty podłużne, wstęgowe, głębokości 2—3 m, zbudo
wane z kamienia budowlanego, nad nimi warstwa z kilku
rzędów cegieł na zaprawie. Mury świątyni wzniesione z cegieł,
wymiary cegieł w przybliżeniu: 4,5 x 22—23 x 32,5—35,5 cm,
cegły trwałe, dobrego wypału, na niektórych cegłach na jednej
z powierzchni znajdują się faliste, równoległe linie, na kilku
znaki w kształcie dwuzęba, spotyka się cegły trapezowate oraz
wąskie o przekroju w kształcie klina. Grubość warstw zaprawy
w przybliżeniu równa grubości cegieł, zaprawa wapienna
o różowym zabarwieniu, w murach odkryto kanały pozostałe
po drewnianych złączach, w sklepieniach naczynia — głośniki.
Porównaj stan zachowania budowli 4.2.
Sobór.
Centralna część dawnego Włodzimierza Wołyńskiego (jed
nak nie dietiniec, lecz gród okolony).
Od końca XIX wieku do roku 1900 restauracja budynku
według projektu G.I. Kołowa. Lata siedemdziesiąte XX wie
ku badania P.A. Rappoporta (P.A. Rappoport 1977).

4.3. Fundament świątyni wykonany został z fragmentów cegieł
wiązanych zaprawą układanych nieregularnie, wewnątrz fun
damentów z drobnych kawałków, na brzegach z większych.
Głębokość fundamentu 2,2 m, nad fundamentem znajdo
wała się warstwa gliny, której przedłużenie wewnątrz
świątyni stanowiło podkład dla posadzki. Ściany cerkwi zbu
dowane, w przybliżeniu z równej grubości warstw cegieł
i zaprawy, wymiary cegieł 5—5,6 x 25—26 x 33—34 cm,
niektóre cegły mają na jednym z boków równolegle faliste
linie. Półkolumny na zewnętrznych ścianach wykonano z ce
gieł o zaokrąglonych brzegach.
5.1. 1955—1956 badania archeologiczne M.K. Kargera (1958).
5.2. Pozyskany materiał zabytkowy: polewane ceramiczne płytki,
kwadratowe, prostokątne, trójkątne, rombowate, fragmenty
tynku z resztkami dekoracji freskowej, kawałki ołowianych
blach z pokrycia dachu, fragmenty okrągłych szkieł okien
nych.
5.3. M.K. Karger na podstawie danych uzyskanych w toku ba
dań archeologicznych datuje odkopaną świątynię na drugą
połowę XII lub sam początek XIII w. (P.A. Rappoport
1982, s. 106, za Karger 1958).
6. P.A. Rappoport 1982, 106.
38. WŁOSTÓW, gm. Lipnik, woj. Tarnobrzeg.

Ryc. 46. Włodzimierz Wołyński, plan cerkwi p.w. Zaśnięcia
NMP; (wg P.A. Rappoport 1982, s. 124, 183)
Abb. 46. Władimir in Wolynien, Plan der Maria-Einschlafen-Kirche; (nach P.A. Rappoport 1982, S. 124, 183)

1. Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela.
2. Kościół. Ryc. 48.
3. 1325—1327 r. — wymieniony kościół parafialny (Acta Camerae Apostolicae, MPV, I, 312).
4.1. Budowla zachowana w pierwotnym obrębie murów posiada
nienaruszony układ przestrzenny wnętrza, zachowane otwo
ry okienne w prezbiterium od strony północnej, w nawie od

P hc. 46. BjiaAHMHp Bojujhckhh, iuiaH uepKBH YcHeHHH EoroM aTepn; (corji. II. A. PannonopT 1982, c. 124, 183)

