KRZYŻTOPÓR
Tomasz Kuls

Pierwsze próby badań historycznych zamku Krzyżtopór w Ujeździe podjęto w 2. poł. XIX w.
Jednak ówczesne opracowania powtarzają za Klementyną z Tańskich Hoffmanową głównie
widomości stanowiące w istocie legendę tej budowli. Niemniej, pewne fakty można ustalić.

Stanisław Tomkowicz dotarł do źródeł historycznych świadczących o tym, że przy budowie
Krzyżtoporu był zatrudniony Laurentius Meretor de Sene in Grizonia (Wawrzyniec Senes).
Wprawdzie Tomkowicz uznał go za autora projektu, jednak wskazane źródła tego
nie potwierdzają. Tomkowicz stwierdził też, że główną inspiracją dla projektu zamku
była rezydencja rodziny Farnese w Caprarola. Dziś wydaje się to zbyt daleko
idącym uproszczeniem.

Zamek Krzyżtopór to jeden z tych obiektów, które trzeba analizować w różnych
płaszczyznach. Pierwsza to sfera metafizyczna, opierającą się na określonej symbolice, która
miała dla koncepcji budowli fundamentalne znaczenie. Druga – ideologiczna (polityczna)
uwzględniająca elementy innej symboliki, mającej budować status właściciela zgodnie ze
staropolskim powiedzeniem: jak cię widzą, tak cię piszą. Działania odbywające się w tej
sferze mają charakter zmienny, są modyfikowane stosownie do zmieniającej się sytuacji.
Trzecia płaszczyzna to sfera stricte architektoniczna, która z jednej strony, jest środkiem do
wyrażania powyższych idei, a z drugiej, stanowi samoistny twór zbudowany według
właściwych dla siebie zasad. Fakt, że na przestrzeni wieków zamek nie był poddawany
istotnym przebudowom, a jego mury zachowały się właściwie w pierwotnej formie, znacząco
ułatwia badania. Analiza struktury zamku i zgłębianie dostępnych informacji historycznych
dotyczących Krzysztofa Ossolińskiego mają na celu odnalezienie i zrekonstruowanie pomysłu,
który zmaterializował się w kompozycji założenia rezydencjonalno-ogrodowego w Ujeździe.
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Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, stan obecny. Obszar ogrodów otacza adaptacja wg projektu Zbigniewa
Myczkowskiego i Jerzego Wowczaka. Fot. FOTOACC Grzegorz Łobodziński

W XV i XVI w. prowadzone były rozważania nad optymalnym kształtem budowli obronnych.
Renesansowa koncepcja miasta idealnego nakazywała utrzymanie formy koncentrycznej.
Badano bastiony, poszukując kształtu najbardziej odpowiedniego do prowadzenia obrony.
Chodziło też o zachowanie minimalnej ich liczby i jak najmniejszej wielkości całego obiektu.
W grę wchodziły oczywiście koszty realizacji takich założeń. Za optymalny uznano plan
pięciokąta. Na tej podstawie Antonio da Sangallo Młodszy zaprojektował w 1533 r. cytadelę
we Florencji. W 1534 r. rozpoczął budowę Palazzo Farnese w Caprarola, dokończoną przez
Giacoma Vignolę. Także na planie pięciokąta zaprojektował Sangallo cytadelę w Piacenzy.
W 1564 r. zbudowano cytadelę w Turynie. Projektant Francesco Paciotto również wybrał
plan pięciokąta foremnego, podobnie jak wzorujący się na nim Simone Moschino, realizujący
w 1596 r. cytadelę w Parmie. Być może właśnie z powodu optymalnych warunków
obronnych Krzysztof Ossoliński wybrał ten kształt dla swojej twierdzy.
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Tworzący w XVI w. teoretyk architektury Francesco di Giorgio Martini w swym traktacie
odnosi plan pięciobocznej fortecy do postaci ludzkiej – poszczególne części ciała są
jednocześnie elementami budowli symbolizującej właściciela.

