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Z PROBLEMATYKI PRAC W KOLEGIACIE WIŚLICKIEJ

Zakres prac prowadzonych w kolegiacie wiślickiej rozszerza się z roku
na rok, wykraczając dziś daleko poza badania wykopaliskowe. K iedy przed
pięciom a prawie laty — w lipcu 1958 r. — rozpoczęte zostały badania kolegiaty
i otworzone pierwsze w ykopy, trudno było przewidzieć, jak szeroką podjęto
tym krokiem problem atykę i jak daleko sięgną jego konsekwencje.
N ie sposób w tej krótkiej pracy poruszyć, choćby pobieżnie, w szystkich
nasuw ających się problem ów. Pom inę przede w szystkim problem atykę naukową
odkrytych reliktów architektury i sztuki średniowiecznej. Te spraw y były
już w ielokrotnie referow ane i dyskutow ane i chociaż ciągle nie mogą doczekać
się pełniejszej publikacji, są jednak bez w ątpienia stosunkowo najlepiej znane 1.
Pom inę rów nież zagadnienie m etody badawczej, opartej na współpracy szero
kiego grona specjalistów różnych dziedzin nauk hum anistycznych i technicz
nych. Obok tych spraw charakterystyczną cechą prac w kolegiacie jest ścisłe
zespolenie akcji badawczej z pracami m ającym i na celu wprzągnięcie jej
w yników w służbę społeczeństw u. Tym w łaśnie problemom pośw ięcone będą
głów nie poniższe uwagi. W ydaje się bow iem słuszne, aby i one, nie om awiane
dotąd w w ydaw nictw ach naukow ych, znalazły sw oje m iejsce w łaśnie w w yd aw 
nictw ie pośw ięconym K ielecczyźnie.
Gdy rozpoczynano prace w kolegiacie, W iślica miała już za sobą długi
okres badań archeologicznych, prowadzonych na terenie grodziska. Program,
ograniczony tylko do zbadania grodziska, nie m ógł pozwolić na rozwiązanie
ważniejszych problem ów W iślicy okresu w czesnego średniowiecza. Podjąć
tę próbę można było na podstaw ie szerzej zakrojonych prac badawczych na
obszarze w yspy m ie jsk ie j2, uw zględniających zagadnienia w czesnośredniow iecz
nej architektury m onum entalnej. Tutaj uw agę zwracał przede w szystkim teren
kolegiaty gotyckiej i jej bezpośredniego otoczenia. Wiadomo było bowiem , że
tu znajdował się w czesnośredniow ieczny ośrodek kościelny, którego istnienie
co najmniej na przełom ie XII i XIII w. poświadczały zarówno źródła pisane,
jak i m ateriał architek ton iczn y3. Ten ostatni, specjalnie nas tu interesujący,
dawał dokładne w ytyczne, gdzie należy rozpocząć poszukiwania. W odniesieniu
do kolegiaty była to głów nie dokum entacja pomiarowa zachodniej partii w ie
żowej kościoła romańskiego, która to partia aż do katastrofy budowlanej
w 1923 r. istniała włączona w fasadę kolegiaty g o ty c k ie j4. Na istnienie ponadto
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na wschód od prezbiterium kolegiaty gotyckiej drugiego obiektu architektury
w czesnośredniowiecznej w skazyw ały w yniki archeologicznego rozpoznania w y 
kopu wodociągowego, biegnącego wzdłuż ulicy Batalionów C hłopskich5.
W oparciu o te m ateriały rozpoczęto pierw szy sezon badawczy na terenie
w yspy m iejskiej w W iślicy. Problem atyka zam ierzonych badań: archeologicz
nych i architektonicznych, bardziej złożona niż w poprzednich latach, znalazła
odbicie w składzie kierownictw a badań i doborze pracowników. Podjęła ją
nowo zorganizowana ekspedycja katedr: Archeologii Pierwotnej i W czesno
średniowiecznej U niw ersytetu W arszawskiego i Historii A rchitektury i Sztuki
Politechniki W arszawskiej, która to ekspedycja miała się wkrótce pod wpływ em
konkretnych potrzeb badawczych przerodzić w Zespół Badań nad Polskim
Średniow ieczem UW i PW K, skupiający w ielu specjalistów różnych dyscyplin
w oparciu o współpracę naukową w ielu katedr obu uczelni.
Program pierwszego roku badań zredagow any był skromnie. Odpowiadał
zarówno m ożliwościom niewielkiej liczebnie ekipy badawczej, jak i niew ielkim
posiadanym funduszom. Przew idyw ał on otw orzenie dwóch stanowisk badaw 
czych: teren ulicy Batalionów Chłopskich, gdzie miano zbadać obiekt, którego
m ury przeciął wykop wodociągowy, i teren kolegiaty, gdzie na początek prze
w idyw ano zbadanie znajdujących się pod ziem ią m urów romańskiej fasady
w ieżow ej oraz w ykonanie rozpoznawczego sondażu w korpusie nawowym .
Otworzone w ykopy miano zasypać zaraz po zakończeniu prac. Było to szcze
gólnie pilne w stosunku do pierw szego stanowiska, gdyż wykop obejmował
tu całą szerokość głów nej przelotowej drogi przez miasteczko; tego też usilnie
dom agały się władze m iejscowe.
Tymczasem badania Zofii W artołowskiej na ulicy Batalionów Chłopskich
przyniosły odkrycie fundam entów m ałego jednonaw ow ego kościoła romańskiego,
a w kolegiacie w w yniku badań autora odsłonięto dobrze zachowaną i posiada
jącą bogatą obróbkę kamieniarską partię cokołową kościoła romańskiego. W tej
sytuacji badający nie czuli się upraw nieni do decydowania o dalszym losie
znalezisk. Decyzję podjąć m usiały w ładze konserwatorskie. W ojewódzki kon
serw ator zabytków w Kielcach orzekł zaś, że oba znaleziska, ze względu na
ich wartość historyczną i artystyczną (w odniesieniu do kolegiaty), należy
zabezpieczyć czasowo, a następnie podjąć studia projektow e nad formą udo
stępnienia ich przyszłym badaczom i społeczeństw u. Na mocy tej ważnej decyzji
nad otw artym w ykopem na środku ulicy stanęła drewniana szopa, a mury
dwóch w ież romańskich przykryte zostały daszkami.
Ten m om ent można by uznać za przełom ow y w historii badań w Wiślicy.
Obok bowiem dopiero co rozpoczętych prac badawczych pojaw iły się nowe
sprawy: troski o zachowanie i przekazanie przyszłym pokoleniom m aterialnych
w yników pracy badacza archeologa czy historyka architektury. Postawiony
został do rozwiązania problem konserwacji i ekspozycji znalezisk archeolo
gicznych — reliktów architektury wczesnośredniow iecznej. Sytuacja powstała
w W iślicy nie była odosobniona. Podobny program był w realizacji i w innych
ośrodkach badań archeologicznych7. Zazwyczaj jednak konsekw encje odkryć
archeologicznych spadały na barki służby konserwatorskiej, która realizowała
prace zabezpieczające odkryty zabytek i określała założenia dla prac projekto
w ych, związanych z jego ekspozycją, w ykonyw anych często przez architektów
i inżynierów , nie związanych z dziełem badań. Rola badacza ograniczała się
do roli konsultanta. W wypadku W iślicy istniała m ożliwość podjęcia całej tej
