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Architektura kamiennej wieży
w Stołpiu koło Chełma.

Zarys problematyki badawczej

W latach 2003 12004 Instytut Archeologii i Etnologii PAN (oddział w Warsza-
wie) prowadził wykopaliska archeologiczne w niewielkiej miejscowości Stołpie
w odległości około 10 km na zachód od Chełma. Przedmiotem zainteresowania
badacz}/ była kamienna wieża i przylegający do niej sztuczny nasyp. Interdyscy-
plinarnymi badaniami kierował prof. dr hab. Andrzej Buko z ramienia Instytutu
Archeologii i Etnologii PAN. Prace archeologiczne w terenie prowadzili mgr To-
masz Dzieńkowski i mgr Stanisław Gołub z ośrodka chełmskiego.

W ramach tego projektu z ekspedycją archeologiczną współpracowała Pra-
cownia Historii Architektury Wczesnośredniowiecznej IHS UJ pod kierow-
nictwem dr Teresy Rodzińskiej-Chorąży. Niniejszy artykuł ma na celu krót-
ką prezentację stanu badań nad rekonstrukcją pierwotnej formy, datowaniem
i interpretacją architektury wieży w Stołpiu. Przedstawione poniżej materiały
źródłowe, dzieje badań i kwestie sporne dotyczące powstania i funkcji wieży
mają charakter wstępny, gdyż opracowanie pełnego stanu badań nad architek-
turą wieży, analiza substancji zabytku i próba interpretacji kręgu kulturowego,
w jakim budowla powstała, będą przedstawione wyczerpująco w przygotowy-
wanej publikacji podsumowującej badania.

Wieża w Stołpiu (il. 4, 5) jest usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie
głównej trasy Lublin-Chełm, zaledwie kilka metrów na południe od krawędzi
szosy. Zlokalizowana została w dolinie rzeki Garki, w wąskim obniżeniu te-
renu, pomiędzy wzniesieniami Pagórów Chełmskich o zróżnicowanej rzeźbie
terenu. Są to wyspowe wzgórza kredowe oraz liczne obniżenia. Charaktery-
stycznym rysem regionu są liczne źródliska1.

I. Kutyłowska, Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu średniowiecznego

163



1. Wieża w Stołpiu. Widok elewacji: wschodniej, północnej, zachodniej i południowej. Rzuty
poziome na wyznaczonych wysokościach. Rys. RA. Rappoport wg RR Pokryszkina

Wieża jest częściowo włączona w krawędź kopcowatego nasypu, który
przykrywa dolne partie ściany zachodniej oraz narożniki: północno-zachodni
i południowo-zachodni (il. 1, 3, 4). U podstawy nasypu po stronie zachodniej
biją źródliska, tworząc małe rozlewisko. Budowla osiąga wysokość w grani-
cach 18-20 m i posiada plan czworoboku zbliżonego do kwadratu o wymia-
rach 5,70 x 6,30 m. Wnętrze wieży, do poziomu najwyższej kondygnacji ma
kształt cylindryczno-elipsoidalny o średnicach zmiennych od 3 do 3,6 m. Na-
tomiast na poziomie tej kondygnacji wnętrze znacznie się poszerza i prze-
chodzi w pomieszczenie na rzucie ośmioboku z apsydą w części wschodniej
(il. 6, 8). Wieżę wzniesiono z trzeciorzędowych piaskowców i zlepieńców,
obrabianych w nieregularne prostokątne ciosy o niejednorodnych rozmiarach,
przewiązane zaprawą wapienno-piaskową. Wnętrze najwyższej kondygnacji
jest oblicowane cegłą palcówką (il. 8)2.

Na wszystkich elewacjach wieży rozmieszczone są na różnych wysoko-
ściach liczne otwory przyjmujące odmienne kształty i rozmiary - od niewiel-

w Stołpiu-Nowosiólkach, woj. chełmskie. Lublin 1980 (mpis w posiadaniu delegatury chełm-
skiej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie), s. 11-15; A. Buko, T. Dzieńkow-
ski, S. Gołub, M. Auch. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w Stołpiu
na stan. 1 i w Podgórzu na stan. 1 w sierpniu i wrześniu 2003 roku, s. 1 (mpis w posiadaniu de-
legatury chełmskiej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie).

2 RA. Rappoport, Volvnskie baśni. Materiały i issledovanid po archeologii drevnerusskich
gorodov, t. 2: Krepostnye sooruźenid Dremej Rusi. Moskva 1952 (= Materiały i issledovania
po archeologii SSSR, nr 31), s. 218; Kutyłowska (przyp. 1). s. 1, 23-25. 59.
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2. Widok wieży w Stołpiu od strony północno-zachodniej. Wg Napoleona Ordy, druga po-
łowa XIX wieku

3. Widok wieży w Stołpiu wraz z nasypem od strony zachodniej. Stan z roku 1909. Ryc.
A1IKM RAN Sankt-Petersburg
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kich okienek strzelnicowych w dolnej partii po większe półkoliste w wyż-
szych strefach wieży (il. 1, 3, 5, 7). Ponadto widoczne są również liczne otwo-
ry maczulcowe, zaś poniżej ostatniej kondygnacji czworoboczne duże otwory
po belkach, ułożone horyzontalnie w regularnym rytmie (il. 3)3. W ścianie za-
chodniej z obecnego poziomu nasypu do wnętrza prowadzi otwór wejściowy
o wtórnie przemurowanym obrysie (il. 3, 4). W obecnym stanie wieża pozba-
wiona jest wewnętrznych podziałów kondygnacyjnych i zadaszenia, jednak na
różnych wysokościach zachowane są liczne gniazda po belkach stropowych4.
Najwyższa kondygnacja wieży posiada odmienny od pozostałych, skompli-
kowany program wnętrza (il. 6). Tworzy go w rzucie ośmiobok ukształtowa-
ny przez płytkie wnęki o kształcie trapezoidalnym, rozmieszczone w murach
na osi północ-południe i na osiach przekątnych oraz głęboka apsyda w części
wschodniej (il. 8). Apsydę flankują nisze w grubości muru, umieszczone w są-
siednich wnękach: północno-wschodniej i południowo-wschodniej (il. 9, 10).
Nisze różniące się nieco wielkością i głębokością są zakończone łukiem pół-
kolistym. Pomieszczenie nosi ślady licznych przemurowań. Wynikiem naj-
dalej posuniętych ingerencji są wykonane z cegły maszynowej duże otwory
okienne, zamknięte łukiem półkolistym, na osi ścian północnej i południowej.
Podobny otwór jest umieszczony od strony zachodniej, po przeciwległej stro-
nie apsydy (il. 4, 5).

Dzisiejszy stan zachowania zabytku znacznie odbiega od pierwotnego.
Na tę sytuację składają się dwa zasadnicze czynniki. Budowla w ciągu kil-
kuset lat pozostawała w stanie opuszczonej ruiny i ulegała postępującej de-
wastacji, zaś w ciągu XIX i XX wieku poddano ją licznym remontom, silnie
naruszającym jej pierwotną formę (il. 2-4). Widoczne jest przechylenie bry-
ły w kierunku wschodnim, które prawdopodobnie postępuje wskutek niewła-
ściwych zabiegów konserwatorskich, bezpośredniego sąsiedztwa ruchliwej
szosy i nacisku nasypu od strony zachodniej. Znaczne partie ścian zarówno
od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej są przemurowane z użyciem za-
prawy cementowej. Wtórnemu wyprofilowaniu uległy też narożniki i otwo-
ry. Najdalej posuniętej rekonstrukcji uległa elewacja zachodnia (il. 3, 4). Po-
środku ścian północnej i południowej wieża posiada wertykalne szczeliny
biegnące niemal na całej długości, obecnie wypełnione obficie zaprawą ce-
mentową. Bryła budowli opięta jest czterema żelaznymi opaskami ściągają-
cymi, które nie spełniają już roli zabezpieczającej i niekorzystnie wpływają
na estetykę elewacji.

