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Charakter najstarszej zabudowy 
opactwa w Łeknie w świetle źródeł 
pisanych i archeologicznych

Pamięci znakomitego cystersologa  
Profesora Zbigniewa Wielgosza (1929–2017)

Jednym z problemów interpretacyjnych powtarzających się w historio-
grafii jest kwestia związana z określeniem daty, od której należy liczyć 
czas powstania danego opactwa. W większości przypadków, szczegól-
nie jeśli nie ma adekwatnych, wiarygodnych dokumentów, czas ten 
najczęściej określa się między innymi na podstawie dat utrwalonych 
w różnym czasie przez historiografię klasztorną. Tych z kolei funkcjo-
nuje najczęściej kilka. Niezależnie od owych komplikacji, jeśli znamy 
„dokumenty fundacyjne”, które najczęściej są dopiero „dokumentami 
woli” powołania do życia określonego klasztoru, występującą w nich 
datę uznajemy za początek osadzenia zakonników w danym miejscu. 
W takich przypadkach najczęściej nie zważa się na normatywny cha-
rakter dokumentu, tylko na jego datę, pomijając fakt, że każde działanie 
rozkładało się w dłuższym lub krótszym przedziale czasowym, i to, że 
od inicjatywy (myśli) związanej z budową danego opactwa, po zała-
twieniu spraw formalnych, do czasu budowy klasztoru i uroczystego 
osadzenia w nim zakonników mijało najczęściej kilka lub kilkanaście 
lat. I dopiero potem klasztor taki normatywnie był uznawany za pla-
cówkę monastyczną1. Wszystko to też wiąże się z czasem wznoszenia 
obiektów sakralnych i klasztornych nowego opactwa.

1 Na temat procesu fundacji i motywów powoływania nowego opactwa do 
życia patrz m.in.: A.M. Wyrwa, Zasady fundacji opactw cysterskich, w: tenże, 
Cisterciana. Studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego, Kraków–Poznań 2017 
(Cistercium Mater Nostra. Studia et Documenta, t. 4), s. 97–115; tenże, Motywy 
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W niniejszym opracowaniu, bardzo syntetycznym ze względu 
na ramy objętościowe publikacji, chciałbym krótko przybliżyć kilka 
faktów, które pozwalają nam na wiarygodniejsze ukazanie etapów 
zabudowy erygowanego w 1153 r. pierwszego opactwa cysterskiego 
na ziemiach polskich, to jest opactwa pw. Najświętszej Maryi Panny 
i św. Piotra w Łeknie2, oraz dynamikę przemian, które były związane 
z jego rozbudową do początku XIV w.

Opactwo cystersów łekneńskich nie zachowało się na powierzch-
ni ziemi, stąd dla odtworzenia jego obrazu wykorzystano wyniki 
wieloletnich badań archeologiczno-architektonicznych (1982–2007) 
korelowanych ze znanymi źródłami pisanymi oraz wynikami inter-
dyscyplinarnych badań specjalistycznych, przede wszystkim analiz 
14C AMS zapraw budowlanych kolejnych faz budowy i rozbudowy 
kościoła klasztornego i zabudowań opactwa. W ich wyniku uzyska-
no bardzo obszerną wiedzę na temat czasu, w którym wznoszono 
pierwszy kościół klasztorny – oratorium, charakteru tego obiektu, jego 
rozplanowania, a następnie chronologii odnoszącej się do kolejnych 
etapów jego rozbudowy.

Jak wynika z badań 14C AMS, kościół i podstawowe zabudowania 
klasztorne były wznoszone od ok. 1150 do 1153 r. Bez najmniejszych 
zastrzeżeń stwierdzić też należy, że na wiosnę 1153 r. (najprawdopo-
dobniej zaraz po świętach Wielkiej Nocy, w czwartek, w dzień św. Woj-
ciecha, 23 kwietnia) był on już na tyle przygotowany, aby zaproszeni 
przez Zbyluta, fundatora klasztoru, zakonnicy mogli tam żyć zgodnie 
z Regułą.

fundacji i osiedlania się cystersów w Wielkopolsce, w: Cisterciana, s. 245–272 (tam 
dalsza literatura).

2 Obszerna literatura dotycząca klasztoru w Łeknie patrz m.in.: „Studia i Mate-
riały do Dziejów Pałuk” (dalej: SMDP), 1–6, 1989–2006; A.M. Wyrwa, Procesy 
fundacyjne wielkopolskich klasztorów cysterskich linii altenberskiej. Łekno, Ląd, Obra, 
Poznań 1995; tenże, Rotunda pw. św. Piotra w Łeknie na tle architektury wczesno-
piastowskiej, w: III Forum Architecturae Poloniae Mediaevalis, red. K. Stala, Kraków 
2013, s. 341–371; tenże, Łekno-Wągrowiec, w: Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2: 
Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, 
red. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, Poznań 1999, s. 230–250; tenże, 
Klasztory cysterskie w Łeknie i Wągrowcu, Bydgoszcz 2010; Dokument fundacyjny 
Zbyluta dla klasztoru cysterskiego w Łeknie z 1153 roku, red. A.M. Wyrwa, tłum. 
A. Strzelecka, Poznań–Gniezno 2016 (tam dalsza literatura i źródła).
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Miejscem „modlitwy i pracy” zakonników cysterskich w momencie 
prawnego zatwierdzenia klasztoru w Łeknie w 1153 r. stały się pod-
stawowe zabudowania wzniesione na zlecenie Zbyluta przy aproba-
cie arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana, najprawdopodobniej też pod 
nadzorem „grupy zasadczej” zakonników cysterskich, w skład której 
wchodziły: murowany kościół – oratorium, który usytuowano w pół-
nocnej części zabudowy przestrzeni klasztornej; w jej wschodniej części 
znajdował się kapitularz; refektarz połączony z kuchnią zgodnie ze 
stosowanymi regułami zabudowy znajdował się od południa, a dom 
bramny z dormitorium od zachodu. Wszystkie obiekty klasztorne były 
budowlami luźno stojącymi, niepowiązanymi jeszcze w zwarty czwo-
robok, choć ułożone w liniach czworoboku. Wzniesiono je z drewna 
lub w technice szachulcowej. We wnętrzu wirydarza znajdowała się 
studnia. Nie są znane z tego okresu osobne zabudowania opackie.