5.3. Latopis pod rokiem 1160 wzmiankuje: książę Mścisław Izjasławicz ufundował cerkiew we Włodzimierzu Wołyńskim
i pięknie ją przyozdobił — (PSRL IX, 6668). P.A. Rap
poport oblicza, iż uwzględniając, że budowa świątyni powin
na zająć 3—4 lata, początek jej budowy można odnieść
w przybliżeniu do 1356 roku, tzn. do pierwszego roku pano
wania Mścisława we Włodzimierzu (Rappoport 1982, 105).
6. P.A. Rappoport 1977, s. 17—22; 1982, s. 105—106.
37b. W ŁODZM IRZ W OŁYŃSI, volyns’ka oblast’.
1. W sąsiedztwie istniejącej obecnie cerkwi p.w. św. Wasyla.
2. Cerkiew. Ryc. 47.
4.1. W pełni zachowany fundament, a na wielu odcinkach także
kilka dolnych rzędów ceglanego muru.
4.2. Orientowana (azymut 101°), czterofilarowa, trzyapsydowa
cerkiew, długości 28,2 m, szerokości 20,7 m. Mury budowli
bardzo grube: szerokość ścian: północnej i południowej
około 2,0 m, zachodniej 2,3 m. Wewnątrz cztery masywne,
kwadratowe w planie filary o wymiarach 2,8 x 2,8 m,
tworzące podkopułowy kwadrat o boku długości około
6 m. Na powierzchniach ścian filarom odpowiadają: na ścia
nach wewnętrznych płaskie pilastry, na zewnętrznych pilastry z przylegającymi do nich półkolumnami o średnicy około
1 m. Zewnętrzne płaszczyzny ścian apsyd także ozdobione
były pilaslrami z półkolumnami mniejszymi jednak niż na
murach pozostałych. Pozostałości międzyapsydowych
murków oddzielone od ścian apsyd przejściami, tworzyły
jakby dodatkowe prostokątne filary.

Ryc. 47. Włodzimierz Wołyński, plan świątyni w pobliżu cerkwi
p.w. św. Wasyla (wg P.A. Rappoport 1982, s. 124, 184)
Abb. 47. Władimir in Wolynien, Plan des Tempels in der Nahe
der Sankt-Wasyl-Kirche; (nach P.A. Rappoport 1982,
S. 124, 184)
P hc. 47. BjiauHMHp B ojujhckhh, njiaH xpaina b6 jih3h uepKBH cb.
BacHJiHH (corn. n . A. PannonopT 1982, c. 124, 184)
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4.2.

4.3.

ę__________ 10 m
Ryc. 48. Kościół we Włostowie, plan; (wg Świechowski 1963,
840)
Abb. 48. Kirche in Włostow, Plan; (nach Świechowski 1963,
840)
Pac. 48. KocTe.n bo BjiocToae, iuiaH; (corn. 3. C bcxobckh 1963,
c. 840)

strony północnej i zachodniej, arkada tęczowa, w prezbite
rium fragmenty polichromii.
4.2. Kościół orientowany, jednonawowy, od wschodu do nawy
przylega wyodrębnione zamknięte prosto prezbiterium z na
rożnymi przyporami, wymiary zewnętrzne: nawa 11,50
x 8,30 m, prezbiterium 4,90 x 4,50 m, okrągłołukowe za
mknięcie otworów okiennych i arkady tęczowej, w prezbite
rium fragmenty polichromii.
4.3. Ściany budowli wzniesione z kamienia łamanego (piaskow
ca), elementy o znaczeniu konstrukcyjnym i dekoracyjnym
wykonane z ciosu piaskowcowego.
4.5. Dobry stan zachowania (zob. 4.1.) nie stwarza problemów
związanych z rekonstrukcją wyglądu budowli.
4.6. Kościół parafialny.
5.1. 1945 r. — badania architektoniczne J. Jamroza (1948c), po
1945 r. — prace konserwatorskie.
5.3. Według Z. Świechowskiego: typ ukłdu przestrzennego, okrąg
ły luk ościeży okiennych, i arkady tęczowej oraz technika
budowlna pozwalają określić czas powstania budowli około
połowy XIII w. (Z. Świechowski 1963, s. 328).
6. J. Dutkiewicz 1966, s. 289; J. Jamroz 1948c; Z. Świechowski
1963, s. 328—330.
39. ŻARNÓW , gm. Żarnów, woj. Piotrków Trybunalski
1. Kościół p.w. św. Mikołaja.
2. Kościół. Ryc. 49.
3. 1065 — wymieniony gród w nadaniu dla opactwa w Mogilnie
(falsyfikat z XIII w. KWp, I, nr 3). 1136 r. — wzmiankowany
gród w bulli Innocentego II potwierdzającej dziesięciny arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (KWp; I, nr 7). 1191 — wzmian
kowany kościół („capella”) i dochody grodowe w uposażeniu
kolegiaty sandomierskiej (KMp, I, nr 2).
4.1. Zachowane fragmenty bocznych ścian nawy, przęsło zachod
nie wraz z emporą i wieżą, zachowana para pilastrów,
umieszczonych w połowie nawy i ich zewnętrzne odpowied
niki — przypory, jedno pierwotne okno w północnej ścianie
nawy, z empory pozostał balkon, wsparty na dwóch ar
kadach opartych na środkowym filarze, zachowane filarki
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4.6.
4.7.
5.3.

