Marzanna Jagiełło, Jacek Chrząszczewski, Katarzyna Łakomy

Aspekty konserwatorskie i ekologiczne
w ochronie krajobrazu
cz. 2

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
Tadeusz Tatara
PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM REDAKCYJNEGO WYDAWNICTW NAUKOWYCH
Józef Gawlik
REDAKTOR SERII
Mateusz Gyurkovich
REDAKTOR NAUKOWY
Katarzyna Hodor
RECENZENCI
Bogna Lipińska
Adam Szymski
SEKRETARZ SEKCJI
Marta Wlazło
OPRACOWANIE REDAKCYJNE
Michał Stachowski
SKŁAD I ŁAMANIE
Anna Basista
PROJEKT OKŁADKI
Katarzyna Łakomy
© Copyright by Politechnika Krakowska
Za prezentowane treści odpowiada wyłącznie Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki.

ISBN 978-83-65991-88-1
Wydawnictwo PK, ul. Skarżyńskiego 1, 31-866 Kraków; tel. 12 628 37 25, fax 12 628 37 60
e-mail: wydawnictwo@pk.edu.pl 5 www.wydawnictwo.pk.edu.pl
Adres do korespondencji: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Nakład 200 egz.

Ark. wyd. 7,0

Cena 21,00 zł z VAT

Spis treści
Słowo wstępne (Katarzyna Łakomy).............................................................................

5

Marzanna Jagiełło
Ryciny z rysunków Erika Dahlberga i ich znaczenie dla badań nad historią oraz
rewaloryzacji i rekonstrukcji XVII-wiecznych ogrodów szwedzkich i polskich.....

7

Jacek Chrząszczewski
Kalwaria w Hernals (Wiedeń)....................................................................................... 67
Katarzyna Łakomy
Zieleń w przestrzeni publicznej miasta – współczesne realizacje wobec jakości
środowiska i tożsamości kulturowej na przykładzie Katowic.............................. 113

Słowo wstępne
Drugi tom monografii Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu również dedykowany jest Pani Profesor Annie Mitkowskiej. Bliscy współpracownicy, przyjaciele, wychowankowie podejmują w nim zagadnienia dotyczące sztuki
ogrodowej oraz rewaloryzacji obiektów o wysokich wartościach kulturowych, przy
uwzględnieniu zachodzących w środowisku niekorzystnych zjawisk. Są to problemy
współcześnie coraz bardziej istotne, jednocześnie stanowiące kontynuacje badań
podejmowanych od lat w Instytucie Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, w tym działalności naukowo-badawczej Pani Profesor
Anny Mitkowskiej.
Nurty badawczo-projektowe, na których koncertuje się aktywność Profesor Mitkowskiej, to: 1. w nurcie „krakowskiej szkoły architektury krajobrazu” badania nad
dziedzictwem ogrodowym i jego ochroną; 2. kalwarie jako europejski fenomen krajobrazowo-parkowy, a zwłaszcza Kalwaria Zebrzydowska; 3. konserwacja i rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego, w tym przede wszystkim ogrodowego; 4. wartość,
tradycja i tożsamości miejsca. Nowym, ciekawym nurtem badawczym jest architektura i sztuka bizantyjska w kontekście dziedzictwa krajobrazowego Włoch. Ważnym
elementem jej pracy, o charakterze naukowo-organizacyjnym, jest organizowanie od
1994 r. konferencji naukowych dotyczących sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej (od 2013 r. główny organizator Katarzyna Hodor), w tym opieka naukowa
i merytoryczna (Przewodniczący Rady Naukowej).
Pani Profesor od 1980 r. związana jest z Politechniką Krakowską, a jej działalność
dotyczy zarówno dydaktyki (m.in. prowadzenie autorskich wykładów z przedmiotów
takich jak: historia sztuki, historia sztuki ogrodowej, kalwarie polskie i europejskie;
promotorstwo ponad 130 prac magisterskich i inżynierskich, a także 10 prac doktorskich; autorstwo dwóch opublikowanych podręczników akademickich: Historia
ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, oraz dwóch w formie elektronicznej), jak
i spraw organizacyjnych (1993-1999 prodziekan WA PK, 1991-2017 kierownik Zakładu Sztuki Ogrodowej, w okresie 1992-2016 członek Senatu lub komisji senackich,
od 1994 r. przewodnicząca lub członek wydziałowej komisji ds. przewodów doktorskich K4, kierownik studiów podyplomowych: „Zieleń w układach Historycznych”).
Wykonała ponad 180 opracowań studialnych i projektowych, m.in.: jest autorką
dokumentacji naukowej wniosku RP o wpis zabytkowego krajobrazu sakralnego Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest autorką po-

6

Słowo wstępne

nad 180 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz 16 pozycji książkowych;
wygłosiła przeszło 110 referatów na konferencjach naukowych i ponad 60 okazjonalnych; wykonała blisko 200 recenzji wydawniczych, doktorskich i innych.
Jest aktywnym członkiem takich organizacji jak: SARP, SHS, KUiA O/PAN, SKZ,
PKN ICOMOS, a jej działalność jest nagradzana najwyższymi nagrodami państwowymi i specjalistycznymi, m.in. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury, Rektora Politechniki. W 2014 r. otrzymała Nagrodę im. Gerarda Ciołka.
Jej osiągnięcia w zakresach prac studialnych, projektowych, organizacyjnych i dydaktycznych w odniesieniu do poznawania i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym architektonicznego, urbanistycznego, krajobrazowego, ogrodowego,
zasługują na najwyższe uznanie i stanowią szerokie źródło wiedzy, inspiracji i wytycznych metodologicznych dla badań kolejnych pokoleń.
Za ten nieoceniony wkład w rozwój nauki, za pracowitość, zaangażowanie
w działania na rzecz szeroko pojętej ochrony krajobrazu oraz Uczelni, za przekazywaną wiedzę i wartości etyczne, w imieniu swoim i całego środowiska akademickiego dziękuję.
Katarzyna Łakomy
Kierownik Zakładu Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych
Prodziekan Wydziału Architektury PK

Profesor Anna Mitkowska z zespołem IAK WA PK w ogrodach Villi Pisani w Stra,
fot. Miłosz Zieliński, 2017

Marzanna Jagiełło*

Ryciny z rysunków Erika Dahlberga
i ich znaczenie dla badań nad historią
oraz rewaloryzacji i rekonstrukcji
XVII-wiecznych ogrodów
szwedzkich i polskich
Słabo znane w Europie nieskandynawskiej wspaniałe, bogate ogrody barokowe
Szwecji, o pół wieku wyprzedzające to, co w tej materii wydarzyło się w ogarniętej
wojną trzydziestoletnią Europie Środkowej, dziś już w znakomitej większości nie istnieją, podobnie jak pochodzące z XVII w. ogrody polskie. Mimo tego jesteśmy w stanie (zwłaszcza o tych pierwszych) całkiem sporo dzisiaj powiedzieć. Wiedzę na ich
temat zawdzięczamy szwedzkiemu marszałkowi polnemu, urzędnikowi, dyplomacie,
historykowi i kartografowi, podróżnikowi i rysownikowi – Erikowi Dahlbergowi.
Wykonał on dla nich setki rysunków, na podstawie których sporządzono później
ryciny dokumentujące ich stan z lat 1655-1690. Przedstawienia te nie były do tej
pory tematem osobnych badań, choć sama twórczość Dahlberga i analiza jego dzieł,
poświęconych także innej tematyce, stanowiła przedmiot opracowań wielu badaczy
skandynawskich oraz polskich, zwłaszcza historyków1. Niektóre z ogrodów z terenu Szwecji pojawiały się oczywiście w szerszych opracowaniach dotyczących historii
*
1

Prof. dr hab. inż. arch. Marzanna Jagiełło, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska.
J. Björnstierna, Berättelse om arbetet med det så kallade Sveciae-verket, eller det i koppar
stuckna verket Svecia antiqua & hodierna, samt den därtill ämnade historiska och topografiska
beskrifningen, efter authentike handlingar därom, Stockholm 1808; S.E. Bring,, Sueciaverket
och dess text, Lychnos 1937, s. 1-67; E. Ericsson, E. Vennberg, Erik Dahlberg: hans levnad
och verksamhet: till 300-årsminnet 1625-1925, Uppsala 1925; M. Gram, Historien om Suecia
Antiqua et Hodierna, Kungliga bibliotek et 2007, [za:] http://www.kb.se/samlingarna/Kartor-bilder/Suecia-antiqua/historien-om-sucecia/; B. Magnusson, Sweden illustrated, [w:] Baroque Dreams. Art and Vision in Sweden in the Era of Greatness, “Acta Universitatis Upsaliensis”, Figura 31, Uppsala 2003; W. Krawczuk, Samuel Puffendorf and some stories of the northern
war 1655-1660, Kraków 2014; B. Heyduk, A. Przyboś, Dahdlberg w Polsce. Dziennik i ryciny
szwedzkie z dziejów „Potopu” 1656-1657, Wrocław 1971; J. Sito, Dahlberg i inni. O szwedzkich
rysownikach-weducistach doby wojennej w Polsce i ich dziele, [w:] Po obu stronach Bałtyku.
Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową, red. J. Harasimowicz, T. 2, Wrocław 2006, s. 511-521.
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sztuki ogrodowej2, niektórym z nich poświęcano również pojedyncze artykuły i opracowania monograficzne3. Odniesiono się także do przedstawionych przez Dahlberga
XVII-wiecznych założeń ogrodowych z terenu Polski, uznając ryciny wykonane na
podstawie jego rysunków za podstawowe dla nich źródło obrazowe4.
Po tym wstępie nasuwa się oczywiste pytanie o to, kim był człowiek, któremu ikonografia (nie tylko ogrodowa), zarówno Szwecji, jak i Polski, zawdzięcza tak wiele.
Zanim jednak zaprezentowana zostanie sylwetka Dahlberga oraz dzieło, niezbędne
wydaje się zarysowanie historycznego tła dla jego twórczości, w którym zasadniczym
wątkiem będzie rola, jaką odegrała na arenie europejskiej XVII-wieczna Szwecja.

Szwecja w XVII i na początku XVIII w.
Walkę o dominację w rejonie Morza Bałtyckiego rozpoczęła Szwecja jeszcze
w 1561 r., włączając do swojego terytorium Estonię. Najważniejszy jednak etap budowania pozycji mocarstwowej na tym obszarze zainicjowany został przez Gustawa
II Adolfa, który objął władzę w 1611 r., a w kolejnych latach wprowadził Szwecję
do wielkiej polityki europejskiej, otwierając stulecie ekspansji militarno-politycznej tego kraju (tzw. epoka wielkości 1611-1718). Rządy tego króla charakteryzował
szereg reform, które wzmocniły jego pozycję w państwie. Dokonał on też gruntownej przebudowy armii szwedzkiej, przekształconej w jedną z najnowocześniejszych
w Europie. Przede wszystkim jednak doprowadził do rozwoju przemysłu i górnictwa,
które stworzyły podstawę późniejszych sukcesów tego państwa. Największym bogactwem Szwecji była w owym czasie miedź, która stała się jej głównym towarem eksportowym, przynoszącym krociowe dochody. Za czasów Gustawa II Adolfa doszło
również do wprowadzenia zasady, iż wszyscy Szwedzi są protestantami, a szwedzki
Kościół luterański został podporządkowany władzy świeckiej, co pozwoliło królowi
na sprawowanie kontroli nad wszelkimi niemal sferami życia swoich poddanych.
Świetnie zorganizowana i prowadzona zaciężna armia szwedzka osiągnęła w tym
czasie wiele sukcesów. W wojnie z Moskwą uzyskała Karelię i Ingrię (1617 r.), z Pol2

3

4

Wzmianki na temat kilku z nich po raz pierwszy napotkamy w opracowaniu M.L. Gothein
z 1927 r., na której swój rozdział, zatytułowany Szwecja, wzorował L. Majdecki. Również w najnowszej pracy T. Turnera odnajdziemy skromną partię tekstu poświęconą szwedzkiej sztuce
ogrodowej. M.L. Gothein, Geschichete der Gartenkunst, Bd. 2, Jena 1927, s. 281-284; L. Majdecki,
Historia ogrodów, T. 1, s. 381-385; T. Turner, Garden History. Philosophy and Design. 2000 BC –
2000 AD, New York 2005, s. 284.
Między innymi G. Lindahl, The Swedish Pleasure Garden (1650-1700), [w:] Ventures between Classical Re-Creation and Protestant Work Ethic, “Garden History”, Vol. 32, No. 2, 2004, s. 167-187;
G. Lindahl, R. Millhagen, Drottningholms Slott, Stockholm 2004.
G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1954; J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Warszawa 2000.
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Il. 1. Fragment panoramy Sztokholmu. Rycina W. Swiddego na podstawie rysunku E. Dahlberga, 1693.
Za: http://arkitektur.clanteam.com/panormap/panorimag/stockbig1693b.jpg

Il. 2. Łuk triumfalny w Sztokholmie, wzniesiony w 1680 r. na cześć królowej Ulriki Eleonory.
Rycina W. Swiddego na podstawie rysunku E. Dahlberga, 1691.
Za: https://suecia.kb.se/suecia/pdf/45/8432745.pdf

ską wywalczyła Inflanty, z Danią między innymi Gotlandię, a w latach 1625-1635
uzyskała prawa do dochodu z ceł gdańskich. W 1630 r. Szwecja włączyła się po stronie protestanckiej do wojny trzydziestoletniej, dzięki czemu, na mocy pokoju westfalskiego, zajęła w 1648 r. między innymi część Pomorza Zachodniego.
Po śmierci Gustawa II Adolfa w 1632 r. i dwunastu latach władzy sprawowanej
przez radę regencyjną, po osiągnięciu pełnoletniości na tronie zasiadła królowa Krystyna, która dekadę później abdykowała w 1652 r. na rzecz kuzyna, Karola X Gustawa. Kontynuował on politykę wzmacniania władzy królewskiej, zawierając w tej
mierze liczne kompromisy ze szlachtą.
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W walce o osiągniecie dominium maris baltici Karol X Gustaw wywołał wojnę
z Rzeczpospolitą5 (tzw. potop szwedzki), która ostatecznie zakończyła się klęską
Szwedów6 i podpisaniem pokoju w Oliwie w 1660 r. Utratę rangi lokalnego mocarstwa oraz większości podbitych terytoriów przyniosła Szwecji tzw. wielka wojna północna 1700-1721, która zakończyła „epokę wielkości”.

