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Dwie nekropolie i dziesiątki
historii. Miejsca pamięci i
świadectwa wielkopolskiego
etosu pracy organicznej

Zrealizowano w ramach stypendium

Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego

TRADYCJA
FUNERALNA
Cechą wyróżniającą obie nekropolie
Chłapowskich, jest ich wyjątkowa oszczędność
pod względem wyrazu formalnego - poszczególne
nagrobki mają niezwykle prostą, wręcz oszczędną
formę. Tablice pozbawione są jakiejkolwiek
ornamentyki i symboliki funeralnej. Zawierają
jedynie personalia pochowanych osób, w
pojedynczych przypadkach dopełnione krótkimi
informacjami dotyczącymi życia i działalności
zmarłych. W Rąbiniu nie występują wolnostojące
krzyże (poza jednym na grobie Teresy Duc,
nauczycielki z Czerwonej Wsi). Z kolei na drugim
cmentarzu aż 6 nagrobków je posiada. Pojawiają
się tam dodatkowe ogrodzenia (najczęściej
żeliwne opłotowanie lub łańcuchowe), które
wyodrębniają poszczególne nagrobki. Wspólna
dla obu cmentarzy jest ich zwartość. Różnica
pojawia się również w typie pochówku - w Rąbiniu
dominują murowane grobowce, w Czerwonej Wsi  
natomiast pochówki ziemne. Tam też, w kościele
św. Idziego, umieszczono tablice epitafijne
dedykowane Donacie i Maciejowi oraz Henryce i
Stanisławowi Chłapowskim.

MIEJSCA
PAMIĘCI
Cmentarze w Rąbiniu i Czerwonej Wsi stanowią
ważne miejsca pamięci zbiorowej całej
Wielkopolski. Usytuowane w powiecie
kościańskim, w gminie Krzywiń, wspólnie z innymi
miejscowościami, gdzie znajdowały się siedziby
rodu Chłapowskich, tworzą część niezwykle
wartościowego zespołu obiektów zabytkowych
związanych z tradycją ziemiańską. Są tym
istotniejsze, że odzwierciedlają swoistą filozofię
życiową rodu, której odzwierciedleniem była
dewiza, jaką wraz z tytułem baronowskim
otrzymał od Napoleona Bonapartego Dezydery
Chłapowski, a która streszczała się w słowach:
Bonum adipisci, tueri et prudenter uti (Dążyć do
dobra, strzec go i rozsądnie używać). Wiązała się
ona z umiarem, oszczędności. gospodarnością i
unikaniem blichtru, co też uwidoczniło się w
puryzmie obu nekropolii. 

Biografie poszczególnych osób spoczywających na
obu nekropoliach, pokazują, jak istotny element
historii powszechnej stanowią dzieje małych
ojczyzn, tym ważniejszych, że poprzez
emocjonalny nierzadko związek, łączą dzisiejsze
pokolenia z minionymi, pokrytymi patyną czasu i
pewnej tajemnicy, generacjami. 



ORGANICZNICY
Historia Wielkopolski w sposób szczególny
związana jest z rodem Chłapowskich. Z niego
wywodzi się gen. Dezydery, adiutant Napoleona,
przywódca powstania listopadowego na Litwie,
prekursor nowoczesnego rolnictwa, uznawany za
jednego z czołowych przedstawicieli pracy
organicznej. W rodzinie wykształciła się
specyficzna postawa ideowa i etyczna, w której
kult pracy - na wielu płaszczyznach, od rolnictwa,
przez politykę na kulturze skończywszy  odgrywał
kluczową rolę. Chłapowscy to żarliwi patrioci i
konserwatywni katolicy.

Wyróżnić można kilka głównych linii rodu:
turewską, szołdrską, kopaszewską,
czerwonowiejską, bonikowską, sośnicką,
goździchowską. W Rąbiniu, na miejscowej
przykościelnej nekropolii, pochowani są
przedstawiciele trzech pierwszych linii. W
Czerwonej Wsi spoczywają członkowie gałęzi
bocznej, jednak niezwykle mocno rozgałęzionej.
Współcześnie obie nekropolie to największe
cmentarze związane z rodem. Pochowanych na
nich jest ponad 70 osób. To unikatowe założenia
zabytkowe i miejsca pamięci związane z tradycją
pracy organicznej i tworzących ją osób.

CMENTARZE
Nekropolia w Rąbiniu wiąże się z nabyciem tej
miejscowości przez Chłapowskich, co nastąpiło w
1730 r., kiedy Ludwik nabył sąsiednią Turew, w
której kluczu znajdował się Rąbiń. W posiadaniu
rodu dobra te znajdowały się do II wojny
światowej. W późniejszym czasie na przykościelnej
nekropolii pochowano kilku członków rodziny.
Ostatnim był Dezydery Chłapowski z Kopaszewa (†
1997). Współcześnie w Rąbiniu znajdują się 24
nagrobki zarówno Chłapowskich, jak i zasłużonych
dla rodziny osób. 13 km od Rąbinia znajduje się
Czerwona Wieś.

W 1744 r. nabył ją od Jana Kurskiego Michał
Chłapowski. Kres obecności rodu w miejscowości
położył wrzesień 1939 r. Nekropolia
czerwonowiejska składa się z krypty pod
kościołem, części wokół niego i pola grzebalnego
na cmentarzu. Łącznie tworzy ją 19 grobów.
Pochowano tu również członków rodziny
Horwattów, Wańkowiczów, Taczanowskich i
Baranowskich. Na cmentarzu parafialnym
Chłapowscy ufundowali nagrobki swym
protegowanym - Augustynowi Wrotyńskiemu ( †
1879) i malarzowi  Antoniemu Dąbrowskiemu ( †
1909).

ZABYTKI
Nekropolia w Rąbiniu wpisana została do rejestru
zabytków, czerwonowiejska obecnie się w nim nie
znajduje. Obie wymagają pilnych prac
renowacyjnych. Szczególnie druga z
wspomnianych znajduje się w katastrofalnym
stanie. O ile płyty (granitowe i piaskowcowe) są w
dobrym stanie), o tyle cokoły, na których
spoczywają, i piękne, neogotyckie, żeliwne
opłotowanie są w znacznej mierze zniszczone.
Cmentarz nie był pielęgnowany przez kilka
dziesięcioleci. 

Grobowce w Rąbiniu były odnawiane w latach 90.
XX wieku. W 2019 roku ich renowacji podjęła się
Fundacja "Bonum adipisci" - Dążyć do dobra
współpracując z miejscową parafią św. Apostołów
Piotra i Pawła. Przy okazji prac ratunkowych
kościoła (2009-2015), wykonano drenaż terenu,
dzięki czemu udało się osuszyć poszczególne
grobowce. Najnowsze prace konserwatorskie
objęły czyszczenie chemiczne i mechaniczne,
uzupełnienie spoin, uczytelnienie inskrypcji,
podniesienie tablic i osadzenie ich na cokołach
oraz zabezpieczenie powierzchni kamiennych
środkami hydrofobowymi. 