Szczegółów związanych z procesem budowy klasztoru niestety 
nie znamy, podobnie jak i strzechy budowlanej, która mogła wznosić 
poszczególne obiekty sakralne i klasztorne.

Rozplanowanie tego opactwa w znakomity sposób ukazuje jeszcze 
jego późniejszy wizerunek przedstawiony na medalionie z tak zwanej 
Kroniki altenberskiej z 1517 r., który jest w dużym stopniu zbieżny z wy-
nikami badań archeologiczno-architektonicznych (il. 1).

Spójrzmy zatem, jak wyglądała owa zabudowa w pierwszym okre-
sie – fundacyjnym. 

A. – Kościół klasztorny – oratorium pw. Najświętszej 
Maryi Panny i św. Piotra

Relikty kościoła cysterskiego fazy A1 zachowały się tylko w postaci 
fundamentów. Oratorium to zostało posadowione na wałach, majdanie 
i wnętrzu północno-wschodniej i północno-środkowej części wczesno-
średniowiecznego grodu, którego „początki” sięgają 2. połowy VII w. 
Jest to obiekt orientowany. Jego oś orientacji wyznaczona na zasadach 
czysto geometrycznych odchylona jest o 130o od kierunku wschodniego 
ku północy. W rzucie składa się z eliptycznej apsydy, nawy głównej 
i kruchy (il. 2, 3, 7).
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1. Apsyda kościoła

Od wschodu kościół klasztorny był poprzedzony eliptyczną apsydą 
o długości połowy pełnego jej obwodu, który wynosi ok. 13 m3. Jej 
wnętrze wypełnione było dużymi i średnimi otoczakami gnejsowo-gra-
nitowymi pochodzenia eratycznego łączonymi szarożółtą, tłustą gliną. 
Od obecnego poziomu występowania zalegają one na głębokość ok. 2 m, 
stanowiąc bardzo solidny fundament chóru kościoła. Mury kościoła nie 
zachowały się. Apsyda całkowicie posadowiona była na wschodniej 
części wału grodu, na kierunku zachodnim natomiast wchodziła w jego 
majdan. Górne partie wypełniska kamiennego fundamentu apsydy 
zostały zniszczone przez działalność agrotechniczną i różnego rodzaju 
wkopy. Część północna została wybrana do samego spągu (stopy fun-
damentowej); wybrano między innymi jej północno-zachodni narożnik, 
gdzie zarejestrowano tylko negatywy po wybranych kamieniach. Od 
zachodu do apsydy przylegało prostokątne przęsło prezbiterialne.

2. Prostokątne przęsło prezbiterialne

Prostokątne przęsło prezbiterialne również zachowało się tylko w po-
staci fundamentów. Ramię południowe przęsła ma długość ok. 6,5 m, 
ramię północne 6,8 m, zachodnie ok. 6,2 m. Przestrzeń wewnętrzna 
na kierunku N – S ma szerokość ok. 6,2–6,4 m. Powierzchnia całko-
wita prezbiterium wynosiła ok. 42 m2 (przyjmujemy średnio długość 
6,65 m i szerokość 6,3 m). Fundamenty wykonane zostały z otoczaków 
gnejsowo-granitowych łączonych zielonkawo-żółtą gliną pochodzącą 
prawdopodobnie, jak wykazały badania fizyko-chemiczne, z konstruk-
cji wczesnośredniowiecznego wału. W niektórych partiach glina prze-
mieszana jest z szarobrunatną ziemią. Między kamieniami występują 
też grudki zaprawy gipsowej barwy różowej pochodzącej prawdopo-
dobnie z destrukcji (warstwy budowlanej lub rumowiskowej) rotundy. 
Fundamenty wykonane są w wątku opus emplectum. Zewnętrzne lica 
wyłożono dużymi otoczakami kamiennymi, jądro natomiast wypeł-
nione jest otoczakami mniejszej wielkości. Szerokość północnego i po-
łudniowego fundamentu wynosi ok. 1,8–1,7 m. Fundament zachodni, 

3 Obwód całkowity elipsy wg wzoru s = π /a + b/, gdzie a = 4,5 m, b = 3,9 m, 
wynosi 26,376 m, ½ obwodu w przybliżeniu wynosi ok. 13 m.
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stanowiący fundament pod łukiem tęczowym, ma szerokość od 1,60 m 
przy północnym fundamencie przęsła do 1,42 m przy południowym. 
Dostawiony jest on na styk do północnego oraz południowego fun-
damentu przęsła i budowany był w dwóch nieco zróżnicowanych 
konstrukcyjnie partiach. Od głębokości 86,40 m do 87,42 m n.p.m. (od 
stopy fundamentowej w górę) występują otoczaki w niewielkich roz-
miarach – średnio 31 x 18x?; 9 x 14x? itd., a od głębokości 87,42 m do 
88,41 m (do zachowanego stropu) występują otoczaki o wymiarach (na 
zachodnim licu) 36 x 12x?, 37 x 26x?, 38 x 23 x? Zalega on na głębokość 
ponad 2 m. Przecina fundament rotundy, warstwy majdanowe grodu 
i wchodzi w calec na głębokość 0,59 m. Calec przy jego części połu-
dniowej stanowi silnie zbita glina. Fundament południowy przęsła, jak 
zaobserwowano na podstawie zalegania w wykopie IX cz. pn-wsch., 
wkopany na głębokość 1,33 m, również został posadowiony na calcu. 
Prawdopodobnie budowniczowie, niezależnie od podstawowych ka-
nonów związanych z wznoszeniem tego typu obiektów, wykorzystali 
też między innymi wiedzę wynikającą z destrukcji rotundy, której 
przyczyną było jej posadowienie na niestabilnym gruncie4.