nowej problematyki przez Zespół Badań. Od tej pory zajęła też ona poważne
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Bryły budowli zespołu kolegiackiego w Wiślicy w sylw ecie miasteczka. Zdjęcie
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miejsce w pracach Zespołu na terenie Wiślicy, wykoi'zystującego tutaj przede
wszystkim sw oje m ożliwości w zakresie nauk technicznych.
Niebawem zresztą zakres tego rodzaju prac miał się w ydatnie rozszerzyć,
a głównym w ęzłem splatających się problemów badawczych i technicznych
stać się miała kolegiata wiślicka.
Program na 1959 r. przew idyw ał tam otworzenie głównego wykopu badaw
czego w południow o-w schodnim narożu korpusu nawowego, w miejscu zasu
gerow anym przez jeden z odnalezionych szkiców A. Szyszko-Bohusza, pozwa
lającym mniemać, że autor jego prowadził tu prace ziem ne i natrafił na mury,
które uznał za przynależne do kościoła romańskiego o znanej fasadzie dw uw ieżowej. Badania potw ierdziły przypuszczenia”. W otwartym wykopie natrafiono
na mury w cześniejsze od kolegiaty gotyckiej, pokrywające się ze szkicem. Roz
szerzenie wykopu w kierunku północnym dało w w yniku odkrycie zachodniej
części romańskiej krypty wraz z polem zachodnim rytowanej posadzki figu
ralnej. Wykop posiadał znaczną głębokość. Poziom dna krypty był bowiem
o około 330 cm niższy od współczesnej posadzki kościoła.
Wielka wartość artystyczna odkrytej częściowo kompozycji posadzki
postawiła na nowej płaszczyźnie zagadnienie badań w kolegiacie. Uznano za
bezsporną konieczność system atycznego zbadania przestrzeni prezbiterium
kolegiaty gotyckiej, celem odsłonięcia pozostałości całej krypty i reszty rytow a
nej posadzki oraz zbadania wschodniej połowy korpusu nawowego, gdzie
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należało spodziewać się odpowiedzi na pytanie, w jakim stosunku pozostaje
krypta do zachodniej romańskiej partii w ieżow ej. Tych prac nie można było
jednak w ykonać bez ścisłego nadzoru konstruktora i statyka. Ten poważny
obowiązek Zespół Badań pow ierzył zast. prof. Jerzem u Telidze z Politechniki
W arszawskiej. Znaczna głębokość przew idywanych w ykopów, zbliżających się
do poziomu posadowienia fundam entów budowli gotyckiej, stwarzała niebez
pieczeństw o naruszenia równowagi sił. Stan techniczny budowli gotyckiej,
a zwłaszcza jej fundam entów, pozostaw ał nieznany i nie był dotąd przedmiotem
studiów . W stępna analiza obiektu, wykonana na podstaw ie powierzchownego
zbadania stanu technicznego m urów i niekom pletnej jeszcze w ów czas inw enta
ryzacji pomiarowej kolegiaty, wykazała, że kontynuacja badań nie będzie
m ożliw a bez zainstalow ania specjalnej konstrukcji rozpierającej m ury od w e 
wnątrz i równoważącej parcie gruntu na zewnętrzne lica fundam entów budowli.
N ie mogła to być konstrukcja prowizoryczna, przeznaczona tylko na okres
badań, po których miano by zasypać wykop. Całkowitą pewność dawała jedynie
konstrukcja trwała, na stałe zespolona z murami kolegiaty. Wobec konieczności
realizacji tak poważnej inw estycji tylko ze względu na m ożliwość poprowa
dzenia dalszych badań nasunęła się koncepcja, by projektowana konstrukcja
przystosowana była do pełnienia dwojakiej funkcji: 1) rozpierania m urów
kolegiaty i zapew nienia jej rów now agi przy prowadzeniu dalszych badań, 2) za
pew nienia m ożliwości ekspozycji odkrytych reliktów. Tę drugą funkcję mogła
ona spełnić, jeśli byłaby obliczona na przyjęcie obciążenia posadzką wraz z ob
ciążeniem użytkowym . Tym sam ym rozstrzygano sprawę utworzenia w pod
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ziem iu ,' pow stałym pod konstrukcją, wnętrza w przestrzeni po w yeksplolow anej ziem i dla udostępnienia go zwiedzającym . Przew idywana na podstaw ie
dotychczasow ych badań w ysokość wnętrza dawała dogodne warunki zw iedza
nia i ekspozycji znalezisk.
M ateriał, zastosow any do projektowanej konstrukcji m ógł być dwojaki:
żelbet lub stal. Projekt J. Teligi przew idyw ał ten drugi m ateriał, dający w ięcej
efektów dodatnich. Z nich w ym ienić należy m inim alny w porównaniu z przyję
ciem żelbetu stopień naruszenia substancji zabytkowej m urów gotyckich przy
osadzaniu w nich w sporników stalowych, uniknięcie mokrej technologii, łatw ość
montażu na m iejscu elem entów , wykonanych w zakładach konstrukcji stalo
wych, znaczną lekkość konstrukcji, m ożliwą naw et przy rozpiętości m urów
ponad 13 m, w reszcie jej ażurowość, ułatwiającą badania i transport w pionie
wyeksplorow anej ziem i. Jedynym m ożliw ym do w ysunięcia zastrzeżeniem
m ógłby być problem konserwacji, trudniejszy niż przy zastosowaniu żelbetu °.
O m awiany projekt przew idyw ał przyjęcie niezw ykle lekkiej przestrzennej
konstrukcji prętowej w korpusie naw ow ym oraz analogicznych belek w pre
zbiterium. Założeniem projektanta było bowiem „skontrastowanie konstrukcji
zabezpieczającej, będącej w yrazem jak najbardziej współczesnej techniki, z za
bytkow ym i murami obiektu gotyckiego; czym m iałby być w yrażony jednocze
śnie pietyzm dla zabytku przez przeciw staw ienie dziełu dawnych m istrzów
tego, co w m om encie prowadzonych prac m am y najlepszego.”
Projekt ten po szczegółowej dyskusji został najpierw przyjęty przez Zespół
Badań, a następnie zatw ierdzony do realizacji przez naczelne w ładze konserw a
torskie. Znamienne, że w dyskusjach, m im o podnoszonych poważnych kosztów
planowanej inw estycji, nie była kw estionow ana jej celowość, jej opłacalność
z punktu w idzenia nauki i dydaktyki. Ten ostatni zresztą wzgląd uznano za
decydujący, efekty podjętej decyzji m iały m ieć przecież charakter poważnej
inw estycji kulturalnej poprzez udostępnienie odsłoniętych już i mających być
odsłoniętym i reliktów szerokim kręgom społeczeństwa. Koncepcja ta była
jednak trochę na w yrost, jeśli się zważy, że poza fragm entem krypty i rytow anej posadzki innych reliktów w ów czas nie znano. Stan ich zachowania m ógł
być różny i niekoniecznie interesujący w ekspozycji. To prawda, że wartość
rytowanej posadzki była w tej spraw ie poważnym argum entem , lecz trzeba
pamiętać, że badania nad m etodam i jej konserwacji nie były w ówczas praktycz
nie rozpoczęte i w cale nie było przesądzone, czy będzie m ożliwe pozostawienie