Plan murów Krzyżtoporu opisany na postaci człowieka wpisanego w pentagram z dzieła Libri tres de occulta
philosophia Heinricha Corneliusa Agrippy von Nettesheim

Z kolei pentagram – figura, na której opisany jest pięciokąt – uważany był za znak magiczny
już w starożytności. Pięć wierzchołków gwiazdy ma w magii bardzo różną symbolikę. To pięć
światów: fizyczny, eteryczny, astralny, mentalny i duchowy. To też pięć zmysłów, którymi
odbieramy otaczający nas świat. Cesarz Konstantyn używał pentagramu jako pieczęci
i amuletu, mającego chronić go przed złymi duchami. Wizerunek postaci ludzkiej
w pentagramie wpisanym w okrąg pojawiał się w pismach filozofów renesansowych.
Pentagram symbolizuje tu doskonałą harmonię człowieka i kosmosu.

Jeśli w plan zamku Krzyżtopór wpiszemy wizerunek człowieka, wtedy źródło bijące pod
ośmioboczną wieżą może symbolizować rozum i wypływającą z niego mądrość.
Na przedstawionym diagramie symbole na kręgu zewnętrznym oznaczają planety. Ich skład
i wzajemne położenie, ustalane przez astrologa, miały znaczenia dla skutecznej ochrony
osoby, którą symbolizowała postać wewnątrz kręgu.
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Ten rysunek, uzupełniony przeze mnie o plan murów Krzyżtoporu, pochodzi z dzieła
noszącego tytuł Libri tres de occulta philosophia (O filozofii tajemnej trzy księgi). Autor,
Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, zmarły w 1535 r. niemiecki filozof, studiował
także medycynę i prawo. Ponadto parał się magią, okultyzmem, astrologią i alchemią.
Na razie nie udało się ustalić, jakie ciała niebieskie znalazłyby się w diagramie Krzysztofa
Ossolińskiego. Gdybyśmy posiedli tę wiedzę, moglibyśmy spróbować połączyć je z nazwami
pięciu bastionów: Barbakan, Dla Ciebie, Smok, Szary Mnich, Korona. Niestety nie wiemy,
w którym momencie planowania zamku zostały one określone. Wiedzę o nich czerpiemy
z planu Erika Dahlbergha, powstałego jednak po 1657 r. Jeżeli bastiony zostały nazwane na
etapie planowania, ich nazwy mają znaczenie dla teorii astrologicznej. Jeśli jednak zostały
one nadane w trakcie krystalizowania się programu ideowego, mającego znaczenie dla
działalności publicznej właściciela, wtedy ich znaczenie będzie zgoła inne, niezwiązane już
z genezą zamku. Nazwy bastionów z pewnością są symboliczne. Ich ukryte znaczenie nie jest
dziś dla nas czytelne i może stanowić pewien kod, parafrazując tytuł słynnej powieści Dana
Browna – kod Krzyżtoporu.

Sam Ossoliński używa w dokumentach nazwy: Krzyżtopór, w odniesieniu do zamku. Jest ona
rebusem, który można rozwiązać na kilka sposobów. Na przykład, dwa składające się na nią
elementy symbolizują: krzyż – Kościół – i topór – narzędzie do walki z jego wrogami. Inna
teoria na ten temat zakłada, że nazwa zamku pochodzi od imienia Krzysztof, w XVII w.
pisanego przez „sz” i „ph”: Krzysztoph. W Polsce imię to nadawane było od XIV w. Jest ono
pochodzenia greckiego, powstało od słów: Christos (Chrystus) i phero (nieść). Oznacza:
niosący (w sobie) Chrystusa. Najbliższa oryginału jest angielska wersja Christopher, łacińska
to Cristophorus, a włoska – Cristoforo.

Dodatkowy zamęt w tej kwestii wprowadził dokument nazywany planem Dahlbergha.
Widniejąca na nim nazwa zamku to: CHRZISTOPORA, wyraz fonetycznie zbliżony do Krzysztof
ma końcówkę „a” charakterystyczną dla rodzaju żeńskiego. Używana dzisiaj nazwa:
Krzyżtopór, rodzaju męskiego, odnosi się do określenia: zamek (także słowo rodzaju
męskiego). Ówcześnie budowle obronne określane były przeważnie mianem twierdzy, a więc
słowem rodzaju żeńskiego (tak jak włoska fortezza). Wiele imion męskich posiada swoje
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żeńskie odmiany, więc to, że twierdza nazywana była Krzyżtopora, wydaje się
całkiem naturalne.