3 Rappoport (przyp. 2), s. 217; Kutyłowska (przyp. 1), s. 22.
4 Kutyłowska (przyp. 1), s. 16-17.
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4. Elewacja zachodnia wieży w Stołpiu. Stan z roku 2004. Fot. M Godek



5. Elewacja południowa wieży w Stołpiu. Stan z roku 2004. Fot. M. Godek



6. Rzut ostatniej kondygnacji.
Oprać. A. Bukowska wg pomiarów

0__2m fotogrametrycznych OPGK. Lublin

Najwcześniejsze wzmianki dotyczące Stołpia znajdują się w kronice halic-
ko-wołyńskiej i dotyczą pierwszej ćwierci XIII wieku. Stołp jest wymieniony
tam dwukrotnie - pod datami 6712 i 67215. Pod rokiem 6712 (1204, faktycz-
nie w 1208 lub 1210 roku) wskutek starań wdowy po Romanie Mścisławo-
wiczu u Leszka Białego, książę bełski Aleksander Wsiewołodowicz otrzymał
Uhrusk, Wereszczyn, Stołp i Kumów w zamian za Bełz, który odstąpił jej sy-
nowi Wasylkowi Romano wieżowi6. Pod rokiem 6721 (czyli 1213, względ-
nie 1217) widnieje również wiadomość, iż Daniel Romanowicz odebrał z rąk
Leszka Białego Brześć, Uhrowsk, Wereszczyn, Stołp, Komow i „całą Ukra-
inę"7. Następna wzmianka o Stołpiu znajduje się dopiero w źródle XIV-wiecz-

5 Ipat 'evskaa lelopis ', Polnoe sobranie russkich letopisej (dalej: PSRL), t. 2, St.-Peterburg
1908 (reprint Moskva 2001). 721, 732.

6 „knjagini że Romanowaja posła Mirosława, ko Lesfkowi glagoljaśći jako sii vsju zemlju
naśju i otćinu derżit' a syn moi vo odinom Berest' i Oleksandr prija Ugrovesk Veresćin Stolp
Komov' i da Vasilkovi Bełz". PSRL (przyp. 5), 721.

7 „echa Danii ko M'stislavu v Galić reku na Lest'ka jako otćinu moju derżit' onorau że yje-
ścavśu synu za pervuju ljubov' ne mogu na n' vostati a naljezi sobje dmgi Danilu że vozvrati-
vśusja k domowi i jecha s bratom i prija Berestii i Ugrovesk i Yeresćin i Stolp Komow i vsju
Ukrainu". PSRL (przyp. 5), 732; por. „Danii że nespokoen, ne pomnja velikija dobrodetje-
li Leśkovy ko sebje, jaże emu vsegda tvorjaśe, sobravsja kromje vjedomosti Mstislava, testja
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nym, kiedy to w akcie rozgraniczenia ziem chełmskiej i lubelskiej z 11 listo-
pada 1359 roku wśród świadków występuje „dominus Chotco haeres de Stol-
pe"8. W 1440 roku jest natomiast wzmiankowany pop Wawiła z cerkwi Spasa9
i jest to pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca cerkwi pod tym wezwaniem,
zlokalizowanej około 1,5 km od wieży-stołpu na zboczu pobliskiego wyniesienia.
Pod datami 1459, 1461, 1462, 1464, 1469 jest również odnotowany spaski pop
Wakuła ze Stołpia"10. Nadanie dla Iwana Hawryłowicza, popa spaskiego z 7 lipca
1570 roku, wystawione przez kancelarię Zygmunta Augusta wymienia miejsco-
wość „Stołphy", na terenie której duchowny otrzymuje w dożywotnie władanie
wymienione tam dobra. Dokument zawiera opis posiadłości, jednak nie ma tam
informacji o wieży. Należy podkreślić, że żadna z wymienionych wzmianek źró-
dłowych nie odnosi się do samej wieży-stołpu, a jedynie do miejscowości, której
nazwa powstała zapewne od istniejącej tam budowli11. Także dokumenty nowo-
żytne poświęcają niejednokrotnie uwagę wsi Stołpie, nie wspominają zaś o istnie-
jącej tam wieży12.

Wśród przekazów wyjątek stanowi dzieło chełmskiego biskupa unickie-
go Jakuba Suszy, wydane w 1684 roku. W paragrafie o tytule O wieżach pod
Chełmem {De Turribus sub Chełma existentibuś) biskup podaje kilka wersji
lokalnej tradycji ustnej, dotyczącej wież w Stołpiu i pod Chełmem13. Według

svoego, pojde i pobra pod Leskom grady, si est' Berestja, Ugrov, Vereśćin, Stolpe, Komorov
i proc., mjenja sija grady otćestvo svoe byti", Gustynskaa letopis', Polnoe sobranie russkich le-
topisej, t. 40, St.-Peterburg 2003, s. 3, 114; zob. również polski przekład: Latopis Hustyński.
Opracowanie, przekład i komentarze, oprać. H. Suszko, Wrocław 2003, s. 184.

8 Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, L Sułkowska-Kuraś, cz. 4, Wrocław-
Warszawa-Kraków 1969, nr 961, s. 115.

9 Dokument metropolity kijowskiego i Rusi Izydora dotyczy zapewnienia spokojnego użyt-
kowania dóbr popowi Wawile: „Piśem vaśej milosti iż bil nam celom pop Vavila k' (u) svetago
Spasa ot' Stołpa" cyt. za: A. Petruśević, Kratkoe izvestie o Cholmskoj eparchii i svdtiteldch ed,
„Cholmskij Greko-unatskij Mjesaceslov" 1871, s. 52-53.

10 V.M. Plośćanskij, Prośloe Cholmskoj Rusi po archivnym dokumentarn XV-XVIII w.
i drugim istoćnikam, Wilno 1899, Li, s. 57.

11 Zagadnienie etymologii nazw miejscowości od słowa „stołp" czy też „słup" podejmują
w polskiej literaturze T. Kiersnowska i E. Kowalczyk, zob. T. Kiersnowska,,,Słupy" rycerskie
w Polsce średniowiecznej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 20, 1972, nr 3, s. 437-
450; E. Kowalczyk, „Nazwy obronne" Słup, Samborze i Zawada a zagadnienie obrony stałej
ziem polskich w średniowieczu. Rozprawa habilitacyjna, t. 1, Warszawa, 1992.

12 Lustracje oraz inwentarze królewszczyzn ziemi chełmskiej z okresu XVI-XVIII nie po-
dają żadnych wzmianek dotyczących wieży w Stołpiu, Lustracja województw ruskiego, podol-
skiego i bełskiego 1564-1565, cz. I, wyd. K. Chłapowski, H. Żytkowicz, Warszawa-Łódź 1992,
s. 28; Lustracja województwa ruskiego 1661-1665, część III: ziemie halicka i chełmska, wyd.
E. i K. Arłamowscy i W. Kaput, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 194, 196.

13 J. Susza, Phoenir Tertiato Redivivus albo obraz starożytny Panny Matki Przenayswietszey
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tej relacji miały to być militarne budowle obronne (propugnacula), zameczek
przy wieży w Stołpiu wznoszący się na czterech słupach bądź wieże bałwo-
chwalne czy kaplice pogańskie, zbudowane przez ruskiego księcia Szczeka na
miejscach krynicznych.

Oprócz skąpych źródeł pisanych istnieje jeszcze pewien zasób materiału
ikonograficznego poświęconego wieży w Stołpiu. Z XIX-wiecznej ikonogra-
fii wieży należy wymienić akwarelę K. Stronczyńskiego z 1852 roku i rycinę
według miedziorytu Napoleona Ordy (il. 2). Zachowało się również kilkana-
ście fotografii z roku 1909, wykonanych podczas pierwszych badań arche-
ologiczno-architektonicznych (il. 3, 9), widokówka w kilku wersjach języ-
kowych z roku 1910 z krótkim opisem budowli, kilkanaście fotografii sprzed
pierwszej wojny światowej i z okresu międzywojennego oraz znacznie szer-
szy materiał fotograficzny z lat 50. XX wieku, wykonany już po pracach kon-
serwatorskich roku 1948]4.