jej in situ w warunkach podziemia. Projektowana konstrukcja dawała tylko
tę m ożliwość, rozstrzygając, że aby posadzkę eksponować, nie trzeba uciekać
się do przenoszenia jej do sal m uzealnych.
W ykonanie konstrukcji powierzono P.P. „M ostostal” i planowano jej
dostarczenie na m iejsce w lecie 1960 r. Ten sezon w ykopaliskow y stanął pod
znakiem ścisł.ego zespolenia prac badawczych i konstrukcyjnych. W edług
w ytycznych statyka przed założeniem konstrukcji wolno było wyeksplorow ać
ziem ię do głębokości 120 cm poniżej poziom u posadzki kościoła 10.
Była to również jedna z prac przygotowawczych do montażu konstrukcji n ,
gdyż w odkrytym pasie fundam entów kolegiaty w ym ieniano zniszczone ciosy,
kuto gniazda i betonowano w nich wsporniki, do których m iała być ona przyspawana. System atyczne badania głębiej położonych naw arstw ień odbyw ały
się już pod konstrukcją, w warunkach dość różnych od poprzednich. Badania
musiano rozłożyć na dwa sezony, gdyż w 1960 r. „M ostostal” był w stanie
wykonać tylko przestrzenne belki dla prezbiterium.
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Prowadzenie tutaj badań pod konstrukcją nie spowodowało żadnych
utrudnień. Jej elem enty — oddzielne belki z prętów stalowych — nie utrudniały
dostępu do w arstw y i nie rzutowały na przyjętą metodę badań. W trakcie
prac dało się natom iast zauważyć szereg dodatnich skutków istnienia konstruk
cji. Pozwoliła ona przede wszystkim na zorganizowanie pracy w dwóch pozio
mach: eksploracja w arstw y pod konstrukcją, transport ziemi taczkami po
ułożonych na niej pomostach. Ponadto m ożliwość naniesienia na pręty konstruk
cji siatki odcinków badawczych oraz zniw elow any z m ilim etrową dokładnością
poziom konstrukcji znakomicie ułatw iały trójwym iarową lokalizację wszystkich
znalezisk archeologicznych i reliktów architektury. Nie bez znaczenia była
w końcu m ożliw ość w ykonyw ania dokumentacji fotograficznej i fotogram etrycz
nej odkrywanych reliktów w postaci zdjęć pionowych z poziomu konstruk
cji.
Warunki, w jakich miały się odbywać badania w korpusie nawowym
w 1961 roku, jednak różniły się od om ówionych poprzednio. Przestrzenna
konstrukcja odcinała siatką czworościanów w nętrze kościoła od warstw prze
znaczonych do eksploracji, których strop znajdował się o ok. 40 cm poniżej
jej pasa dolnego. Gęsta sieć prętów uniem ożliwiała dotarcie do warstw od
góry. Z trudem jedynie dało się przeciągnąć m iędzy prętami wiadro z ziemią.
Bez głębszej analizy sytuacji mogło się wydawać, że konstrukcja, położona dla
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um ożliwienia badań, uniem ożliw iła m etodyczne ich przeprowadzenie. Z ust
doświadczonych badaczy-archeologów padł naw et wniosek, by badania
w kolegiacie uznać z konieczności za zakończone. W tej jednak dyskusji
w Zespole Badań przeważył pogląd o konieczności kontynuacji prac naw et za
cenę zniszczenia najmłodszej w arstw y kulturowej, późniejszej od budowy
kolegiaty gotyckiej. W niknięcie w sytuację pozwoliło jednak rozwiązać problem
badań bez w iększych trudności.
Istniejąca konstrukcja m usiała podyktować system badań inny od przy
jętego w prezbiterium, gdzie było m ożliw e równoczesne pogłębianie naprzem ianległych odcinków. Dojście do w arstw m ożliwe było od strony wschodniej, od
zachodniego profilu w ykopu z 1959 r., rozszerzonego w rok później do ściany
północnej kolegiaty. Od tej strony rozpoczęto prace badawcze, eskplorując
w arstw am i kolejno następujące po sobie w kierunku zachodnim odcinki o po
wierzchni 3 X 3 lub 2 X 3 m i zostawiając m iędzy nimi świadki profilowe
(po linii W-E). W ten sposób cała poprzednio zaplanowana siatka profilów
poprzecznych i podłużnych mogła zostać zadokum entowana. Największą trud
ność czyniło eksplorowanie w arstw y tuż pod konstrukcją. Jednak już po
zdjęciu około 50— 60 cm ziemi można było poruszać się pod konstrukcją
w miarę swobodnie. Z czasem, w miarę nabierania przez pracowników w praw y
w tej pracy, jak również w przeciąganiu wiader pełnych ziemi przez oka
konstrukcji, now e warunki całkow icie przestały być uciążliwe. Z punktu
w idzenia m etody badań niew ątpliw ą trudność stanow iła konieczność posuw ania
się progresyw nie w nie rozpoznany archeologicznie teren, bez m ożliwości pozo
staw iania św iadków poprzecznych (po linii N-S) do czasu zakończenia badań.
Konieczność zdejm owania kolejnych profilów przed każdym przesunięciem
się o następny 3-m etrow y odcinek na zachód wym agała większej uw agi i w ięk 
szej dokładności w dokum entacji, ale nie likw idow ała całkowicie ryzyka prze
oczenia pew nych szczegółów, które m ogły być pomocne w rozwiązywaniu spraw,
w ynikłych dopiero w późniejszym okresie badań następnych odcinków.
Te trudności zostały jednak zrekom pensowane przez udogodnienia pły
nące z organizacji przestrzeni badań wprowadzonej przez obecność konstrukcji.
Do w spom nianych już wyżej przyniesionych przez nią udogodnień dodać
można uspraw nienie dokum entacji rysunkowej planów i profilów, dzięki m ożli
w ości zaw ieszania na niej (na specjalnych wieszakach) kratownicy. Naniesiona
na konstrukcję siatka odcinków badawczych oraz ściśle określony jej poziom
pozwalały, dzięki zastosow aniu kilku długości wieszaków, ustawić kratownicę
na żądanej głębokości i wzdłuż żądanych linii siatki. To błahe na pozór uspra
w nienie znakom icie ułatw iło i przyspieszyło najbardziej pracochłonną doku
m entację rysunkową.
W ogólnym w ięc bilansie projekt konstruktora stworzył warunki, które,
odpowiednio w ykorzystane, dały klim at w ybitnie sprzyjający prowadzonym ba
daniom. W ydaje się, że ten nie dostrzeżony początkowo aspekt sprawy można
uznać za poważne osiągnięcie projektanta.
Zbadańie przestrzeni, znajdującej się pod konstrukcją, pozwoliło na roz
w iązanie podstaw ow ych problem ów obiektów architektury romańskiej poprze
dzających budow ę kolegiaty gotyckiej. Stwierdzono kolejne istnienie na jej
m iejscu dwóch kościołów romańskich: dwunasto wiecznego jednonaw ow ego
kościoła z kryptą podprezbiterialną, wzbogaconą o rytowaną posadzkę figu 
ralną, oraz zapew ne trój nawowej bazyliki o prosto zam kniętym prezbiterium
i o dwuw ieżow ej fasadzie zachodniej z I połowy XIII w. Ponadto stwierdzono
12 — Rocznik M uzeum Ś w iętok rzysk iego