Dwa symbole strzegące bramy zamku to przede wszystkim herby rodzicielskie Krzysztofa
Ossolińskiego. Topór jest herbem Ossolińskich. Krzyż – główny element matczynego herbu
Dębno, w którym występuje też przypominający literę „w” element heraldyczny,
tzw. łękawica, samodzielnie występująca jako herb o nazwie Abdank. Wizerunki obu herbów
zostały użyte w lustrzanym odbiciu – łękawica w herbie Dębno znajduje się pod prawym
ramieniem krzyża, a topór na tarczy herbowej zwrócony jest ostrzem w lewo.

Brama zamku Krzyżtopór – stan obecny, fot. Tomasz Kuls

Plan Dahlbergha jest prawdopodobnie odrysem z pierwotnego rysunku projektowego.
Świadczą o tym różnice pomiędzy rysunkiem a stanem rzeczywistym. Zamek w Ujeździe
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nigdy nie mógł posiadać wypełnionej wodą fosy, która jest widoczna na planie Szweda. Ale
inne elementy z projektu przyziemia, takie jak: kaplica, klatki schodowe, łaźnia, kuchnia (lub
ich pozostałości), odnajdujemy w naturze. Zatem w tej części plan Dahlberga jest zgodny ze
stanem faktycznym.

Od 1638 r. zamek był rezydencją wojewody sandomierskiego. Miał przynosić zaszczyt
wszystkim obywatelom województwa. Po zakończeniu budowy w centralnym miejscu
dziedzińca eliptycznego, na attyce II piętra, na osi głównej vis-à-vis bramy umieszczono
inskrypcję, która o tym świadczyła:
OJCZYZNIE MEY POLSKIEY
WOJEWÓDZTWU SENDOMIRSKIEMU
BRACI MEY MIŁEY
W HONOR DOMÓW ICH
KRZYSZTOPH NA TENCZYNA OSSOLINSKI
WOJEWODA SENDOMIERSKI
WYSTAWIŁ 1644
Być może właśnie wtedy została wzniesiona nad bramą wieża z zegarem, akcentująca wjazd
do zamku, która podniosła status rezydencji, wyróżniając ją wśród innych siedzib
magnackich. Odkiedy ją wybudowano, zamek w Ujeździe przypominał Zamek Królewski
w Warszawie, w którym wjazd na dziedziniec także wiódł przez bramę w wieży zegarowej.

Na przełomie sierpnia i września 1644 r. zamek był świadkiem największej chwały swego
właściciela: z kilkudniową wizytą bawił tu wówczas król Władysław IV wraz z dworem. Być
może krzyżtoporska propaganda z galerią przodków – 40 portretami malowanymi wokół
eliptycznego dziedzińca – kierowana była właśnie do króla. Miała go przekonać, że rodzina
Ossolińskich, mająca tak rozległe koligacje, może udzielić panującemu silnego wsparcia.

O tym, że wnętrza w zamku Krzyżtopór posiadały wykończenie dorównujące powyższym
przykładom, świadczą fragmenty marmurowych portali odkryte przez archeologów w 2010 r.
Najokazalszym pomieszczeniem I piętra była usytuowana na osi głównej wielka sala. Jej
architektura nawiązywała do elewacji dziedzińca eliptycznego. Świadczą o tym zachowane
murowane pilastry i wnęki na filarach międzyokiennych. Sala o powierzchni 220 mkw. miała
wysokość ok. 13 m do gzymsu i ok. 16 m do stropu. Dwukondygnacyjne pomieszczenie było
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nakryte dekorowanym stropem opartym na wysokich fasetach. Posiadało też obiegającą je
wkoło galeryjkę, dostępną z krużganków II piętra. Ściany mogły zdobić malatury w kolorach
cesarskiego porfiru i serpentynitu.

