Urząd Miejski w Darłowie

Dzwon Świętego Makarego odkryto w Darłowskim
Zamku
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W zbiorach sakralnych Muzeum Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie dokonano
sensacyjnego odkrycia. Po przetłumaczeniu inskrypcji umieszczonej w górnej części
płaszcza spiżowego dzwonu okazało się, że został on odlany w ludwisarni w roku
1530. Inskrypcję wykutą cyrylicą odczytał i przetłumaczył prof. dr hab. Adrian
Jusupović, prof. Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk,
odwiedzając kilka dni temu Muzeum w XIV- wiecznym Zamku Książąt Pomorskich
w Darłowie. Dzwon ma wysokość bez kabłąków korony 53 cm i obwód w dolnej
części blisko dwa metry.
Inskrypcja w pełnym tłumaczeniu brzmi:
„† Roku 7039 (1531 r.) odlany dzwon ten dla klasztoru Dającej Życie Trójcy,
Mikołaja Cudotwórcy, Opieki Świętej Bogurodzicy i Kapłana Michała
†przy pobożnym wielkim księciu całej Rusi Wasylu Iwanowiczu, przy arcybiskupie
Nowogrodu Wielkiego i Pskowa władyce Makarym i przy Ihumenie
Hiobie”.
Według ekspertyzy profesora dzwon odlany został w 1530/1531
r. dla klasztoru Michała Kłopskiego i na chwilę obecną jest to NAJSTARSZY
ZACHOWANY DZWON z Nowogrodu Wielkiego.

Nie wiadomo jakim cudem trafił do Muzeum w Darłowie. Księgi inwentarzowe
ówczesnego Heimatmuseum zaginęły pod koniec II wojny światowej. Aby
przeprowadzić dalsze badania mikroskopowe, składu chemicznego użytego stopu,
czy zatartych inskrypcji oraz wykonania specjalnej gabloty ekspozycyjnej potrzebne
są pieniądze. Mamy nadzieję, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajdzie
stosowne środki finansowe na dalsze badania.
Dzwon odlano gdy arcybiskupem Nowogrodu i Pskowa był Makary, od roku 1542
metropolita moskiewski. Pięć lat później hierarcha koronował pierwszego w historii
Rosji cara - Iwana IV Groźnego. Wkrótce potem zbudował i poświęcił piękną cerkiew
św. Bazylego Błogosławionego w Moskwie, powstałą na cześć zwycięstwa narodu
ruskiego nad chanem tatarskim. Jeżeli dalsze badania potwierdzą te rewelacje to do
Darłowa aby pmodlić się przy Dzwonie Św. Makarego będą przybywać pielgrzymi
wyznawcy Kościoła Prawosławnego.
Leszek Walkiewicz
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