Sylwetka Erika Dahlberga, zakres i charakterystyka jego twórczości

Il. 3. Portret Erika Dahlberga. Obraz D.K. Ehrenstrahla, 1644. Zbiory Uppsala Universitet.
Za: http://www.bygdeband.se/wp-content/uploads/uploaded/138/163313_erik_dahlbergh-584x800.jpg

Erik Jönson, który po otrzymaniu tytułu szlacheckiego przyjął nazwisko Dahlberg
(Dahlbergh), urodził się 10 października 1625 r. w Sztokholmie w prostej, chłopskiej
rodzinie. Wcześnie osierocony, jako szesnastolatek znalazł się pod opieką hrabiego
Carla Gerta Rehnskiölda7, feldmarszałka pod dowództwem króla Karola XII, który
5
6
7

Która na tę okoliczność zawiązała koalicję z Danią, Holandią i Brandenburgią.
Choć udało się jej utrzymać Skanię, na stałe wypierając Danię z Półwyspu Skandynawskiego.
Carl Gert Rehnskiöld (1671-1722). Najważniejszy okres w karierze feldmarszałka stanowiła bardzo
udana kampania przeciwko Polsce, przeprowadzona w latach 1701-1703. Jego karierę zakończyła
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w 1641 r. zatrudnił go jako pisarza, zauważając i doceniając wielkie talenty młodzieńca. Dzięki temu w czasie sześciu lat pracy dla Rehnskiölda mógł się Dahlberg jednocześnie uczyć, pobierając nauki rysunku, matematyki, architektury, perspektywy
i kartografii.
W 1650 r. jako zaledwie 25-letni młodzieniec został wysłany do Frankfurtu, aby
zająć się odzyskaniem części reparacji wojennych przyznanych Szwecji w wyniku pokoju westfalskiego. Frankfurt w owym czasie był nie tylko wielkim centrum handlowym, ale również ośrodkiem szwedzkiej dyplomacji w Niemczech. Podczas pobytu
w tym mieście nawiązał Dahlberg kontakt z wydawnictwem należącym do rodziny
Merianów. Wielkie wrażenie zrobiło na nim zwłaszcza, rozpoczęte w 1635 r. przez

Il. 4. Frontyspis dzieła Theatrum Europeum
z ilustracjami Matthäusa Meriana Starszego,
Franckfurt 1643. Za: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/0/06/Theatrum_
europaeum_Titel.jpg

Il. 5. Portret Matthäusa Meriana Starszego. Rycina
Sebastiana Furcka, przed 1650. Za: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/
MatthaeusMerianSebastianFurck.jpg/800pxMatthaeusMerianSebastianFurck.jpg

bitwa pod Połtawą w 1709 r. Była ona katastrofą dla armii szwedzkiej, a sam Rehnskiöld został
schwytany przez Rosjan i pozostał w niewoli aż do 1718 r. Za: https://www.geni.com/people/CarlGustaf-Rehnski%C3%B6ld/6000000008535306848 (dostęp: 12.04.2019).
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nestora rodziny Matthäusa Meriana Starszego (który zmarł w 1650 r.), wielkie dzieło
Theatrum Europeum, kontynuowane przez jego synów aż do 1723 r.8. Część piąta tego
cyklu dedykowana była szwedzkiemu dowódcy Carlowi Gustawowi Wranglowi.
Misja Dahlberga we Frankfurcie ukończona została w 1654 r., po czym wrócił on
do ojczyzny i rozpoczął pracę jako nauczyciel. Z tymi prawdopodobnie obowiązkami
wiązała się opieka nad dwoma młodymi szlachcicami w trakcie ich podróży edukacyjnej (Grand Tour) do Francji i Włoch. Korzystając ze sposobności, w czasie pobytu
w Rzymie Dahlberg rysował tamtejsze zabytki.
W 1656 r. Dahlberg dostał wezwanie do stawienia się przez królem Karolem X Gustawem, który w tym czasie prowadził swoją kampanię w Polsce. Miał być jej świadkiem
i dokumentalistą, z zadaniem utrwalania przebiegu walk prowadzonych pod Warszawą. Tak powstały trzy szczegółowe (wraz z detalami budynków oraz widoków okolicy)
rysunki, przedstawiające kolejne dni warszawskiej bitwy. Kolejny z nich – panorama
zdobytego miasta, z dużą pieczołowitością prezentująca jego poszczególne budowle
i ogrody – był później wykorzystywany w badaniach nad historią Warszawy9.

Il. 6. Panorama Warszawy w 1696 r. Rycina N. Pérella, wykonana na podstawie rysunku E. Dahlberga
i opublikowana w dziele S. von Puffendorfa De Rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege Gestis, Nürnberg 1696.
Za: http://altius.com.pl/images/5202_03DahlbergWidokWarszawy.jpg

Podążając za królem, Dahlberg odwiedził jeszcze Zakroczyn, Płock, Golub i Toruń, za każdym razem sporządzając zarówno widoki, jak i plany tych miast i rezydencji, jak również wielu innych miejscowości10. W dowód zasług w 1656 r. Dahlberg
8

9

10

Theatrum Europeum, Bd. 1-21, Francofurt 1635-1638. Tomy miały różnych autorów tekstów, do
których ilustracje zostały przegotowane w pracowni Merianów.
Wyjątkowo przydatny okazał się precyzyjnie oddany ówczesny wygląd Zamku Królewskiego
w Warszawie.
W szkicowniku Dahlberga znalazły się widoki między innymi: Torunia, Krakowa, Poznania, Brześcia Kujawskiego, Bydgoszczy, Grudziądza, Kruszwicy, Iłży, Janowca nad Wisłą, Łowicza, Świecia,
Pińczowa, Piotrkowa, a także plan zamku w Krzyżtoporze.
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otrzymał z rąk króla mianowanie na stanowisko głównego kwatermistrza przy głównej armii w randze porucznika.
Nominacja ta rozpoczęła nowy etap w życiu dotychczasowego rysownika i dokumentalisty. Od tej pory nie tylko szkicował on różne obiekty, ale często później przyczyniał się do ich wysadzania w powietrze. Taki los spotkał między innymi zamki
w Złotowie, Kruszwicy i Łowiczu. Przemierzył w tym czasie Pomorze, Prusy, Mazury,
Mazowsze, Wielkopolskę i Kujawy. Niszczył tylko te obiekty, które nie nadawały się
do skutecznej po zdobyciu obrony. Pozostałe zespoły (twierdze, warownie, fortece
i zamki) inwentaryzował i dokładnie badał pod kątem ich przydatności militarnej.
Dla niektórych robił projekty modernizacyjne. Wszystkie zadziwiają niezwykłą dbałością o detale.
Dahlberg nie doczekał w Polsce końca wojny północnej. Wyjechał do Danii, gdzie
w 1659 r. kierował oblężeniem Kopenhagi. W 1660 r. wrócił do Sztokholmu, gdzie
otrzymał tytuł szlachecki. Rok później przeniósł się do Nyköping, a w 1666 r. do Skenäs, gdzie założył rodzinę i wkrótce został ojcem11.
W tym właśnie okresie, we wczesnych latach 60. XVII w., podjął decyzję dotyczącą opracowania topografii Szwecji, która miała ukazać się pod łacińskim tytułem: Suecia Antiqua et Hodierna (czyli Szwecja dawna i współczesna). Na wykonanie tej pracy otrzymał w 1661 r. przywilej królewski. Przez następne 10 lat
przygotowywał szkice do tego dzieła, dokumentujące przede wszystkim Sztokholm
i prowincję Malar. Gotowe rysunki kierował do paryskich pracowni graficznych.
Aby bezpośrednio doglądać prac, przeniósł się na dwa lata (1667-1668) do stolicy
Francji. Po powrocie do Szwecji został mianowany dowódcą w Malmö, a następnie
w 1678 r. w Kristianstad.
Lata 70. XVII w. z powodu wojny z Danią to okres przerwy w pracach nad
Suecia… Została ona wznowiona w połowie lat 80. XVII w. Po licznych awansach
został w końcu (w 1696 r.) mianowany generałem-gubernatorem Rygi. W tym
czasie prace nad swoim dziełem rozszerzył o Svealand, Gotland i północną Szwecję. Kiedy umierał w 1703 r., jego Suecia… pozostawała nieukończona12. Wcześniej jednak, w 1696 r., w Norymberdze zostało opublikowane inne dzieło, zatytułowane De Rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege Gestis13, dla którego Dahlberg
przygotował latach 1655-1660 wiele rysunków, na podstawie których wykonano
zamieszczone w nim grafiki. Ich autorami byli: Francois la Pointe, Nicolas Perelle,
Lousise Cordier, Wilhelm Swidde. Złożyło się nań 130 miedziorytniczych portretów bohaterów armii szwedzkiej, widoków miast, planów sytuacyjnych, organizacji bitew i budowy umocnień oraz rzutów fortyfikacji, z których ponad 50 odnosi
się do Polski.
11
12
13

Dahlberg miał łącznie siedmioro dzieci, z których czworo zmarło w dzieciństwie.
Za: www.kb.se/samlingarna/oversikt/suecia/historien-om-suecia/ (dostęp: 17.08.2014).
S. von Pufendorf, De Rebus a Carolo Gustavo Sveciae rege Gestis Commentariorum Libri septem,
Norimbergae 1696.

14

Il. 7. Portret Samuela von Pufendorfa.
Rycina J. Montalegre, 1706.
Za: https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_von_
Pufendorf#/media/File:Samuelis-Pufendorfii-Dejure-natur%C3%A6-et-gentium_MG_9071.tif
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Il. 8. Strona tytułowa dzieła
S. von Pufendorfa, De Rebus…,
Nurimbergae 1696. Za: https://zas.bn.org.pl/
thumbnail/7948140?uid=7923575&type=huge

Il. 9. Oblężenie przez Szwedów Krakowa. Rycina W. Swiddego na podstawie rysunku E. Dahlberga,
1696. S. von Pufendorf, De Rebus…, [za:] https://polona.pl/item/cracovia-sedes-regia-obsessa-et-aserenissimo-sveo-gothorum-rege-carolo-gustavo,NDA2OTY3Mjg/0/#info:metadata
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Ryciny te towarzyszyły opisowi opracowanemu przez Samuela von Pufendorfa
(1632-1694), niemieckiego teoretyka prawa i historyka, który w 1671 r. przeniósł się
z Norymbergi na uniwersytet w Lund, gdzie zajął się szwedzką historiografią14. Od
1677 r. pracował on jako historiograf i dyplomata w służbie króla Karola X Gustawa.
W dziele De Rebus…15 zamieścił opisy wojen prowadzonych przez armię szwedzką
z Danią i Polską. Odnotował w nim również wiele interesujących informacji na temat
ówczesnej Polski, w tym listę osób współpracujących ze szwedzkim królem, a pośród
nich także przyszłego króla, Jana III Sobieskiego16.

Il. 10. Plan i panorama zamku prymasowskiego w Łowiczu. Rycina nieznanego autora według rysunku
E. Dahlberga, 1655. S. von Puffendorf, De Rebus…, [za:] https://polona.pl/item/ichnographia-operumquibs-s-r-m-sueciae-louitzium-arcem-et-sedem-arch-episcopi,NDA2OTY3MjY/0/#info:metadata
14

15
16

Był jednym z twórców teorii prawa natury, którą zawarł w dziełach: Elementorum iurisprudentiae
universalis libri II (1660), De iure naturae et gentium libri octo (1672).
Szerzej na ten temat: W. Krawczuk, op. cit.
M. Czerenkiewicz, Jan Sobieski oczyma niemieckiego historiografa w Szwecji – relacja Samuela Pufendorfa, [za:] https://www.wilanow-palac.pl/jan_sobieski_oczyma_niemieckiego_historiografa_w_szwecji_relacja_samuela_pufendorfa.html (dostęp: 20.05.2019).
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Rysunki Erika Dahlberga i ich graficzne kopie
Większość rysunków Dahlberga zachowała się w szwedzkich bibliotekach i muzeach17. Znaczna ich część została, jeszcze za życia autora, skopiowana pod postacią
miedziorytów i opublikowana w dwóch dziełach. Pierwsza seria została włączona do
przywołanego wcześniej opracowania Salomona von Pufendorfa, sławiącego kampanię wojenną Karola X Gustawa.
Drugim dziełem, w którym pojawiła się spora grupa przedstawień z ogrodami, tym
razem głównie szwedzkimi, była wspomniana Suecia… Podzielone na trzy części opracowanie zawiera łącznie 353 karty, z których znaczna część prezentuje założenia rezydencjonalne. Księga ta została pomyślana jako apoteoza Szwecji i jej bogactwa. Była
początkowo traktowana jako prezent, którym obdarowywano władców i przedstawicieli innych krajów. Suecia… miała stanowić dowód osiągnięcia przez Szwecję takiego
poziomu cywilizacyjnego, jaki reprezentowały ówczesne kraje niemieckie, stąd inspiracja Topografią Meriana. Każda przedstawiona na rycinach twierdza, zamek, miasto,
ogród miały zaświadczać o szwedzkiej wielkości i potędze. Dodatkowym na nią dowodem miały być, reprezentowane licznie w pracy, przedstawienia „pamiątek dawnych”,
zwłaszcza gotyckich kościołów, twierdz, kopców, grobowców i regaliów.
Propagandowy charakter Suecia… zaciążył niestety na rzetelności jej zawartości. Współcześni badacze przyznają bowiem, że wiele z przedstawionych widoków
zawiera elementy przewyższające skalą rzeczywistość18, a część stanowiła projekcję
planów (czasami nigdy niezrealizowanych)19. Z tej to przyczyny każde z zawartych
w Suecia… przedstawień trzeba analizować i oceniać osobno, a biorąc pod uwagę,
że północną część Szwecji ilustrował Dahlberg na podstawie cudzych przekazów, na
nowo je interpretować20.
Jak już wspomniano, Dahlberg rozpoczął pracę na Suecia… w 1660 r., otrzymując zlecenie i środki od króla. Do wykonywania na podstawie jego rysunków grafik
miedziorytniczych zatrudnił wielu znakomitych sztycharzy, przede wszystkim Francuzów i Holendrów. W przygotowaniu rysunkowych wzorów dla rycin wspomagali Dahlberga pochodzący z Amsterdamu Jan van den Aveelen21 oraz dwaj rodacy:
17
18
19