Jest w zamku pewien obszar, który nie ma żadnych odniesień do architektury polskiej okresu
1. poł. XVII w.

To znajdująca się na głównej osi założenia część piwnic, stanowiąca

jednocześnie drogę do położonych za murami ogrodów zamkowych.

Nowe światło na sprawę istnienia w Krzyżtoporze legendarnego akwarium, rzucił prof.
Marcin Fabiański w artykule O genezie architektury pałacu Krzyżtopór w Ujeździe i jego
dekoracji („Biuletyn Historii Sztuki” 1996, nr 3–4). Przekonanie o istnieniu niegdyś owego
akwarium doprowadziło do wskazania jego przypuszczalnej lokalizacji. To z kolei
spowodowało nowe spojrzenie na całość założenia Krzysztofa Ossolińskiego i wskazanie jako
źródła inspiracji nie Capraroli, tylko florenckiej rezydencji książąt de Medici, której główne
elementy stanowią Palazzo Pitti i przylegające do niego Ogrody Boboli.

Należy zwrócić uwagę na to, że w skład książęcej rezydencji wchodzi także obiekt
przywodzący na myśl Krzyżtopór. To Forte Belvedere, typowe palazzo in fortezza, wzniesione
latach 1590–1595 według projektu zmarłego w 1608 r. Bernarda Buontalentiego. Obiekt
znajduje się na obrzeżach Ogrodów Boboli. Architekt ten był także autorem innego
wyjątkowego obiektu – Grotta Grande, której budowę zlecił mu w 1583 r. książę Ferdynand I
de Medici.

W jej wnętrzu otacza zwiedzającego świat natury fantastycznej. Antyczne bóstwa
przedstawiono na tle rajskiego, a zarazem sielankowego krajobrazu. Stanowiące jedność
z naturą, wyrastające ze skał zwierzęta i wtórujące im postacie ludzkie spoglądają na widza,
który ma wrażenie poruszania się w nierealnym, fantastycznym świecie bogów. Tradycja
przekazuje informację (za żyjącym w XVII w. Filippem Baldinuccim), że w Grotta Grande
zamknięcie otworu w sklepieniu stanowił zbiornik z wodą, w której pływały złote rybki.
Trzeba dodać, że tak jak w przypadku akwarium w zamku Krzyżtopór, także to florenckie jawi
się bardzo tajemniczo. Włoscy historycy do dziś spierają się, czy rzeczywiście ono istniało.
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Krzysztof Ossoliński gościł we florenckiej rezydencji z orszakiem cesarskim na ślub
Magdaleny Habsburżanki z księciem Kosmą II i być może stamtąd zaczerpnął pomysł na
swoje akwarium. Palazzo Pitti stoi w pierzei placu i posiada dziedziniec wewnętrzny,
otoczony z trzech stron skrzydłami pałacu. Czwarta strona otwiera się na położone wyżej
w stosunku do niego ogrody. Aby dostać się do nich z dziedzińca, trzeba przejść przez
pawilon urządzony w stylu groty. Jego ściany i sklepienia pokrywają wspaniałe płaskorzeźby,
a we wnękach, wyglądających jak wykute w skałach, znajdują się rzeźby. W pomieszczeniu
jest mały basen, na dachu zaś – fontanna. Wszystko, z czym zetknął się tam młody magnat,
musiało wywrzeć na nim wielkie wrażenie.

W Krzyżtoporze, udając się do zamkowych ogrodów, trzeba było przejść przez piwnice.
Monumentalny korytarz sprowadzał płaskimi schodami do obszernego pomieszczenia.
Wyobraźmy sobie te przestrzenie z dekoracjami: antyczne rzeźby, na ścianach płaskorzeźby
i uzupełniające je malowidła.