Podczas budowy szosy Lublin-Chełm w latach 30. XIX wieku15 część na-
sypu przylegającego do wieży została zniwelowana, rozebrano nieznane dziś
konstrukcje kamienne, a wieża została umocniona od strony zachodniej dwie-
ma przyporami (il. 2)16. Na dzisiejszym etapie badań można również śmiało
potwierdzić, że wieża doczekała się co najmniej kilku remontów w XIX wie-
ku i na początku wieku XX, mniej lub bardziej ingerujących w jej strukturę17.
Znacznym zmianom uległa podczas dewastacyjnej konserwacji z roku 19481 s.
Zlikwidowano wówczas wtórne przypory flankujące wejście zachodnie, prze-

sławą (...), Drukarnia Akadamii Zamoyskiej, Zamość 1684, s. 44-47; J. Susza, Phoenix Tertiato
Redivivus sive Imago longe vetustissima Virginis Matris Chelmensis (...), Zamość 1684, s. 13—
16; K. Estreicher, Bibliografia Polska, t. XXX (= cz. III: Druki stuleci XV-XVIII w układzie
alfabetycznym, t. XIX), Kraków 1934 [reprint Warszawa 1977], s. 72-73.

14 Sporym zbiorem ikonografii dotyczącej wieży w Stołpiu dysponuje archiwum delega-
tury chełmskiej WKZ w Lublinie, zob. również Chełm, przeszłość i pamiątki, oprać. K. Czer-
nicki, Chełm 1936. Pełne zestawienie materiału ikonograficznego przygotowuje mgr Marta
Graczyńska.

15 P. Reyjakin, Stolpy iii veźi pod Cholmom, „Cholmskij Greko-unatskij mesaceslov" na
1868 g., s. 3^4-; G. Chruscević, Belavinskad i Stolp 'enskad baśni pod Cholmom, w: Cholmskad
Rus'. Pamdtniki Russkoj Stariny v zapadnych guberniach, t. 7, St.-Peterburg 1885, s. 47; Rap-
poport (przyp. 2), s. 215.

16 Rappoport (przyp. 2), s. 215-216; Chruscević" (przyp. 15), s. 47.
17 Trwają prace archiwalne i studyjne dr Teresy Rodzińskiej-Chorąży i mgr Anety Bukow-

skiej nad problemem XIX-wiecznych losów wieży i historią przedwojennych działań konser-
watorskich.

18 K. Janczykowski, Ile liczy lat - nie wiadomo. Remont zabytkowej wieży w Stolpiach,
„Życie Lubelskie" 217 (2-3 XI 1947), 1947, s. 5. Niestety dokumentacji z powojennych prac
remontowo-konserwatorskich brakuje w archiwum WKZ w Lublinie; zwróciła na to uwagę
również L Kutyłowska, zob. Kutyłowska (przyp. 1), s. 2, przyp. 3.
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murowano znaczną część elewacji (szczególnie zachodniej), otworów okien-
nych i narożników przy obfitym użyciu zaprawy cementowej. Nadbudowa-
no koronę murów i wykonano półkoliste otwory okienne w najwyższej kon-
dygnacji wieży. Wtedy też bryłę opasano dookolnymi żelaznymi klamrami
w celu zabezpieczenia przed postępującym rozchylaniem ścian.

Pierwsze opracowania dotyczące wieży w Stołpiu pojawiły się na fali za-
interesowań starożytniczych już w pierwszej połowie XIX wieku i ich liczba
z biegiem czasu zaczęła stopniowo przyrastać. Pierwsi badacze: J.K. Łazow-
ski, J. Kołaczkowski, M. Baliński, T. Lipiński, P. Reyjakin, G. Chruscević, F.
Gerbaćevskij19 - pomijając w tym miejscu odosobnione w swej wyjątkowości
XVII-wieczne dzieło biskupa Suszy - prezentowali opisy budowli wraz z oto-
czeniem i podejmowali próby interpretacji historycznej zabytku, odnosząc się
do znanych im przekazów źródłowych20.

Latem 1909 roku dzięki zainteresowaniu Imperatorskiej Komisji Arche-
ologicznej z Sankt Petersburga przeprowadzono pierwsze badania architek-
toniczne wieży i założono wykopy archeologiczne w obrębie nasypu. Ba-
dania prowadził petersburski akademik-architekt Petr Petrowicz Pokryszkin

19 J.K. Łazowski, Przedchrześcijańskie nu ziemi naszej pomniki dla bóstw Lelum polelum
i Swistum poświstum. „Biblioteka Warszawska" 1. 1844, s. 211-213; J. Kołaczkowski, Prze-
trząśnięcie artykułu w Bibliotece Warszawskiej z mca stycznia r. b. pod tytułem: Przedchrze-
ścijańskie na ziemi naszej pomniki dla bóstw Lelum polelum i Swistum poświstum, „Bibliote-
ka Warszawska" 4. 1844. s. 437-445; M. Baliński. T. Lipiński. Starożytna Polska pod wzglę-
dem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, t. I. Warszawa 1885 [wyd. 2], t. II.
Warszawa 1845. s. 763-766; Revjakin (przyp. 15), s. 129-142; Chruscević (przyp. 15), s. 45-
62; Modest Episkop [E.M.], Monastyri Cholmskoj EparchiiXV-XVIIstoletij, „Cholmsko-Var-
savskij Eparchial'nyj Vestnik" 10, 1886. nr 13. s. 206-208; F. Gerbaćevskij. Russkie dremo-
sti i pamatniki pravoslavid Cholmsko-Podluśskoj Rus'i (Lublinskoj i Sedleckoj gub.), Varśava
1892, s. 27-30.

20 Z lat 40. XIX wieku pochodzi też pierwsza polemika naukowa pomiędzy J.K. Łazow-
skim a J. Kołaczkowskim, zob. Łazowski (przyp. 19), s. 211-213; Kołaczkowski (przyp. 19), s.
437—445. Zarówno G. Chruscević"jak i F. Gerbaćevskij dostrzegali w wieży zamek myśliwski
księcia aiskiego pogańskiego Szczeka, podążając za relacją biskupa Suszy i legendami o rodo-
wodzie lokalnym, zob. Chruscević" (przyp. 15), s. 48-62; Gerbaćevskij (przyp. 19). s. 29-30.
Inni badacze i autorzy wydawnictw starożytniczo-krajoznawczych interpretowali wieżę jako
założenie obronne na przedpolu Chełma, zob. Starożytności polskie, t. II. Poznań 1852. s. 546;
Encyklopedia Powszechna, red. S. Orgelbrandt. t. V, Warszawa 1 861. s. 211-212; jeszcze inni
widzieli w wieży założenie samodzielne nie stanowiące punktu obronnego wobec Chełma, zob.
Album lubelskie rysowane z natury przez A. Lerue. Oddział II. zeszyt IV. Chełm i wieża w Bie-
ławinie - Wieża w Stołpiu - Zamek w Sielcu - Kościół w Spasie - Pomnik Uchańskich w Ucha-
niach - Kościół w Tamogórze, Warszawa 1860, s. 20-21; Revjakin (przyp. 15), s. 135-140.
Według S. Cerchy był to zespół obronny książąt polskich, zob. S. Cercha. Gdzie znajdowały
się Grody Czerwieńskie, „Litwa i Ruś. Miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom,
krajoznawstwu i ludoznawstwu" 3, 1912. z. 1 (lipiec), s. 21-40, 30-37.
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z udziałem chełmskiego historyka-nauczyciela, Fedora Korralova, kustosza
miejscowego Muzeum Archeologicznego przy Chełmskim Prawosławnym
Bractwie Bogurodzicy. Podczas tej akcji P.P. Pokryszkin sporządził szcze-
gółową dokumentację rysunkową wszystkich elewacji21 oraz wyeksplorował
wnętrze wieży (il. 7). Jednym z ważniejszym rezultatów prac Pokryszkina
było wydobycie z wnętrza wieży fragmentów detalu architektonicznego oraz
resztek posadzki22.