20

21

M. Haykowski, Erik Dahlberg, [za:] www.poloniainfo.se/artykul.php?id=579 (dostęp: 17.08.2014).
Czasem z powodu błędów perspektywicznych popełnionych przez Dahlberga.
Na przykład duży port w Skokloster, który nigdy nie został wybudowany. Inny przypadek stanowi
Steningevägen, który został wzniesiony w kształcie, jaki odnotowano w Suecia…, ale już po opublikowaniu dzieła.
To z tej przyczyny drewniane domy i kościoły z północnych prowincji Szwecji na rysunkach Dahlberga stały się kamienne.
Johannes (Jan) van den Aveele (lub Aveelen) (1655-1727), holenderski grafik pracujący początkowo
w Amsterdamie, Utrechcie i Lejdzie, gdzie wykonywał widoki miast i portów. W 1698 r. został
przez Nicolasa Visschera polecony Dahlbergowi na miejsce zmarłego Swiddego. Do 1717 r. wykonał dla Suecia… co najmniej 142 miedzioryty, choć jedynie 10 odbitek nosi jego nazwisko. Był
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Johan Lithén22 i David Klocker Ehrenstrahl23. W pierwszej kolejności powstawały
wstępne wersje wykonywane ołówkiem w plenerze. Następnie w pracowni układano z nich kompozycje opracowywane w tuszu lub rozwodnionym tuszem lawowane.
Ponieważ część graficznych kopii szkiców Dahlberga to weduty lub rozległe widoki
z lotu ptaka, przygotowywano je etapami, najpierw rozrysowując perspektywy, a następnie „wkładając” w nie poszczególne elementy zdejmowane z osobnych notatek.
Zadanie to było niełatwe, co widać na niektórych rycinach, noszących w sobie błędy
perspektywiczne24. Niektóre z nich były zamierzone, miały bowiem stworzyć iluzję
większej głębi, a także uczytelnić elementy pierwszego planu, zwłaszcza postaci, które
w związku z tym nieco powiększano25.
Opisany powyżej proces przygotowywania rysunków w ich kolejnych fazach
można prześledzić na kilku przykładach, co stanowi sytuację bodajże wyjątkową,
jeżeli chodzi o możliwość towarzyszenia rysownikowi, a potem rytownikowi w ich
warsztatowej kuchni. Okazję taką stwarza bardzo bogata dokumentacja dorobku
Dahlberga przechowywana w Kungliga Bibliotek (Sztokholmska Biblioteka Królewska) i udostępniona online26.
Pierwszy z wybranych przykładów dotyczy barokowych ogrodów przy rezydencji
Karlberg (Sztokholm), wzniesionej w 1630 r., a następnie przebudowanej po 1669 r.27, położonej nad kanałem o tej samej nazwie i od niego dostępnej dzięki niewielkiej sztucznej
zatoce poprzedzającej pałac. Rysunki Dahlberga dokumentują stan z 1690 r.28. Na pierwszym z nich widzimy wyciągnięty w tuszu schematyczny plan założenia, ujęty w widoku
perspektywicznym z lotu ptaka. Towarzyszą mu liczne szkice wykonane ołówkiem, dotyczące rezydencji, głównej bramy oraz oficyn. W bryły tych obiektów został zaopatrzony
następny rysunek, wykonany w całości tuszem, na którym zaznaczono również niektóre
elementy ogrodu, korygując jednocześnie niektóre detale dotyczące jego dyspozycji, za-

22

23

24
25

26

27

28

wysoko ceniony przez Dahlberga. Za: https://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_van_den_Aveelen
(dostęp: 12.02.2018).
Johan Lithén (1663-1725), szwedzki rytownik i rysownik, w czasie wojen oficer zajmujący się
fortyfikacjami w służbie Karola XII. Za: https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Lithen (dostęp:
12.02.2018).
David Klocker Ehrenstrahl (1628-1698), szwedzki malarz na dworze Karola IX, autor licznych portretów oraz fresków. Za: https://en.wikipedia.org/wiki/David_Kl%C3%B6cker_Ehrenstrahl (dostęp: 12.02.2018).
M. Gram, op. cit.
A. Larsdotter, B. Magnusson, Erik Dahlberg – mannen som skildrade Sverige, [za:] http://www.popularhistoria.se/artiklar/erik-dahlberg-mannen-som-skildrade-sverige/ (dostęp: 10.04.2019).
Pod adresem: https://suecia.kb.se/F/YV5APP24LE58V25ENIFR8GLVR6YGX5S51PAVQ3QLFKPDIH
T4TB-13210?func=find-c&ccl_term=wrd+%3D+alldocuments&local_base=sah (dostęp: 10.04.2019).
Dla nowego właściciela, kanclerza królestwa szwedzkiego Magnusa Gabriela De la Gardie (1622-1686), według proj. Jeana de la Vallée.
W 1688 r. rezydencja została przejęta przez króla, a po katastrofalnym pożarze w 1697 r. gruntownie odbudowana. Kolejnego wielkiego przekształcenia obiektu dokonano w 1796 r., co wiązało się
z utworzoną obok pałacu szkołą kadetów.
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mieszczone we wcześniejszej wersji. Kolejne, czwarte „przybliżenie” wykonane zostało
za pomocą ołówka i kredy. Dało to bardzo plastyczny, światłocieniowy, niemal malarski
efekt. Rysunek ten uzupełniono ponadto o nieobecne dotychczas elementy, zwłaszcza
przez pokazanie rozległych terenów położonych po zachodniej stronie barokowego ogrodu, urządzonych jako poprzecinany alejami teren zalesiony połączony ze zwierzyńcem.
Na końcu naniesiono na całość sepiowym ołówkiem drobne korekty.

Il. 11. Karlberg według E. Dahlberga. Rysunek piórkiem i ołówkiem, b.r.,
[za:] https://suecia.kb.se/sahtum/18035928.jpg

Il. 12. Karlberg według E. Dahlberga. Rysunek piórkiem, b.r.,
[za:] https://suecia.kb.se/sahtum/18035925.jpg
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Il. 13. Karlberg według E. Dahlberga. Rysunek ołówkiem i kredą, 1689/1690,
[za:] https://ask.kb.se/sahtum/18035926.jpg

Il. 14. Karlberg (Carlberg) na rycinie W. Swiddego, wykonanej na podstawie rysunku E. Dahlberga,
1690, [za:] https://suecia.kb.se/sahtum/8449229.jpg

Wydaje się, że trzeci z rysunków stanowił bezpośrednią podstawę do przygotowania płyty miedziorytniczej, a następnie graficznych odbitek, które wykonał dla
Karlbegu Willem Swidde. Porównanie ich obu (rysunek i rycina) wskazuje na liczne
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uzupełnienia o elementy dotyczące zarówno form zieleni w ogrodach, jak i sztafażu (statki przepływające kanałem, postaci ludzi). Powstały one najprawdopodobniej
w oparciu o dodatkowe szkice.
Podobny proces możemy zaobserwować na przykładzie rysunków sporządzonych
dla należącego do Magnusa Gabriela de la Gardie założenia Jacobsdahl, znajdującego się niegdyś na peryferiach Sztokholmu. Z tą różnicą, że przygotowane dla tej
rezydencji rysunki piórkiem cechuje – zwłaszcza drugi – znacznie większa dbałość

Il. 15. Jacobsdahl według E. Dahlberga. Rysunek piórkiem, 1667/1668,
[za:] https://suecia.kb.se/sahtum/18035953.jpg

Il. 16. Jacobsdahl według E. Dahlberga. Rysunek piórkiem, b.r.,
[za:] https://suecia.kb.se/sahtum/18035954.jpg
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o szczegóły odnoszące się do form ogrodowych, zwłaszcza roślinnych, oraz elementów uzupełniających (ludzie, statki). Zostały one bardzo wiernie odwzorowane na
rycinie wykonanej przez Adama Perelle’a pomiędzy rokiem 1670 a 1674.
Pośród rysunków przygotowanych dla Jacobsdahl odnajdziemy także szkice
przedstawiające poszczególne partie tego założenia, w tym tzw. Urwisko Andromedy29. Potwierdzają one biegłość Dahlberga jako rysownika, jego wrażliwość oraz artystyczną swobodę.
Miedzioryty dla Suecia… powstawały początkowo we Francji. Wykonywali je
wybitni sztycharze pracujący w Paryżu, których poznał Dahlberg w trakcie pobytu
w tym mieście w latach 1667-1668, co związane było z przygotowaniem do druku

Il. 17. Jacobsdahl na rycinie Adama Perelle’a, wykonanej na podstawie rysunku E. Dahlberga,
1670-1674, [za:] https://ask.kb.se/sahtum/8453254.jpg

Il. 18. Urwisko Andromedy z ogrodu Jacobsdahl. Rysunek E. Dahlberga, b.r.,
[za:] https://suecia.kb.se/sahtum/18035968.jpg
29

Szkic ten został skopiowany graficznie przez Adama Perelle’a w 1668 r.
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Il. 19. Urwisko Andromedy z ogrodu Jacobsdahl. Rycina A. Perelle’a, 1668,
[za:] https://ask.kb.se/sahtum/8453383.jpg.

dzieła S. von Pufendorfa. Do wykonania rycin zatrudnieni zostali przez Dahlberga między innymi: Jean Le Pautre30, Jean Marot31, Nicolas Perelle32 i Adam Perelle33, którzy przygotowali około 70 płyt obejmujących widoki Sztokholmu, Upplandii
i Södermanland.
Okres francuski w przygotowywaniu kopii graficznych zakończył się 1674 r., co
wiązało się z decyzją króla Karola X Gustawa o założeniu w Sztokholmie pracowni
rytowniczej i tłoczni. Zostali w niej zatrudnieni artyści holenderscy. W latach 1686-1687 był to Hermann Padtbrugge34, który wykonał dla Suecia… 9 płyt, następnie
30

31

32

33

34

Jean le Pautre (1618-1682), francuski projektant i rytownik, należący do słynnej rodziny artystycznej (graficy, architekci). Wykonał wiele projektów wyposażenia wnętrz (mebli, naczyń, dekoracji
ścian), które wykorzystał w swoich meblach między innymi Andre Charles Boulle. Był także autorem projektów dla paryskiej manufaktury gobelinów. Dla ogrodów opracował serię grafik obejmującą fontanny oraz rzeźby. Za: https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Le_Pautre (dostęp: 23.04.2019).
Jean Marot (1619-1679), francuski architekt i rytownik, członek rodziny paryskich rzemieślników
i artystów. Był projektantem wielu budynków, między innymi: Hôtel de Pussort, Hôtel de Mortemart i Hôtel de Monceau, ale przede wszystkim jest znany z dwóch wielkich serii rycin architektonicznych: Le Petit Marot i Le Grand Marot. Przygotował także grafiki z wzorami zdobniczymi dla
kominków, sufitów itp. Za: https://www.britannica.com/biography/Jean-Marot-French-architect-and-engraver (dostęp: 23.04.2019).
Nicolas Perelle (1631-1695), francuski malarz i grafik. Syn Gabriela Perelle’a i starszy brat Adama,
obu grafików i projektantów. Jest on autorem niektórych grafik do dzieła: Les glorieuses conquestes
de Louis le Grand roy de France et de Navarre dédiées au Roy. Za: https://en.wikipedia.org/wiki/
Nicolas_Perelle (dostęp: 23.04.2019).
Adam Perelle (1640-1695), francuski pisarz i artysta. Syn Gabriela Perelle’a i młodszy brat Nicolasa.
Podobnie jak jego ojciec i brat, od którego uczył się rzemiosła, zajmował się grafiką. Jego ulubionym tematem były krajobrazy, w tym liczne widoki ogrodów i zabytki. Uzyskał tytuł królewskiego
grawera. Był też nauczycielem rysunku i malarstwa. Za: https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Perelle (dostęp: 23.04.2019).
Herman Padtbrugge (1656-1687), holenderski grafik działający w Szwecji.
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Willem Swidde35, który przygotował wraz z Erikiem Reitzem36 i Martinem Mijtensem37 84 płyty. W 1696 r. został ponadto zatrudniony w tej pracowni Johannes van
den Aveelen38, który przybył do Sztokholmu w 1698 r. i pracując dla Dahlberga do
1715 r., wykonał płyty dla co najmniej 144 rycin. Łącznie w przygotowaniu do druku wszystkich ilustracji do Suecia… brało udział 18 artystów (także: Johann Jacob
van Sandrart oraz berlińczyk Samuel von Blesendorf, który opracowywał portrety).
Z przygotowanych przez nich miedzianych arkuszy wykonywano graficzne odbitki
w nakładzie od 1000 do 2000 egzemplarzy.
Zamieszczone w dziele Dahlberga przedstawienia miały różne formaty. W większości wypełniają one całą stronę, w przypadku niektórych strona dzielona jest dwiema ilustracjami, umieszczonymi na kartach o rozmiarach 23 na 35,5 cm. Zdarzają
się również takie ryciny, jak na przykład przedstawienia rezydencji z ogrodami, które
zajmują dwie połączone ze sobą karty, osiągając rozmiar 41 na 36 cm. Niekiedy, jak
dla rozległych panoram Sztokholmu, klejono ze sobą większe karty, dochodząc do
wielkości wynoszącej 61 na 35,5 cm.
Dzieło podzielono na trzy tomy, co wynikało z przyjętego dla pracy układu topograficznego. Planowane wydanie czwartej części, która miała ilustrować kraje podbite, między innymi Skanię, nie zostało zrealizowane39.
Grafiki w obrębie każdego tomu ułożono, zgodnie z intencją samego Dahlberga,
w porządku chronologicznym. Pierwsze wydanie Suecia Antiqua et Hodierna zostało
opublikowane już po śmierci rysownika w 1716 r.40. Widzimy na nich przedstawienia, które bardzo dobrze charakteryzują jego twórczość, cechującą się wielką dbałością o wszelkie szczegóły. Na grafikach roi się od ludzi, na placach miast widzimy
wielu przechodniów i kupców krążących wokół obciążonych towarami straganów
– pełen przekrój społeczny. Po ogrodach spaceruje licznie wytworne towarzystwo,
a w tle uwijają się ogrodnicy. Również sceny wiejskie bogate są w sztafaż. Zaludniają
je rybacy, rolnicy, karczmarze; wszyscy bardzo zapracowani. Badacze zajmujący się
35
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Willem Swidde (1660-1697), holenderski rysownik i rytownik działający w Szwecji. Przyjechał do
Sztokholmu w 1688 r. w celu wykonania ilustracji do historii Szwecji Karola X Gustawa, De Rebus.
Dla Suecia… w latach 1690-1696 opracował 76 miedziorytów, a także mapy i ozdobne winiety.
Za: https://en.wikipedia.org/wiki/Willem_Swidde (dostęp: 23.04.2019).
Erik Retz (1660-1696), szwedzki rytownik, uczeń Willema Swidego. Dla Suecia… wykonał 26 rycin.
Martin Mytens (1648-1736), z pochodzenia Holender, pracował głównie w Szwecji jako malarz
i grafik.
Por. przyp. 16.
Do dzieła Suecia… oprócz ilustracji został zamieszczony także tekst, którego opracowaniem zajęli
się ówcześni historiografowie szwedzcy, między innymi: Johannes Loccenius, Claudius Arrhenius
Örnhjälm, Petrus Lagerlöf, Nicolas Wankijfs, Olof Hermelin, Bengt Högvall i Samuel Auseen.
M. Gram, op. cit.
W XIX w. zaczęto wydawać litograficzne wersje Suecia… Po raz pierwszy w 1856 r. w opracowaniu
Carla Ferdinanda Lindstroma. Następna ukazała się w latach 1899-1900 i została przygotowana
przez Hansa Hildebranda. Najnowsza pochodzi z 1985 r.
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analizowaniem grafik zamieszczonych w Suecia… zauważyli jednak, że sztafaż ten
wykonywano według jednego, ustalonego schematu: mężczyźni występują w strojach
szwedzkich, kobiety zaś ubrane są zgodnie z modą francuską. Umieszczeni w ogro-

