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Polska około roku 1000. Gniezno pierwszą stolicą  
oraz Pomorze u progu chrześcijaństwa. Wystawy czasowe

Wystawa czasowa Polska około roku 1000. Gniezno pierwszą stolicą prezento-
wana była w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chro-
brego od 13 lutego do 30 marca 2014 roku. Ekspozycja została przygotowana 
przez pracowników Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Jej 
kuratorem był Tomasz Janiak, kierownik Działu Naukowego.

Pierwotnie wystawa składała się z 16 tablic z komentarzem ilustracyjno- 
-opisowym. Postery wykonano w kolorystyce czerwono-czarnej z biało-czerwo-
nym piastowskim orłem, którego umieszczono w górnym lewym narożniku 
każdego arkusza. Informacje zawarte w komentarzach uwzględniały najnow-
sze wyniki badań historycznych i archeologicznych nad początkami państwa 
polskiego. Do tekstów dołączono fotografie wybranych zabytków oraz rysunki 
przedstawiające różnorodne rekonstrukcje dotyczące zarówno pierwotnej rzeźby 
terenu czy zagospodarowania Góry Lecha w okresie początków państwa piastow-
skiego, jak i życia codziennego mieszkańców Gniezna we wczesnym średnio - 
wieczu. Znalazły się tu zatem ilustracje przedstawiające gród gnieźnieński wraz 
z podgrodziami w szczytowym okresie rozwoju oraz budynki architektury 
sakralnej (rotunda na pierwszym podgrodziu, przedromańska bazylika archika-
tedralna, romańska katedra). Pojawiły się także obrazy ilustrujące budowę wału 
obronnego i chaty wykonanej w konstrukcji zrębowej.

Na potrzeby wystawy w Szczecinie udostępniono ponad 60 zabytków po-
chodzących ze zbiorów gnieźnieńskiego muzeum, które zostały rozmiesz-
czone w czterech gablotach. Prezentowane obiekty, głównie oryginalne, to 
przede wszystkim przedmioty codziennego użytku – gliniane naczynia, przę-
śliki, grzechotka, wyroby metalowe (klucze, sprzączki, noże), a także wy-
konane z kości i poroża (stylus, szydełko, igielnik, grzebienie czy zdobiony 
krążek – prawdopodobnie pionek do gry). Wśród gnieźnieńskich zabytków 
znalazła się także biżuteria (kabłączki skroniowe, wisiorek dzwoneczkowaty, 
pierścienie brązowe, paciorki ze szkła oraz z karneolu i kryształu górskiego).  

Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria
t. XI: 2014, z. 1: Archeologia, s. 265–267
ISSN 0076-5236
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W jednej z gablot pokazano płytki romańskie z przedstawieniami zoomorficz-
nymi (figury orła, konia, gryfa). Wszystkie obiekty pochodziły ze stanowisk 
archeologicznych z Gniezna i Ostrowa Lednickiego. Dodatkową atrakcję eks-
pozycji stanowiły kopie najcenniejszych zabytków związanych z początkami 
państwa polskiego – włóczni św. Maurycego, ewangeliarza św. Ottona i Bulli 
gnieźnieńskiej z XII wieku.

Punktem centralnym aranżacji przygotowanej przez pracowników Dzia-
łu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie stała się kopia Drzwi 
Gnieźnieńskich, do której prowadziły ustawione po obu stronach sali postery  
i gabloty. Jedna z tablic poświęcona była wyłącznie temu wyjątkowemu ro-
mańskiemu dziełu sztuki, które stanowi niezwykły dowód świadomości reli-
gijnej wyznawców kultu św. Wojciecha we wczesnym średniowieczu. Ilustracje  
i komentarze dotyczące postaci, a także symboli pojawiających się w poszczegól-
nych kwaterach i na bordiurze oraz rekonstrukcja procesu powstawania obiektu 
znacznie przybliżyły ten zabytek szerszej publiczności.

Opisywanej wystawie towarzyszyła czasowa ekspozycja Pomorze u progu 
chrześcijaństwa, która powstała głównie w oparciu o zasoby Działu Archeologii 
Muzeum Narodowego w Szczecinie. W sumie zaprezentowano na niej 25 eks-
ponatów rozmieszczonych w trzech gablotach. Przemiany w życiu duchowym 
ludności Pomorza w okresie wczesnego średniowiecza znajdują poświadczenie 
w materiale źródłowym pozyskanym podczas badań archeologicznych. Wśród 
obiektów prezentowanych na wystawie, a związanych z przeżywającymi się 
pogańskimi wierzeniami, znalazły się m.in. grzechotki-jaja z cmentarzyska 
w Cedyni, amulety z kręgów ryb znalezione na szczecińskim Podzamczu, 
przedstawienia antropomorficzne i zoomorficzne wykonane z drewna (praw-
dopodobnie przedstawienia bóstw) ze Szczecina i Wolina. Z kolei materialne 
świadectwa przynależności do kręgu nowej religii manifestują się w znaleziskach 
krzyżyków bursztynowych (badania w Kamieniu Pomorskim) czy znalezionej 
w Kołbaczu bulli papieskiej związanej z soborem w Konstancji.

Punktem centralnym ekspozycji była kopia relikwiarza św. Korduli, który 
stanowi wyjątkowy zabytek sztuki wczesnego średniowiecza. Jest to owal-
na, bogato ornamentowana motywami zoomorficzno-fantastycznymi szka-
tuła, w której pierwotnie przechowywano zapewne kosztowności. Następ-
nie umieszczono w niej doczesne szczątki Korduli, towarzyszki św. Urszuli.  
Według przekazów obie kobiety zginęły śmiercią męczeńską z rąk pogań-
skich Hunów w okolicach Kolonii w IV wieku. Niecodziennym obiektem 
prezentowanym na wystawie była kamienna stela z wyrytym surowym ry-
sunkiem figuralnym (bożka? postaci na klęczkach?) znaleziona w XIX wieku 
podczas rozbiórki kościoła św. Piotra w Słupsku. Unikatowym eksponatem 
ze zbiorów Działu Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Szczecinie była 



267

pasyjka wykonana z brązu znaleziona w Pyrzycach. Przedstawia ona postać 
ukrzyżowanego Chrystusa, ale w romańskim ujęciu – jako żywego człowieka,  
z otwartymi oczami, bez widocznych oznak męki i cierpienia. Z terenu Po-
morza znany jest jeszcze tylko jeden tego typu zabytek pochodzący z Wolina.  
Dopełnieniem prezentacji były trzy tablice z objaśnieniami ilustrowanymi 
zdjęciami i rysunkami obiektów.

Zamysłem autorów wystawy, pracowników Działu Archeologii Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, było przybliżenie zwiedzającym przemian za-
chodzących w życiu duchowym mieszkańców Pomorza w okresie wczesnego 
średniowiecza, związanych z recepcją chrześcijaństwa.