przyścienne balustrady empory, empora łączy się przejściem
sklepionym półkoliście z wnętrzem wieży. W wieży zachowa
na do połowy wysokości pierwotna kamienna klatka scho
dowa. Do czasu restauracji w 1910 r. w nadbudowanych
partiach wieży znajdowały się wtórnie użyte fragmenty pier
wotnych ościeży oraz dwa ciosy z przedstawieniami
zwierzęcymi.
Kościół orientowany, jednonawowy, nieznane rozwiązanie
części prezbiterialnej. Od zachodu wyodrębniona okrągła
wieża mieszcząca schody prowadzące na emporę, wymiary
wewnętrzne: długość nawy około 12,00 m, szerokość 6,40 m,
głębokość empory 2,85 m, wewnętrzna średnica wieży 2,40
m, zewnętrzna 5,40 m. O pierwotnym wystroju świadczą
zachowane elementy (zob. 4.1.) zdobione motywami figural
nymi głowice filarków przyściennych empory i pilastrów.
Murowany z ciosów piaskowca, detal architektoniczno-rzeźbiarski z piaskowca.
Emporowy kościół grodowy (W. Łuszczkiewicz 1891).
Położony w osadzie targowej w sąsiedztwie grodu (M. Piet
rusińska 1971, s. 789).
Pierwsza połowa XII w. (na podstawie analizy układu prze
strzennego systemu konstrukcyjnego i szczegółów dekoracji
rzeźbiarskiej (Z. Świechowski 1963, s. 357). Pierwsza połowa
XII w. (A. Żaki 1971, 543); XII wiek (M. Pietrusińska 1971,
s. 798); połowa XII w. (J. Zachwatowicz 1971, 136).

Ryc. 49. Kościół w Żarnowie — plan; (wg Świechowski 1963,
896)
Abb. 49. Kirche in Żarnów — Plan; (nach Świechowski 1963,
896)
Pac. 49. KocTe;i b żKapHOBe — mian; (corji. 3. C bcxobckh 1963,
c. 896)
6. W. Łuszczkiewicz 1891; M. Pietrusińska 1971, s. 789—790; T.
Szydłowski 1928, s. 21, 24, 30, 83; Z. Świechowski 1963, s.
356—357; J. Wiśniewski 1913, s. 332—340; J. Zachwatowicz
1971, s. 136.

Przypisy
1 Już po złożeniu pracy do druku zapoznałam się, dzięki
uprzejmości mgr W. Mischke, z materiałami dotyczącymi za
bytków architektury monumentalnej odkrytych w Zawichoście
i Kraśniku ( K o m o d z i ń s k i 1986 (wyd. 1989); K o z i e j o w s ki 1994 (wyd. 1995)). Publikacje te nie były mi znane w czasie
zbierania materiałów do pracy, a opisane w nich obiekty (K u b i c a 1996, Ryc. 1) nie zostały uwzględnione w katalogu.
2 W przytoczonych wyliczeniach uwzględnione zostały zaby
tki wyłonione, z konieczności, w oparciu o różne kryteria. Liczba
omawianych zabytków z opisywanego tu terenu części Polski to