Kolegiata wiślicka. Romańska rytowana posadzka krypty.
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fakt inkastelizacji tego ostatniego kościoła, polegającej na dobudowaniu do jego
korpusu w czesnogotyckiej oskarpowanej w ieży.
W w yniku badań znacznie pow iększony został zasób wiadomości o historii
kolegiaty w okresie w czesnego średniowiecza, a inwentarz zabytków sztuki
wzbogacony o dwa nowe obiekty architektury romańskiej, z których jeden,
zupełnie nie znany, odkryty został dla nauki. Osobne m iejsce należy się tutaj
rytowanej posadzce romańskiej. Zbadanie wschodniej połowy korpusu naw o
wego kolegiaty, odpowiadające zasięgowi konstrukcji dochodzącej do środko
wego filara, nie rozwiązało w szystkich problem ów badawczych. Rzut kościoła
z kryptą nie został dotąd w całości odczytany. N ie odsłonięto pozostałości jego
fasady zachodniej. N iepełny jest również obraz ukształtowania przestrzennego
kościoła trzynastow iecznego. Problemy te, jak w ykazał w ykraczający poza za
sięg konstrukcji sondaż, w ykonany w 1962 roku, w inny zostać całkowicie roz
strzygnięte po rozszerzeniu badań do zachodniego filara kolegiaty gotyckiej.
Prace te, planow ane na r. 1963, wym agające poszerzenia na zachód istniejącej
konstrukcji, pozwolą, jak się wydaje, zam knąć sześcioletni okres badań kolegiaty.
Dalsze prace obejmą realizację projektu ekspozycji znalezisk, projektu,
realizowanego przecież przez sam fakt prowadzenia badań. Jego powstawaniem
można było jednak pokierować.
Świadom ość, że badany teren zostanie po zakończeniu prac udostępniony
zainteresowanym i to zarówno z kręgu specjalistów, jak i szerszym rzeszom
turystów, nie mogła pozostać bez w pływ u na program prowadzonych prac.
Bowiem w miarę ich postępowania stale tow arzyszyła prowadzącemu badania
wizja ostatecznego w yglądu wnętrza podziemia. Wizja ta zmieniała się i nabie
rała coraz pełniejszych kształtów w miarę eksplorowania coraz to nowych
partii podziemia, oddziaływ ując z kolei i na poszczególne decyzje dotyczące
programu badań. Należało zdać sobie sprawę, że projektowana ekspozycja musi
spełniać funkcje dydaktyczne w stosunku do osób nie wtajem niczonych w ję
zyk, którym przem awia do badacza uw arstw ienie profilu, fragm ent zachow a
nego fundam entu czy jego negatyw. Język ten należało zbliżyć do odbiorcy,
czyniąc w ym ow ę eksponowanych reliktów jak najbardziej czytćlną. Odsłonięte
budowle częściowo tylko posiadały zachowane fundam enty, a całkiem fragm en
tarycznie partie nadziem ne, świadczące o ich architekturze i wystroju. W tej
sytuacji pomóc mogła tylko odpowiednio przem yślana ekspozycja nawarstwień
kulturowych, zachowanych w formie św iadków . Należało ustrzec się błędu
pozostawiania do ekspozycji reliktów architektury wypreparowanych całkowicie
i pozbawionych ich kontekstu stratygraficznego. Odkryte obiekty m ogły mieć
inną w ym ow ę, jeśli historia ich budowy, przem ian i zniszczenia możliwa była
do odczytania na zachowanych świadkach. Przyjm ując ten pogląd za podstawę,,
badający m usiał narzucić sobie daleko idącą wstrzem ięźliw ość w eksplorowaniu
w arstw tam, gdzie nie było to absolutnie konieczne, a gdzie ich zachowanie
mogło w nieść now e wartości dydaktyczne do ekspozycji. Dotyczyło to nie tylko
świadków. Zachowane zostały również pew ne partie warstw y, w której spo
czyw ały w czesnośredniow ieczne pochówki szkieletow e, aby móc je w yprepa
rować dopiero w ostatniej fazie prac i pozostawić in situ. Przyjęcie tej zasady
oszczędnej eksploracji w arstw w ydaje się również słuszne z punktu widzenia
m etody badań 12. Daje możność lepszej kontroli słuszności w ysuw anych w nio
sków i interpretacji materiału. W yeksplorow anie zaś w razie potrzeby pozo
stawionych partii zawsze jest m ożliwe bez żadnych trudności dzięki dostępności
podziemia.
12 *