W obrębie prezbiterium odkryto grób osobnika męskiego, uło-
żonego na grzbiecie, twarzą do ołtarza (grób Ł3/30/86). W wyniku 
szczegółowych badań archeologicznych, antropologicznych, informacji 
wypływających ze źródeł pisanych oraz badań 14C AMS, z prawdo-
podobieństwem ok. 99% ustalono, że w grobie tym został pochowany 
jeden z ostatnich opatów sprawujących rządy w Łeknie, przed trans-
lokacją opactwa do Wągrowca, a mianowicie opat Herman, który, jak 
wynika z regestu dokumentu z 1367 r. zawartego w Kronice wągrowie-
ckiej, był kapelanem króla Kazimierza Wielkiego5.

3. Nawa oratorium

Północny fundament nawy oratorium odsłonięto na długości ok. 13 m, 
a południowy na długości 9 m, albowiem został on wybrany na odcinku 

4 J. Orłowski, A.M. Wyrwa, Przyczyny destrukcji rotundy łekneńskiej. Analiza geo-
logiczno-inżynierska i historyczno-archeologiczna, SMDP, 2, 1995, s. 173–181.

5 Szczegółowo na temat badań grobu Ł/330/86 – opata Hermana, patrz: A.M. 
Wyrwa, E. Miłosz, Pochówek w prezbiterium kościoła cysterskiego w Łeknie (grób 
Ł3/30/86). Grób opata?, SMDP, 6, 2006, s. 217–225.
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ok. 4 m (wykop XII – A). Obydwa fundamenty mają szerokość 1,9–
2,10 m. Wykonano je z otoczaków gnejsowo-granitowowych w wątku 
opus emplectum, łączonych gliną, podobnie jak fundamenty opisane 
wyżej. Po fasadzie zachodniej oratorium (w wykopie XII – A) zacho-
wał się tylko negatyw rowu fundamentowego biegnący na linii N – S 
z ciemnobrunatną ziemią przemieszaną z różnej wielkości otoczakami 
kamiennymi, na tle żółtej calcowej gliny. Rów po tym fundamencie 
miał szerokość ok. 5,3–3,6 m.

Nawa oratorium miała wymiary: a) we wnętrzu: szerokość (na 
N – S) ok. 10 do 10,40 m, długość (na E – W) ok. 7,3–7,5 m (?); b) na 
zewnątrz: szerokość (pomiar z szerokością fundamentów na N – S) 
ok. 13,6–14,6 m, długość (na E – W) ok. 13 m (+0,20 m) (?) (długość 
mierzona od północno-wschodniego do północno-zachodniego na-
rożnika fazy A1).

W północno-środkowej części nawy głównej oratorium zarejestro-
wano duże fragmenty posadzki. Była ona układana na kilku war-
stwach podsypki (il. 5). Pierwszą warstwę stanowiła zewnętrzna płyta 
posadzkowa wykonana z zaprawy wapienno-gipsowej barwy białej6 
(nie zarejestrowano na niej odcisków czy oryginalnych płytek po-
sadzkowych, które mogły stanowić zewnętrzną, ceramiczną warstwę 
posadzki), ta z kolei była ułożona na podsypce z drobnego gruzu 
ceglanego, warstwie otoczaków kamiennych; pod nią znajdowała się 
warstwa zaprawy wapiennej, stanowiącej najprawdopodobniej war-
stwę budowlaną, która zalegała na szarobrunatnej ziemi. Posadzka 
zachowała się fragmentarycznie. Była mocno popękana i opadnięta 
do wnętrza nawy, co było spowodowane osunięciem się gruntu we 
wnętrzu rotundy (komprymacja warstw kulturowych pod wpływem 
ich osiadania)7.

W części północnej (w wykopie XVII) zaobserwowano połączenie 
między fundamentem fazy A1 (oratorium) i obiektem fazy A2. Sposób 
konstrukcji fundamentów z obydwu faz w jednoznaczny sposób roz-
granicza kolejne etapy rozbudowy łekneńskiego kościoła Cystersów.

6 Patrz: S. Skibiński, A.M. Wyrwa, Wybrane problemy badań zapraw budowlanych 
architektury wczesnopiastowskiej w Wielkopolsce i na Kujawach, SMDP, 2, 1995, 
s. 201–226, tu s. 217 – próbki 47/85, 48/85.

7 Patrz na ten temat szerzej: J. Orłowski, A.M. Wyrwa, Przyczyny destrukcji rotundy 
łekneńskiej, s. 173–181.
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4. Kruchta do kościoła

Do fasady zachodniej oratorium przylegała bezwieżowa kruchta. Jak 
bowiem nakazywały zasady cystersów, zakazane były w ich budow-
nictwie klasztornym wieże, jak i wolno stojące dzwonnice8. Po tej 
części tego obiektu, podobnie jak i po fasadzie zachodniej oratorium 
zachowały się tylko reliktowe resztki fundamentu. Przy rozbudowie 
oratorium w kierunku zachodnim – w fazie A2, zostały one wybrane. 
Na podstawie możliwych do zarejestrowania rowów fundamentowych 
i pozostałych w nim reliktów pierwotnego kamiennego fundamentu 
można było stwierdzić, że w planie przyziemia miała ona kształt zbli-
żony do prostokąta. Mury północny i południowy miały długość ok. 
5,5 m (pomiar po zewnętrznych licach), a jej fasada zachodnia miała 
ok. 6 m długości. Szerokość fundamentów wynosiła ok. 1,8–1,9 m. Pod 
względem konstrukcyjnym więc jej fundamenty były takie same jak 
w całym obiekcie.