Kolejne powierzchniowe badania archeologiczne wieży i jej otoczenia
przeprowadzono w roku 1952 i 1954, jednak nie przyniosły one żadnych
efektów23. W latach 1976-1978 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Chełmie zostały przeprowadzone systematyczne badania arche-
ologiczne mające na celu ustalenie charakteru nasypu towarzyszącego wieży
i wzajemnej ich relacji. Prowadziła je Irena Kutyłowska z ramienia Zakła-
du Archeologii Polski UMCS w Lublinie. W latach 1977-1978 wykonano
pomiar fotogrametryczny wieży. W rezultacie wieża wraz z tzw. gródkiem
w Stołpiu doczekały się pierwszej i - jak dotąd - jedynej próby opracowania
o charakterze monograficznym24. Ratownicze badania archeologiczne przy
południowym fundamencie wieży prowadzono w 1988 roku23. W 1996 i 1997
roku S. Gołub i T. Dzieńkowski wznowili prace wykopaliskowe, odsłaniając

21 Dokumentacja fotograficzna i rysunkowa oraz obfity zbiór korespondencji oficjalnej
z badań P.P. Pokryszkina szczęśliwie zachowały się w Archiwum Instytutu Historii Kultury
Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, Archiv Instituta Istorii Materia-
l'noj Kul'tury Rossijskoj Akademii Nauk v Sankt Patersburge [dalej: AIIMK RAN Sankt Pe-
tersburg], album 0-329. nr 735-748: album 0-369. nr 149-155; AIIMK RAN Sankt Petersburg,
Cernovye ćerteźi (karandaśnye) obmeiy, plany, rezrevy po raskopkam v Belavinskoj i Stolp'e,
fond 21, nr 23, s. 7 r. - 13 r.: Ujezdy Lublinskaja gub. Cholmskij, Janovskij ujezdy, fond 21,
nr 716. s. 130, 145-156; O podderzanii drevnych Belavinskoj i Stolp 'ewskoj basen v okresno-
stjach g. Cholm Lublinskoj gubernii, fond I, spis I, nr 23/1909 g., s. 1-66, 80-85v. W tym miej-
scu należy złożyć podziękowania historykowi dr Dariuszowi Dąbrowskiemu, przygotowujące-
mu opracowanie historyczne wieży w Stolpiu, który sprowadził cenną dokumentację dla celów
badawczych.

22 Wraz z wybuchem I wojny światowej odnalezione elementy wyposażenia wieży zagi-
nęły bądź nie zachowały się do dzisiejszego dnia, jednak zostały zarejestrowane w dokumen-
tacji rysunkowej P.P. Pokryszkina, AIIMK RAN Sankt Petersburg, Ćemovye ćerteźi... (przyp.
21), s. 9—9v., 11, 12— 12v. Jeszcze w 1912 roku szkic rysunkowy posadzki z próbą rekonstruk-
cji wykonał również i krótkim komentarzem opatrzył S. Cercha. zob. Cercha (przyp. 20). s. 37.
O zawartości wnętrza najniższych partii wieży pisał również PA. Rappoport, zob. Rappoport
(przyp. 2), s. 218; por. też Kutyłowska (przyp. 1), s. 17.

23 Z. Rajewski, O metodzie terenowych badań wczesnośredniowiecznych wiejskich zespo-
łów osadniczych, ,,Wiadomości Archeologiczne" 22, 1955, z. 2, s. 131.

24 Kutyłowska (przyp. 1).
22 Stolpie, woj. Chełmskie. Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych. Lipiec
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7. Przekrój podłużny wieży
w Stołpiu na osi północ-po-
łudnie. Widok na wewnętrz-
ną ścianę wschodnią z ujęciem
przekrojów ścian północnej i po-
łudniowej. Stan z roku 1909. Po
prawej fragmenty kamiennego
detalu architektonicznego wy-
dobyte z wnętrza wieży. A1IKM
RAN Sankt Petersburg, rys. P.P.
Pokryszkin

fragmenty kamiennego muru i bruku po północnej stronie wieży26. Ze wzglę-

1988 rok, oprać. R. Pomarański, Zamość 1988 (mpis w posiadaniu delegatury chełmskiej WKZ
w Lublinie).

26 A. Buko, T. Dzieńkowski, S. Gołub, Stołpijskie założenie (wieża i gródek) w świetle ba-
dań archeologicznych (mpis w posiadaniu delegatury chełmskiej WKZ w Lublinie); T. Dzień-
kowski, Czwarty sezon badań przy kamiennej wieży w Stołpiu, stan. 1, „Archeologia Polski
Środkowowschodniej" 3, 1998, s. 251-253. O towarzyszących konstrukcjach kamiennych
wspomina wielokrotnie literatura XIX-wieczna, zob. przyp. 15 i 19; także Rappoport (przyp.
2), s. 215.
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du na brak jasnych wniosków dotyczących chronologii założenia i wzajemnej
relacji pomiędzy wieżą, konstrukcją nasypu, a elementami innych konstruk-
cji murowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wieży, w roku 2003 ponownie
podjęto kompleksowe prace archeologiczne w ramach omówionego na wstę-
pie projektu. W sierpniu 2004 roku Pracownia Historii Architektury Wczesno-
średniowiecznej IHS UJ prowadziła inwentaryzację elewacji zewnętrznych
i wewnętrznych wieży na całej wysokości. Analizie architektonicznej podda-
no również strukturę pomieszczenia na najwyższej kondygnacji. Sporządzono
dokumentację fotograficzną, opisy inwentaryzacyjne oraz rysunkowe rozwar-
stwienie sekwencji wątków muru na dokumentacji fotogrametrycznej.

Wieloaspektowość problematyki wieży w Stołpiu wynika z szerokiego
i rozbieżnego datowania budowli. Do tej pory nie podjęto próby szczegóło-
wego rozwarstwienia faz budowlanych i określenia etapów jej użytkowania.
Większość badaczy uznaje założenie za jednorodne i funkcjonujące jednoeta-
powo, mimo iż dużych trudności przysparza kwestia oblicowanego cegłą po-
mieszczenia umieszczonego na najwyższej kondygnacji wieży. Rappoport za
Pokryszkinem powtarza, iż oblicowania cegłą górnej kondygnacji dokonano
w latach 60. XIX wieku27. Zachowuje jednak pewien margines prawdopodo-
bieństwa, iż podczas tej akcji powtórzono starsze formy górnej partii wieży28.
Rappoport nie przedstawia jasnego stanowiska na temat jednorodności całego
założenia czy możliwości przebudowy wieży w pewnym okresie jej funkcjo-
nowania. Natomiast Kutyłowska neguje tezy Rappoporta o powstaniu górnej
partii wieży w XIX wieku29 i uznaje wieżę wraz z górnym pomieszczeniem
za założenie o pełnym programie architektonicznym, powstałe podczas jednej
akcji budowlanej30.

Podążając za ustaleniem jednorodności założenia, Kutyłowska, na podsta-
wie zachowanych we wnętrzu gniazd po belkach i zewnętrznych otworach,
rekonstruuje wieżę jako budowlę o pięciu kondygnacjach31. Cztery kondy-
gnacje - w opinii badaczki - mieściły się w obrębie cylindrycznej partii wie-
ży i były pokryte drewnianymi stropami, zaś do komunikacji wewnętrznej
służyły drabiny. Zewnętrzne drewniane konstrukcje drabinowe prowadziły do
wejścia na poziomie kondygnacji czwartej32. Najwyższa, piąta kondygnacja,

27 Rappoport (przyp. 2), s. 218.
28 Tamże. s. 218.
29 Kutyłowska (przyp. 1). s. 1.
30 Tamże, s. 15-29,48-50,55.
31 I. Kutyłowska, Wczesnośredniowieczne baptysterium w Stolpiu koło Chełma, w: Najważ-

niejsze odbycia archeologiczno-architektoniczne Chełma i okolic. Materiafy z sesji naukowej
odbytej w Chełmie 1 XII 1995 r., Chełm 1997, s. 22-23.

32 Tamże, s. 21-12, 25.
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8. Wnętrze ostatniej kondygnacji wieży w Stołpiu. Apsyda we wschodniej części. Stan
z roku 2004. Fot. M. Godek
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9. Wnętrze ostatniej kondygnacji wieży w Stotpiu. Wnęka północno-wschodnia z niszą
w grubości muru. Stan z roku 1909. Rys. AIIKM RAN Sankt Petersburg
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miała plan oktogonu o programie kolistej części środkowej otoczonej wień-
cem wnęk o kształcie trapezu, zaś na osi ściany wschodniej mieściła się ap-
syda, flankowana półkolistymi niszami we wnękach bocznych. W rzucie po-
ziomym - zdaniem I. Kutyłowskiej - układ ów wyznaczał rysunek greckiego
krzyża o krótkich ramionach, z ramieniem wschodnim zakończonym apsy-
dą33. Pomieszczenie nie posiadało wewnętrznej komunikacji z niższymi par-
tiami wieży, a wejście prowadziło z zewnątrz, od strony zachodniej, z uży-
ciem ganka drewnianego okalającego górną partię wieży na poziomie ostat-
niej kondygnacji34. W opinii badaczki pomieszczenie w partii środkowej było
sklepione kopułą, zaś w bocznych sklepieniem odcinkowym i konchowym.
Wylicowame ścian cegłą stanowić miało dekoracyjną wykładzinę, a podło-
ga wyłożona była wielobarwnymi glazurowanymi płytkami ceramicznymi
o geometrycznym wykroju35.

