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Z. ^ w i e c h o w s k i ,  ARCHITEKTURA NA SLĄSKU DO POŁOWY XIII W., 
Warszawa 1955.

Książka Z. Świechowskiego Architektura na Śląsku do połow y XIII w. jest nader 
pracowicie przygotowanym, wytwornie wydanym, sporym tomem formatu A4, obejmu
jącym 388 stron, w czym tekstu stron 93, nadliczbowych 14, rycin 589 oraz mapą 
z aneksem. Jak  większości wydawnictw „Budownictwa i Architektury" nie poską
piono dziełu doskonałego papieru, gustownej oprawy i efektownej obwoluty. Książka 
stanowi bardzo poważny przyczynek do wiedzy o Śląsku, umożliwiający nie znającemu 
architektury tej dzielnicy Polski poznanie w ogólnych zarysach znacznej części 
spuścizny budownictwa ery romańskiej.

Dzieło, można by nazwać — sine ira et studio — podręczną encyklopedią, do
godną dla pragnącego szybko dowiedzieć się czegoś o śląskich budowlach wczesnego 
średniowiecza. Żałować należy, że materiał w niej zawarty jest bardzo niekompletny. 
Obejmuje ona tylko 66 pozycyj, w czym parę dzieł rzeźby. Autor obiecuje wprawdzie 
(s. 93) opracowanie dodatkowe kościoła Sw. Wojciecha we Wrocławiu, a także koś
ciołów w Czarnowąsach, Głuchołazach i Stolcu, ale przemilcza istnienie ponad dwu
dziestu kościołów małych, jednonawowych, z większych zaś kościoła w Oławie, 
Dzierżoniowie i Sw. Wincentego we Wrocławiu. Budownictwo świeckie, jak np. 
wcześniejsze fragmenty zamku książęcego w Legnicy, również pominięto.

Niezależnie od braków „ilościowych" zaznaczyć trzeba sporo, niestety, omyłek, 
niedopatrzeń i sprzeczności zarówno w materiale ikonograficznym i opisowym, jak 
i wysnuwanych ze spostrzeżeń wnioskach. Poważniejsze zamieszczamy w porządku, 
w jakim szła redakcja książki:

B i a ł y  K o ś c i ó ł .  Opis kościoła zbyt pobieżny, nie całkiem zgodny z rzeczy
wistością. Wsporniki pochodzą nie z arkady zachowanej kruchty, lecz z empory (nad 
kruchtą w wieży), z której dochował się fragment rzeźby przedstawiającej walki 
zwierząt. Uszły uwagi Autora fragmenty tympanonu i ciosowej archiwolty, odnale
zione w swoim czasie przez T. Kozaczewskiego. Rzut poziomy kościoła (il. 3) w części 
wschodniej interpretuje Autor błędnie; nie uwidoczniono tu odsłoniętych części 
prezbiterium, zamieszczonych na rysunkach otrzymanych z Katedry Historii Archi
tektury Politechniki Wrocławskiej 1. Autor kwestionuje dokument z r. 1264 (s. 37, 
przyp. 1), co nie przeszkadza mu w datowaniu budowy w oparciu o ten przekaz.

D o m a s z k o w i c e .  Niejasna jest forma apsydy, wedle Autora pierwotnie okrą
głej, która dopiero pod koniec XVII w. „przez obmurowanie została sprowadzona 
do formy wielobocznej". (s. 40). Jeśli tak istotnie było, to brak śladów tych zmian 
na rysunku Í7 dezorientuje czytelnika.

1 Por. „Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej'*, Wrocław 1957, nr 16 
(Architektura, II), s. 38.



G o ś c i s z ó w .  Autor akcentuje powstanie budowli „po r. 1233" (s. 41), a zatem 
po przeniesieniu osiedla na prawo niemieckie, podczas gdy dobrze zachowany kościół 
posiada sporo detalu i prosi się o dokładniejsze datowanie.

H e n r y k ó w .  Rzut poziomy kościoła powtórzył Autor za Lutschern2. Rzut ten 
jest niedokładny i wadliwy. Analiza murów wykazuje3, że korpus uległ częściowemu 
zniszczeniu i został w kamieniu Odbudowany. Filary korpusu powstały w jednym 
czasie, o czym świadczy forma baz. Słusznie natomiast interpretuje Autor wschodnią

Ryc. 1. Nowy Kościół, ściana północna, prezbiterium kościoła (wg Kunst 
und Denkm alpflege in Schlesien, 1939).

część kościoła; szkoda, że amputując przyporę północno-wschodniego narożnika, 
pozbawia swą własną tezę ważnego argumentu. Autor przyjmuje, że część wschodnia 
i transept „powstały około 1241— 1260 r." (s. 42). „Korpus nawowy natomiast, po
wstały w drugim etapie budowlanym, wykazuje wyłącznie formy gotyckie" (s. 43). 
Autor pozostaje więc w niezgodzie z  rysunkiem, na którym do części wczesnej do
łącza dwa przęsła korpusu.

Datowanie Autora nie różni się od propagowanego przez tych autorów nie
mieckich, którzy twierdzą, że udokumentowany obiekt pierwotny, sprzed r. 1241, 
został doszczętnie zniszczony przez Tatarów. Jest to twierdzenie nader chwiejne,- 
jeszcze do niego powrócimy.

I ł a w a .  Należało zaznaczyć, że rysunek portalu jest rekonstrukcją, a nie obra
zem stanu obecnego, uwidocznionego zresztą na fotogramie.

J ę d r z y c h o w i c e .  Rzut poziomy sklepienia nawy niezgodny jest z przekro
jem. Z niewiadomych przyczyn nie wrysowano sklepień w rzucie prezbiterium i apsy- * *

2 H. L u t s c h ,  Verzeichnis děr Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, I—V, 
Breslau 1888.

* Analizy dokonali autorzy niniejszej recenzji w r. 1955; na je j podstawie T. Ko
zaczewski opracował dokładny pian kościoła.



dy, tak szczegółowo podanych w przekroju podłużnym. Pod rzutami pozmieniano 
napisy: plan u dołu jest „rzutem poziomym I".