Kolegiata wiślicka. Fragment zachowanej in situ posadzki ceramicznej z XIII w.
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Pod koniec sezonu w ykopaliskow ego 1961, mimo że badaniami nie objęto
jeszcze całej przestrzeni przeznaczonej do urządzenia ekspozycji, zarysował się
już konkretny kształt przyszłego wnętrza podziemia kolegiaty. Charaktery
styczną jego cechą w ydaw ało się to, że nie jest to wnętrze sztucznie utworzone
dla zamknięcia w nim reliktów budowli m inionych epok. Całe podziem ie stało
się jednym, w ielow arstw ow ym , złożonym zabytkiem , pokazanym w przekroju
rozwojowym trzech stuleci. Ścianam i pow stałego wnętrza są mury fundam en
tow e kolegiaty gotyckiej, pozwalające na łatw e odczytanie jej planu, oraz po
łączone organicznie z murami św iadki profilow e biegnące przez całą szerokość
korpusu lub prezbiterium kolegiaty i zamykające wnętrze od zachodu i w sch o
du. Odbiciem układu przestrzennego kolegiaty gotyckiej są m asyw y czworo
bocznych stóp fundam entow ych jej filarów . Dno wnętrza, znajdujące się w róż
nych poziomach, tworzą relikty architektury romańskiej oraz warstw a w cze
snośredniowieczna, w części zawierająca pochówki szkieletowe. Środkową część
wnętrza (w korpusie naw ow ym ) zajm uje głów ny św iadek zachowany częściowo
do poziomu w arstw now ożytnych, częściowo zaś do poziomu zachowanej in situ
ceramicznej ornam entowanej posadzki kościoła trzynastowiecznego. Jedynym
elem entem w niesionym tu przez X X w iek jest lekka przestrzenna konstrukcja
stalowa, przykryta żelbetow ym i płytam i pan wio w y mi, położonymi na poziom ie
czternastowiecznej posadzki kolegiaty.
W tej sytuacji zespół projektujący urządzenie podziemia 13 miał do rozwią
zania trudne zadanie. N ie zatracić niczego z panującego nastroju wnętrza, ale
wydobyć jego dodatkowe w alory plastyczne przez odpowiednią ekspozycję po
szczególnych partii reliktów. Układ ich określił jednoznacznie bieg galerii dla
zwiedzających. Była to zresztą sytuacja niezw ykle korzystna, gdyż zapew niała
możność przeprowadzenia galerii w jednym poziomie, niższym od poziomu
konstrukcji o 2,0 m, bez naruszania odkrytych reliktów architektury. Ponadto
układ galerii, która w rzucie mogła przyjąć zarys prostokąta, um ożliwi zw ie
dzającym dokładne zapoznanie się z w szystkim i partiami ekspozycji. Proble
mem do rozstrzygnięcia była lokalizacja w ejścia do podziemia przy zachowaniu
postulatu całkow itego odizolowania funkcji kościoła i podziemia. N ajsłuszniej
szym rozwiązaniem w ydaw ało się dotarcie do niego przez zachodnie pom ieszcze
nie obecnej zakrystii, którego poziom obniżony został do głębokości, na której
ma się znaleźć projektowana galeria. Przebicie otworów w fundam encie ściany
tęczowej kolegiaty i w murze zakrystii oraz zaprojektowanie biegu schodowego
pozwoli połączyć podziem ie bezpośrednio z cmentarzem kolegiackim. Wnętrze,
m ieszczące schody, ma być włączone do programu ekspozycji poprzez urządze
nie w nim lapidarium . Znajdą w nim m iejsce odkryte w czasie badań detale
romańskie i gotyckie oraz rom ańskie płaskorzeźby, umieszczone dziś w m urze
fasady zachodniej kolegiaty — trudno dostępne i niem ożliwe do dokładnego
obejrzenia.
Program ekspozycji reliktów romańskich w kolegiacie obejmuje również
m ury trzynastow iecznej fasady zachodniej, które, otoczone ścianką oporową,
pozostaw ione będą pod gołym niebem . Inną natom iast zasadę przyjąć m usiano
w odniesieniu do fundam entów oskarpowanej w ieży, znajdujących się poza
zasięgiem podziemia. Rzut jej zrekonstruow any zostanie w postaci niskiego
murku w poziom ie cmentarza kolegiackiego.
Dalszym ciągiem planowanych prac projektow ych w kolegiacie będą
studia dotyczące budowli gotyckiej. K azim ierzowska kolegiata jest kluczowym
zabytkiem polskiej architektury XIV w. i jej wartości nie mogą zejść w roz
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ważaniach na dalszy plan, przyćm ione odkrytym i reliktam i sztuki rom ańskiej.
Problemem, który należy rozwiązać, jest przede w szystkim opracowanie wnętrza
św iątyni. Wymaga to podjęcia tego samego tem atu już po raz drugi w bieżącym
stuleciu. Nie w ydaje się bowiem słuszne, aby po zakończeniu prac wnętrze
kolegiaty miało powrócić do stanu, w jakim zostawił je A. Szyszko-Bohusz;
stanu, którego słuszność z konserwatorskiego punktu widzenia kw estionowana
była już przed przeszło 30 laty 14. Od czasów prac Szyszko-Bohusza stan kole
giaty zm ienił się zresztą znacznie. Jej wnętrze zostało wzbogacone o now e w ar
tości zabytkowe. Jest to głów nie w ynikiem prowadzonych prac odkrywczych
i konserwatorskich przy piętnastowiecznej polichromii ścian p rezb iteriu m 1
oraz badań architektonicznych, których w ynikiem było m. in. ujaw nienie no
w ych gotyckich w nęk w ścianach prezbiterium i now ożytnych epitafiów .
Bezpośrednimi konsekwencjam i prowadzonych prac w ykopaliskow ych bę
dzie wyposażenie wnętrza w nową posadzkę oraz zam knięcie zachodniego por
talu, dla um ożliw ienia ekspozycji murów romańskiej fasady zachodniej. To
ostatnie w iąże się zresztą ściśle z projektem otworzenia zam urowanego obecnie
głów nego północnego portalu kolegiaty, dla wydobycia wartości plastycznych
układu kom pozycyjnego portali wiążącego kolegiatę z Domem Długosza.
W odniesieniu do wnętrza kolegiaty pozostaje do rozstrzygnięcia problem,
w jakim stopniu można zachować stan pozostawiony przez Szyszko-Bohusza,
a w jakim zm ienić go trzeba przez wprowadzenie nowych elem entów w yposa
żenia. Wymagać to będzie w nikliw ych studiów. I bez tego można jednak obecnie
stwierdzić, że odpaść musi m ożliwość powrotu na dawne m iejsce ołtarza głów 
nego oraz s t a ll10, które nie pozw alałyby na w łaściw e w ydobycie wartości
wnętrza prezbiterium po odsłonięciu całości polichromii. Wśród w ielu nasuw a
jących się problemów, dotyczących przyszłego wyglądu wnętrza kolegiaty,
w ysunąć wypadnie zagadnienie ołtarzy. Ocalałe cztery kam ienne gotyckie
antepedia, po poddaniu ich konserwacji i po powrocie na dawne m iejsca winny
znaleźć należyte uzupełnienie. W ydaje się, że najlepszym rozwiązaniem tego
problemu byłoby przydzielenie dla kolegiaty gotyckich nastaw ołtarzowych
z państw ow ych zbiorów m uzealnych. Tutaj właśnie, w e wnętrzu gotyckiej
budowli, spełniałyby niew ątpliw ie o w iele większą rolę dydaktyczną i stano
w iłyby w łaściw e uzupełnienie szerokiego programu projektowanej ekspozycji
zabytków sztuki średniowiecznej. Jeśliby rozwiązanie to nie mogło być za
stosow ane do wszystkich ołtarzy, należy postulować je zdecydowanie w odnie
sieniu do ołtarza głów nego 17.
Zanim jednak będzie można przystąpić do realizacji projektowanego pro
gramu, dotyczącego kolegiaty, konieczne będzie w ykonanie poważnych prac
konserwatorskich tak w odniesieniu do budowli gotyckiej jak i do odkrytych
reliktów romańskich. Nie jest celem niniejszego artykułu ich szersze om awianie.
W spomnieć tylko należy, że wśród zamierzonych i częściowo już zrealizowanych
prac znajdują się przedsięwzięcia tak poważne i w ym agające zbiorowego w y 
siłku w ielu specjalistów, jak wzm ocnienie struktury fundam entów kolegiaty
i ich izolacja przed wilgocią, wzm ocnienie murów skarp czy też wym iana
wschodniego filara. W odniesieniu do odkrytych reliktów czołowy problem
stanow i konserwacja rytowanej romańskiej posadzki. Rozwiązania wym aga
również sprawa konserwacji św iadków archeologicznych.
Planow ane prace w kolegiacie, zmierzające do urządzenia jej podziemia
i wnętrza, są tylko częścią, najpoważniejszą zresztą, szerszego programu, obej
mującego teren cmentarza kolegiackiego, powiązanego z otoczeniem pawilonu,