wynik zsumowania wszystkich obiektów — zachowanych w zna
cznym stopniu, odkrytych w postaci pozostałości oraz takich,
które nie zostały ostatecznie zlokalizowane, a o ich istnieniu
świadczą wtórnie użyte w późniejszych budowlach ciosy kamien
ne. odkryte podczas badań zabytki ruchome [np. płytki posadztcwe pochodzące najprawdopodobniej z romańskiej kolegiaty
- Kielcach (J. Kuczyński 1964, 187)], a wnioski takie są
najczęściej poparte przekazami źródeł pisanych. Dla zabytków
=:wierdzonych zastosowano następującą metodę ustalenia ich
óczby: gdy np. rozpatrywany jest zespół zabudowań klasztornych
jako jeden zabytek policzono kościół, drugi klasztor (chociaż
ednoczśnie w skład zabudowań klasztornych wchodzić mogło
tuka pomieszczeń, potraktowane zostały jako jeden zabytek).
Gdy odtwarzane przebudowy jakiegoś obiektu nieznacznie zmie
niły jego wygląd stanowiąc kolejne fazy rozwoju bryły budowli
np. kolegiata w Opatowie) zabytek traktowany był jako jednostka, natomiast, gdy kolejne świąlyie powstające na danym miejs
cu zasadniczo się różniły stanowiąc budowle odrębne (np.
•lościoły odkryte pod gotycką kolegiatą w Wiślicy, pozostałości
świątyń odsłoniętych w uroczysku Stara Katedra we wsi Fedorivua pod Włodzimierzem Wołyńskim, przedcysterski i cysterski
sościół w Jędrzejowie) potraktowane zostały jako dwa odrębne
zabytki. Z wyliczeń wyłączone zostały wydzielone przez K.
Liałoskórską (1979; 1981; 1983) przedcysterskie budowle Wącho
cka, których istnienie zanegowane zostało w wyniku badań Z.
Pianowskiego (199la; 199lb) oraz mur na grodzisku w Wiślicy,
który pochodzi z przełomu XIII i XIV wieku (Z. Pianowski
1983). Jako zabytek wczesnośredniowiecznej architektury monu
mentalnej potraktowano również tzw. misę wiślicką.
3 Ośrodki te to: Halicz, Włodzimierz Wołyński, Dźwinogród,
Lwów i Łuck. Zabytki odkryte na terenie Fedorivki genetycznie
należą do budownictwa Włodzimierza Wołyńskiego, stanowią
bowiem zapewne pozostałość klasztoru leżącego poza obwałowa
niami miasta (P.A. Rappoport 1982, 107).
4 Katalog, zgodnie z założeniami pracy, obejmuje zabytki
wczesnośredniowiecznej architektury monumentalnej, murowanej.
Dlatego nie zostały w nim uwzględnione zabytki, w których,
według najnowszego stanu badań, na kamiennych fundamentach
wzniesiona została drewniana część naziemna (Lukoms’kyj 1991,
s. 14— 16, 31—35; O.M. Ioannisjan 1994, s. 107—110).
5 W katalogu, w związku z niemożnością ustalenia przyna
leżności administracyjnej niektórych stanowisk, na jakich stwier
dzono zabytki wczesnośredniowiecznej architektury dawnego Ha
licza (Ioannisjan 1979; Lukoms’kyj 1991) umieszczono łącznie
pod hasłem „Halicz” wszystkie obiekty tego kompleksu, podając,
'am, gdzie było to możliwe dokładne dane administracyjne.
6 W swojej pracy wykorzystałam informacje zawarte w nieopublikowanych opracowaniach doc. dr hab. 1. Kutyłowskiej
(1980) oraz dr T. Rodzińskiej-Chorąży (1985), którym składam
serdeczne podziękowania.
7 Pozytywnym wyjątkiem jest tu np. praca £. Dąbrowskiej
(1965), jednak, jak wskazują trudności, na jakie natrafiła T.
Rodzińska-Chorąży zbierając materiały dotyczące obiektów od
krytych „na kulminacji” w Wiślicy (T. Rodzińska-Chorąży 1985,
s. 17—19) informacje te, zebrane na początku lat sześćdziesiątych
XX w., są już dziś, po rozwiązaniu wielu instytucji i wielokrot
nym przenoszeniu magazynowych zbiorów nieaktualne, przyta
czanie ich w niniejszej pracy jest więc bezzasadne.
8 Pozostałe zabytki architektury romańskiej w Jędrzejowie
(kościół i klasztor cystersów), zgodnie z założeniami niniejszego
opracowania, wyłączone zostały' z rozważań jako zabytki wzniesione
z ciosów piaskowca z użyciem cegły (M. Pietrusińska 1971, s. 697).
9 Pozostałe zabytki architektury romańskiej w Wąchocku
(kościół i klasztor cystersów), zgodnie z założeniami niniejszego
opracowania, wyłączone zostały z rozważań jako zabytki wznie

sione z ciosów piaskowca z użyciem cegły (M. Pietrusińska 1971,
s. 773—774).
10
W. Antoniewicz zwracał uwagę na możliwość istnienia
trzeciego skrzydła zabudowań (Antoniewicz 1968, 108).
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E w a K ubica

Fundkatalog fruhmittelalterlicher Monumentalarchitektur Kleinpolens,
Halizischen Rutheniens und Wolyniens
Zusammenfassung

Dargestellter Katalog ist ein Bestandteil der Bearbeitung „Stand archaologischer Untersuchungen der Fundę
fruhmittelelterłicher Monumentalarchitektur Kleinpolens,
Halizischen Rutheniens und Wolyniens” (Kubica 1996).
In prasentierten Betrachtungen werden Steinfunde frtihmittelelterlicher Monumentalarchitektur aus einem groBen
Teil Kleinpolens und Wladimir-Halizischen Rutheniens
berticksichtigt. Im Katalog werden Fundę dargestellt, die
aus der Zeit seit dem Erscheinen der Monumentalarchite
ktur auf dem besprochenen Gebiet bis zur Halfte des 13.
Jhs. Heutzutage werden auf dem Gebiet, das im Rahmen
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vorliegendes Beitrags besprochen wird, Uberreste friihmittelelterlicher Monumentalarchitektur in 39 Siedlungszentren festgestellt oder vermutet (mit Ausnahme von Wawel)
(Abb. 1). Auf den besprochenen Gebieten Polens werden
entsprechende Fundę in 33 Zentren lokalisiert (auBer Kra
kau). Die Gesamtzahl der zu dieser Gruppe gehorenden
Fundę betragt 48 Objekte. In Wladimir-Halizischem Ruthenien wurden (in Rahmen vorliegender Bearbietung) Uber
reste von 17 fruhmittelalterlicher Monumentalgebauden
freigelegt, die in 5 Zentren lokalisiert wurden (Halitsch,
Władimir in Wolynien, Lemberg, Łuck, Dźwinogród).