Rappoport, opierając się na danych architektonicznych zgromadzonych
przez Pokryszkina, odnosi powstanie wieży w Stołpiu do drugiej połowy XIII
wieku i pierwszej połowy wieku XIV36. Skłonny jest wiązać powstanie wieży
z czasami Daniela Romanowicza i dużą rangą Chełma, zwraca jednak uwa-
gę na trudności w precyzyjnym datowaniu. Wydobyte w 1909 roku z wnętrza
wieży fragmenty kamiennego detalu architektonicznego, dziś uznane za zagi-
nione (il. 7), posłużyły Rappoportowi do datowania detalu na wiek XIV i przy-
puszczenia, iż mogły stanowić późniejsze dodatki37. O.M. Ioannisan przyjmu-
je pogląd Rappoporta o powstaniu wieży w drugiej połowie XIII wieku bądź
pierwszej połowie wieku XIV38. W. Zin i W. Grabski zawierają powstanie wie-
ży w latach 1210-1217 i wskazują na Leszka Białego jako fundatora budow-
li39, zaś B. Zimmer łączy wieżę z siedzibą z czasów Kazimierza Wielkiego40.
I. Kutyłowska wskazuje na przedział chronologiczny pomiędzy X a końcem

33 Tamże, s. 23.
34 Tamże, s. 25.
35 Tamże, s. 23-24.
36 Rappoport (przyp. 2), s. 219; por. B. Guerguin, Zamki w Polsce, Warszawa 1984, s. 271-

272.
37 Rappoport (przyp. 2), s. 219.
38 O.M. Ioannisan, Polśko-russkad i vengersko-russkad granicy v XI-XI1I vekach i ich oto-

brazenie v razvitii srednevekovoj architektury, w: Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne
polsko-rusko-słowackie w średniowieczu. Materiały z konferencji - Rzeszów 9-11 V 1995, red.
M. Parczewski i S. Czopek, Rzeszów 1996, s. 171.

39 W. Zin, W. Grabski, Trzy wczesnośredniowieczne baszty chełmskie, „Sprawozdania z Po-
siedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie" XI/2 (lipiec-grudzień) 1967, Kraków
1968, s. 851-852.

40 B. Zimmer, Miasto Chełm. Zarys historyczny, Warszawa-Kraków 1974, s. 19-20.
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10. Wnętrze ostatniej kondygnacji wieży w Stołpiu. Wnęka południowo-wschodnia z ni-
szą w grubości muru. Stan z roku 2004. Fot. M. Godek
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XII wieku, w ostatecznej konkluzji datuje założenie na przełom X/XI wieku,
nie wypowiadając się jednoznacznie w kwestii fundatora założenia41.

LR. Mogitić i R.I. Mogitić datują wieżę w Stołpiu na koniec XII wieku
i wskazują na założyciela dynastii Romanowiczów, Romana Mścisławowi-
cza, jako fundatora założenia42. J. Diba zaprzecza tezom I. Kutyłowskiej oraz
W. Zina i W. Grabskiego o udziale polskich władców: Henryka Sandomier-
skiego, Kazimierza Sprawiedliwego czy Leszka Białego w fundacji wieży.
Dowodzi, iż powstanie całego założenia należy wiązać z władzą Daniela Ro-
manowicza w XIII wieku43.

Niektórzy badacze wskazują na możliwość datowania wieży poprzez sto-
sowanie cegły palcówki przez warsztaty budowlane na terenie Zachodniej
Rusi. Użyta do oblicowania górnej kondygnacji cegła w literaturze przed-
miotu jest datowana szeroko na drugą połowę XIII i początek XIV wieku4",
lecz według ustaleń M.V. Malevskiej na pierwszą połowę wieku XIII, jesz-
cze przed najazdem mongolskim z 1240 r. na południowo-zachodnie części
Rusi45. Analizy metryczne cegieł palcówek prowadzą LR. Mogitića i R.I. Mo-
gitića do wniosku, że cegła o takich parametrach była stosowana już od końca
XII wieku. Datują założenie w Stołpiu na koniec XII wieku46. Analiza technik
budowlanych i data odsłonięta na płycie w cerkwi Św. Bazylego Wielkiego
we Włodzimierzu Wołyńskim zinterpretowana jako rok 1194, skłoniły bada-
czy do sformułowania tezy, iż wskazuje ona rok zakończenia budowy cerkwi,
a tym samym jest wyznacznikiem początku budowy wieży w Stołpiu przez
ten sam warsztat budowlany47.

Z narosłej wokół stołpijskiej wieży literatury można wyodrębnić dwie
główne koncepcje wpisania zabytku w łańcuch powiązań genetyczno-formal-
nych. Wynikają one przede wszystkim z datowania najwyższej kondygnacji

41 Kutyłowska (przyp. 1), s. 84-106. I. Kutyłowska, Zabytkowy zespól warowno-kultowy
w Stołpiu woj. chełmskie, „Zeszyt Biura Badań i Dokumentacji Zabytków w Chełmie" 2/81,
Lublin 1983, s. 8-11; por. U. Ruszkowska. Geneza chrześcijaństwa na ziemi chełmskiej, w: Do
piękna nadprzyrodzonego. Sesja naukowa na temat rozwoju dawnych diecezji chełmskich, ko-
ścioła rzymskokatolickiego, prawosławnego, grekokato/ickiego, t. 1: Referat)-, Chełm 2003. s. 9.

42 LR. Mogitić, R.I. Mogitić, Osoblirosti techniki mu/manna i architekturnich form Gali-
c'ko-1'b/inskogo zodćestva (X-XIVst.). „Archeologia" 1990, nr 4, s. 63-65.

43 J. Diba, Kaplica na wieży w Stołpiu i jej wołyńskie analogie, w: Do piękna nadprzyro-
dzonego (przyp. 41), s. 44.

44 RA. Rappoport. O vremenipodvlenid hruskovogo kirpića na Rusi, ,,Sovetskaa Archeolo-
gia" 1989, nr 4, s. 207-211.

45 M.V. Malevskaa, Primenenie bruskovogo kirpića v architekturę Zapadnoj Rusi vtoroj po-
loviny XIII-XIVv., „Sovetskaa Archeologia" 1989. nr 4, s. 212-222.

46 Mogitić, Mogitić (przyp. 42), s. 63-67.
47 Tamże, s. 63-64.
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wieży i jej interpretacji jako pomieszczenia sakralnego. Zależnie od przyjęte-
go stanowiska badacze konstruują tezę o wieży warownej związanej z syste-
mem obronnym bądź opowiadają się za interpretacją akcentującą wybitnie sa-
kralną rolę założenia. Przypisywane pomieszczeniu na najwyższej kondygna-
cji kolejne warianty funkcji sakralnych powodują zacieśnienie poszukiwań
typologicznych w konkretnych kręgach artystycznych.

W latach 50. XX w. Rappoport podejmuje próbę prezentacji zachowanych
bądź poświadczonych źródłami i tradycją lokalną wież na terytorium Wołynia
i Zachodniej Rusi. Wprowadza do literatury przedmiotu pojęcie wież wołyń-
skich48. Zalicza doń założenia w Stołpiu, Bieławinie, Kamieńcu Litewskim,
Lublinie oraz wzmiankowane w źródłach wieże w Brześciu, Chełmie, Czer-
toryjsku, Grodnie i Uhrusku. Przypuszcza istnienie podobnych w Spasie koło
Stołpia i Czerniejewie49. Próbę typologii tzw. „wież typu wołyńskiego" po-
dejmuje na nowo Kutyłowska. W oparciu o zaproponowany przez Rappopor-
ta schemat militarnych „wież typu wołyńskiego", dokonuje próby ponownego
uporządkowania grupy wież potwierdzonych archeologicznie i wzmiankowa-
nych źródłowo, uwzględniając nowe ustalenia archeologiczne i historyczne50.
W rezultacie odrzuca tezy Rappoporta o systemie wież obronnych „typu wo-
łyńskiego"31.