¡¿.H ' O
■o
¡>
c .3
ce

—iÍ3 —i Û
D- N 0

O 'O
a S
> ts

1 .2 ”
C i ^ o
2 SÍ'Om
£« £“ ca>J£

X!

c o

e ■«*-> S
CZ £
r>

•M 2í T3 2

. c c c
^3 D
O
S "n W
3J
*j
Æ
w O u 3
J j'O

„'OT O.
O i-

N 'tfr a i

•

3 ‘a?

O N 'S £
J§ ° o ,0 15
O '5? O ‘g S

l- o a | §>
£ X a> 8
Ö C« &
0 .- r co n - s
> w 2

'S? N §

OE

.2
- “ 2 «o *9

—
í

Qj •>—> 0) N “

<n cj ai S

• C N N 2

o N -a «H p,
00 U rt Ol S
01 ' 2 05
O

£ £ o o

o ta û tu

£ce Ö
> o 'S“
0 ¡> « r p
c car ^ 3 ' 8
3 ÜCc
S Ï ^ tu ra
co tí t i ’H 'ó

g . S l - 8 ft
ta

sta

_
3

3

te
.«
u

c 2 o ■« „
.2 o £ 8 c
N

T3

O, (ü

C

N

» N ^ ‘S-'O
—¿¿ tfi « C
• g | « ü 5

«s

y 'g N if
«M

O

5

"O N ^ >

£ 2
° ^
« •-> £ .2
t¿,l¡ ü
> .2
r.2
HJÍ
ÜH
^
>>X c
? °
!
Cg °o £ 2
•oc2 s^ 5.2 2^
<U ® o o
T3 *co .S
o 3 O o