5. Zakrystia

Od strony północno-wschodniej, na wysokości prostokątnego przęsła 
prezbiterialnego do kościoła była dostawiona, integralnie z nim zwią-
zana, zakrystia zbudowana na planie prostokąta. W pierwszej fazie 
(„fundacyjnej”) była ona niewielka i przylegała na styk do zewnętrzne-
go północno-wschodniego narożnika nawy i rozbudowana w kierunku 
wschodnim na wysokości prostokątnego przęsła prezbiterialnego – do 
ok. połowy jego długości (Z1). Jej fundament zbudowany był z luźno 
ułożonych kamieni przesypanych ciemnożółtą gliną pochodzącą z wału 
grodu. Głębokość fundamentu wynosiła 0,60 m (pomiar przy narożniku 
północno-wschodnim prezbiterium), a szerokość 0,80 m (strop funda-
mentu – 87,59 m; spąg: 86,82 m). Cała zakrystia miała wymiary: długość 
na kierunku EW ok. 3,5, a na kierunku NS ok. 2,7–2,8 m (il. 6, Z1).

8 Patrz m.in. uchwały Kapituły Generalnej Cystersów z lat: 1157, 1182, 1217, 
1240 i inne, piętnujące odchylenia od nakazanych zasad w tym zakresie, które 
przytacza: A. Ciesielski, Opaci jędrzejowscy na tle historii cystersów w Polsce, 
Kraków 1951, s. 85–86 (maszynopis w Archiwum OO. Cystersów w Mogile, 
sygn. 42861).
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W kolejnej fazie przebudowy tej części kościoła powstała druga za-
krystia (Z2), powiększona w kierunku północnym i wschodnim. Miała 
ona wymiary: ramię wschodnie – długość ok. 6,2 m, a ramię zachodnie 
ok. 5 m, natomiast ściana północna ok. 6 m; szerokość fundamentu 
wynosiła ok. 1,8–1,9 m. Jej fundament miał głębokość 0,40 m; został 
zbudowany z otoczaków kamiennych ułożonych na dziko. Kamienie 
były przesypywane szarobrunatną ziemią z domieszką węgielków 
drzewnych, które związane były z warstwą spalenizny występującej 
w tej części wałów grodu. Szczegółowa chronologia tej fazy rozbudowy 
zakrystii nie jest jeszcze znana (ryc. 6, Z2).

Potem, jak wynika z analizy zachowanych fundamentów w tej części 
zabudowań architektonicznych, zakrystia była kilkakrotnie rozbudo-
wywana wraz z rozbudowami kościoła klasztornego, dobudową od 
północy ciągu „nawy bocznej” – kaplic bocznych i kaplic grobowych, 
w których były grzebane między innymi osoby świeckie. Rozbudowy 
te były prowadzone aż do końca XIV w. (patrz il. 6, Z3).

Jak wynika z wizerunku tego klasztoru przedstawionego na wspo-
mnianym medalionie tak zwanej Kroniki altenberskiej z ok. 1517 r., na 
wysokości łuku tęczowego – w zwieńczeniu dachu nad łukiem tęczo-
wym, znajdowała się wieżyczka z sygnaturką, która wyznaczała czas 
modlitwy i pracy zakonników łekneńskich. Po rozbudowie drugą 
wieżyczkę usytuowano nad częścią rozbudowaną kościoła9.

Na podstawie szczegółowej analizy artefaktów związanych z kon-
strukcją tego obiektu, w tym niewielkiego fragmentu muru w apsydzie, 
jednoznacznie stwierdzić należy, że całe oratorium zostało wzniesione 
z kamienia – otoczaków gnejsowo-granitowych przy udziale otocza-
ków piaskowcowych10. Wszystkie kamienie w rowach fundamento-
wych były łączone gliną, natomiast w murach zaprawą wapienno-
-gipsową11. Fundamenty całego oratorium miały głębokość ok. 2 m 

9 Szeroko na ten temat patrz: A.M. Wyrwa, „Dźwięk z przeszłości”. Rekonstrukcja 
średniowiecznego dzwonu (sygnaturki) z klasztoru cysterskiego pw. NMP i św. Piotra 
w Łeknie, w: Gemma gemmarum. Studia dedykowane prof. Hannie Kóčce-Krenz, cz. 1, 
red. A. Różański, Poznań 2017, s. 281–318.

10 Patrz: S. Skoczylas, Surowce skalne średniowiecznych obiektów sakralnych z Łekna 
(stanowisko nr 3) na tle budowy geologicznej regionu, SMDP, 2, 1995, s. 183–199.

11 Patrz: S. Skibiński, A.M. Wyrwa, Wybrane problemy badań zapraw budowlanych, 
s. 201–226; L. Jochemczyk, S. Skibiński, J. Skoczylas, A.M. Wyrwa, Badania 
materiałoznawcze tworzyw budowlanych ze stan. nr 3 w Łeknie, SDMP, 2, 1995, 
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i szerokość 1,8–1,9 m. W oparciu o zachowane kamienne elementy 
konstrukcyjne stwierdzić można, że część, a może wszystkie kamienie, 
były obrabiane.