W konsekwencji przyjęcia wczesnej metryki pomieszczenia na ostatniej
kondygnacji i uznania jednorodności założenia, Kutyłowska opowiada się za
funkcją sakralną i interpretuje wieżę jako podstawę wywyższonej kaplicy32,
do której najbliższymi analogiami są wieże mieszkalno-obronne z kaplicą,

48 Rappoport (przyp. 2) s. 220-222; RA. Rappoport, Oboronitel'nye sooruźenid Zapadnoj
VolyniXIII-XIVvv., „Światowit" 24, 1962, s. 621, 626.

49 Rappoport (przyp. 2), s. 219-222. O.M. Ioannisan przyjmuje ogólnikowo stanowisko
RA. Rappoporta, włączając wieżę w Stołpiu do grupy wież obronnych powstających na Wo-
łyniu wraz z pobliską wieżą w Bieławinie koło Chełma, jak i Kamieńcu Litewskim (obecnie
na terenie Białorusi), zob. O.M. Ioannisan, K istorii polsko-russkich architekturnych syjazej
v końce XI - naćale XIII u, w: Drevnerusskoe iskuss(vo. Rus' i strony vizantijskogo mira. XII
vek, St.-Peterburg 2002, s. 227-228. Ostatnie badania archeologiczne na uroczyskach zloka-
lizowanych nad Bugiem w okolicach Nowouhruskiego (Ukraina) potwierdziły istnienie tam
fundamentów czworobocznej wieży w obrębie grodziska, zob. J. Mazuryk, O. Ostapiuk, Ar-
cheologiczne badania latopisowego Uhrowieska na Wołyniu, „Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty
Muzealne" 1, 2003, s. 45-60.

50 I. Kutyłowska, Nowe dane o budowlach wieżowych tzw. ,,wołyńskiego typu" kolo Cheł-
ma i na pograniczu polsko-ruskim, w: Najważniejsze odbycia archeologiczno-architektoniczne
Chełma i okolic (przyp. 31), s. 59-65.

51 Kutyłowska (przyp. 50), s. 65.
52 Kutyłowska (przyp. 41), s. 3; Kutyłowska (przyp. 31), s. 27.
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jak donżon w Charost w środkowej Francji z XI wieku53, wieża w monasty-
rze pod wezwaniem Św. Jana Rylskiego w Bułgarii-4, datowana na pierw-
szą połowę XIV wieku lub też wieża w Murowanej Goślinie pod Poznaniem
z XI wieku55. Rozważając plan i funkcję najwyższej kondygnacji, Kutyłow-
ska wskazuje na analogie z wczesnochrześcijańskimi baptysteriami i wpisu-
je typ pomieszczenia w ciąg oktogonalnych świątyń o prostokątnym obrysie
zewnętrznym, jak baptysteria i martyria z terenów Syrii, Dalmacji, północnej
Italii, południowej Francji i Szwajcarii, datowanych na okres od VI do IX/X
wieku56. Próba analizy formalno-stylistycznej pozwala badaczce przyjąć sta-
nowisko, iż najbliższą analogią na ziemiach polskich jest wczesnopiastowskie
założenie na Ostrowie Lednickim-7. Tezy I. Kutyłowskiej zyskują aprobatę ze
strony U. Ruszkowskiej38. Wskazuje ona na budowle centralne na Wawelu,
w Cieszynie, Wiślicy oraz palatia na Ostrowie Lednickim, w Gieczu i Prze-
myślu, a idea podłużnego budynku sprzężonego z rotundą - w opinii badaczki
- zyskuje pełną realizację w Stołpiu w zespole kamiennej wieży z kaplicą na
jej najwyższej kondygnacji119.

Poglądy formułowane przez Kutyłowską i Ruszkowską dotyczące gene-
zy formalno-stylowej najwyższej kondygnacji wieży doczekały się reakcji
w ukraińskiej literaturze przedmiotu i są szeroko negowane przez badaczy
ukraińskich. Ów temat w opracowaniach dotyczących architektury zachod-
niego Wołynia i ziemi chełmskiej podejmuje między innymi J. Diba60. Na
podstawie analizy techniki budowlanej i dyspozycji wnętrza, odrzuca możli-
wość bezpośredniej inspiracji budowli wczesnochrześcijańskimi baptysteria-
mi. Za najwłaściwszy ideowo przykład i prototyp dla wieży w Stołpiu uważa
zespół Św. Szymona Słupnika w Kalat-Seman z końca V wieku położony nie-
daleko Antiochii61. Według Diby, bezpośredni wzorzec i bliskie terytorialnie

53 Kutyłowską (przyp. 1). s. 82.
54 Kutyłowską (przyp. 41), s. 9; Kutyłowską (przyp. 1), s. 82-84, 102.
55 Kutyłowską (przyp. 1), s. 78; Kutyłowską (przyp. 41), s. 9.
56 I. Kutyłowską, Zabytkowy zespól z wczesnego średniowiecza w Stołpiu, woj. chełmskie.

Ostatnie wyniki badań archeologiczno-architektonicznych. .,Folia Socictatis Scientiarum Lu-
blinensis" 24, 1982, Hum. 1, s. 49; Kutyłowską (przyp. 1), s. 84, 98. 104; Kutyłowską (przyp.
31), s. 30.

57 Kutyłowską (przyp. 1), s. 77, 82-84; Kutyłowską (przyp. 31), s. 30, 31.
58 Ruszkowska (przyp. 41). s. 8-11.
59 Tamże, s. 10-11.
60 J. Diba, Etnokonfesijna prinaleźnist' rotond X-XIII st. ukraińsko-polskogo ta ukrainśko-

ugorskogo porubizźa, „Narodoznavći Zośki" 2000. nr 2, s. 226-227; tenże, Dr; mcdovidomi
rotondi knażoi dobi, Zapiski Naukovogo Tovaristva imeni Śevćenka, t. CCXLI. Prąci KomisiT
architekturi ta mistobuduvanna, L'viv 2001, s. 248-274.

61 Diba (przyp. 43), s. 40.
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pokrewieństwo formalne stanowi jednak chram-rotunda Monastyru Michaj-
łowskiego we Włodzimierzu, datowana na XII/XIII wiek, cerkiew Św. Bazy-
lego Wielkiego we Włodzimierzu z XIII wieku oraz kaplica-rotunda w Czer-
nichowicach koło Zbaraża z drugiej połowy XIII lub początku wieku XIV62.
LR. Mogitić i R.I. Mogitić zwracająuwagę na pokrewieństwo formy ostatniej
kondygnacji wieży w Stołpiu do cerkwi Św. Bazylego Wielkiego we Wło-
dzimierzu Wołyńskim63. O.M. Ioannisan zwraca uwagę na formalne ukształ-
towanie wieży jako założenia obronno-mieszkalnego połączonego z kaplicą
i wpisującego się w tradycje budownictwa romańskiego. Zdaniem Ioannisana
takie wpływy są widoczne na Rusi w innych wieżowych założeniach z Bie-
ławina koło Chełma i Kamieńca Litewskiego, powstałych w XII-XIV wieku
z wykorzystaniem form z repertuaru tradycji architektonicznych Zachodu na
pograniczu polsko-ruskim64. Kutyłowska wiąże początki wieżowej architek-
tury murowanej między Wisłą a Bugiem z działalnością inwestycyjną pań-
stwa piastowskiego, a formy te w późniejszym okresie stanowiły wzorce na-
śladowane przez wschodnich sąsiadów65.

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii dotyczących interpretacji
założenia jest problem pełnionej przez nie funkcji. Pomijając w tym miej-
scu tezy o pogańskiej świątyni bałwochwalczej, podnoszone w XIX wieku,
a oparte na przekazach legendarnych, badacze XIX-wieczni zgodnie upatrują
w budowli typowe założenie obronno-militame, spierając się jedynie w spra-
wie obronno-strategicznej relacji wieży w Stołpiu wobec Chełma. Niezależ-
nie od tego, czy przyjmowano piastowską czy też ruską genezę wieży, wśród
licznych opinii brakuje głosu dotyczącego kaplicy na najwyższej kondygna-
cji. Wątek ten jest całkowicie pominięty w stanie badań z XIX i początków
XX wieku. Trudno przystąpić do prezentacji szerokiego wachlarza poglądów
w opracowaniach powojennych i współczesnych bez zwrócenia uwagi na ów
znaczący brak66.