K a ł k ó w. Rzut poziomy niepotrzebnie obrócono, co przy jego specyficznym 
zarysie daje pole do omyłek. Datowanie budowli na czas „ok. 1240—1260“ (s. 46) 
wydaje się całkiem dowolne. Podobny kościół w Bolkowie, lecz o znacznie później
szym detalu, datuje się na czas około 1260 r.

L u b i e c h o w a .  Autor uznaje za część pierwotną jedynie nawę, prezbiterium 
zaś nazywa wczesnogotyckim. Tymczasem badanie murów nad sklepieniem wykazuje 
ich ścisłą równoczesność. Autor nie może pogodzić pełnołukowych okienek nawy od 
południa z gotycyzującymi kolumienkami prezbiterium. W okresie przejściowym mie
szanie form romańskich z gotyckimi spotykamy bardzo często 4 5. Natomiast czas po
wstania budowli, „nie późniejszy niż druga ćwierć XIII w.‘‘ (s. 49), należałoby prze
sunąć na połowę XIII w.

N o w y  K o ś c i ó ł .  Kościół został tu zrekonstruowany wedle osławionych recept 
niektórych uczonych niemieckich. W rzeczywistości prezbiterium nie było zakończone 
prostokątnie, lecz połową ośmioboku. Zachowane ślady okien w ścianie północnej 
prezbiterium, a także służki i konsole wykluczają możliwość sklepień sześciodziel- 
nych. Wspornik (ryc. 1) podtrzymywał łęk jarzmowy, żebro kwadratowego sklepienia 
krzyżowego prezbiterium i żebro wielobocznego sklepienia apsydy3. Bezkrytyczne 
przyjęcie sklepień sześciodzielnych odbiło się ujemnie na próbie odatowania. Mimo 
cytowanej przez siebie wzmianki historycznej Autor ustala powstanie budowli na 
czas 1240— 1250 r. (s. 50), opierając się wyłącznie na ocenie konstrukcyjnej formy, 
i to domniemanej. Nie zrekonstruowano natomiast w rzucie poziomym sklepień nawy, 
udokumentowanych istniejącymi służkami i bazami. Rozkład przęseł dyktują istnie
jące w południowej ścianie okna. Należy żałować, że w planie nie zaznaczono zamu
rowanych okien romańskich, dobrze widocznych. Również uszły uwagi Autora liczne 
części żeber sklepiennych, użyte wtórnie w ścianie dobudówki.

N y s a .  (kościół Św. Jakuba). Autor zaznacza (s. 93), że praca J. Hetwera Zur 
Baugeschichte der St. Jacobuskirche in Neisse była dla niego niedostępna. Należy 
ubolewać nad tym, gdyż podany plan kościoła gotyckiego (il. 154) z dwoma śladami 
znalezisk romańskich nie daje czytelnikowi żadnego obrazu, choćby przybliżonegp, 
pierwotnego układu budowli. 1

P a k o s ł a w i c e .  Autor datuje powstanie kościoła „nieco po połowie XIII w.“ 
(s. 52), na s. 11 zaś podaje „około 1230 r.‘‘ Nie wiadomo, którą z tych dat czytelnik 
ma wybrać.

P a s t u c h ó w .  Brak wzmianki o dwu zachowanych portalach: w ścianie pół
nocnej i w ścianie zachodniej (pod wieżą).

P r o b o s t w o .  Zachowane przypory w przedłużeniach ściany wschodniej nawy 
potraktował Autor jako późniejsze. W rzeczywistości są one najściślej z nią równo
czesne. Podobnie odcięto jedyną zachowaną lizenę ściany północnej nawy. Nato
miast włączono do zarysu murów najstarszych niepotrzebnie dwa barokowe ołtarze, 
pomijając zachowane okno w północnej ścianie prezbiterium tak w rzucie (il. 183), 
jak w przekroju (il. 184), a widoczne na fotogramie (il. 188). Brak wzmianki o oknach 
nawy nad barokową kolebką, później zamurowanych, o fryzie arkadowym w prezbi
terium i na ścianach zewnętrznych. Na koniec uwaga: ilustracja 185 należy do 
kościoła w Prószkowie.

4 Bardzo zbliżonym przykładem jest np. kościół w Wojcieszowie Dolnym, gdzie 
mamy okno pełnołukowe w nawie, a wczesnogotycką bazę w prezbiterium.

5 Analogiczną konstrukcję wykazuje kościół w Bukowie (pow. Świdnica), nie 
uwzględniony przez Autora.



P r o s z k ó w .  Mylnie podano elewację południową (il. 192); należy ona do 
kościoła w Probostwie.

R o k i t n i e  a. Wskazane byłoby powołanie się przy datowaniu na Żywot św. J a 
dwigi, gdzie czytamy, że wraz z Henrykiem Brodatym przebywała często w Rokitnicy 
i modliła się w tamtejszym kościele.

S t r o n i a .  Datowanie rotundy na podstawie formy okien możliwe jest też na 
pierwszą połowę XIII w. Bliższe datowanie obiektu w obecnym stadium badań wy
daje się nader ryzykowne. W publikacjach dotychczasowych znajdujemy wielką 
rozbieżność dat: od początku XII do końca XIV (1) w. W południowej ścianie nawy 
widoczne jest od wewnątrz okno (il. 253), którego brak śladu na zewnątrz. Łęk tę
czowy nasuwa też poważne wątpliwości. Rotunda wymaga szczególnych badań, przed 
zesumowaniem których wszelkie twierdzenia mają znaczenie hipotetyczne.