Der Katalog enthalt Informationen iiber folgende Frazen: 1. Lokałisierung des Fundes in den Ortsgrenzen, 2.
— Fundart, 3. schriftliche Quellen, 4. Fundbeschreibung,

5. durchgefuhrte Untersuchungen, 6. Bibliographic. Forschungsgrundlage des Katalogs bilden veroffentlichte In
formationen iiber entsprechende Fundę.

dsa K y ó m ia

KaTajior naMHTHHKOB painiecpe/tHeBeKOBoii \iOHy\ieHTajibHOH apxHTeKTypbi M ajionojibum,

TajIHllKOH PyCM H BOJIblHH
Pe3K>Me

Ilpe/tCTaBJieHHhiH KaTanor HBJiaeTca HeoTbeMJieMoił
=.acTŁK) pa6oT ti „CocTOHHiie apxeojioriiHecKiix nccjieno3ŁHHH naMHTHHKOB paHHecpeAHCBeKOBOH MOHyMeHTajIbhoh apxMTeKTypbi ManononbEim, ranHAKOH Pycu h Bo Abnm“ (K y6m ta, 1996). B npe/yiaraeMOM HCcneAOBatmH
>aTeHbi naMHTHHKH paHHecpeAHeBeKOBoro KaMemioro
MOHyMeHTanbHoro 30AnecTBa co 3Ha4HTenbH0H Baera
MajionojibmH h ranmnco-BonbiHCKOH Pycu. B KaTanore
zpeACTaBJieHbi naMHTHHKH, npoiicxonam ue co BpeMeHH
ot MOMeHTa noHBneHHH Ha paccMaTpHBaeMOH TeppriTO~hh MOHyMeHTajibHoił apxHTeKTypbi ao cepeAHHbi X III b .
3 HacTOHLuee BpeMH TeppHTopHii, onpeAejieHHOH paMKamh paboTbi, noATBepacAeHO hah npeAnonaraeTCH (KpoMe
3aBeAa) HaAHHHe ocTaTKOB paHHecpeAHeBeKOBbix MOHySieHTaAbHblX CTpOeHHH B TpiIAUaTH ACBHTH HaceAeHHbix
z%HKTax (puc. 1). H a TeppHTopim, oxBaneHHOH HecneAOsamieM, b npeAenax IIoAbiHH naMHTHHKH paccMaTpuBae-

moh rpynnhi aokbah3ob aHbi (KpoMe KpaKOBa) b tph a AaTH Tpex nyHKTax. 06m ee opneHTHpoBOHHoe KOjmnecTbo, OTHeceHbix k 3toh rpynne, naMHTHHKOB błjhocht copOK BOCeMb oSbeKTOB. H a 3eMAHX raAHAKO-BOAblHCKOHPycH ( b npeAenax rpaHHit, npHHHTbix b HacToameM hcCAeAOBaHHn) BbiHBneHO ocrraTKH ceMHaAPaTH paHHecpeA
HeBeKOBbix MOHyMeHTanbHbIX CTpoeHHH, A0KaAH30BaHHbix b nHTH neHTpax (ra m in , BnaAHMHp B oauhckhk ,
JlbBOB, JlyitK, 3BeHHropOA).
B KaTanore noMemeHa HH(})opMaHHH, KacaioinaHCH
cneAyioiAHx acneKTOB: aAMUHHCTpaTHBHbie AaHHbie o naMHTHHKe, 1) MecroHaxoHCACHHe odbeKTa b npeAenax MecTHOCTH, 2) pa3HOBHAHOCTb naMHTHHKa, 3) nHCbMCHHbie
hctohhhkh, 4) omicaHHe naMHTHHKa, 5) npeAnpHHHTbie
HccneAOBaHHH, 6) 6H6nHorpa4>HH. O choBaHHeM aas co3AaHiiH KaTanora nocnyacHAH nybmiKamm, KacaiomnecH
paCCMaTpHBaeMbIX naMHTHHKOB.
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