Il. 20. Ogrody Rosenberg na rycinie W. Swiddego, wykonanej na podstawie rysunku E. Dahlberga, 1695,
[za:] https://ask.kb.se/sahtum/8464277.jpg

Il. 21. Ogrody rezydencji w Nancy. Rycina J. Callota, 1625,
[za:] http://content.ngv.vic.gov.au/retrieve.php?size=1280&type=image&vernonID=32334
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dach to zazwyczaj te same grupy ludzi – spacerujących, witających się ze sobą, a wokół nich „ci sami” ogrodnicy ciągnący taczki, grabiący. Po jeziorach zaś pływają „te
same” łodzie i statki, a drogi są niezmiennie wypełnione podobnymi do siebie podróżującymi pieszo lub konno.
Przy wypełnianiu niektórych przedstawień scenami rodzajowymi sięgano czasami do rozwiązań przyjętych wcześniej przez innych artystów. I tak na przykład scena
rozgrywająca się na tarasie zamku Rosenberg skopiowana została z dzieła Meriana,
które powstało na wzór grafiki Jacquesa Callota, przedstawiającej taras pałacu i ogrody w Nancy41.
Oryginalne rysunki Dahlberga, wykorzystane do wykonania rycin zamieszczonych w Suecia…, przechowywane są dzisiaj w Bibliotece Królewskiej w Sztokholmie,
co podkreśla ich dokumentacyjny (a nie przede wszystkim artystyczny) walor. Płyty
miedziorytnicze w liczbie 416 sztuk zdeponowano natomiast w 1877 r. w sztokholmskim Muzeum Narodowym.

Przedstawienia ogrodów
Ogrody Szwecji
Pierwsze przejawy szwedzkiego zainteresowania ogrodami barokowymi zaobserwować możemy już w 1648 r., kiedy to wojska Gustawa Adolfa II zajęły Pragę. Przybrały one dość osobliwą formę, sprowadzającą się do wywiezienia z czeskich rezydencji
wielu rzeźb, które następnie ustawiono w królewskim ogrodzie w Drottningholm42.
Silniejszy impuls dotarł do Szwecji jednak z innej strony. Stało się to za czasów panowania córki Gustawa, królowej Krystyny (władała Szwecją w latach 1644-1654), i ze
znacznym wsparciem jej matki, Marii Eleonory Brandenburskiej. Popłynął on ze stolicy barokowej mody i etykiety, a mianowicie z Paryża. Jesienią 1646 r. przybyła bowiem
do tego miasta szwedzka delegacja na czele z Magnusem Gabrielem De la Gardie, który
zachwycony francuskimi osiągnięciami ogrodowymi złożył André Molletowi propozycję pracy w Szwecji na dworze królowej. Oferta została przyjęta.
Mollet pochodził z uznanej we Francji rodziny ogrodników. Jego dziadkiem był
Jacques Mollet, zatrudniony w Château d’Anet. Ojciec Claude był natomiast ogrodnikiem na dworach trzech kolejnych królów Francji: Henryka IV, Ludwika XIII i młodego Ludwika XIV. Sam André miał za sobą służbę u księcia Fryderyka Henryka
Orańskiego, dla którego zaprojektował Huis Honselaarsdijk i Huis ter Nieuwburg.
41
42

A. Larsdotter, B. Magnusson, op. cit.
T. Turner, op. cit., s. 284.
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Wybierając się w 1648 r. do Szwecji, Mollet zabrał ze sobą dwóch pomocników oraz
wiele nieznanych do tej pory w Szwecji roślin: drzewka pomarańczy, cytryn i granatów oraz krzewy mirtu, drzew laurowych i hiszpańskiego jaśminu – wszystkie przeznaczone do oranżerii. Zamówił również cebule tulipanów.
Głównym zadaniem Molleta w Sztokholmie było przekształcenie Humlegården,
założonego w XVI w. jako ogród użytkowy (humle znaczy po szwedzku chmiel), a następnie modernizacja pozostałych ogrodów królewskich. W ich realizacji wspoma-

Il. 22. Strona tytułowa wydanego w Sztokholmie w 1651 r. dzieła André Moleta, Le Jardin de plaisir,
[za:] http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Images/INHA-FR543Index.asp
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gali Molleta Nicodemus Tessin43 i Jean de la Valée44, którzy współpracowali z nim
wcześniej w Holandii.
W 1653 r., po pięciu latach aktywności na królewskim dworze, Mollet opuścił Szwecję,
udając się do Anglii. Jego wpływ na ogrody Szwecji utrzymywał się jednak znacznie dłużej,
a to za sprawą wydanego w Sztokholmie w 1651 r. dzieła Le Jardin de plaisir, dedykowanego
królowej Krystynie, w którym zamieszczone zostały liczne przykłady rozwiązań dla parterów haftowych (fr. parterre de broderie), kompartymentów gazonowych oraz boskietów,
a także propozycje rozplanowania zamkniętych kompozycyjnie ogrodów średniej wiel-

Il. 23. Plany ogrodów z traktatu André Molleta, Le Jardin de plaisir, [za:] http://architectura.cesr.univtours.fr/Traite/Images/INHA-FR543Index.asp
43

44

Nicodemus Tessin „Starszy” (1615-1681), szwedzki architekt pochodzenia niemieckiego. Twórca
architektury baroku, wzorujący się na sztuce włoskiej. Najważniejsze dzieła Nicodemusa Tessina
Starszego to: letni pałac królewski w Drottningholm pod Sztokholmem (od 1662 r.) oraz rezydencje
projektowane wspólnie z Jean’em de la Vallée – Skokloster (1654-1676) i Bonde (1662-1673), Strömsholm (1669), Pałac Wrangla (1652-1670), Bååtska palatset 1662-1669. Za: https://pl.wikipedia.org/
wiki/Nicodemus_Tessin_starszy (dostęp: 12.03.2019).
Jean de la Vallée (ok. 1620-1696), szwedzki architekt pochodzenia francuskiego. W Szwecji, gdzie
mieszkał od 1637 r., zaprojektował przebudowę zamku Karlberg oraz sztokholmskiego pałacu
Wrangla. Według jego projektów wzniesiono także zamek Skokloste. Za: https://sv.wikipedia.org/
wiki/Jean_de_la_Vall%C3%A9e (dostęp: 12.03.2019).
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Il. 24. Plany i wzory parterów haftowych z traktatu André Molleta, Le Jardin de plaisir,
[za:] http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Images/INHA-FR543Index.asp

kości, otoczonych fosami z charakterystycznym motywem eksedry, zrealizowane wcześniej w Holandii (Huis Honselaarsdijk, Huis ter Nieuwburg), a następnie rozpropagowane
w Europie Środkowej przez Holendra Jan van der Groena, autora Le jardinier Hollandois
(Amsterdam, 1669), do czego przyczyniło się niemieckie tłumaczenie tej pracy.
Dzieło Molleta odcisnęło swoje piętno na wielu szwedzkich ogrodach, do czego
za chwilę wrócimy. Nie oparł się mu także Dahlberg, który skopiował inspirowany
traktatem Molleta jeden z wzorów tworzących motyw kompartymentowy w sztokholmskich Królewskich Ogrodach (Kungsträdgården), dla którego wykonał również
szkic pokazujący w perspektywie jego rozplanowanie. Zapewne powstały również
inne, bardziej szczegółowe rysunki, które posłużyły później do przygotowania rycin,
jednak nie zachowały się one do naszych czasów.
Wpływy Molleta odnajdziemy także w ogrodach Jacobsdahl, założonych dla Jacoba De la Gardie45, który po odstąpieniu Drottningholm zajął się przebudową tamtejszej rezydencji. Zainteresowania przyrodnicze De la Gardie znalazły wyraz m.in.
45

Jacob De la Gardie (1583-1652), szwedzki polityk i generał, ojciec Magnusa Gabriela De la Gardie.
Był pasjonatem przyrody oraz antyku. Z wielką pieczołowitością zajmował się urządzaniem swoich
kolejnych rezydencji, między innymi w Venngarn i Karlberg. Jako wielbiciel i znawca pism Pliniusza zamierzał w nich zrealizować swoje własne Laurentium. G. Lindhal, op. cit., s. 178-179.
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Il. 25. Ilustracje z traktatu André Molleta, Le Jardin de plaisir: a) kompartyment,
b) boskiet z gabinetami, [za:] https://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/10960/?offset=#page=63
&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/10960/?offset=#page=82&viewer=picture&o=bookma
rk&n=0&q=

Il. 26. Wzór parteru haftowego, wzorowanego na traktacie A. Molleta. Rysunek E. Dahlberga, b.r.,
[za:] https://suecia.kb.se/suecia/pdf/56/18035962.pdf

w postaci zatrudnienia Olofa Rudbecka z ogrodu botanicznego w Uppsali, który
opracował katalog roślin posadzonych w Jacobsdahl, obejmujący 827 gatunków. Architektem i budowniczym rezydencji został natomiast Hans Jacob Kristler46. Wznie46

Hans Jacob Kristler (1592-1645), architekt i projektant pochodzący ze Strasburga. Został zaproszony do Szwecji przez Jacoba De la Gardie. Jego pierwszą realizacją w Szwecji był prawdopodobnie
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Il. 27. Królewskie Ogrody (Kungsträdgården) w Sztokholmie na rycinie J. van den Aveelena, ok. 1700,
[za:] https://suecia.kb.se/sahtum/8432799.jpg

siony przez niego pałac stał się szybko popularnym miejscem pobytu rodziny królewskiej. W 1669 r. został on sprzedany królowej wdowie Marii Eleonorze, która po
15 latach podarowała go wnukowi Ulrikowi47. Po jego śmierci w 1685 r. Jacobsdahl
powrócił do Marii Eleonory48.
Ogród barokowy powstał w 2. połowie XVII w. Jego ówczesny stan pokazują grafiki
Adama Perelle’a, na których widzimy: całość założenia pokazaną z lotu ptaka, pałac od
strony frontowego wejścia poprzedzonego przystanią, a następnie lustgarten i okazały
budynek lusthausu, w którym mieściła się grota otoczona boskietami oraz wiwariami.
W części centralnej ogrodu umieszczono okrągły basen z figurą Trytona, zaprojektowaną w 1664 r. przez Jean Baptiste Dusarta, a na południe od groty usytuowano grupę
rzeźb znaną jako Urwisko Andromedy. W pewnym oddaleniu, po północnej stronie

47
48

Jacobsdahl (Ulriksdal). W 1643 r. Kristler pojechał do Rosji, gdzie stworzył rysunki i modele budowy mostu w Moskwie. Za: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Jacob_Kristler (dostęp: 14.02.2019).
Wtedy zmienił nazwę na Ulriksdal, którą nosi do dziś.
Za: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ulriksdals_slott (dostęp: 18.08.2014).
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Il. 28. Jacobsdahl od strony morza. Rycina A. Perelle’a na podstawie rysunku E. Dahlberga, ok. 1670,
[za:] https://ask.kb.se/sahtum/8453311.jpg

Il. 29. Widok pałacu i fragment ogrodu Jacobsdahl (Ulriksdal). Rycina Adama Perelle’a na podstawie
rysunku E. Dahlberga, ok. 1660, [za:] https://ask.kb.se/sahtum/8453254.jpg
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Il. 30. Fragment ogrodu Jacobsdahl (Ulriksdal) z lusthausem mieszczącym grotę. Rycina Adama
Perelle’a na podstawie rysunku E. Dahlberga, ok. 1660, [za:] https://ask.kb.se/sahtum/8453254.jpg