S t r z e l i n .  W obu rzutach brak wyodrębnienia części istniejącej od rekonstruo
wanych i nie istniejących. „Wypełnienia" murem ostrych kątów między częścią cy
lindryczną a ścianą późniejszego, gotyckiego kościoła naniesiono w rysunku (il. 261) 
nie całkiem zgodnie z rzeczywistością. Autor stwierdza: „Czas powstania określają 
bliżej dane stratygraficzne wskazujące na w. XIH" (s. 61), dodając w przypisie 2: 
„Wg ekspertyzy prof. dr W. Hołubowicza". Ogólnie biorąc, można by takie dato
wanie przyjąć. Tylko przesłanki, jakimi Autor podbudowuje wniosek, są niezupełnie 
prawdziwe. T. Kozaczewski dokonał w r. 1953 odkrycia rotundy (uważanej dotąd 
oficjalnie za basztę obronną) i przeprowadził je j badania. Rezultaty przedstawił na 
posiedzeniu Komisji Historii Sztuki Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz 
ogłosił je drukiem B. Prof. dr W. Hołubowicz w Strzelinie badań nie prowadził, otrzy
mał jedynie od T. Kozaczewskiego fragmenty ceramiki znalezione we wkopach gro
bowych i ustalił, że nie pochodzą one z czasu wcześniejszego niż początek XIV w. 1 
Zaznacza się, że warstwy kulturowe wewnątrz i zewnątrz obiektu były niszczone 
w czasie dalszej budowy i przy kopaniu licznych grobów. Powoływanie się zatem 
Autora na badania stratygraficzne prof. dr Hołubowicza jest zaskakujące podobnie 
jak wyprowadzone wnioski.

G ó r k a .  Niezrozumiałe jest odcięcie prawie połowy nawy od strony zachodniej, 
tym bardziej że istnieje (częściowo zamurowany) granitowy portal w ścianie pół
nocnej; podobnie zachował się portal w ścianie południowej (ryc. 2). Datując bu
dowlę, Autor oparł się na dokumencie z r. 1256, za czym ma przemawiać „typ 
układu przestrzennego" (s. 62). Typ układu przestrzennego reprezentowany w Górce 
nie jest wcale charakterystyczny dla XIII w.; występuje on w całej niemal Europie 
od VII—IX w. aż pod koniec gotyku* * 7 8. Wyrażenie de novo constructa wskazuje 
bezspornie na jakąś gruntowną odbudowę, a nie na budowę pierwszą (erecta).

W kościele w Górce podobnie jak w Białym Kościele, Strzelinie i Starym Ża
ganiu prezbiterium łączy się z nawą bez odgraniczenia łękiem tęczowym, które 
znajdujemy w kościołach późniejszych. Poza tym mało jest prawdopodobne, by 
augustianie, przybysze z Francji, posługiwali się w połowie XIII w. czystą formą 
romańską. Wystarczy spojrzeć na rozwój architektury we Wrocławiu oraz na kośció
łek w Gogołowie, pochodzący z r. 1217, z ostrołukowym łękiem tęczowym. Wniosek 
stąd, że Autor znacznie przesunął datę powstania kościoła w Górce.

S t a r y  Z a m e k .  Inwentaryzacja kościoła jest bardzo niedokładna. Sklepienia

• „Sprawozdanie Wrocławskiego Tow. Naukowego", VIII, Wrocław 1953, doda
tek 7.

7 Ibid., s. 7.
8 Por. Zur M ethodik und Auswertung von Grabungen im Bereich der Baukunst 

des Mittelalters (Kunstchronik), Nürnberg 1955, Heft 5.



prezbiterium wykreślono błędnie9. Brak płyty wezgłowia łęku tęczowego; wykrój 
otworu drzwiowego nie jest prawdziwy, szczególnie zaś razi forma rewersu tympa
nonu (il. 289). Nie uwidoczniono też wnęki w przejściu z obecnej wieży na chór 
muzyczny, w którym zachowały się fragmenty okna zachodniego. Nie zaznaczono

Ryc. 2. Górka, kościół, portal południowy.

też istniejących pierwotnych odrzwi w ścianie szczytowej w przejściu z poddasza 
nad nawą na poddasze nad prezbiterium. Odrzwia te są identyczne z prowadzącymi 
z prezbiterium do zakrystii, o których Autor pisze, że pochodzą z okresu późno- 
gotyckiego. Niezrozumiałe jest włączenie wieży do pierwotnego układu. Mury wieży 
nie są wcale powiązane z můrami nawy, cokół kościoła wnika w ściany wieży. Za
chowane zresztą części granitowego przeźrocza w zachodniej ścianie nawy dowodzą, 
że wieża pochodzi z czasów późniejszych. Przeźrocze to, jak i elementy innych prze

9 Por. ilustracje 289 i 297.



źroczy, użyte do ostrołukowych okien prezbiterium, pomnażają relikty, spośród któ
rych Autorowi znane jest tylko jedno, dwudzielne, w ścianie północnej.

Ś r o d a  Ś l ą s k a .  Na planie nie wydzielono części prezbiterium gotyckiego, 
wskutek czego nie wiadomo, gdzie kończy się część romańska. W ścianach zamy
kających nawy boczne od wschodu rysują się całkiem wyraźnie pierwotne otwory, 
prowadzące niegdyś do nie istniejącej dziś części wschodniej. Niejasny jest brak 
sklepień w przęśle zachodnim, mimo że sklepienia te nie różnią się od pozostałych. 
Zakończenie kościoła od zachodu jest wątpliwe. Wymiary cegieł podane w opisie 
są zgodne z prawdą, jakkolwiek obok nich występują cegły zarówno mniejsze, jak 
i większe. Warto o tym wspomnieć wobec coraz częściej objawianej tendencji opie
rania dat na wymiarach cegieł.