W opinii Rappoporta była to samodzielna wieża obronno-militama lub po-
zostałość całego kompleksu zamkowego67. Powstanie jej wiąże badacz z bu-

62 Tamże, s. 36-51.
63 Mogitić, Mogitić, (przyp. 42), s. 63-64.
64 O.M. Ioannisan, Chramy-rotondy v Drevnej Rusi, w: Ierusalim v russkoj kulturę, red.

A. Batalov, A. Lidov, Moskva 1994, s. 112; Ioannisan (przyp. 49), s. 227-228.
65 Kutyłowska (przyp. 50), s. 65.
66 Zob. przyp. 19.
67 Rappoport (przyp. 2), s. 215-219; RA. Rappoport, Yoennoe zodćes1vo zapadnorusskich

zemel'X-XIV w., Leningrad 1967 (=Materialy i issledovania po archeologii SSSR, nr 140),
s. 104. 146. 163.
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dową dużego systemu militarnego ziemi chełmskiej i zachodniego Wołynia68.
Z tą tezą jest skłonny zgodzić się Ioanmsan69. Z. Rajewski postrzega wieżę
jako część późnośredniowiecznej siedziby rycerskiej70. W. Zin i W. Grabski
sugerują ogólnikowo istnienie tu zespołu obronnego71, z kolei B. Guerguin lo-
kalizuje tam wieżę obronną umieszczoną na drodze do Chełma72.

Nacisk położony na istnienie pomieszczenia sakralnego (kaplicy) w górnej
partii wieży, jej forma i odnoszony doń zespół analogii formalnych determi-
nują pogląd lansowany przez drugą grupę badaczy, upatrujących w założeniu
funkcję sakralną. Według Kutyłowskiej wieża stanowiła założenie warowno-
kultowe z baptysterium na najwyższej kondygnacji. Pogląd ten argumentuje
genezą formy pomieszczenia w architekturze wczesnopiastowskiej73. W opi-
nii ukraińskich badaczy LR. Mogitića oraz R.I. Mogitića ostatnia kondygna-
cja wieży stanowiła kaplicę-chram w obrębie założenia o funkcji warowno-
kultowej74. A. Buko interpretuje wieżę wraz z kaplicą jako założenie jedno-
rodne będące eremickim monastyrem bizantyńskim powstałym na rubieżach
kręgu cywilizacyjnego w celu nadzorowania chrystianizacji państwa ruskie-
go w okresie jego powstania73, zaś analiza architektoniczna i poszukiwania
typologiczne prowadzą J. Dibę do wniosku, iż wieża stanowiła monastyr na
kształt wieży-słupa, nawiązujący do idei życia w ascezie proponowanej przez
Szymona Słupnika76.

Przedstawione w dotychczasowych badaniach poglądy dotyczące po-
wstania i funkcjonowania wieży w Stołpiu rozpinają jej chronologię szeroko,
na okres od X do XIV wieku. Przynależność polityczno-terytorialna i funk-
cja wieży-stołpu stanowi temat polemiki pomiędzy badaczami rosyjskimi
i ukraińskimi, wiążącymi założenie z ruskim kręgiem kulturowym, a niektó-
rymi badaczami polskimi upatrującymi w nim fundację kręgu władzy pia-
stowskiej. Wyodrębnić można dwie główne koncepcje genezy formalno-sty-

68 Rappoport (przyp. 2), s. 221-222.
69 Ioannisan (przyp. 38), s. 171.
70 Rajewski (przyp. 23), s. 131.
71 Zin, Grabski (przyp. 39), s. 851-852.
72 Guerguin (przyp. 36), s. 271-272.
73 Kutyłowska (przyp. 1), s. 98-106; Kutyłowska (przyp. 41). s. 8-11; Kutyłowska

(przyp. 56), s. 43-50; Kutyłowska (przyp. 31), s. 19-38; Kutyłowska (przyp. 50). s. 63; por.
Ruszkowska (przyp. 41). s. 10-11.

74 Mogitić, Mogitić, (przyp. 42), s. 63-64.
75 A. Buko, Małopolska „czeska " i Małopolska „polańska ". w: Ziemie polskie w X wieku

i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, red. H. Samsonowicz. Kraków 2000,
s. 157-158.

76 Diba (przyp. 43), s. 40-45.
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lowej. Wynikają one przede wszystkim z datowania najwyższej kondygnacji
wieży i jej interpretacji jako pomieszczenia sakralnego. Zależnie od tego na
jednym biegunie aktualnego stanu badań funkcjonuje pogląd o wieży warow-
nej związanej z systemem obronnym, na drugim z kolei dominuje interpreta-
cja podkreślająca wybitnie sakralną rolę wieży i jej otoczenia. Z natury rzeczy
obronny charakter wieży był rozpatrywany także w kontekście topografii ca-
łego regionu i ustaleń historycznych dotyczących dziejów ziemi chełmskiej.
W dotychczasowym stanie badań pomieszczenie na najwyższej kondygnacji
wieży pełniło już różnorodne funkcje sakralne, od oratorium, kaplicy klasz-
tornej, baptysterium, budowli misyjnej, do chramu książęcego czy eremu m-
sko-bizantyńskiego. Próby wskazania genezy formalno-stylowej opierają się
przede wszystkim na analizie górnej kondygnacji i ograniczają się do umiesz-
czenia wieży w Stołpiu w kręgu wież tzw. typu wołyńskiego lub w ramach
ogólnej klasyfikacji budowli centralnych o funkcji sakralnej od czasów wcze-
snochrześcijańskich. Problemy z jednoznacznym określeniem typu i rekon-
strukcji pierwotnej formy wnętrza najwyższej kondygnacji powodują bądź
zdecydowane opowiedzenie się za genezą wschodnią (rusko-bizantyńską lub
bizantyńską), bądź podkreślanie korzeni wczesnopiastowskich, związanych
z kręgiem zachodnim.

Rozbieżności w ustaleniach i sprzeczne z sobą poglądy wielu badaczy le-
gły u podstaw realizowanego obecnie projektu badawczego. Ma on za zadanie
dostarczenie wiarygodnych danych dotyczących nie tylko samej wieży, ale
także jej najbliższego otoczenia, tak zwanego gródka. Interdyscyplinarny cha-
rakter badań pozwoli na skonfrontowanie analiz samej architektury (analizy
fizykochemiczne materiału budowlanego, rozwarstwienie partii pierwotnych
i rekonstruowanych, rekonstrukcja i analiza formy) z wynikami badań paleo-
geologicznych, stratygrafią rejonu wieży i analizą uzyskanego w toku badań
archeologicznych materiału ceramicznego. Dopiero pełne spektrum badań po-
może w sformułowaniu wniosków i tez, będących wynikiem planowych dzia-
łań badawczych, a nie jedynie intelektualnych spekulacji.

The Architecture of the Stone Tower at Stołpie near Chełm
- An Outline of Research Issues

In 2003 and 2004 the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy
of Sciences in Warsaw conducted archaeological excavations at Stołpie, about 10 km
west of Chełm. The object of the researchers' interest was a stone tower and a man-
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madę bank abutting on lt. Within this project the Laboratory of the History of Early
Medieval Architecture at the Institute of the History of Art, Jagiellonian University,
under the direction of Dr Teresa Rodzińska-Chorąży, collaborated with the archaeological
expedition. This paper gives a brief presentation on the state of the research work aimed
at reconstructing the original form, dating. and interpreting the architecture of the Stołpie
tower.

The tower, located in the immediate proximity of the main route from Lublin to Chełm,
a mere few metres south of the edge of the road. is incorporated into the north-eastern edge
of a mound-like bank. At the foot of the bank, on its west side, some headsprings spurt
out to form a smali pool. The plan of the tower is ąuadrilateral, almost square, whereas
its interior up to the top storey is cylindrical-ellipsoid in form. On the top storey the
interior widens and turns into an octagon with an apse in its eastem part. The tower was
built of stone dressed into irregular ashlars, only the interior of the top storey being faced
with fingerprint-marked brick. Ali the elevations of the tower are pierced with numerous
openings on various levels. The tower is entered through an opening in the west wali,
reached from the present level of the mound. Today the tower has no inner divisions or a
roof, but numerous pockets for floor beams have been preserved on its different levels. Its
top storey is an octagon formed by shallow trapezoidal recesses in the walls on the north-
south axis and on diagonal axes and by a deep apse in the eastern part. This apse is flanked
by arched semicircular mches in the thickness of the wali which are located in the adjacent
north-east and south-east recesses and which slightly differ in size and depth. The interior
bears traces of repeated rebuilding.