o

y¡. 'M

184

Andrzej

Tomaszewski

realizowanego ponad reliktami odkrytymi na ulicy Batalionów Chłop
skich.
Przeprowadzone studia projektowe urządzenia tego terenu 18 poszły w kie
runku wydobycia dalszych wartości zabytkow ego układu przestrzennego ze
społu, ukształtowanego przez Jana Długosza. Przewiduje się dodatkowe zaakcen
tow anie w posadzce cmentarza osiowego układu trzech portali gotyckich. D aw ne
przejścia w ceglanym piętnasto w iecznym murku cmentarza zostaną otworzone;
now e murki oporowe i skarpa powiążą teren cmentarza z pawilonem. W pro
jekcie szczególną uw agę poświęcono bezpośredniemu jego otoczeniu. Problem
był trudny, gdyż pawilonem zam knięto ulicę, stanowiącą w ażny elem ent w za
bytkow ym układzie planu miasta, który w łaśnie należałoby uczytelnić. W tym
zresztą kierunku poszli projektanci pawilonu, wprowadzając m aksym alnie niską
bryłę budowli, m ożliw ie szeroki prześwit po stronie wschodniej, w ydobyty
dodatkowo miękką linią ściany, oraz przeszklenie południowej i północnej ściany
pawilonu, dające łączność widokową obu stron ulicy. Z pewnej odległości zresz
tą łączność ta jest zupełnie czytelna, gdyż pawilon znajduje się w najniższym
punkcie ulicy i ponad jego dachem obserwować można perspektywę przeciw 
nego jej odcinka. Projekt otoczenia pawilonu przewidywał uzupełnienie ekspo
now anych w jego wnętrzu reliktów przez uczytelnienie w yników badań pro
wadzonych poza jego zasięgiem. Postulat ten można było zrealizować drogą
odtworzenia w posadzce objętego badaniami terenu układu cm entarzyska i za
rysów średniowiecznych zabudowań. Rozwiązano to, różnicując materiał po
sadzki. I tak po stronie południowej pawilonu płyty kam ienne (w tym kilka
wczesnośredniowiecznych płyt grobowych), położone w w yżwirow anym terenie,
odpowiadają pochówkom szkieletow ym cm entarzyska, otaczającego kościół,
plam a zieleni odtwarza zarys średniowiecznego domu. Analogiczne rozwiązanie
przyjm ie się dla północnej strony pawilonu, uczytelniając zarysy odsłoniętych
tam w 1962 roku drewnianych zabudowań. Łączność widokowa pomiędzy w n ę
trzem pawilonu a opracowanym w ten sposób jego otoczeniem pozwala zw ięk
szyć zakres ekspozycji, w której znajdą odbicie w yniki paroletnich badań terenu
o w iele rozleglejszego niż ten, który objęty został murami pawilonu.
N ie rozstrzygnięta jest dotąd kw estia Domu Długosza. W w yniku przepro
w adzonych w ostatnich latach badań tego obiektu odczytano pierwotny układ
przestrzenny jego wnętrza oraz odsłonięto szereg nieznanych gotyckich elem en
tów , jak profilowane polichromowane portale kam ienne, polichromowany strop
czy freski z końca X V w . 1MNie tu m iejsce na poruszanie zagadnienia konser
w acji tego cennego zabytku, niezbędnej w m ożliwie bliskim czasie ze względu
na jego zły stan techniczny. Zwrócić trzeba jednak uwagę na konieczność w łą
czenia części jego wnętrza do programu ekspozycji. Można tu wskazać partię
w nętrza Domu Długosza specjalnie do tego predestynowaną. Jest nią główna
sień o zabytkow ym gotyckim stropie oraz pomieszczenia znajdujące się na
zachód od niej w kondygnacji przyziemia. W tej w łaśnie partii zachowało się
najw ięcej pierwotnego układu wnętrza. Z długiego korytarza o zachowanym
gotyckim stropie trzy pary znajdujących się naprzeciwko siebie portali pro
w adzą do izb, które Długosz przeznaczył dla w ikarych kolegiaty. W łaśnie w jed
nej z nich odkryty został polichrom owany strop i freski. W ydaje się, że w udo
stępnieniu tych wnętrz, po przeprowadzeniu ich konserwacji i przywróceniu
daw nego ich układu, widzieć można pożądane wzbogacenie programu ekspo
zycji zespołu kolegiackiego w Wiślicy.
Można żywić nadzieję, że będzie mógł znaleźć on uzupełnienie w postaci
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ekspozycji i uczytelnienia w yników badań grodziska oraz m iejskich murów
obronnych.
Pow yższe uwagi są próbą naszkicowania wybranych problemów, ogniskują
cych się wokół kolegiaty w iślickiej. Rzut oka na historię prowadzonych w niej
badań pozwolił na prześledzenie, jak obok problematyki naukowej prowadzo
nych badań narastały i potęgow ały się now e coraz poważniejsze problemy
konstrukcyjne, konserwatorskie, projektowe 20. Obok realizacji programu nauko
wego badań coraz w iększego znaczenia nabierać zaczęła dążność do przekazania
społeczeństw u ich m aterialnych w yników , specjalnie przygotowanych do peł
nienia roli dydaktycznej.
Przyjęcie programu zespalającego te dwa cele i konsekw entne realizowanie
go zbiorowym w ysiłkiem w ielu jednostek pozwoli na przekazanie Kielecczyźnie
inw estycji kulturalnej o niepospolitej skali i znaczeniu.