B. – Zabudowa klasztorna

W wyniku szerokopłaszczyznowych badań archeologicznych ustalono 
też rozplanowanie zabudowy klasztornej zlokalizowanej na południe 
od kościoła (il. 1, 7). Były to pojedyncze obiekty – wzniesione każdy 
oddzielnie. Z pierwszej fundacyjnej fazy budowy klasztoru pochodzą, 
najprawdopodobniej niewiele zmienione relikty skrzydła południowe-
go z bardzo źle zachowanymi reliktami kuchni z piecem kuchennym, 
refektarzem i kalefaktorium. W strefie skrzydła wschodniego klasztoru 
zarejestrowano negatywy po fundamentach i niewielkie relikty jego 
konstrukcji kamiennych, pod drewnianą (szachulcową) konstrukcję 
architektoniczną kapitularza.

We wnętrzu wirydarza, w jego północno-środkowej części, znajdo-
wała się cembrowana kamiennymi ciosami studnia, w której do dziś 
bije źródło wody (il. 8).

Zasadnicze przemiany architektoniczne w obrębie łekneńskiego 
klasztoru widoczne są dopiero od początku XIII w., a przede wszystkim 
od ok. połowy tego stulecia, kiedy istniejące zabudowania klasztorne, 
wzniesione pierwotnie z drewna lub w typie budownictwa szachulco-
wego, zaczynają być zamieniane na murowane. Kościół cysterski zo-
staje rozbudowany w kierunku zachodnim (faza A2) w pełnoplanowy 
salowy kościół klasztorny do długości ok. 42,5 m. Jak wynika z roz-
kładu prawdopodobieństwa kalibrowanych dat 14C AMS, inwestycję 
tę należy bezwzględnie datować na lata od ok. 1220 – do ok. 1260 r., 
a z prawdopodobieństwem 10,5% na ok. 1220–1235AD (?).

W ramach tych wielkich działań budowlanych, niezależnie od roz-
budowy kościoła, prowadzone były też wspomniane bardzo duże 
prace inwestycyjne związane z budową w strefie zachodniej klasztoru 
murowanego domu bramnego z piwnicą i dormitorium mnichów. 

s. 249–267; M. Poksińska, A.M. Wyrwa, M. Kęsy-Lewandowska, Technologia 
dawnych zapraw jako przyczynek do poznania chronologii faz budowy rotundy i koś-
cioła cysterskiego w Łeknie, SMDP, 3, 2000, s. 367–389.
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Obiekt ten wzniesiono najprawdopodobniej w rejonie, ale nie na tym 
samym miejscu (?), wcześniejszych zabudowań, po których nie zacho-
wały się żadne ślady. W tym samym przedziale czasowym w części 
południowo-wschodniej klasztoru wzniesiono też murowany obiekt, 
tak zwany dom opacki (il. 9), z fragmentami posadzki wykładanej 
niewielkimi ceglanymi płytkami, układanymi pierwotnie we wzór, 
oraz z hipokaustum i reliktami pieca grzewczego (kaflowego). Czas 
jego powstania, oparty na analizach zapraw metodą 14C AMS, pozwala 
go datować na początek XIII w. (próbka Ł3/50/05b; 825 ± 30, AD 1160 
(95.4%) 1270).

Cały klasztor był obwiedziony murem. Fragmenty tego muru od-
słonięto w południowej części klasztoru, od domu opata w kierunku 
zachodnim i wschodnim. Dalszy jego przebieg nie został rozpoznany 
ze względu na wymuszone przez konserwatora zabytków zakończenie 
badań. Jego wizerunek istnieje na medalionie z Kroniki altenberskiej 
(patrz il. 1, 7).

Do końca XIV w. proces prac budowlanych ciągle trwał i nie został 
zakończony. Problemy inżynieryjno-budowlane, jakie miały miejsce 
w klasztorze przynajmniej od pierwszej tercji XIV w., związane z utratą 
stateczności kościoła12 i nieudanymi próbami naprawy zagrożeń bu-
dowlanych (wzniesienie drugiej, zabezpieczającej fasady zachodniej 
i przypór od północy kościoła – il. 7), spowodowały ostatecznie, że opa-
ctwo od ok. 1392–1396 r. zaczęto przenosić do sąsiedniego Wągrowca, 
gdzie etapami wznoszono poszczególne obiekty sakralne i klasztorne 
aż do końca XV w. Poświęcenie ołtarzy w nowej, wągrowieckiej sie-
dzibie cystersów łekneńskich nastąpiło dopiero w 1493 r.13

Na „Klasztorku” natomiast, po translokacji opactwa z Łekna do 
Wągrowca, na fundamentach południowo-zachodniej części kościoła 
klasztornego fazy A2-2 postawiono kaplicę cmentarną, którą pobudo-
wano ok. 1450 r. (il. 7). Wokół niej funkcjonował cmentarz. W końcu 
XVI – początku XVII w. była ona już w destrukcji14.

12 J. Orłowski, A.M. Wyrwa, Przyczyny destrukcji rotundy łekneńskiej, s. 173–181.
13 A.M. Wyrwa, Translokacja opactwa Cystersów z Łekna do Wągrowca. Czas, inicjator 

i przyczyny translokacji w świetle źródeł pisanych, archeologicznych i podań. Próba 
naświetlenia problemu, w: Translokacja opactwa z Łekna do Wągrowca, red. tenże, 
Wągrowiec 1998, s. 13–41.