The earliest source information about Stołpie can be found in the Halicz-Volhynian
chronicie and refers to the first ąuarter of the 13th century. The next reference. in the
1359 document, concerns Chotko of Stołpie. In 1440 an Orthodox priest, Vavila, from the
Church of Our Saviour (Spas) is mentioned in the first source reference to an Orthodox
church with this dedication, located near the donjon (stołp). Each of these mentions
pertains to the place whose name probably derived from the building existing there. An
exception is the work written by the Uniate bishop of Chełm, Jakub Susza (1684), in
which he gives several versions of the local orał tradition regarding the towers at Stołpie
and near Chełm.

The tower was repaired repeatedly in the 19,h and at the beginning of the 20!h century,
this involving considerable interference in the structure of the building. It underwent
extensive changes during the ruinous conservation in 1948. The earliest studies of the
Stołpie tower appeared in the first half of the 19th century. It was first examined in 1909 by
a Petersburg academician-architect, P.P. Pokryshkin. Between 1976 and 1978 systematic
archaeological exploration was carried out under the direction of I. Kutyłowska, resulting
in the first and thus far single attempt at a monograph of the tower together with the so-
called smali castle (gródek).

The multiplicity of issues concerning the Stołpie tower is a conseąuence of its divcrgent
dating. The majority of researchers consider the layout to have been homogeneous and to
have functioned in one period, although considerable difficulties arise on account of the
brick-faced interior on the top storey of the tower. PA. Rappoport repeats after Pokryshkin
that the top-storey interior was faced with brick in the 1860s, admitting the possibility that
during this procedurę the older form of the upper part of the tower was repeated. However,
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Kutyłowska considers the tower with the upper room as a layout with a complete
programme, which was erected during one building operation. Rappoport dates the Stołpie
tower to the second half of the 13th and first half of the 14th centuries, whereas Kutyłowska
indicates the time bracket between the 10th and late 12th centuries, in her finał conclusion
dating it at the turn of the 10th and lllh centuries but abstaining froni an unequivocal
suggestion as to the founder of the structure. The Ukrainian scholars LR. Mogitić and R.I.
Mogitić date the tower to the end of the 12th century and point to Roman Mstislavovich
as its founder. However, J. Diba argues that the entire layout should be linked with Daniel
Romanovich and that it was erected during the 13th century. Some researchers indicate
the possibility of dating the tower on the basis of the use of fmgerprint-marked bricks by
building workshops in Western Ruthenia. The brick facing the top storey is dated in the
literaturę in a wide rangę from the end of the 12th to the second half of the 13th or early
14th century.

In the literaturę dealing with the Stołpie tower one can distinguish two main concepts
of entering the monument in a seąuence of genetic-formal connections. They are based
on the dating of the top storey of the tower and its interpretation as a sacred interior.
Depending on the adopted view the researchers either advance the thesis of a fortified
tower connected with a system of defences or are in favour of an inteipretation which
emphasizes the religious character of the layout. The successive variants of religious
functions ascribed to the room on the top storey result in the narrowing of the scope of
typological ąuest to particular artistic circles. Rappoport undertook an attempt to present
the towers in Volhynia and Western Ruthenia and introduced the notion of Volhynian
towers connected with a military system, including the layout at Stołpie.

In conseąuence of adopting the early date of the room on the top storey and
emphasizing the programme of this room with a circular central part surrounded by a ring
of recesses, an apse, and niches, Kutyłowska interprets the tower as the base of an elevated
chapel for which the closest analogies are dwelling-defensive towers with a chapel, such
as the donjon in Charost in central France (lllh century) or the tower in the monastery
of St John of Rila in Bułgaria (lst half of 14th century). Furthermore, she indicates some
analogies to Early Christian baptisteries and includes this type of interior in the group of
churches octagonal inside but rectangular outside, such as the baptisteries and martyria
in Syria, Dalmatia, northem Italy, southern France, and Switzerland. In her opinion its
closest analogy is the Early Piast layout on Ostrów Lednicki. Kutyłowska associates the
foundation of the tower with the Piast state's investments. Her views are generally rejected
by Ukrainian scholars. J. Dyba excludes the possibility that the building was inspired by
Early Christian baptisteries and considers the /monastic/ complex of St Simeon Stylites
in Kalat-Seman (end of 5th century) to be the ideological prototype of the Stołpie tower.
He finds a direct model for and a close formal affinity to the tower in the rotunda of the
Mikhailovski Monastery in Vladimir (12lh/13th cent.), the Orthodox Church of St Basil the
Great in Vladimir (13th century), and the rotunda at Chemikovitse near Zbarazh (2nd half
of 13th/mid-14th cent.).

One of the most controversial ąuestions concerning the interpretation of the layout
is that of its function. The 19th century researchers unanimously saw the structure as a
typical defensive layout, disagreeing only about its defensive-strategic position in relation
to Chełm. Among the numerous opinions there is none that would refer to a chapel on the
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top storey. According to Rappoport, it either was a separate defensive tower or is a relic
of a castle complex. He associated its erection with the construction of a large system of
fortifications in the Chełm district and in western Volhynia. Emphasis laid on the existence
of a sacred interior (chapel) in the upper part of the tower. as well as its form and a group
of formal analogies to it determine the view held by the second group of scholars who
ascribe a religious function to the layout. In Kutyłowska's opinion the tower functioned
as a stronghold and a place of worship. with a baptisteiy on the top storey. The Ukrainian
researchers I.R. Mogitić and R.I. Mogitić mamtain that the top storey of the tower was a
chapel within the layout built for defence and religious cult. A. Buko interprets the tower
together with the chapel as a homogeneous structure which was a Byzantine eremitical
monastery erected on the outskirts of Christian civilization for the purpose of controlling
the Christianization of the Russian state in the period of its establishment. In Dyba's
opinion this was a monastery in the form of a tower-pillar. referring to the idea of an
ascetic way of life as proposed by Simeon Stylites.

Depending on how the origins and function of the Stołpie tower are viewed. its dating
ranges from the 10th to 14th centuries. The political-territorial status and the function of the
donjon are the subject of a polemic between the Russian and Ukrainian scholars. who link
the layout with the Ruthenian cuhural circle. and some Polish researchers who maintain
that it was founded by someone from the circle of the Piast rulers. Two main concepts of
its formal-stylistic origins may be distinguished. They result chiefly from the dating of the
top storey of the tower and its inteipretation as a place of worship. Accordingly. at one pole
of the present state of research is a view about a fortified tower connected with a system
of defences and at the other the prevailing inteipretation which emphasizes the definitely
religious role of the tower and its immediate surroundings. Naturally, the defensive
character of the tower was also discussed in the context of the topography of the entire
region and historical fmdings on the history of the Chełm district. In the light of the studies
carried out thus far the room on the top storey of the tower performed diverse religious
functions from those of an oratory. monastic chapel, baptistery. and missionary building
to those of a ducal tempie and a Ruthenian-Byzantine hermitage. Attempts to indicate its
formal-stylistic origins are based above all on analysis of the upper storey and are limited
to placing the Stołpie tower in the group of the so-called „Volhynian-type" towers or
within the generał classification of centrally-planned structures with a religious function
sińce the Early Christian period. Problems with the clear-cut definition of the type of the
top-storey interior and with the reconstruction of its original form lead either to a firm
conviction that it is of Eastern (Ruthenian-Byzantine or Byzantine) origin or to emphasis
on its Early-Piast roots linked with Western civilization. These divergent fmdings underlay
the ongoing research project. The interdisciplinary character of investigations will pennit
a comparison of analyses of the architecture itself with the results of palaeogeological
examinations, the stratigraphy of the suiroundings of the tower. and analysis of the ceramic
materiał found during archaeological excavations. A fuli spectrum of investigations will
help to formulate conclusions and theses that will be the result of planned research and not
only intellectual speculations.
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