PRZYPISY

1 Wyniki badań w kolegiacie były referowane przez autora wielokrotnie, m. in.
na trzech kolejnych konferencjach naukowych Zespołu Badań nad Polskim Śred
niowieczem w latach 1960—62 w Warszawie', na ogólnopolskiej konferencji archeolo
gicznej w grudniu 1959 w Krakowie oraz na sympozjum Stowarzyszenia Historyków
Sztuki w e wrześniu 1961 w Wiślicy. Powielone, krótkie sprawozdania z badań po
szczególnych lat znajdują się w materiałach wszystkich 4 konferencji Zespołu Badań
oraz w m ateriałach ogólnopolskich konferencji archeologicznych, począwszy od 1959 r.
Dotychczasowe publikacje dot. kolegiaty i jej problemów: L. Kalinowski, Romańska
posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty wiślickiej, „Sprawozdanie z po
siedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie”, lipiec — grudzień 1961, Kraków 1962,
s. 518—521; A. Tomaszewski, La collégiale de Wiślica, „Cahiers de Civilisation Mé
diévale”, t. V 1962, nr 1, s. 65—74; tenże, W yniki badań w kolegiacie wiślickiej
w 1961 r., „Małopolskie Studia Historyczne” r. IV Kraków 1961, nr 3/4, s. 146—149;
tenże, Rozwój architektoniczny zespołu sakralnego w Wiślicy, „Sprawozdania z po
siedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie”, styczeń — czerwiec 1962, Kraków 1963.
s. 25—28;
Obszerniejsze om ówienie problemów kolegiaty wiślickiej: L. Kalinowski, Romańska
posadzka figuralna w krypcie kolegiaty wiślickiej; T. Lalik, Początki kolegiaty w W i
ślicy na ile początków kolegiat polskich XII wieku; A. Tomaszewski, Kolegiata w i
ślicka, wyniki badań w latach 1958—1960, „Odkrycia w W iślicy”. Rozprawy t. I, Ze
spół Badań nad Polskim Średniowieczem UW i PW (wdruku); por. również W. Anto
niewicz, Recenti scoperte d’ arte preromanica e romanica a Wiślica in Polonia,
Biblioteca di Roma, Conferenze fasc. 13, Roma 1961.
2 Postulat ten w ysuw ano już znacznie dawniej. M. in. w ypowiedź prof. Jana
Dąbrowskiego na posiedzeniu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hi
storycznego w dniu 8 XI 1954 r.
3 Prepozyt w iślicki Mikołaj w ym ieniany jest w 1214 r. (Kodeks Małop. II nr 383);
szerzej o tym T. Lalik, o. c.
7 Materiały te w minimalnym tylko stopniu były publikowane: K. Wyczyński,
Romańska epoka kolegiaty w Wiślicy, „Prace Kom isji Historii Sztuki” t. II, Krakówr
1922. s. XXIII—XXV. Większość materiałów została udostępniona mi przez rodzinę
A. Szyszko-Bohusza.
5 Rozpoznanie wykonane jesienią 1957 r. przez I. Górską. Sytuacja stratygra
ficzna murów przeciętych przez wykop wskazywała, że należą one do obiektu w cze
śniejszego cd kazim ierzowskiej regulacji miasta, polegającej na poprowadzeniu drogi
ponad jego fundamentami. Obecność pochówków wskazywała sakralny charakter
budowli.
Nazywany dalej Zespołem Badań.
7 M. in. w ym ienić można realizację w latach poprzednich podobnego programu
w Poznaniu, Trzemesznie, Tumie pod Łęczycą, a obecnie w Gieczu, na Zawcdziu
w Kaliszu, w Tyńcu. Również w kościeie romańskim w Kijach, pow. Pińczów, prze-
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w iduje się w 1963 r. położenie konstrukcji nośnej posadzki w prezbiterium obecnego
kościoła dla udostępnienia zainteresowanym romańskich fundamentów odsłoniętych
w wyniku badań w latach 1960—61.
8 W wyniku późniejszych badań okazało się, że mury te należą do kościoła ro
mańskiego z kryptą i do oskarpowanej wieży.
* Rozwiązanie tej sprawy nie w ydaje się trudne w związku z przewidywanym
stałym użytkowaniem wnętrza, co wymaga stałej kontroli stanu technicznego w szyst
kich jego elem entów.
10 Szeroki zakres projektowanych prac badawczych zmusił do zmiany dotychcza
sowego systemu, polegającego na otwieraniu wykopów w e wnętrzu funkcjonującego
kościoła. Przestrzeń całego prezbiterium i wschodniej połowy korpusu nawowego
musiano wyłączyć z pełnienia funkcji kultowych i oddzielić od zachodniej części
korpusu, pozostawionej do użytku parafii. Z przestrzeni przeznaczonej do badań
usunąć musiano w szystkie meble i urządzenia kościelne. Ołtarze i ambonę rozebrano
i przeniesiono do nie użytkowanego kościoła w Gorysławicach. Stalle i ławki prze
sunięto do zachodniej części kościoła. Dopiero po wykonaniu tych prac można było
przystąpić do zdejmowania posadzki kościoła.
11 Prace te prowadził arch. J. Stępień.
12 Por. wypowiedź na ten temat H. Zoll-Adamikowej w referacie na konfe
rencji, poświęconej odkryciom w Tyńcu, 30 XI 1961 r. w Krakowie.
13 Zespól kierowany przez prof. dra Biegańskiego w składzie: arch. arch. A. Bar
kas, H. Dąbrowski, A. Tomaszewski. Konstrukcja inż. K. Szydłowski. Założenia pro
jektowe i koncepcja A. Tomaszewski. Opracowano projekt wstępny podziemia.
14 T. Szydłowski, O odbudowie kolegiaty wiślickiej, „Ochrona Zabytków Sztuki” I,
Warszawa 1930/31, s. 85—95.
15 p raCe prowadzone przez PP Pracownie Konserwacji Zabytków, Oddział Kra
kowski pod kierownictwem art. kons. W. Zalewskiego.
19 Analizowana jest również możliwość wykorzystania stall proj. A. Szyszko-Bohusza po ich adaptacji, polegającej m. in. na ich obniżeniu, tak by nie przesłaniały
polichromii.
17 Ten dezyderat był już wielokrotnie wysuwany na konferencjach, poświęconych
problemom konserwatorskim kolegiaty. Z konserwatorskiego punktu widzenia nie
powinien on budzić zastrzeżeń, gdyż stan zachowania zabytkowych ołtarzy będzie
podlegał temu samemu system owi kontroli konserwatorskiej, której wymagają re
likty znajdujące się w podziemiu kolegiaty i w pawilonie na ulicy Batalionów
Chłopskich.
18 Projektował zespół jak w przypisie 13, przy współpracy arch. J. Konopnickiego.
Opracowano projekt techniczno-roboczy.
19 Badania autora przy współudziale arch. Jacka Kąkolewskiego.
2ii program tych prac przedstawił po raz pierwszy prof. J. Zachwatowicz: Za
gadnienia konserwacji i stałej ekspozycji zabytków odkrytych w Wiślicy, referat na
I konferencji naukowej Zespołu Badań w dniu 24 III 1960 w Warszawie, a na
stępnie wojewódzki konserwator zabytków, mgr A. Michałowski: Problemy konser
watorskie a współczesność Wiślicy, referat na III konferencji Zepołu Badań, 14 IV
1962 w Warszawie, oraz Problematyka konserwatorska prac wykopaliskowych na
obszarze w ojew ó d ztw a kieleckiego, referat na IV konferencji Zespołu Badań, 5 V 1963
w Kielcach.