T r z e b n i c a .  Z objaśnień planów sądzić należy, że podstawą była tu praca 
Zinklera 10. Natomiast w rzucie poziomym (il. 326), rzucie poziomym II (il. 327) i prze
kroju podłużnym (il. 328) widać istotne odchylenia. Na ilustracji 327 przypory ściany 
północnej nie wypadają na osiach łęków jarzmowych. Inaczej u Zinklera. Na ilu
stracji 328 okna rozmieszczono regularnie, podczas gdy w rzucie poziomym odstępy 
osi okiennych nie są równe. W opisie brak wyjaśnienia, czy różnice te są przy
padkowe, czy też rozmyślnie zaznaczone; sprawa nader ważna dla ewentualnych 
dalszych poszukiwań, Szkoda też, że nie opublikowano rzutu poziomego z můrami 
naniesionymi po odkryciach Zinklera, z których ten wyprowadził koncepcję jakiejś 
wielkiej empory w nawie głównej. Całkiem słusznie Autor nie podtrzymuje tej aż 
nadto wątpliwej hipotezy, lecz nie stawia własnej, a sprawę odkrytych śladów od
suwa na bok. Stanowisko takie nie wydaje się słuszne w pracy naukowej. O od
krycia Zinklera, a na podstawie wstępnych na razie badań T. Kozaczewskiego, oprze 
się prawdopodobnie całkiem nowa teza o pierwotnym założeniu kościoła klasztor
nego w Trzebnicy.

W i e r z b i ę c i c e .  Autor podaje „czas budowy bliski połowy XIII w." (s. 73), 
we wstępie zaś zalicza kościół „mniej więcej do powstałych w r. 1230" (s. 11).

W r o c ł a w  (kościół katedralny). Do reliktów katedry romańskiej zaliczono 
„trzony kolumn ozdobione reliefowym ornamentem rytym o charakterze wydłużo
nych sześcioboków przedzielonych na osi" (s. 76, poz. 8—9, il. 437). Pominąwszy 
fakt, że ornament ten jest typową odwróconą „rybią łuską", podobną zdobinę po
siadają kolumienki w Ratuszu wrocławskim, pochodzące z X V  w.

Poważne zastrzeżenia budzi również zaliczenie do stylu romańskiego dwu lewków 
(il. 433—436) z portalu katedry. Mówiąc o nich, nie można pominąć milczeniem 
podstaw oraz wystających z ich zadów kolumienek. Podstawa, lewek i kolumienka 
są wykute w jednej sztuce kamienia, sporych zresztą wymiarów. Gdyby nie to — 
baza kolumienki nie mogłaby być nigdy zaliczona do XII w.; forma je j jest sta
nowczo późniejsza. Tak więc lewek, wykuty wraz z nią jednocześnie, nie może po
chodzić z XII w. Daleko posunięty realizm rzeźby też czasowi temu jest obcy.

Autor stwierdzając, że „system filarowy stwarza podstawę podziału na 4 kwa
draty przęseł nawy głównej" (s. 76), dopuszcza się grubego niedopatrzenia w relacji 
z podanym przez siebie rzutem poziomym (il. 425), w którym znajdujemy 3 kwadraty 
układu pierwotnego.

W r o c ł a w  (kościół Św. Idziego). Powtarza się tu znów niepotrzebna amputacja

10 A. Z i n k l e r ,  Die Rekonstruktion des m ittelalterlichen Baues der Klosterkirche 
in Trebnitz, Breslau 1940.



przypór konstrukcyjnie związanych z můrami. Po przyporach i murach przebiega 
identyczny, nieprzerwany profil cokołu. Dowolne odcinanie części budowli bez do
kładnego sprawdzenia jest w pracy naukowej bardzo niepożądane. Bazy, trzony 
i archiwolta portalu wykonane są z granitu, a nie ,,z ciosu piaskowcowego" (s. 87), 
z którego wykuto jedynie głowice.

Z b y l u t ó w .  Autor ustala czas powstania kościoła na „bliski połowy XIII w." 
mimo własnej cytacji: „1223 książę Henryk I przekazuje patronat nad kościołem 
klasztorowi trzebnickiemu" (s. 91). Należy wątpić, aby książę udzielał patronatu 
nad kościołem jeszcze nie zbudowanym.

Rzut poziomy (il. 561) nie zgadza się tu z przekrojem (il. 560). Sklepienie prezbi
terium ma żebra schodzące nisko, około 2 m nad posadzkę (il. 563); w przekroju brak 
żeber, a wezgłowie sklepienia umieszczono znacznie wyżej (około 3,5 m nad po
sadzką). Różnice grubości muru apsydy w rzucie i przekroju są zbyt rażące.

Z i ę b i c e .  Spośród znanych i opublikowanych planów wybrał Autor rzut po
ziomy według Stiehla (il. 564) — najmniej odpowiedni. Sytuację ratuje wzmianka 
w tekście, że chodzi o „teoretyczną rekonstrukcję" (s. 91). Rekonstrukcja jest nie 
tylko teoretyczna, ale poza częścią apsydialną fantazyjna, nie do przyjęcia. Wystar
czy choćby wskazać na kolebkowe sklepienia ramion nawy krzyżowej, nie wiadomo 
jak oparte o wielkie łęki skrzyżowania. Autor zaznacza swe wątpliwości (s. 18) co 
do tej rekonstrukcji, lecz w takim razie żałować należy, że nie posłużył się rzutem 
poziomym Lutscha, budzącym większe zaufanie.

Z ł o t o r y j a .  Z legendy planu budowli (il. 566) wynikałoby, że przedstawia on 
stan obecny. W rzeczywistości żadna z apsyd nie istnieje. Należałoby zatem za
znaczyć, że jest to rekonstrukcja częściowa. W przeciwnym razie czytelnik zdany 
jest na własne poszukiwania. Wydaje się na koniec, że między portalem północnym 
a południowym transeptu nie zachodzą znaczniejsze różnice w czasie powstania.