14 Tenże, Pietas Ecclesiae et fides plebis, passim; tenże, Badania archeologiczno-ar-
chitektoniczne w łekneńskim kompleksie osadniczym, s. 109–138, fot. 1–5; tenże, 
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C. – Wystrój architektoniczny oratorium

Jak wiadomo z zarządzeń zawartych w uchwałach Kapituły Generalnej 
cystersów, wystrój kościołów klasztornych miał być ubogi, nawiązujący 
do ascetycznych zasad, jakimi miano się kierować w zakonie. Począt-
kowo zalecenia te były traktowane bardzo rygorystycznie15. Wraz 
z rozprzestrzenianiem się tej wspólnoty na terenie Europy ulegały one 
różnym odstępstwom oraz modyfikacjom. W momencie przybycia 
cystersów na ziemie polskie w dużym stopniu obowiązywały jeszcze 
zasady pierwotne. W Charta charitatis zapisano odnośnie do tej kwestii: 
„X. Co wolno, a czego nie wolno posiadać ze złota, srebra, drogich 
kamieni i jedwabiu: Obrusy ołtarzowe, szaty ministrantów niech będą 
bez jedwabiu, oprócz stuły i manipularza. Ornat zaś winien być jed-
nokolorowy. Wszelkie wyposażenie klasztoru, naczynia, sprzęty bez 
złota, srebra i kamieni szlachetnych, oprócz kielicha i fistuli16, które to 
dwa naczynia wolno posiadać wykonane ze srebra lub pozłacane, lecz 
nie zrobione ze złota17.

XX. O rzeźbach i malowidłach, oraz drewnianym krzyżu: Zaka-
zujemy posiadania rzeźb lub malowideł w naszych kościołach czy ja-
kichkolwiek pomieszczeniach klasztoru, ponieważ przyglądanie się im 
często powoduje zaniedbania dyscypliny religijnej powagi oraz właś-
ciwej medytacji. Posiadamy natomiast malowane krzyże z drewna18.

LXXX. O napisach i szybach: Litery niech będą jednego koloru i bez 
malowideł. Szyby białe, bez krzyży i malowideł19”.

Monumentalna i drewniana architektura sakralna w łekneńskim kompleksie osad-
niczym, 213–243; tenże, Łekno i jego dziedzictwo, „Kronika Wielkopolski”, nr 2 
(130), 2009, s. 5–29 (tam dalsza literatura).

15 Patrz m.in. uwagi św. Bernarda w jego Apologii: Święty Bernard z Clairvaux. 
Apologia do opata Wilhema, w: Polemika kluniacko-cysterska z XII wieku, red. M.T. 
Gronowski, Tyniec–Kraków 2010 (Źródła Monastyczne, t. 55), s. 105–149 i ko-
mentarz s. 13–68, o wystroju kościołów, s. 141–148.

16 Fistula – srebrna rurka z rękojeścią, przez którą podczas uroczystej mszy papie-
skiej papież i jego dwaj lewici pili Krew Przenajświętszą z kielicha, podobnie jak 
to czynili zwykli wierni (a także zakonnicy – przyp. A.M.W.), dopóki podawano 
im komunię św. pod dwoma postaciami, za: A. Jugan, Słownik, s. 262.

17 Canivez I, s. 15.
18 Tamże, s. 17.
19 Tamże, s. 31.
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W przypadku kościoła cysterskiego fazy A1 – kościoła Zbyluta, 
ze względu na jego reliktowe zachowanie praktycznie nic pewnego 
nie możemy powiedzieć. Jedną z hipotez roboczych było spostrze-
żenie, że z wystrojem tego obiektu mogły być związane detale archi-
tektoniczne z gipsu jastrychowego20. Szczegółowe badania zapraw 
gipsowych, z których je wykonano, przeprowadzone metodą petro-
graficzną, wydają się obecnie wskazywać, że należy je wiązać jednak 
najprawdopodobniej z romańską rotundą21, co dodatkowo wydaje 
się uzupełniać wstępne ich datowanie metodą 14C AMS. Może dalsze 
badania pozwolą na weryfikację i bardziej jednoznaczne określenie 
ich datacji oraz konkretniejsze przypisanie jednemu z wymienionych 
łekneńskich obiektów.

Okna w kościele klasztornym były oszklone. W przestrzeni kościoła 
i na jego zewnątrz znaleziono duże ilości szyb i ich ołowianych opra-
wek. Szkła okienne kościoła fazy A1 stanowiły szyby taflowe i gomółki, 

20 Na temat detali patrz: A.M. Wyrwa, Stan badań nad architekturą ze stanowiska 
nr 3 w Łeknie, SMDP, 1, 1989, s. 137–188 (detale, s. 150–152); tenże, Łekno, 
w: Słownik starożytności słowiańskich, t. 8, cz. 2, Wrocław 1996, s. 417–421; 
L. Wetesko, Architektura, w: Cystersi w średniowiecznej Polsce. Kultura i sztu-
ka. Katalog wystawy, Warszawa–Poznań 1991, s. 52–53, 58–59 [A.M. Wyrwa, 
R. Stephan-Maaser], III/30 Architekturfragmente aus dem Kloster Łekno in Großpo-
len, w: Transit Brügge–Novogrod. Eine Straße durch die europeische Geschichte. 
Katalog, hrsg. von F. Seibt, U. Borsdorf, H.T. Grütter, Essen 1997, s. 248–249; 
A.M. Wyrwa, Fünf Architekturfragmente (Kopien 1:1) (19.01.07 a-e), w: Europas 
mitte um 1000. Katalog, hrsg. von A. Wieczorek, H.-M. Hinz, Heidelberg 2000, 
s. 408–410; M. Poksińska, A.M. Wyrwa, M. Kęsy-Lewandowska, Technologia 
dawnych zapraw, s. 367–389; Z. Świechowski, Katalog architektury romańskiej 
w Polsce, Warszawa 2009, s. 292–295; Imagines medii aevi. Wystawa z okazji 1050. 
rocznicy chrztu Polski, red. A. Soćko, Poznań 2016, s. 76–77; A. Kopczyńska, 
Detal architektoniczny ze stanowiska nr 3 w Łeknie, gm. Wągrowiec, woj. pilskie, 
Poznań 1989 (maszynopis w Archiwum Ekspedycji Łekno w IH UAM w Po-
znaniu i Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu); na temat polichromii patrz 
M. Poksińska, Polichromia z reliktów architektury romańskiej w Łeknie, SMDP, 
2, 1995, s. 165–171; w różnych naszych wcześniejszych publikacjach niezbyt 
zdecydowanie łączyłem je z rotundą lub kościołem fazy A1 – kwestie te są 
nadal przedmiotem pogłębionych studiów.