Il. 31. Pałac Jacobsdahl (Ulriksdal) od strony ogrodu. Rysunek E. Dahlberga, ok. 1670,
[za:] https://suecia.kb.se/suecia/pdf/56/18035956.pdf
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Il. 32. Pałac Jacobsdahl (Ulriksdal). Rycina H. Padtbrugge’a na podstawie rysunku E. Dahlberga, b.r.,
[za:] https://ask.kb.se/sahtum/8454865.jpg

założenia na wzgórzu Mons Mariae wzniesiono niewielki pałacyk, a u jego stóp założono ogród z drzewkami pomarańczowymi oraz innymi roślinami egzotycznymi49.
Całość prezentuje ogród rozplanowany na płaskim tarasie, otoczonym z trzech
stron wodami Bałtyku. Tworzy go obszerny, dość monotonny parter haftowy o układzie kompartymentowym – wyraźnie w stylu Molleta – poprzecinany regularnie
alejkami, rozpięty pomiędzy pałacem a lusthausem z grotą. Silniej zaakcentowano
jedynie oś poprzeczną, związaną z leżącym na wzgórzu, jakby poza obrębem ogrodu,
pałacykiem Marienberg, podkreśloną okazałymi fontannami.
Pośród rysunków Dahlberga odnajdziemy również wiele innych ogrodów noszących w swojej kompozycji silnie renesansowy charakter, podobny do tego, który reprezentował sobą Jacobsdahl. W kilku z nich, wzorem włoskim, wytyczono ścieżki
przykryte trejażowymi konstrukcjami o formie berceau. Pokazują je między innymi
przedstawienia graficzne ogrodów Ekholmen i Arx Möörby.
Najbardziej reprezentatywne dla tego okresu ogrody Szwecji powstały jednak pod
okiem André Le Nôtre’a, nadwornego projektanta ogrodów Ludwika XIV (Wersal)
i jego arystokratycznych poddanych (Vaux-le-Vicomte, Chantilly). To właśnie wpły49

Za czasów Jacoba De la Gardie w ogrodzie hodowano także łabędzie i gołębie, a w północno-zachodniej części trzymano jelenie, pawie i bażanty. M.L. Gothein, op. cit., s. 281-282.
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Il. 33. Pałacyk Marienberg na terenie Jacobsdahl (Ulriksdal). Rycina A. Perelle’a na podstawie rysunku
E. Dahberga, [za:] https://ask.kb.se/sahtum/8456198.jpg

Il. 34. Fragment ogrodu Jacobsdahl (Ulriksdal). Rycina A. Perelle’a na podstawie rysunku E. Dahberga,
[za:] https://ask.kb.se/sahtum/8453383.jpg
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Il. 35. Pałac i ogrody Ekholmen. Rycina H. Padtbrugge’a na podstawie rysunku E. Dahlberga, 1686,
[za:] https://ask.kb.se/sahtum/8462416.jpg

Il. 36. Pałac i ogrody Arx Möörby. Rycina A. Perelle’a na podstawie rysunku E. Dahlberga, 1670/1674,
[za:] https://ask.kb.se/sahtum/8463294.jpg
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wowi Le Nôtre’a zawdzięcza swój kształt najokazalszy i najbardziej zbliżony do wersalskiego pierwowzoru ogród Szwecji, a mianowicie Drottningholm. Do konsultacji
w sprawie jego kształtu zaprosiła słynnego ogrodnika Maria Eleonora, która w 1661 r.
odkupiła zamek od Gabriela De la Gardie i postanowiła przebudować średniowieczną
rezydencję znajdującą się na wyspie Lovön, położonej na jeziorze Melar, na zachód
od Sztokholmu. Modernizacja założenia rozpoczęła się w 1661 r., a jej głównym projektantem był Nicolaus Tessin Starszy. Jego koncepcje obejmowały również ogród,
ale nie zostały zrealizowane. W 1681 r. zadanie to powierzono synowi – Tessinowi
Młodszemu, uczniowi Le Nôtre’a. Nowa rezydencja została ulokowana na nadbrzeżnym tarasie. Główne wejście prowadziło do niej od strony owalnej w planie sztucznej
zatoki, która została uformowana na kształt dziedzińca przedniego50. Za pałacem, po
jego południowej stronie, znajdował się ogród urządzony na tarasach. Jego główna oś
biegła od tylnej fasady pałacu przez dwutarasowy parter ozdobny, w pierwszej części
broderiowy, w drugiej wodny, między którymi stanęła fontanna z figurą Herkulesa.
Następnie oś przecinała strefę skomplikowanych w planie boskietów z fontannami,
rzeźbami i ogrodowymi teatrami. Tę smukłą w planie oś podłużną przełamywały
osie poprzeczne. Pierwsza z nich wyznaczona została przez duży, regularny w planie
otoczony boskietem basen z kolistą wysepką pośrodku. Druga, położona dalej i po
przeciwnej stronie basenu, wyznaczała wzorowaną na ogrodach włoskich giochi d’acqua, prowadzącą do owalnego basenu, za którym znajdowała się kaskada, a kolejna
wprowadzała nas do zwierzyńca przeciętego trzema alejami, inspirowanymi lenotrowską patte d’oie (Wersal, Vaux-le Vicomte)51. Na końcu ogrodu, po południowej
stronie, założono jeszcze obszerną menażerię. Jej regularny plan (kwadrat podzielony
na osiem trójkątnych wybiegów, zgrupowanych wokół środkowego pawilonu) nawiązywał w ogólnym schemacie do menażerii wzniesionej w 1663 r. w Wersalu52.
Elementów wodnych było ogrodzie w Drottningholm (podobnie jak w innych barokowych założeniach ogrodowych Szwecji) stosunkowo mało. Nie przejęto z założeń francuskich między innymi długich, budujących kompozycję całości kanałów. Tłumaczy to
szczególne położenie geograficzne. Wystarczy bowiem przyjrzeć się mapie Sztokholmu
i jego terenów podmiejskich, rozlokowanych na dziesiątkach wysp53, otoczonych wodami
jeziora Melar, którego wody przeciskają się pomiędzy nimi wąskimi przesmykami, żeby
zrozumieć, iż umieszczone w ogrodach nie stanowiłyby one znaczącej atrakcji.
50

51

52

53

Rozwiązanie to odnajdziemy także w innych ogrodach, między innymi w Carlberg. Była to swego
rodzaju szwedzka specjalność, której nadano nazwę „wodnego dziedzińca” (sjögard). M. Olausson,
The Aesthetic and Social Reception and Development of the Baroque Garden in Sweden, [w:] Baroque
Garden Cultures, ed. M. Conan, Dumbarton Oaks 2001, s. 194.
Forma ta została wypracowana w rozległych zwierzyńcach zakładanych przy barokowych ogrodach francuskich. Sprzyjała ona obserwacji zwierząt prowadzonej z jednego punktu.
Te liczne odwołania do rezydencji Ludwika XIV powodują, że czasami określa się Drottningholm
mianem „Wersalu północy”, co jednak poza pojedynczymi elementami nie znajduje potwierdzenia
w przestrzennej dyspozycji założenia.
Drottningholm leży na wyspie Lovön.
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Dla dopełnienia całości obrazu dodajmy, że ustawione w ogrodzie Drottningholm rzeźby stanowiły w większości łup wojenny, wywieziony w 1648 r. z Pragi
(przede wszystkim z rezydencji dowódcy wojsk cesarza Rudolfa II, Albrechta von
Wallensteina) oraz z zamku Frederiksborg w Danii (w 1659 r.). Są one w znacznej

Il. 37. Plan Drottningholm. Rycina M. Mijtensa na podstawie rysunku E. Dahlberga, ok. 1695,
[za:] https://ask.kb.se/sahtum/8449656.jpg
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Il. 38. a) Menażeria w Wersalu na planie założenia z 1746 r.; b) menażeria w Drottningholm,
[za:] http://cultureandstuff.com/wp-content/uploads/2011/08/Plan_de_Versailles_-_Gesamtplan_
von_Delagrife_1746.jpg

Il. 39. Ogrody Drottningholm, widok od strony pałacu. Rycina W. Swiddego na podstawie rysunku
E. Dahlberga, 1694, [za:] https://ask.kb.se/sahtum/8449741.jpg

części dziełem Adriana de Vries54. Łącznie obejmują 26 posągów i kompozycji rzeźbiarskich, w tym: fontannę Herkulesa, Grupę Laookona i figurę Neptuna55.
Ogród w Drottningholm stał się inspiracją dla wielu innych założeń na terenie
Szwecji, spośród których najbardziej okazale prezentował się Karlberg, gdzie powie54
55

Dziś w ogrodzie stoją ich kopie. Oryginały przechowywane są w Muzeum Adriana de Vries.
Za: http://sv.wikipedia.org/wiki/Adriaen_de_Vries (dostęp: 18.08.2014).
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Il. 40. Parter haftowy ogrodu Drottningholm. Rycina W. Swiddego na podstawie rysunku
E. Dahlberga, 1692, [za:] https://ask.kb.se/sahtum/8449675.jpg

Il. 41. Pałac Drottningholm od strony wodnego dziedzińca przedniego pełniącego rolę zatoki portowej.
Rycina W. Swiddego na podstawie rysunku E. Dahlberga, 1690,
[za:] https://ask.kb.se/sahtum/8449667.jpg

lono układ wypracowany już wcześniej, a więc wejście główne do rezydencji od strony morza, poprzedzone przystanią w sztucznie uformowanej zatoce, pełniącej rolę
dziedzińca przedniego. Ogród zaś, dostępny od strony lądu, był przykładem dostosowania barokowych wymogów kompozycyjnych do warunków klimatycznych. W celu
osłonięcia pałacu od zimnych północnych wiatrów zmieniono bowiem w Karlberg
wypracowaną we Francji kolejność usytuowania poszczególnych elementów kompo-
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Il. 42. Fontanna z Herkulesem w ogrodzie Drottningholm. Fot. Ellgaard Holger, 2011,
[za:] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Herkulesfont%C3%A4nen_2011.
jpg/1280px-Herkulesfont%C3%A4nen_2011.jpg

Il. 43. Karlberg od strony dziedzińca przedniego w formie zatoki portowej. Fragment ryciny
W. Swiddego na podstawie rysunku E. Dahlberga, 1690, [za:] https://ask.kb.se/sahtum/8449229.jpg
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Il. 44. Wodospad Elfkarlebyense. Rycina W. Swiddego na podstawie rysunku E. Dahlberga, 1697,
[za:] https://suecia.kb.se/sahtum/8462428.jpg

Il. 45. Obniżenie Möendahls. Rycina J. van den Aveelena na podstawie rysunku E. Dahlberga, 1703,
[za:] https://ask.kb.se/sahtum/8475320.jp
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zycyjnych. Miejsce płaskiego parteru zajął w nim bowiem wysoki boskiet, przesuwając ozdobny parter na dalszy plan.
Bohaterowi niniejszego tekstu zawdzięczamy również zwrócenie naszej uwagi na
zagadnienia krajobrazowe. Także tutaj daje znać o sobie wrażliwość Dahlberga na
przyrodę, jak też właściwości i urodę przedstawianych miejsc (miasteczek, wiosek,
malowniczych ruin, pól i wzgórz porośniętych lasami), nawet jeśli na pierwszym
planie widzimy wojska szykujące się do bitwy. Najintensywniej, co zrozumiałe, kontemplował Dahlberg krajobrazy własnej ojczyzny, także te naturalne, jak wodospady,
rzeczne kaskady i surowe, groźne zwałowiska skalne.

Przedstawienia ogrodów polskich
Zanim jednak zostały opublikowane tomy Suecia…, w których zamieszczono wizerunki założeń szwedzkich, Erik Dahlberg miał już za sobą wcześniejszą okazję do
zaprezentowania swojego zainteresowania ogrodami. Dowodzą tego karty z dzieła
Samuela von Pufendorfa, De Rebus a Carolo Gustavo Sveciae rege Gestis…, które zostało opublikowane w Norymberdze co prawda dopiero w 1696 r., ale odnosi się ono
do okresu związanego z potopem szwedzkim, a mianowicie do lat 1655-1660. Z tego
też czasu pochodzą wszystkie zawarte w tej książce ilustracje. Dla nas istotny będzie
fakt, że kilka kart zamieszczonych wśród graficznych świadectw bitew, oblężeń i hołdów oraz panoram miast i rezydencji, przedstawia dawne polskie twierdze, przy których istniały ogrody. Są to: Wiśnicz, Krzyżtopór i Tenczyn. Schematyczne rozplanowanie ogrodów przy Zamku Królewskim oraz pałacu Koniecpolskich odnajdziemy
także na planie Warszawy oraz panoramie tego miasta zdjętej ze wschodniego brzegu Wisły. W podobnie syntetyczny sposób zostały zaznaczone ogrody towarzyszące
zamkowi prymasowskiemu w Łowiczu. Zaskakującego odkrycia dostarcza uważne
przyjrzenie się przedstawieniu tej rezydencji w widoku od strony północnej. Na koronie bastionowych umocnień otaczających zamek zobaczymy tam bowiem wiele
okazałych donic z jakimiś, zapewne rzadkim roślinami, starannie przez Dahlberga
(a następnie nieznanego rytownika) odnotowanymi.
Potop szwedzki stanowił moment przełomowy w dziejach Rzeczpospolitej, jeszcze w XVI w. przeżywającej okres rozkwitu politycznego, gospodarczego i kulturalnego, ale już od początku XVII w. uwikłanej w liczne wojny i konflikty: z Rosją, Turcją
i Kozakami. To sprawiło, że w połowie tego stulecia Polska znajdowała się w stanie
chaosu i kryzysu politycznego. Kiedy Szwedzi wkroczyli na jej teren w 1655 r., bez
wysiłku zajęli Wielkopolskę i Litwę, a niemal bez walki Warszawę. Nieco dłużej bronił Krakowa hetman Stefan Czarniecki. W konsekwencji tego wszystkiego, opuszczony przez poddanych król Jan Kazimierz wyjechał z kraju i udał się na Śląsk, a szlachta
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Il. 46. Fragment widoku zamku prymasowskiego w Łowiczu od strony północnej. Rycina nieznanego
autora według rysunku E. Dahlberga, 1696, [w:] S. von Puffendorf, De Rebus…,
[za:] https://polona.pl/item/ichnographia-operum-quibs-s-r-m-sueciae-louitzium-arcem-et-sedemarch-episcopi,NDA2OTY3MjY/0/#info:metadata