Ź r ó d ł a .  W rzucie poziomym II (il. 586) nie zaznaczono łęku tęczowego ani 
sklepienia prezbiterium. Rażący jest także brak' okna w południowej ścianie prezbi
terium, istniejącego na il. 584, 587 i 589.

M a p k a :  Położenie zabytków  w stosunku do pokładów  budulca kamiennego. 
Oznaczono błędnie kościoły w Ziębicach i Złotoryi jako kamienne. Oba zbudowane 
są z cegły.

*  *

*

Nie ulega wątpliwości, że główną przyczyną niedociągnięć pracy była zbyt wielka 
lojalność Autora w stosunku do niektórych źródeł, przeważnie starszej daty. Prawie 
z reguły powołuje się Autor na H. Lutscha H, nader zasłużonego badacza drugiej 
połowy XIX w., który pierwszy skatalogował znaczną część zabytków architektury 
na Śląsku. Pożyteczna ta encyklopedia mogła być arcydziełem sumienności przed 
70—80 laty, wobec dzisiejszych wymagań nauki dokładność je j nie jest wystarcza
jąca. Zarówno opisy, jak datowanie pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Rów
nież można mieć wiele zastrzeżeń do prac Burgemeistralz, skrupulatnie dokładnego 11 12

11 L u t s c h ,  op. cit.
12 L. B u r g e m e i s t e r ,  Die Kunstdenkmäler der Provinz Niederschłesien, I—III: 

Die Stadt Bresłau, Breslau 1934.



w szczegółach, a błądzącego często w zagadnieniach zasadniczych. Opieranie się na 
dawniejszych badaczach z Lutschern na czele jest konieczne, z zastrzeżeniem jednak 
dokładnej konfrontacji ze stanem faktycznym. Autor, mieszkając w Warszawie, nie 
mógł oczywiście przeprowadzić kontroli wszystkich opisywanych przez siebie obiek
tów tak wnikliwie, jak by tego wymagał ich stan. Nawet dysponując dowolnie cza
sem i samochodem, musiałby poświęcić na badania w terenie kilka miesięcy. Jak  zaś 
zdradliwy jest ogólny rzut oka na całokształt budowli, posiłkowany fotogramami, 
bez wniknięcia w każdy szczegół konstrukcji, okazało się w wyżej zamieszczonych 
spostrzeżeniach 13.

Od chwiejnych przesłanek do niepewnych i połowicznych wniosków droga jest, 
niestety, prosta. Niektóre z nich wymagają szerszego omówienial4,

I. R o z m i e s z c z e n i e  t e r y t o r i a l n e .  Z rozmieszczenia znanych sobie bu
dowli Autor wysnuwa wnioski, które wobec faktów budzą zastrzeżenia. Brak w chwili 
obecnej budowli romańskich w danym obszarze nie może być wyłączną podstawą 
tezy, że ich tam nigdy nie było lub że była ich znikoma ilość. Świadczą tu przeciw 
niej sami historycy niemieccy, jak  Panzram15 i M ichael16, których prace, przy
puszczalnie Autorowi nie znane, rzucają też światło na północno-zachodni rejon 
Śląska (Brzeg Głogowski, Stary Żagań i in.), przez Autora pominięty. Również nie 
można bez reszty aprobować sformułowania o możliwościach rozwojowych: „przede 
wszystkim jednak o możliwościach tych przesądzało zaopatrzenie w materiały budo
wlane wraz z umiejętnością ich eksploatacji i obróbki w danej okolicy" (s. 9). Należy 
tu wyraźnie stwierdzić, że do połowy XIII w. nie budowano wyłącznie z kamienia 
(cegła pojawia się na Śląsku już u schyłku XII w.); po drugie, do budowy kościoła 
murowanego w małym osiedlu powoływano zazwyczaj robotników z większych cen
trów. Co się tyczy dróg wreszcie, to ich zły stan nie przeszkadzał tak dalece, skoro 
ze Złotoryji sprowadzono piaskowiec, a ze Strzelina granit do budowy kościoła 
w Trzebnicy 17.

II. M a t e r i a ł  i t e c h n i k a .  Poświęcając sporo uwagi cegle, Autor podaje 
m. in., że „cegła występująca we wszystkich tych budowlach18 ma na ogół jedno
lite wymiary. Powtarza się format 25X12X8 cm" (s. 11, 12). Omawiając kościół

13 Autor wymienia (s. 100) zdjęcia pomiarowe wykonane przez studentów w ra
mach ćwiczeń Katedry Historii Architektury Powszechnej Politechniki Wrocławskiej. 
Stwierdzić należy, że Katedra nie udzieliła ich Autorowi m. in. także i dlatego, że 
traktowała je  w ówczesnej fazie jako materiał ćwiczebny, niewystarczająco zweryfi
kowany, a tym samym nie nadający się do natychmiastowego wyzyskania w cha
rakterze podstawy do pracy naukowej. Szkoda, że Autor, wszedłszy w posiadanie 
odrysów zdjęć, nie skorygował ich, zwiedzając zabytki, tak jak to z biegiem czasu 
przeprowadził personel naukowy Katedry.

14 Ze względów metodycznych recenzja zajęła się najpierw częścią opisową obiek
tów celem umożliwienia powoływania się w dalszym toku rozważań na już skonsta
towane pozycje.

15 B. P a n z r a m ,  G eschichtliche Grundlagen der ältesten schlesischen Plarrorga- 
nisation, Breslau 1940.

16 E. M i c h a e l ,  Die schlesische Kirche und ihr Patronat, Görlitz 1926.
17 Z i n k 1 e r, op. cit. Warto tu dodać, że jakkolwiek drogi w XVI w. były już 

nieco lepsze niż w w. XIII, to jednak daleko im było do naszych wymagań dla 
ciężkiego transportu kołowego, mimo tego alabaster do kościoła Św. Marii Magda
leny we Wrocławiu sprowadzono ze Lwowa (!).