21 Patrz: M. Poksińska, A.M. Wyrwa, M. Kęsy-Lewandowska, Technologia dawnych 
zapraw, s. 367–389; Z. Świechowski, Katalog architektury romańskiej, s. 292–295.
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szkła witrażowe barwione w masie, szkła witrażowe malowane, szkła 
witrażowe barwne, zdobione szkłem innej barwy22 (il. 10).

W warstwach archeologicznych w strefie kościoła Zbyluta i na po-
wierzchni odkryto wiele zabytków ruchomych, w tym między innymi 
ołowiane i brązowe krzyżyki, srebrny pierścień zdobiony niello (może 
opacki?), fragment wyłamanej stopy romańskiego świecznika(?), pla-
kietki pielgrzymie, monety i wiele innych.

Wzniesione do 1153 r. i erygowane w tym czasie opactwo Cystersów 
w Łeknie, któremu podstawy materialne dał komes Zbylut z rodu Pału-
ków, a prawnie jego funkcjonowanie potwierdził arcybiskup gnieźnień-
ski Jan, mimo dyskusji, jak wynika z obecnych ustaleń, jest najstarszym 
opactwem tej obserwancji na ziemiach polskich23. Zostało ono oddane 
w opiekę Najświętszej Maryi Panny i św. Piotra.

Proces fundacji tego opactwa, jak i charakter pierwszych jego zabu-
dowań sakralnych i klasztornych, z tego, co można ustalić na podstawie 
bardzo enigmatycznej wypowiedzi źródeł pisanych i wyników badań 
archeologiczno-architektonicznych, w swych podstawach normatyw-
nych był w dużym stopniu zbieżny ze wskazaniami obowiązującymi 
w tym czasie w zakonie.

Miejscem budowy nowego klasztoru w Łeknie była przestrzeń 
opuszczonego grodu. Zasiedlenie najbliższej okolicy było niewiel-
kie. Jedynymi niedużymi osadami, które funkcjonowały w najbliższej 
okolicy – w oddaleniu do ok. 600–1000 m od niego, były wówczas: 
niewielka osada z rynkiem i karczmą, przy ważnym szlaku drogowym 
wiodącym z Gniezna i Poznania na Pomorze, w dzisiejszej wsi Łekno, 
i jeszcze mniejszy zespół osadniczy w Tarnowie Pałuckim, który nabiera 
większego znaczenia dopiero od ok. początku XIII w.

Zespół zabudowań klasztornych wzniesiony na tak zwanym 
„Klasztorku” składał się z oratorium i podstawowych zabudowań 
klasztornych.

Oratorium wzniesione z fundacji Zbyluta, przez nieznaną nam 
strzechę budowlaną, było orientowaną budowlą zbudowaną na pla-
nie prostokąta, o wymiarach ok. 25 m długości i do 14,6 m szerokości 

22 J. Olczak, Szkło okienne z badań archeologicznych w Łeknie, SMDP, 2, 1995, 
s. 269–310.

23 Syntetyczny przegląd dyskusji patrz m.in.: Dokument fundacyjny Zbyluta, 
s. 23–24.
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(pomiar z szerokością fundamentów). Cały obiekt „dostosowano” 
do wcześniejszej sakralnej zabudowy architektonicznej funkcjonują-
cej w tym miejscu od ok. 1005 r., to jest romańskiej rotundy. Między 
prezbiterium rotundy i oratorium cysterskim została zachowana cią-
głość miejsca świętego – prezbiterium rotundy i kościoła cysterskiego 
pokrywały się. Zabudowania klasztorne zostały zlokalizowane na 
południe od kościoła.

Kościół klasztorny cystersów łekneńskich pod względem jego planu 
przyziemia jest obiektem bardzo nietypowym dla budownictwa tego 
zakonu24. Jak stwierdził Zygmunt Świechowski, „jest to unikalny przy-
kład zabudowy opactwa cysterskiego w jego wstępnej, prowizorycznej 
fazie, która tu trwała prawie dwieście pięćdziesiąt lat. Uczytelnieniu 
tej fazy – gdzie indziej znanej tylko ze szczupłych wzmianek źródło-
wych – i osadzeniu jej w realiach szeroko rozumianego środowiska 
geopolitycznego Wielkopolski wczesnośredniowiecznej towarzyszy[ł] 
rozwinięty wachlarz interdyscyplinarnych badań”25 archeologiczno-
-architektonicznych prowadzonych przez Ekspedycję Archeologiczną 
„Łekno”, który pozwolił na ustalenie wielu kwestii związanych z po-
czątkowymi dziejami tego klasztoru, w tym jasnego zobrazowania 
kolejnych etapów jego przemian budowlanych, tak trudno uchwytnych 
przy obiektach modernizowanych przez wiele stuleci. Jak wynika 
z badań, prace nad modernizacją i rozbudową owych pofundacyjnych, 
„prowizorycznych” zabudowań sakralnych i klasztornych w Łeknie 
rozpoczęły się po ok. siedemdziesięciu – osiemdziesięciu latach od 
fundacji – z początkiem XIII w., i trwały do czasu translokacji opactwa 