polska uznała władzę Karola Gustawa w zamian za gwarancje dotyczące zachowania
majątków i wiary katolickiej.
Zajęcie Polski zajęło Szwedom zaledwie cztery miesiące. Po nich nastał czas grabieży i zniszczeń, potęgowanych starciami z oddziałami polskimi (między innymi
pod Warszawą) i zakończony ostatecznie podpisaniem w 1660 r. w Oliwie układu
pokojowego pomiędzy Szwecją i Rzeczpospolitą. Ta druga wychodziła z wojny okrojona, zniszczona i rozgrabiona, a także rozbita wewnętrznie w stopniu, którego następstwem był stopniowy upadek, zakończony stulecie później rozbiorami, przerwany co prawda efektownym, lecz kosztownym politycznie (i nie tylko) zwycięstwem
nad Turkami pod Wiedniem. Szczególnie dotkliwie odczuły konsekwencje potopu
szwedzkiego miasta, które straciły w tym czasie 2/3 ludności. Zniszczeniu uległo także ponad 50% wsi56.
Pierwsza połowa XVII w. to również okres rosnącego rozwarstwienia stanu szlacheckiego, będącego konsekwencją wzrostu latyfundiów magnackich, zwłaszcza na
ziemiach południowo-wschodnich. Poza obszarami rolno-leśnymi, ich właściciele
byli posiadaczami licznych miast i wsi57. Zamożność tej grupy zaowocowała, „pomimo klęsk i trudności, budową wielu okazałych pałaców, twierdz-rezydencji oraz
nierozerwalnie z nimi związanych wspaniałych ogrodów. Przy tym dzieł o swoistym,
56
57

Szacuje się, że z około 10 mln mieszkańców Polski, potop szwedzki przeżyło tylko 6 mln.
Ordynacja Jana Zamoyskiego liczyła 11 miast i ponad 200 wsi, a majątek księcia Konstantego
Ostrogskiego obejmował aż 100 miast i 1300 wsi.
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odrębnym wyrazie, będących przedmiotem podziwu wyrafinowanych znawców cudzoziemskich”58.
Ogrody, które stały się przedmiotem zainteresowania Dahlberga, należały do rezydencji o charakterze obronnym (fortalicji, zamków, pałaców). Część z nich można przypisać
do grupy: „z ogrodem, który nierzadko pozbywa się nadmiaru ozdobnego wystroju”, oraz
takich, które funkcjonowały jako „zamknięte nowoczesną, według szkoły holenderskiej
fortyfikacją”59. Występowały one zasadniczo pod trzema postaciami: wirydarzowej, jako
typowej dla „polskiej szkoły”, panoramicznej oraz szachownicowej60.
Najbardziej szczegółowo zostały przez Dahlberga przedstawione ogrody w Wiśniczu i Krzyżtoporze, gdzie pokazano nawet wzorzyste dekoracje parterów. Zacznijmy od
Wiśnicza, położonego pomiędzy Bochnią i Nowym Sączem. Tamtejszy zamek został
wzniesiony w 2. połowie XIV w. przez Jana Kmitę na zalesionym od południa i zachodu wzgórzu, położonym nieopodal rzeki Aleksandrówki. Zbudowano go na planie
czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem i czterema narożnymi basztami. Po 1516 r.
marszałek wielki koronny na dworze Zygmunta Starego, Piotr Kmita, rozbudował
rezydencję. W 1593 r. posiadłość kupił Sebastian Lubomirski, którego syn Stanisław
przeprowadził w latach 1615-1621 barokową przebudowę rezydencji i otaczających ją
umocnień bastionowych, które zaprojektował Włoch i zarazem nadworny architekt
Lubomirskiego, Maciej Trapola. W tym prawdopodobnie czasie, być może na terenie
wcześniejszego założenia, zmodyfikowano zamkowe ogrody położone po południowej
stronie zadrzewionego wzniesienia, na którym urządzono zwierzyniec („Vivarium”)61.
Analizując rycinę z dzieła Pufendorfa, należy na początku zwrócić uwagę na jej
odwróconą orientację62. Otóż geograficzna północ znajduje się po lewej dolnej stronie planu. To sytuuje ogrody towarzyszące zamkowi dość nietypowo, bo po północno-zachodniej stronie, zapewne z powodów topograficznych.
Wspomniana rycina pokazuje, że ogrody zamkowe zajmowały regularny w planie teren podzielony na olbrzymich rozmiarów – jeśli wierzyć przekazowi Dahlberga – kwatery wypełnione motywami haftowymi. Na planie opisano je jako
„Viridarium”, pod którym kryje się polska odmiana ogrodu włoskiego, nawiązująca kompozycyjnie do tradycji średniowiecznego wirydarza i sprowadzająca się
najczęściej do jednego wnętrza ogrodowego o planie zbliżonym do kwadratu, podzielonego na kwatery wypełnione formami dekoracyjnymi, geometrycznymi lub
innymi. Viridaria były często wydzielane z otoczenia ścianami żywopłotów lub,
58
59
60
61
62

J. Naronowicz-Naroński, Budownictwo wojenne, Warszawa 1957, s. 10.
J. Bogdanowski, op. cit., s. 57.
Ibidem.
G. Ciołek, op. cit., s. 45.
Obserwujemy podobną także na innych kartach dzieła Pufendorfa. Tak jest np. orientowany plan
Zatoki Gdańskiej. Czyżby chodziło o odwzorowanie „szwedzkiego” (zarazem również przydatnego w sensie wojskowym) punktu widzenia, czyli patrzenia na Europę z kierunku natarcia, czyli
północy?
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Il. 47. Wiśnicz: a) mapa satelitarna pokazująca usytuowanie zamku oraz dawnego
klasztoru (obecnie więzienia) w Wiśniczu (https://www.google.com/maps/
place/Zamek+%C5%81owicz+Turystyka/@52.1110176,19.9270211,664m/
data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47013e2baf49ee7b:0x88eda137c0f622d8!8m2!3d52.110086!4d19.929392);
b) prawidłowa geograficznie orientacja planu Wiśnicza (zamek i klasztor), [w:] S. von Puffendorf,
De Rebus…, [za:] https://polona.pl/item/ichnographia-operum-quibs-s-r-m-sueciae-louitzium-arcemet-sedem-arch-episcopi,NDA2OTY3MjY/0/#info:metadata

jak w przypadku Łowicza, innych ogrodzeń63. Po południowo-wschodniej stronie
tego ogrodu znajdował się okazały budynek, określony jako „Domus voluptaria”,
czyli odpowiednik włoskiego casino, francuskiego maison de plaisir i niemieckiego
obiektu ogrodowego, określanego jako Lusthaus, służącego za budynek ogrodowy
do czasowego pobytu „dla przyjemności”, pod którą rozumiano możliwość wypoczynku, spożycia posiłku itp.64.
W czasie potopu szwedzkiego zamek został poddany przez Jerzego Lubomirskiego Szwedom bez walki, najprawdopodobniej z obawy przed możliwością ostrzału
artyleryjskiego z zajętego wcześniej przez wroga, a położonego wyżej klasztoru. Wojska szwedzkie ogołociły zamek z całego wyposażenia, wywożąc 150 wozów z łupami,
i zniszczyły związane z nim zabudowania65.
63
64

65

M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, s. 277.
M. Jagiełło, Budynek ogrodowy typu Lusthaus, ewolucja formy i funkcji, [w:] Architektura ogrodowa: obiekty architektoniczne w kompozycjach ogrodowych – historia i współczesność: XIV Konferencja Naukowa z cyklu Sztuki Ogrodowej i Dendrologii Historycznej, 8-9 listopada 2007, Kraków,
red. A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor, Kraków 2007, s. 147-154.
Jerzy Lubomirski zmarł w 1667 r. na wygnaniu we Wrocławiu, a jego dobra po konfiskacie przejął
wojewoda krakowski Aleksander Lubomirski. W 1720 r. właścicielem Wiśnicza został Janusz San-
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Il. 48. Wiśnicz, plan zamku i klasztoru z ogrodami. Rycina F. La Pointe’go według rysunku
E. Dahlberga, 1655, [w:] S. von Puffendorf, De Rebus…, [za:] https://polona.pl/item/arxwischinizensis-munitissima-et-monasterium-a-rege-sueciae-ad-deditione-compulsa,NDA5ODMx
MjY/0/#info:metadata

Wspomniany klasztor, należący do karmelitów bosych, znajdował się na sąsiednim wzgórzu, położonym na południowy wschód od zamku66. Stanowił wotum ufundowane przez Stanisława Lubomirskiego za zwycięstwo pod Chocimiem w 1621 r.,
a jednocześnie miał być rodowym mauzoleum Lubomirskich. Budowę klasztoru
przeprowadzono w latach 1622-1630. Zakonnicy posiadali do swojego użytku ogród

66

guszko, który w 1752 r. sprzedał go Stanisławowi Lubomirskiemu. Po jego śmierci dobra odziedziczyła jego córka Aleksandra, żona Stanisława Kostki Potockiego. Od tej pory przez kilka pokoleń
zamek pozostawał w rękach tego rodu. Jeszcze na początku XIX w. był on zamieszkany, jednak po
pożarze w 1831 r. opustoszał i zaczął się szybko chylić ku upadkowi. W 1901 r. został wykupiony
od Maurycego Straszewskiego przez Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich, które rozpoczęło remont rezydencji. Od 1928 r. pracami kierował Adolf Szyszko-Bohusz, ale zostały one przerwane
po wybuchu II wojny światowej. Po wojnie zamek przejęło państwo, a od 1949 r. prowadzone były
prace mające przywrócić mu całkowicie dawny wygląd. Za: http://www.zamkiobronne.pl/zamki-w-polsce-opis-452.htm (dostęp: 20.08.2014).
Wzgórze to ma 337 metrów i wyraźnie góruje nad okolicą.
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Il. 49. Ogrody zamkowe w Wiśniczu, fragment planu zorientowany geograficznie (północą ku górze).
Rycina F. La Pointe’go według rysunku E. Dahlberga, 1655, [w:] S. von Puffendorf, De Rebus…,
[za:] https://polona.pl/item/arx-wischinizensis-munitissima-et-monasterium-a-rege-sueciae-addeditione-compulsa,NDA5ODMxMjY/0/#info:metadata

warzywny i owocowy, ziemie uprawną, znaczne ilości lasów, stawy rybne, młyn, pasiekę, warzelnię piwa i własnego piwowara.
Na przekazie Dahlberga widzimy wyraźnie zabudowania klasztorne chronione fortyfikacjami, na zewnątrz których, tuż obok – po południowo-zachodniej
stronie – rozciągał się okazały ogród, w swojej środkowej części ozdobny o układzie czterokwaterowym (bliskim wirydarzowemu) z drzewami pośrodku oraz na
narożnikach, a także kwaterami wypełnionymi motywami haftowymi w układzie
kompartymentowym. Z trzech stron towarzyszyły mu długie, zdwojone, obsadzone krzewami kwatery, służące zapewne jakimś uprawom, za którymi rozciągały
się sady.
Szwedzi, opuszczając Wiśnicz we wrześniu 1656 r., zabrali z klasztoru liczne dzieła sztuki, po czym próbowali, szczęśliwie nieskutecznie, spalić jego zabudowania.
Karmelici bosi pełnili swoją posługę do 1783 r., kiedy to decyzją władz austriackich
klasztor poddano sekularyzacji, a w zachowanych budynkach klasztornych utworzo-
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Il. 50. Ogrody klasztorne w Wiśniczu, fragment planu zorientowany geograficznie (północą ku górze).
Rycina F. La Pointe’go według rysunku E. Dahlberga, 1655, [w:] S. von Puffendorf, De Rebus…,
[za:] https://polona.pl/item/arx-wischinizensis-munitissima-et-monasterium-a-rege-sueciae-addeditione-compulsa,NDA5ODMxMjY/0/#info:metadata

no sąd i więzienie67. Nietrudno się domyślić, że dawne ogrody klasztorne, opuszczone i pozbawione opieki, popadły wówczas w zapomnienie.
Wiarygodność dokumentacji przygotowanej przez Dahlberga potwierdzają
współczesne badania, przeprowadzone w związku z przygotowywaniem wniosku
o uznanie Nowego Wiśnicza za Pomnik Historii, opracowanego w 2017 r.68. Dopasowanie XVII-wiecznego planu i współczesnej ortofotomapy wymagało przy tym „rozcięcia” dokumentu sporządzonego przez Dahlberga, przede wszystkim ze względu na
nieścisłości w lokalizacji kościoła oraz wzgórza klasztornego, co jednak nie zmieniło
wartości źródłowej planu.
W 1. połowie XVII w. wzniesiono na terenie Rzeczpospolitej wiele zamków noszących cechy obronne, takie jak bastiony, kurtyny i fosy, ale pozostających pałacami,
a ich „obronność” nosiła więcej cech dekoracyjnych i symbolicznych niż militarnych.
67
68

W czasach okupacji hitlerowskiej w dawnych murach klasztornych mieścił się niemiecki obóz.
Wniosek został opracowany przez zespół: Roman Marcinek, Andrzej Siwek, Maria Myczkowska-Szałankiewicz.
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Il. 51. Wiśnicz, zamek i klasztor karmelitów. Ujęcie widokowe od strony zajmowanej wcześniej
przez ogrody związane z zamkiem. Litografia N. Ordy z Albumu widoków przedstawiających miejsca
historyczne Królestwa Galicji i ziem krakowskich, 1880, [za:] http://www.zamki.pl/xz/r_wisnicz1.jpg