18 Autor ma na myśli wymienione przedtem kościoły w Środzie Śląskiej, Pro
bostwie, Źródłach, Kępnicy, Wierzbięcicach, Pakosławicach i Kałkowie.



w Środzie Śląskiej, wspomniano ogólnikowo o różnorodności występującej tam cegły. 
Tu wypada podać garść danych o wymiarach cegły w innych kościołach:

Miejscowość Długość Szerokość Grudość 
cegły w cm

Głogów 25 11 8
Probostwo 24,8-25,6 11,5-12,0 8 ,1 -  8,4
Środa Śląska 22,5-23,2 11,0-11,5 8 ,0 -  8,5

24,0-25,0 11,0-11,6 7 ,7 -  8,0
2„5 — — — 9,5-10,0

Trzebnica 26,0-28,0 11,5-13,0 8 ,5 -  9,5
Złotoryja19 2o,5 12,5 8,5
Źródła 23, 24, 25 11, 12 8,9

Przytoczone wymiary: długość od 22,5 cm do 29,5 cm
szerokość od 11,0 cm do 13,0 cm 
grubość od 7,7 cm do 10,0 cm

świadczą o zbyt pobieżnym zbadaniu tego problemu, a zatem przedwczesnej i nadto 
uproszczonej konkluzji.

IV. P r o g r a m  a r c h i t e k t o n i c z n y .  Opierając się na formie zachowanej 
bazy podwójnej z pierwotnego kościoła N.P. Marii na Piasku we Wrocławiu, Autor 
łączy ten kościół z bazyliką w Seckau (s. 15, przyp. 17), co nie przeszkadza Mu poda
wać w wątpliwość hipotezę M. Morelowskiego o pokrewieństwie krypty katedry wroc
ławskiej z kryptą katedry krakowskiej i kryptą kościoła w Thynes (s. 16).

V. S y s t e m  s k l e p i e ń .  Autor nie wspomina nigdzie o wczesnych sklepieniach 
bezżebrowych, jakich jest na Śląsku sporo: w kościołach jednonawowych, a także 
w krypcie kościoła w Trzebnicy. Brak też stwierdzenia, że większość sklepień krzy
żowych posiada klucz podniesiony.

Problem sklepień, mimo szerokiego ujęcia, nie pozbawiony jest mankamentów. 
Tak np. w kościele w Pudach Autor stwierdza, że „ta forma i typ bogatej dekoracji 
roślinnej wskazuje na udział kamieniarzy cysterskich zapewne związanych ze środo
wiskiem saskim, do którego prowadzą drogi filiacji opactwa lubiąskiego" (s. 20, 21). 
Natomiast parę stron wstecz czytamy: „Osobliwością kościoła w Rudach jest połą
czenie planu przejętego z dalszego (?) Zachodu z rozwiązaniami konstrukcyjnymi 
i dekoracyjnymi o niewątpliwie swojskim zacięciu" (s. 17). I wreszcie: „głowice 
kościoła w Rudach tylko w kształcie kielichowo-blokowym czy wielobocznym z za
akcentowanymi narożami nawiązują do środkowoeuropejskich form. Natomiast 
w opracowaniu rzeźbiarskim pojawia się swoista, samorodna interpretacja, pełna 
świeżego wdzięku sztuki ludowej" (s. 25). Niełatwo wyrobić sobie sąd o sklepie
niach i głowicach kościoła w Rudach na tej podstawie.

VII. B a z y .  Rozdział rozpoczynają słowa: „Pośród baz występujących w śląskich 
budowlach romańskich znajdują się niemal wszystkie zasadnicze odmiany związane 
z określonymi etapami rozwojowymi o ustalonej chronologii" (s. 22). Autor dokonuje 
porównań, z których wniosek, że forma baz śląskich nie doznaje większych opóźnień 
w w. XII w stosunku do Zachodu. Natomiast stosunek ten w w. XIII Autor pomija 
milczeniem. Byłoby zaś nie tylko interesujące, lecz w pracy naukowej, obejmującej 
tematykę do połowy XIII w., wręcz konieczne naświetlenie tego problemu.

19 Wedle danych mgr inż. W. Rawskiego.



Luki tego rodzaju, uniemożliwiające śledzenie ewolucji stylu, korelacji zjawisk, 
a także poszukiwanie pionierskich dzieł wczesnego gotyku, są, niestety, dość częste 
w omawianym dziele. Przyznać trzeba, że we „Wnioskach" (rozdz. X) Autor zauważa 
w pierwszej połowie XIII w. „uderzające zgodności warsztatowe, będące wyłącznością 
budowli śląskich" (s. 33), ale jest to rekapitulacja spostrzeżeń, których luki w tekście 
poprzedzającym wnioski czytelnik dotkliwie odczuwa.

*  *

*

Jednym z najistotniejszych zagadnień na Śląsku w okresie romańskim jest dato
wanie. Kryteria, na których opiera się Autor, są niekiedy zaskakujące. Dla przykładu 
niech posłuży budowla w Nowym Kościele. Jako pierwszą datę historyczną (o ple
banie Arnoldzie) Autor wymienia r. 1228. W rzeczywistości pierwsza wzmianka sięga 
r. 12 1 7 20. Autor pisze: „System sklepień i ornamentacja szczegółów wskazuje na 
czas powstania w latach ok. 1240— 1250" (s. 50), czyli odrzuca świadectwo dokumentu, 
a opiera się na systemie sklepień sześciodzielnych, których, jak stwierdzono wyżej, 
nigdy nie było. Co się tyczy zaś wyjaśnień podobieństwa baz w Nowym Kościele, 
Starym Zamku i prezbiterium katedry wrocławskiej, utrzymuje, że „motyw kroksztyn- 
kowy jest reprezentowany przy tej odmianie bazy w datowanych przykładach służek 
obejścia katedry wrocławskiej, stanowi więc dobrą podstawę do datowania budowli 
pozbawionych wzmianek źródłowych" (s. 23). Tymczasem budowlę w Nowym Kościele 
zaopatrzył sam Autor na wstępie datą 1228.