Wnętrze korytarza prowadzącego z dziecińca do grot i ogrodów – rekonstrukcja. Pomieszczenie to zajmowało
całą przestrzeń wewnątrz wieży ośmiobocznej, a doświetlone było małymi oknami umieszczonymi pod stropem
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Ośmiobok stanowiący rzut tego wnętrza opisany został na okręgu o średnicy wynoszącej
nieco ponad 9 m. Wysokość pomieszczenia była równa tej średnicy. Po bokach, poprzecznie
do osi, znajdują się korytarze prowadzące do zamkowych ogrodów. Baśniowy efekt
podkreślało sączące się tu i ówdzie nastrojowe światło. Wszystkie te elementy wystroju
występują we wspomnianych florenckich grotach. Nie byłoby to zatem nic dziwnego, gdyby
Ossoliński postanowił odtworzyć je w swoim pałacu.

W legendach krzyżtoporskich, od pierwszych zapisów Hoffmanowej, pojawia się szklany sufit
stanowiący akwarium. Należy założyć, że faktycznie mogło się ono w tam znajdować. Inna
sprawa, że owa legenda mogła stworzyć mylne wyobrażenie. Moim zdaniem, akwarium nie
stanowiło sklepienia nad najwyższym piętrem wieży ośmiobocznej. Pomieszczenia mającego
sprawiać wrażenie, że znajduje się pod wodą, należy szukać gdzie indziej.

Takim miejscem jest mała ukryta wieża zamknięta pomiędzy wieżą ośmioboczną a murami
bastionu nazwanego Barbakanem. Jej część wystająca ponad wały stanowiła podstawę
tarasu widokowego, przy gabinecie I piętra przylegającego do wielkiej sali. Na samym dnie,
pod tarasem znajduje się niewyczerpane dotąd, naturalne źródło wody. Ściany obudowujące
ten zdrój stanowią zbiornik. W murze znajdują się otwory odpływowe mające ujście w niszy
zlokalizowanej po zewnętrznej stronie bastionu, w ogrodach. Jeden otwór umieszczony jest
u podnóża muru bastionu, a w szczycie niszy – kolejne trzy. Po zamknięciu odpływu
w podstawie muru poziom wody podnosił się tak, że wypełniona była cała „cysterna”,
a nadmiar wody wypływał kaskadami na zewnątrz. Otwory odpływowe umieszczono w taki
sposób, że spiętrzona woda osiągała poziom nieco niższy niż posadzka w sali nad cysterną.
Być może ciśnienie wody uzyskane dzięki jej spiętrzeniu pozwalało urządzić w ogrodowej
sadzawce fontannę, jednak nie znaleziono żadnych śladów, które by to potwierdzały.
W murze bastionu, ponad niszą, w poziomie sali nad cysterną, znajduje się ukryta wnęka
posiadająca otwory, prawdopodobnie obserwacyjne lub strzelnicze (być może ich
przeznaczenie było jeszcze inne). Dojście do tego pomieszczenia możliwe był tylko przez
zbiornik obudowujący źródło. Być może była to galeryjka. Istniałaby wtedy możliwość wejścia
z wielkiej groty nad cysterną do sali będącej basenem. Pozbawione okien pomieszczenie
rozjaśniała magiczna spływająca z góry poświata.
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Wnętrze „podwodnej” groty z akwarium – rekonstrukcja

Logika podpowiada, że właśnie nad źródłem w pomieszczeniu przylegającym do
ośmiobocznej wieży (blisko legendarnej lokalizacji akwarium) znajdował się częściowo
przeszklony sufit zalany wodą. W górnej części ścian, pod tarasem znajdują się okna. To przez
nie wpadało światło, które – przenikając przez płytkie zbiorniki – tworzyło tę fantastyczną
scenografię. Wrażenie potęgował szum spływającej kaskadami wody. Na osoby znajdujące
się wewnątrz mogły spoglądać ze ścian malowane lub płaskorzeźbione mitologiczne stwory.
W umieszczonych w suficie zbiornikach z wodą, przez które do wnętrza dostawało się
światło, pływały złote rybki. Widz miał wrażenie, że znalazł się w podwodnym
królestwie Neptuna.

Informacje i ilustracje pochodzą z książki Tomasza Kulsa pt. „Krzyżtopór”, Wydawnictwo
TEKA, Warszawa 2014, ISBN 978-83-939750-5-1
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