Niektóre z nich naśladowały w tym względzie włoską Caprarolę. Do założeń takich
należał między innymi Krzyżtopór koło Ujazdu. Budowa zamku została zainicjowana przez Krzysztofa Ossolińskiego69, który dorobił się sporego majątku na zaopatrzeniu armii Rzeczpospolitej w prowiant podczas kampanii przeciw Szwedom w 1626 r.
(a także na trzech kolejnych małżeństwach) i była prowadzona w latach 1627-1644.
Budowy zamku, któremu nadano formę włoskiego typu palazzo in fortezza, nigdy
jednak w pełni nie ukończono. Budowniczym, który przygotował projekt, a następnie nadzorował wznoszenie pałacu, był pochodzący z Gryzonii Włoch Wawrzyniec
Senes (Laurentius de Sent).
Krzysztof Ossoliński zmarł nagle w 1645 r., pozostawiając po sobie bardzo zadłużony majątek, który odziedziczył jego syn Krzysztof Baldwin Ossoliński. Po jego
śmierci w 1649 r. pałac przejęła spokrewniona z nim rodzina Kalinowskich. W czasie
potopu obiekt nie doznał żadnego uszczerbku, został w 1655 r. „jedynie” ograbiony.
69

Krzysztof Ossoliński herbu Topór (1587-1645), dworzanin królewski, poseł królewski, dowódca
oddziału w walkach przeciw Turkom i Tatarom, podstoli, podkomorzy i wojewoda sandomierski,
kasztelan sądecki i wojnicki, marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1644 r., pisarz i tłumacz. Za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Ossoli%C5%84ski (dostęp: 20.08.2014).
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Il. 52. Wiśnicz, plan Dahlberga naniesiony po „rozcięciu” na ortofotomapę.
Opracowała M. Myczkowska-Szałankiewicz, 2017

Jednak w następnych latach właściciele stracili zainteresowanie tą wymagającą sporych nakładów na utrzymanie rezydencją, która popadła w ruinę70.
Kształt wspomnianych ogrodów znamy dzięki świadectwu Dahlberga, który – jak
się uważa – mógł mieć dostęp do oryginalnego projektu rezydencji, przechowywa-

70

Obecnie pałac ma status trwałej ruiny.
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nego zapewne w jego bibliotece71. Na podstawie jego rysunku wykonano w 1655 r.
rycinę pokazującą plan przyziemia zamku wraz z ogrodami. Na wstępie zauważmy
jednak, że również w tym przypadku (podobnie jak w Wiśniczu) mamy do czynienia
z orientacją przedstawienia podporządkowaną głównej osi założenia, nieuwzględniającą kierunków geograficznych. Prawidłowa pokazuje, że oś ta łączyła północy
zachód z południowym wschodem, przebiegając od głównego wejścia na teren rezydencji, następnie przecinając dziedziniec i przechodząc przez eliptyczny dziedzińczyk z arkadami, a potem przez tzw. Wielki Barbakan i bramę umieszczoną u podnóża bastionu, za którym na platformie otoczonej murem, nawiązującym w zarysie do
umocnień obronnych, znajdowały się stosunkowo niewielkie dwa ogrody: ozdobny
i użytkowy.

Il. 53. Zamek Krzyżtopór: a) widok satelitarny ruin zamku (https://www.google.com/maps/place/
Instytucja+Kultury+Zamek+Krzy%C5%BCtop%C3%B) ; b) zorientowana ku północy rycina
F. La Pointe’a na podstawie rysunku E. Dahblerga, 1655, [w:] S. von Puffendorf, De Rebus…,
[za:] https://swietokrzyskie.fotopolska.eu/643865,foto.html

Przyjrzyjmy się zatem ogrodom z ryciny, próbując rozczytać formy i funkcje poszczególnych elementów. Pierwszy z nich założono na planie wydłużonego prostokąta (ok. 130 na 25 m) na linii poprzecznej względem osi symetrii całego założenia.
Skomponowano go z czterech sporych kwater, przy czym dwie środkowe, prostokątne w zarysie, wypełnione motywem haftowym o układzie kompartymentowym,
71

Co tłumaczyć ma niezwykłą dokładność świadectwa Dahlberga, o czym pisze Jerzy Wowczak
w opisie do projektu rekonstrukcyjnego ogrodów w Krzyżtoporze, udostępnionego przez prof.
Zbigniewa Myczkowskiego, za co autorka serdecznie dziękuje.
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Il. 54. Zamek Krzyżtopór koło Ujazdu. Rycina F. La Pointe’a na podstawie rysunku E. Dahblerga, 1655,
[w:] S. von Puffendorf, De Rebus…, [za:] https://swietokrzyskie.fotopolska.eu/643865,foto.html

towarzyszyły symetrycznie usytuowanym pośrodku sadzawkom (mniejszej o planie
czteroliścia i większej owalnej). Dwie dalej położone kwadratowe kwatery wypełniał
natomiast wzór węzłowy o motywie sześcioramiennej gwiazdy. Większą sadzawkę
ujęto murem. Taki sam tworzył ramę dla całości ogrodu ozdobnego, wzmocnioną
szpalerem niewielkich drzew lub krzewów (być może modelowanych), na zewnątrz
których założono trawnik. W części dalszej, za sadzawką, na głównej osi wytyczono
ogród użytkowy (być może zielnik). Urządzono go na czterech prostokątnych wydłużonych kwaterach, rozlokowanych symetrycznie względem osi głównej oraz dwóch
pasm muru, należących prawdopodobnie do altany.
Zaskakującą precyzję tego przedstawienia, zwłaszcza w odniesieniu do szczegółów ogrodów, zweryfikowano, przeprowadzając w latach 2010-2011 badania
archeologiczne72, które ujawniły, że druga sadzawka miała charakter przelewowy
i była częścią wodnej kaskady, spływającej następnie pomiędzy środkiem ogrodu
72

Kierował nimi archeolog Andrzej Gołembnik.
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Il. 55. Ogrody przy zamku w Krzyżtoporze. Fragment ryciny F. La Pointe’a na podstawie rysunku
E. Dahblerga, 1655, [w:] S. von Puffendorf, De Rebus…,
[za:] https://swietokrzyskie.fotopolska.eu/643865,foto.html

użytkowego. Ustalono także, rozmierzając poszczególne elementy ogrodu i porównując je z ryciną powstałą według rysunku Dahlberga, że niezgodności pomiędzy
nimi nie przekraczają 50 cm73. Stanowi to niewątpliwie znaczący argument w dyskusji nad rzetelnością i wiarygodnością dokumentacji Dahlberga, które bywają
kwestionowane w odniesieniu do niektórych innych przedstawień74. Również nad
jego wrażliwością na urodę ogrodów, które nie posiadając znaczenia militarnego,
a było to – przypomnijmy – głównym przedmiotem wykonywanych przez Dahlberga inwentaryzacji, mogłyby zostać przez niego potraktowane znacznie bardziej
schematyczne lub nawet całkowicie pominięte.
Wspomniane badania archeologiczne, skonfrontowane z dokumentacją opracowaną przez Dahlberga, pozwalają dziś na dokonanie ich rekonstrukcji. Została
ona opracowana jako część programu obejmującego działania zabezpieczające ruiny zamku.

73

74

Z. Myczkowski, Archeologia i architektura krajobrazu – o potrzebie działań zintegrowanych, „Biuletyn informacyjny ICOMOS”, nr 1(36), 2017, s. 26-30.
Por. W. Krawczuk, op. cit., s. 132-137.
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Il. 56. Rekonstrukcja ogrodów w Krzyżtoporze, oparta na badaniach archeologicznych i dokumentacji
E. Dahlberga. Projekt Autorska Pracownia Projektowa – Jerzy Wowczak, 2012

Informacji o położeniu i kompozycji nie pominął Dahlberg także w stosunkowo
prostych kompozycyjnie i prawdopodobnie jedynie użytkowych ogrodów położonych poza fortyfikacjami zamku Tenczyn.
Otoczona fortyfikacjami rezydencja położona był na wysokim wzgórzu koło wsi
Rudno, 25 km na zachód od Krakowa. Wzniesiono ją jeszcze w XIII w., po czym
w 1570 r. (za podkomorzego Jana Tęczyńskiego) rozpoczęto przebudowę w stylu renesansowym, kontynuowaną do początku XVII w. W jej wyniku zamek wraz
z podgrodziem został otoczony murem kurtynowym. Od północy wzmocniono
go basteją wjazdową w formie barbakanu, a od południa dwiema czworokątnymi
bastejami.
Szwedzi opanowali zamek w 1655 r., a w następnym roku opuścili go podpalając. Po potopie został on w znaczącej partii odbudowany i częściowo zamieszkany.
W 1768 r. uległ ponownemu pożarowi i od tego czasu popadał w coraz większą ruinę75. Równie smutny los podzieliły jego ogrody. Ich pierwotny wygląd zachowała
dla nas rycina, wykonana przez nieznanego autora na podstawie rysunku Dahlberga z 1655 r. Rozciągały się one na północ od zamku, dokąd przez barbakan prowa75

Na początku XVIII w. dobra tenczyńskie przeszły po kądzieli w ręce Adama Sieniawskiego. Tą
samą drogą uzyskał je książę August Czartoryski, a następnie jego córka Izabela Lubomirska. Od
1816 r. zamek stał się własnością Potockich i pozostał w ich rękach aż do wybuchu II wojny światowej. Za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Tenczyn (dostęp: 20.08.2014).
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Il. 57. Zamek Tenczyn. Rycina nieznanego autora na podstawie rysunku E. Dahblerga, 1655,
[w:] S. von Puffendorf, De Rebus…, [za:] https://malopolskie.fotopolska.eu/644054,foto.html

dziła droga do folwarku (na planie opisanego jako „Villa”; być może chodziło o jakąś formę domu letniego, co sugerował Ciołek76). Droga ta rozdzielała ogrody na
dwie części. Obie wypełniono regularnie kwaterami, co nadało ogrodom „włoski”
charakter. Na rycinie zaznaczono je, zapewne z powodu skrótu perspektywicznego,
jako prostokątne. Można jednak przypuszczać, że były one kwadratowe. W pobliżu
jednego z nich znajdował się niewielki sad. Całość pełniła zapewne rolę użytkową
lub użytkowo-ozdobną. Inną formę ogrodową odkrywamy po stronie zachodniej,
gdzie na wzgórzu założono okazałą winnicę (oznaczoną na planie jako „Vinea”)
oraz duży sad.
Podobnie jak w przypadku Tenczyna zaskakuje odnotowanie ogrodu, tym razem arcybiskupiego (jak to zaznaczono w podpisie), który znajdziemy na rycinie
przedstawiającej plan twierdzy w Łowiczu, silnie ufortyfikowanej, położonej w rozlewisku Bzury. Historia tej rezydencji sięga średniowiecza. W 1. połowie XVI w.
76

Ibidem.
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Il. 58. Zamek Tenczyn. Rycina nieznanego autora na podstawie rysunku E. Dahblerga, 1655,
[w:] S. von Puffendorf, De Rebus..., [za:] https://malopolskie.fotopolska.eu/644054,foto.html

Jan Łaski rozbudował zamek i otoczył go drugą fosą. W 2. połowie XVI w. przeprowadzono kolejne przebudowy, podejmowane przez biskupów: Mikołaja Dzierzgowskiego, Jakuba Uchańskiego i Stanisława Karnkowskiego. Łącząc zamek górny
i dolny, utworzono okazałą rezydencję. Prace budowlane kontynuowano w 1. połowie XVII w., otaczając całość umocnieniami bastionowymi. W 1655 r. w czasie
potopu zamek został przejęty bez walki. Został jednak częściowo spalony w czasie
odwrotu Szwedów w 1657 r. Przez długie lata pozostawał niezamieszkały. W 1783 r.
Helena Radziwiłłowa, zarzucając ostatecznie myśli o jego odbudowie, pozbawiła
go resztek dekoracji, które przewiozła do swojej Arkadii, po czym wmurowała je
w ściany Przybytku Arcykapłana77.
Ogród założono poza bliższym zamkowi terenem podmokłym, po północnej
stronie, w odległości około 300 metrów od rezydencji, z którą łączyły go drewniane
mostki przerzucone nad odnogami i rozlewiskami rzeki. Składał się z dwóch nierównych części. Zachodnia, mniejsza rozwiązana została jako kwaterowy ogród ozdobny,
77

W 1787 r. Michał Poniatowski założył na terenie zamku manufakturę płótna, która działała do
pożaru w 1793 r. Za: http://www.zamki.pl/?idzamku=lowicz (dostęp: 20.08.2014).
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Il. 59. Ruiny zamku Tenczyn. Rycina A. Kozarskiego, ok. 1890,
[za:] https://polona.pl/item/ruiny-zamku-tenczyn,OTY4NzAwODE/0/#info:metadata

Il. 60. Spolia z Domu Arcykapłana w Arkadii pod Nieborowem. Fotografie z lat 60. XX w.,
[za:] https://fotopolska.eu/foto/1204/1204523.jpg
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Il. 61. Rezydencja w Łowiczu w 1616 r. Rycina G. Hoefnagela z dzieła G. Brauna i F. Hogenberga,
Civitates orbis terrarum, Coloniae 1607, [za:] http://www.zamki.pl/?idzamku=lowicz&dzial=galeria

skomponowany wzdłuż dłuższej osi, na którą nanizano domek letni z łaźnią, wzniesiony przez arcybiskupa Jana Wężyka, oraz placyk z fontanną, ufundowaną przez
prymasa Władysława Aleksandra Łubieńskiego78. Po wschodniej stronie od ogrodu
ozdobno-rekreacyjnego znajdował się, oddzielony od niego szpalerem (drzew?, krzewów?), ośmiokwaterowy ogród użytkowy, w którym każda z części zaakcentowana
została posadzonym pośrodku drzewem.
Na koniec odnotować również trzeba ogrody warszawskie, które zostały zaznaczone na planie tego miasta z 1655 r., połączonym w osobliwej perspektywie
z widokiem armii szwedzkiej oblegającej miasto. Odnajdujemy je także na weducie
Warszawy, prezentującej miasto widziane ze wschodniego brzegu Wisły. Pierwszy
z nich towarzyszył zamkowi królewskiemu po jego przebudowie, przeprowadzonej
przez Zygmunta III w latach 1597-1619, połączonej z urządzeniem na podmurowanym tarasie nowych ogrodów, które zastąpiły wcześniejsze, założone na skarpie, co
pokazują widoki Warszawy z 1581 r. oraz panorama miasta zamieszczona w dziele
Brauna i Hogenberga79.
Nowy ogród zajmował nieregularny czworobok, przylegający do południowo-wschodniego skrzydła zamku, i składał się – co prezentuje plan Dahlberga – z sze78
79