Nie można również bez wyjątku zakładać, że mniejsze, „prowincjonalne", bu
dowle zawsze uzależnione były od większych, „miejskich", jeśli łączy je podobna 
konstrukcja lub podobna forma. Pogląd taki może czasem prowadzić na manowce.

Drygim przykładem powierzchownej oceny czasu powstania budowli jest ro
tunda w Strzelinie 21. Podobnie ma się rzecz z Henrykowem, datowanym przez Autora 
na lata 1241— 1260. Kościół ten w swoim czasie, jeden z czołowych, był największą 
budowlą Śląska. Jako jedyną podstawę odatowania przyjął Autor za Griinhagenem22 
wzmiankę o zniszczeniu opactwa przez Mongołów w r. 1241. Idąc za starymi tezami 
niemieckimi, zakłada, że starsza część budowli powstała „około r. 1241—1260" (s. 42). 
Należałoby w myśl tego sądzić, że z poprzedniego kościoła (sprzed r. 1241) nie został 
kamień na kamieniu. Jest to przypuszczenie całkowicie błędne, jeśli nie założymy, 
że kościół pierwotny był drewniany, czego nikt nie twierdzi. Dlaczego Tatarzy mieli 
burzyć kościół w Henrykowie, skoro tego nie zrobili w Trzebnicy? 23 Kościół mógł 
spłonąć, mogły w pożarze ucierpieć sklepienia24; po najeździe można było obiekt 
odbudować, ale nie zdaje się, by dopiero wówczas zaczęto wznosić najstarsze części 
budowli.

W odniesieniu do Zbylutowa cytuje Autor zupełnie przejrzysty przekaz; „1223 
książę Henryk I przekazuje patronat nad kościołem klasztorowi trzebnickiemu" (s. 91). 
Mimo to określa czas budowy na „bliski połowy XIII w.", ponieważ decydują tu

20 H. A p p e l l ,  Zur Siedlungsgeschichte der Kastellanei Lahn (Zeitschr. f. Ge
schichte Schlesiens, LXXIII, Breslau 1939, s. 1— 10); P a n z r a m ,  op. dt.

21 Patrz wyżej: Strzelin.
22 C. G r ü n h a g e n ,  Geschichte Schlesiens, I, Gotha 1884.
23 Istotnie niezwykłe jest przekonanie uczonych niemieckich, że kościół w Henry

kowie został zniszczony, trzebnicki zaś nie, mimo że oba były oprymowane przez 
Mongołów w r. 1241.

24 Katedra wrocławska przeszła w r. 1945 bombardowanie i srogi pożar, a mimo 
to nie trzeba je j było budować de novo.



„ostre łuki absydy i tęczy, sklepienia żebrowe ze zwornikiem w prezbiterium, jak 
również talerzowa forma głowic" (s. 91). Trudno doprawdy przyjąć, by możny władca 
oddawał protegowanemu przez siebie klasztorowi nie istniejący kościół na 20 do 30 
lat przed jego budową.

Przykłady te ukazują nam metodę „dopasowywania" czasu powstania budowli 
do niedość sprecyzowanego schematu, wbrew wyraźnym przekazom historycznym. 
Gdyby Autor mógł na wstępie udowodnić, że jakaś forma absolutnie przed jakąś 
datą nie ukazała się, co wobec wykruszenia się wielu zabytków jest prawie nie
możliwe, wówczas można by dyskutować nad słusznością datowania na takich pod
stawach. Wiadomo jednak, że ścisłe odatowanie pierwowzoru jest w tym okresie 
trudne, a na ziemiach czerpiących natchnienia z różnych źródeł, różnymi drogami, 
tylko w wyjątkowo szczęśliwym wypadku możliwe. Jedynie dla baz ustala Autor pe
wien schemat ewolucyjny (s. 22), choć nie precyzuje, czy chodzi o teren Polski, czy 
o bliższy, czy o dalszy Zachód.

W programie architektonicznym (s. 13) mówi Autor wyraźnie: „Różnorodność 
impulsów płynących tak ze starszych cywilizacyjnie dzielnic Polski piastowskiej 25, 
z sąsiednich Czech, jak i z Zachodu, ograniczenie i dostosowanie się do miejscowych 
możliwości technicznych prowadziło w wyniku do powstania zespołu, który rozpa
trywany jako całość posiada wszelkie cechy specyficzności". Te różnorodne impulsy 
płynące z krajów o niejednakowym rozwoju architektury spowodowały, że zarówno 
program, jak konstrukcja i forma przeszczepiane były z niejednakowym opóźnieniem.

W literaturze niemieckiej istnieje zasadniczo jeden pogląd na tę sprawę: archi
tektura śląska powstała pod wpływem architektury niemieckiej, jest od niej uza
leżniona i w stosunku do niej opóźniona. W konsekwencji wynikała konieczność 
datowania budowli śląskich ze znacznym opóźnieniem. Nic dziwnego, że przekazy 
historyczne w wielu wypadkach odrzucano, przemilczano, a czasem dyskwalifiko
wano. Zajmowanie stałe, z nader nielicznymi wyjątkami, takiej pozycji wyjściowej 
miało przed sobą jeden cel — polityczny. Niezrozumiałe jest natomiast kontynuowa
nie podobnego systemu w publikacjach polskich. Chodzi o sumienne i rzetelne skon
frontowanie przekazów, jeśli są, z dotychczas panującą opinią. Pewna wspólność 
cech zabytków polskich z niemieckimi nie musi zaraz przesądzać o naśladownictwie. 
Cechy te mogą mieć wspólne źródło, bijące gdzie indziej, co nie stanowi przeszkody 
w zastanowieniu się nad przekazem historycznym, a nie tylko nad formalnym po
dobieństwem dwóch dzieł. Inaczej bowiem doprowadzamy obraz architektury śląskiej 
do zniekształcenia.