24 Inną hipotezę postawił M. Untermann, Forma Ordinis. Die mittelalterliche Ar-
chitektur der Zisterzienser, München–Berlin 2001; krytyka zawartych tam spo-
strzeżeń odnoście do Łekna, patrz: Z. Świechowski, Relikty średniowiecznych 
budowli opactwa w Łeknie ważne ze względu na kontekst, SMDP, 3, 2000, s. 127–138; 
podobnie nie do przyjęcia są hipotezy J. Tomali oparte na niepełnym zapozna-
niu się z wynikami badań i zrozumieniu wyników badań specjalistycznych 
publikowanych w SMDP oraz niewykorzystaniu materiałów archiwalnych 
z badań na „Klasztorku” zdeponowanych w archiwum Ekspedycji Archeo-
logicznej „Łekno” w IH UAM w Poznaniu i archiwum Muzeum Archeolo-
gicznego w Poznaniu oraz u Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu, które zaprezentował on w pracy: J. Tomala, Murowana 
architektura romańska i gotycka w Wielkopolsce, t. 1: Architektura sakralna, Kalisz 
2007, s. 267–269 i n.

25 Z. Świechowski, Relikty średniowiecznych budowli opactwa w Łeknie, s. 137.
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z Łekna do Wągrowca – do końca XIV w., czyli wspomnianych dwieście 
pięćdziesiąt lat; nigdy jednak w tym miejscu nie zostały ukończone.

Dla oratorium cysterskiego w Łeknie, biorąc pod uwagę plan jego 
przyziemia, nie można znaleźć wielu analogii. Plan fazy A2 łekneń-
skiego kościoła Cystersów, w którym „zawarta” jest faza A1, można 
jedynie przyrównać między innymi do gotyckiego kościoła Cysterek 
w Sezamicach koło Pardubic w Czechach26, kościoła klasztornego Cy-
stersów w opactwie Ferreira w Hiszpanii z połowy XII w., z Magdenau 
w Szwecji z końca XIII w.27 itp. Na ziemiach polskich najbliższą analogię 
stanowi między innymi kościół św. Mikołaja w Wysocicach w Małopol-
sce z 1. ćwierci XIII w. (prezbiterium 6 x 2,8 m, promień apsydy 2,1 m, 
nawa 8,6 x 8,4 m). Oprócz tego duże podobieństwo wykazują nieco 
większe, ale o podobnym rozplanowaniu kościoły parafialne w: Trójcy, 
Iławie, Kępicy, Pakosławicach, Piasecznie, Gardnie, Wiślicy, Wierzbnie, 
Świerzawie, Rokitnicy itp.28 Zaznaczyć też trzeba, że wszystkie z wy-
mienionych obiektów pod względem chronologicznym są młodsze od 
kościoła cysterskiego w Łeknie. Tak więc kościół klasztorny cystersów 
łekneńskich stanowi jeden z najstarszych na naszych ziemiach obiek-
tów sakralnych o takim planie zabudowy. Wszystko też dosyć jasno 
wskazuje, że najprawdopodobniej wzniesiono go w oparciu o lokalne 
fleksje budownictwa.

Fundowany przez Zbyluta klasztor pw. Najświętszej Maryi Panny 
i św. Piotra w Łeknie, który powstał „gwoli troski o pomnożenie chwały 
domu Bożego i o miejsce mieszkania [Boga], [Zbylut] dla przysporzenia 
sobie zasług oraz z pragnienia, by zosta[ł] [on jako fundator] zapisan[y] 
w księdze życia wespół ze sprawiedliwymi […], kierowany zapałem 
wypływającym ze szczerej pobożności”29, stworzył dzieło, które wraz 
z małopolskim Jędrzejowem, w połowie XII w. stanowiło początek 
nowej, wielkiej drogi rozwoju monastycyzmu mniszego na naszych 
ziemiach. Od tego momentu rozpoczął się bardzo ważny, nowy etap 

26 Patrz m.in. J. Kuthan, Počátky a rozmach gotické architektury w Čechach, Praha 
1983, s. 207–217.

27 Patrz m.in. M.M. Dimier, Recuel de plans d’eglises cistercienses, t. 1–2, Grignan-
-Paris 1949, oraz Suplement, t. 1–2, Grignan-Paris 1967 – Ferreira, pl. 109, 
Magdenau, pl. 183.

28 Z. Świechowski, Katalog architektury romańskiej, passim.
29 Kodeks dyplomatyczny Wielkoposlki, t. 1, [wyd. I. Zakrzewski], Poznań 1877, nr 18; 

Dokument fundacyjny Zbyluta, s. 69, 71.
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odnowy kulturowej w wielu dziedzinach życia, prowadzonej między 
innymi przez bardzo popularną w owym czasie w Europie nową falę 
mnichów – cystersów, dzięki którym, przez ich powiązania filiacyjne 
i zcentralizowaną formę organizacji zakonu30, Łekno i ziemie polskie 
wraz z kolejnymi klasztorami tej obserwancji, które od tego czasu za-
częły powstawać na naszych ziemiach, na stałe w bardzo ścisły sposób 
zostały włączone w kulturową przestrzeń Europy Zachodniej. W tym 
kontekście dzieło Zbyluta już w połowie XII w. uzyskiwało wielkie 
paneuropejskie znaczenie.

30 Patrz: A.M. Wyrwa, Europa und die Zisterzienser. Einfluss der Zisterzienser auf die 
Entwicklung der europäischen Kulturidentiät – eine Skizze, „Cistercienser Chronik”, 
123, 2016, s. 301–323.
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