Najlepszą ilustracją niewłaściwego ujęcia problemu jest omówienie budowli 
w Nowym Kościele. Znaki kamieniarskie powtarzające się na wielu ciosach prowadzą 
do trzech obiektów: prezbiterium katedry wrocławskiej, dworca biskupiego we Wroc
ławiu oraz do kościoła w Starym 'Zamku, forma zaś pozwala włączyć w ten krąg 
kościół w Pełcznicy (przekaz z r. 1228) i w Kiełczynie (przekaz z r. 1239). Odrzucając 
najstarsze wzmianki o Nowym Kościele z jednej strony, musielibyśmy opuścić 
wzmianki o tych dwu kościołach, a co ważniejsza, odrzucić istnienie dużego warsztatu 
kamieniarskiego26. Stwierdzenie warsztatu pracującego dla katedry wrocławskiej już

25 Nie naszą sprawą jest rozsądzać, czy w w. XII i XIII pozostałe dzielnice 
Polski piastowskiej były cywilizacyjnie starsze (zatem, idąc za myślą Autora — doj
rzalsze) od Śląska.

26 T. K o z a c z e w s k i ,  Jednonaw ow e kościoły  rom ańskie na Dolnym Śląsku, 
Wrocław 1957, s. 58—60. Pracę tę przedstawił T. Kozaczewski na Zjeżdzie Naukowym 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki we Wrocławiu w r. 1954, na którym Autor re
cenzowanej książki był obecny.



w latach dwudziestych XIII w. jest niezmiernie ważne, pozwala krytycznie spojrzeć 
na rzekome uzależnienie prezbiterium katedry od Magdeburga.

W paru miejscach Autor opiera datę erekcji kościoła na dacie przejścia osiedla 
na tzw. prawo niemieckie. Typowymi przykładami będą tu Złotoryja i Gościszów. 
W Złotoryji powstanie kościoła przyjmuje Autor na czas między r. 1212 a 1241 (s. 92). 
Pierwszy jest datą lokacji miasta, drugi datą najazdu Mongołów. W Gościszowie 
przejście na prawo niemieckie w r. 1233 skłania Autora do twierdzenia: „czas 
powstania w drugiej ćwierci XIII w., po r. 1233” (s. 41). Wygląda to tak/ jak by nie 
mógł istnieć kościół przed ustanowieniem prawa niemieckiego, a w żadnym razie 
przed lokacją. Wiadomo zaś, że fakty te nie zawsze były z sobą sprzężone, wskutek 
czego tę metodę datowania nauka dzisiejsza traktuje z wielkim zastrzeżeniem.

* *
’*

Pierwsza połowa XIII w. jest okresem, w którym na Śląsk kierują się nowe 
prądy nurtujące z dawna Zachód. Sposób datowania przyjęty przez Autora nie po
zwolił na uchwycenie momentu pojawienia się tych prądów na Śląsku. A wystarczy
łaby sumienna analiza samych kościółków wiejskich. Pozwoliłaby ona stwierdzić, że 
w tych najmniejszych, jednoprzestrzennych budowlach pojawia się i ostrołuk, i żebro 
sklepienne już w pierwszej, a w drugiej ćwierci XIII w. także przypora. Dowodzi to 
szerokiego zastosowania nowych sposobów w architekturze Śląska 27. Byłoby wielką 
zasługą Autora ustalenie tego doniosłego momentu, którego naświetlenie spowodować 
mogłoby poważny zwrot w badaniach średniowiecznej architektury w Polsce. Wów
czas trud Autora i nakład pracy włożonej w wydanie książki byłyby sowicie skwito
wane wdzięcznością czytelników 28.

Tadeusz Broniewski, Tadeusz Kozaczewski

B. G u e r q u i n ,  ZAMKI ŚLĄSKIE, Wydawnictwo „Budownictwo i Architektura", 
Warszawa 1957.

Po pracy Z. Swiechowskiego o architekturze romańskiej i zbiorowym opraco
waniu urbanistyki Wrocławia jest to już trzecia duża książka zdradzająca godne 
uznania zainteresowanie warszawskiego wydawnictwa Śląskiem. Książka B. Guerquina 
dotyczy wyjątkowo zaniedbanej dziedziny w historii śląskiej architektury. Z różnych 
powodów śląska architektura obronna znajdowała się poza zasięgiem zainteresowań 
historyków sztuki. Odbijało się i tu niedomaganie ogólnoeuropejskiej historii archi
tektury obronnej, której brakowało (i do dziś brakuje) kryteriów oceny wartości 
artystycznych; badania wyłącznie funkcjonalnego aspektu architektury warownej 
przesunęły ją  na margines badań z etykietą „budownictwo". Po wtóre, u tych uczo
nych niemieckich, którzy patrzyli na sztukę śląską wyłącznie w aspekcie zasług 
i wpływów niemieckich, istniała także niechęć do materiału, bardzo niewdzięcznego 
dla takiej interpretacji. Znamienny jest tu fakt, że wydana przed kilku laty książka 
H. Tintelnota (Die m ittelalterliche Baukunst Schlesiens, Kitzingen 1951), mająca ąmbi-

. 27 Ibid., s. 57/58.
28 Należy tu przypomnieć wnikliwe omówienie dzieła daty wcześniejszej: M. M o: 

f e l o w s k i e g o  w „Kwartalniku Architektury i Urbanistyki", Warszawa 1956, z. 4, 
s. 395—411; oraz S. T r a w k o w s k i  e g o w „Kwartalniku Architektury i Urba
nistyki", 1957, z. 1, s. 81—99.