G. Ciołek, op. cit., s. 39.
G. Braun, F. Hogenberg, Civitates orbis terrarium, Bd. VI, Coloniae 1617.
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Il. 62. Zamek Tenczyn i jego ogrody. Rycina nieznanego autora na podstawie rysunku E. Dahblerga,
1655, [w:] S. von Puffendorf, De Rebus…, [za:] https://fotopolska.eu/1112881,foto.html?o=b42452

ściu czworobocznych parterów kwiatowych o różnej wielkości, wypełnionych motywami haftowymi80. Inaczej ten sam ogród pokazano na panoramie Warszawy, gdzie
widzimy w jego miejscu okrągłe rabaty lub gazony, otoczone niewysokimi drzewkami i nanizane na oś biegnącą wzdłuż zamkowego skrzydła.
80

Pomiędzy nimi ustawiono w 1639 r. wolierę oraz fontannę z brązu, wykonaną przez Daniela Tyma.
M. Szafrańska, Ogród Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa 1994, s. 21.
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Il. 63. Ogrody zamku Tenczyn. Rycina nieznanego autora na podstawie rysunku E. Dahblerga, 1655,
[w:] S. von Puffendorf, De Rebus…, [za:] https://fotopolska.eu/1112881,foto.html?o=b42452

Il. 64. Warszawa w 1656 r. Rycina N. Perelle’a według Dahlberga, [w:] S. von Puffendorf, De Rebus…,
[za:] https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/12312/edition/28363/content?ref=desc
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Il. 65. Fragment planu Warszawy z 1656 r. z ogrodami przy Zamku Królewskim i pałacu
Koniecpolskich. Rycina N. Perelle’a według rysunku E. Dahlberga, 1655, [w:] S. von Puffendorf,
De Rebus..., [za:] https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/12312/edition/28363/content?ref=desc

Il. 66. Panorama Warszawy ze wschodniego brzegu Wisły. Grafika N. Perelle’a według rysunku
Dahlberga, [w:] S. von Puffendorf, De Rebus..., [za:] http://golden-maps.com/files/1213/1065/6187/
I006_038_Panor-Warsz_Pufendorf_1696_patrz_copy.jpg
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Il. 67. Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie. Fragment panoramy Warszawy ze wschodniego
brzegu Wisły. Rycina N. Perelle’a według rysunku E. Dahlberga, [w:] S. von Puffendorf, De Rebus...,
[za:] http://golden-maps.com/files/1213/1065/6187/I006_038_Panor-Warsz_Pufendorf_1696_patrz_copy.jpg

Il. 68. Pałac i ogrody Koniecpolskich. Fragment panoramy Warszawy z ryciny N. Perelle’a na
podstawie rysunku E. Dahlberga, [w:] S. von Puffendorf, De Rebus…, [za:] http://golden-maps.com/
files/1213/1065/6187/I006_038_Panor-Warsz_Pufendorf_1696_patrz_copy.jpg
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Z wykorzystaniem form barokowych rozplanowano również ogrody należące do położonego na południe od zamku pałacu Koniecpolskich81. Urządzono je na opadającej ku
rzece skarpie, usytuowanej pomiędzy elewacją wschodnią pałacu a nabrzeżem Wisły, nadając im formę kompartymentowego parteru z owalnym placykiem pośrodku, przypominającego rozwiązania zawarte w pracy André Molleta Le jardin de plaisir… z 1651 r.82.

Podsumowanie
Barokowe ogrody szwedzkie na grafikach powstałych według rysunków Erika
Dahlberga były wynikiem zapotrzebowania na wyrażenie potęgi ówczesnej Szwecji.
Stanowiły swoisty materiał propagandowy, który miał budować w Europie jej obraz
jako kraju cywilizowanego, pławiącego się w dobrobycie. Były sublimacją politycznej
potęgi, a także manifestacją „nowobogactwa” szwedzkiej szlachty, która fantastycznie
wzbogacona na wojnie i opatrzona widokami łupionych w czasie działań wojennych
rezydencji (duńskich, niemieckich, austriackich, czeskich i polskich), zapragnęła
mieć to wszystko i szybko u siebie.
Dzieło Dahlberga pokazuje wielki sukces odniesiony w realizacji tych pragnień.
Nie wszystko jednak było takie proste. W przypadku ogrodów problemem w pierwszej fazie ich powstawania byli ludzie umiejący je stworzyć. Lukę tę wypełnił import
artystów francuskich (André Mollet, Jean de la Valée)83, a potem niemieckich (ojciec
i syn Nicodemus Tessin, Johann Härlema)84. Brak rzeźbiarzy, specjalistów od fontann
„załatano”, sprowadzając z podbitej Europy gotowe rzeźby i elementy architektoniczne85. Sporych kłopotów dostarczyły także rośliny zdolne wytrzymać srogie warunki.
81
82

83

84

85

Stanął on przy nabrzeżu Wisły obok pałaców Kazanowskich i Kazimierzowskiego („villa regia”).
Dopiero w połowie XVIII w. pałac ten został rozbudowany o dwa skrzydła, które sięgnęły Krakowskiego Przedmieścia, a na miejscu skarpy wytyczono cztery tarasy, gdzie urządzono nowe ogrody.
G. Ciołek, op. cit., s. 58.
Francuscy artyści pojawili się za sprawą Magnusa Gabriela de la Gardie (1622-1686), długoletniego
kanclerza królestwa szwedzkiego i jednocześnie najbardziej zasłużonego w historii Szwecji mecenasa sztuki. Pochodził on z jednej z najbogatszych szwedzkich rodzin o korzeniach francuskich.
Był właścicielem posiadłości w prowincjach Uppland, Närke, Västmanland i Västergötland, a tam
następujących rezydencji: Karlberg, Drottningholm, Jacobsdahl (obecnie: Ulriksdal), Venngarn,
Ekholmen, Kägleholm, Traneberg, Mariedal, Katrineberg i Höjentorp. Posiadał również majątki
na terenie Liwonii, Finlandii, Pomorza i Meklemburgii. Za: http://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_
Gabriel_De_la_Gardie (dostęp: 2.03.2019).
Obecność artystów z Niemiec uzasadniało pochodzenie królowej-wdowy Marii Eleonory, która
była księżniczką Holsztynu-Gottorp. Wielu z nich w dowód zasług otrzymało szwedzkie szlachectwo. M. Olausson, op. cit., s. 201.
Susza, która w 2012 r. znacząco obniżyła poziom wody w Wiśle, odsłoniła wiele elementów kamiennych rzeźb, a przede wszystkim detali architektonicznych budynków, który zatonęły w czasie

64

Marzanna Jagiełło

Te próbowano sprowadzać z terenów zbliżonych klimatycznie, zwłaszcza z Holandii
i północnych Niemiec, a na miejsce marniejących w oczach cisów proponowano norweskie jałowce i świerki. Długo szukano roślin zastępczych dla bukszpanów, z których tworzono haftowe partery, a sam Mollet sugerował użycie w zamian lokalnie
rosnących brusznic. Problemy z doborem i aklimatyzacją roślin spowodowały także,
iż szwedzkie ogrody barokowe pozbawione były w zasadzie części przeznaczonych
pod uprawy użytkowe, pozostając niemal w całości ozdobnymi.
Pomimo że często wyidealizowane, czasem także nieautentycznie perfekcyjne,
odkrywają dzisiaj przed nami osobliwy świat, zawieszony pomiędzy tradycyjnie
przypisaną ogrodom funkcją rekreacyjno-rozrywkową a protestanckim etosem pracy86. Świat, który w takiej postaci istnieje obecnie głównie na kartach rysunkowych
wykonanych przez Erika Dahlberga i ich graficznych kopiach.
Na rycinach powstałych na podstawie rysunków Erika Dahlberga zostało zawarte również to wszystko, co charakteryzowało ówczesne XVII-wieczne ogrody polskie,
zakładane przy rezydencjach obronnych. Podstawową ich cechą było silne powiązanie
z warunkami otoczenia, głównie topografią terenu, w mniejszym zaś stopniu z elementami kompozycyjnymi rezydencji, co powodowało, że wiele z nich powstawało w pewnym oddaleniu od nich, z czego wyłączyć oczywiście należy wyjątkowy pod wieloma

Il. 69. Współczesny plan ogrodu Drottningholm, który zachował – jako jeden z nielicznych w Szwecji
– część barokowego układu. Za: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/
Drottningholms_slott_och_park_plan.jpg/1920px-Drottningholms_slott_och_park_plan.jpg

86

transportu, wykradzionych wcześniej przez Szwedów z budynków Warszawy. Za: http://warszawa.
gazeta.pl/warszawa/51,34889,12489036.html?i=4 (dostęp: 25.05.2019).
W takim ujęciu o ogrodach Szwecji: G. Lindahl, op. cit.
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względami Krzyżtopór. Drugą ich ważną cechą była użytkowość znaczących partii
ogrodów. Ponadto wiele z nich, co najmniej do połowy XVII w., utrzymało kwaterowy układ, zwany włoskim, który sprowadzał się do podzielenia powierzchni założenia
szachownicą płaskich, kwadratowych, jednoimiennych w wyrazie kompozycyjnym
kwater. Dopiero przed połową tego stulecia stopniowo zaczęły się pojawiać nowinki
barokowe, ograniczone zazwyczaj do wypełnienia tych kwater motywem haftowym.
Swoistym paradoksem jest, że niemal całą wiedzę o ówczesnych ogrodach polskich
związanych z obiektami obronnymi (a w szerszym zakresie także o ówczesnej Rzeczpospolitej)87, zawdzięczamy człowiekowi, który przyjechał nad Wisłę nie po to, aby je
utrwalać, ale po to żeby (w konsekwencji działań prowadzonych w imieniu króla Szwecji) doprowadzić je do fizycznego unicestwienia, wcześniej jednak starannie wszystkie
dokumentując. Można wręcz posunąć się do stwierdzenia, że gdyby nie inwazja wojsk
szwedzkich, niewiele by nam było o nich (ogrodach i nie tylko) dzisiaj wiadomo.
Tym sposobem splotła się w jedno zarówno zagłada, jak i swoiste ocalenie od zapomnienia, które zawdzięczamy szwedzkiemu żołnierzowi i rysownikowi zarazem,
Erikowi Dahlbergowi, oraz współpracującym z nim sztycharzom, a jego rolę dla ikonografii ogrodów zarówno szwedzkich, jak i polskich można porównać do tej odegranej przez Michaela Weninga dla Bawarii (2. połowa XVII w.), Georga Vischera dla
Austrii, Moraw i Węgier (2. połowa XVII w.), a stulecie później Salomona Kleinera
dla Wiednia i okolic oraz Friedricha Bernarda Wernera dla Śląska.
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Kalwaria w hernals (wiedeń)
1. Historia Hernals, parafii św. Bartłomieja i kalwarii
1.1. Przyrodniczo-słowiański rodowód nazwy i pierwsze wzmianki o Alsie
Na podstawie historii osadnictwa w Europie i etymologii nazwy „Hernals” można wysnuć przypuszczenie, że ok. 600 r. n.e. istniała w północno-zachodniej części
dzisiejszego Wiednia słowiańska osada. Druga część niemieckiej nazwy miejscowej
„Als” wywodzi się bowiem od słoweńskiego słowa „olsa”, które oznacza „potok wśród
olch, olszynę”1. Był to zapewne teren podmokły, prawdopodobnie bagienny, z lasem
łęgowym, w którym dominowała olsza czarna (Alnus glutinosa L. Gaertn.), tworząca w takim siedlisku tzw. olesy lub olsy (łac. Alnetum)2. Pierwsza udokumentowana
wzmianka o Alsie pochodzi z 1044 r. Wtedy to bawarski hrabia Sighard IV (Sizo),
który był władcą krain Chiemsee i Salzburga, a jednocześnie opiekunem benedyktyńskiego opactwa St. Peter w Salzburgu, podarował swojemu klasztorowi dwa łany
szlacheckie – czyli zamieszkane folwarki – koło Alsu (duos horbas nobilis viri ad
Alsam)3. Jednak mnisi z Salzburga nie bardzo interesowali się swoją nową posiadłością. Była ona od nich zbyt oddalona, a sytuacja w XI w. na obrzeżu Kotliny Wiedeńskiej nie należała do bezpiecznych4.

*

1
2

3
4

Dr inż. architekt i historyk sztuki Jacek Chrząszczewski, Główny Specjalista w Wojewódzkim
Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie.
K. Goll, Dornbach im Mittelalter, [w:] Hernals. Ein Heimatbuch, Wien 1924, s. 34.
Na temat olsów zob. W. Seneta, J. Dolatowski, Dendrologia, Warszawa 2000, s. 135; por. też M. Łuczyńska-Bruzda, Elementy naturalne środowiska, wyd. 3, Kraków 1996, s. 33 na temat siedlisk „bagiennych” i zbiorowisk olsowych na torfowiskach niżu, w których dominuje olsza czarna, z rzadką
domieszką jesionu i brzozy omszonej oraz krzewów – czeremchy i kruszyny, a także na temat siedlisk „łęgowych”, towarzyszących głównie rzekom i potokom w dnach dolin, gdzie rośnie wiele
gatunków drzew i krzewów, przeważnie: wierzby, topole, wiązy, jesiony i olchy oraz krzewy – bez
czarny i kalina. Przy dużych rzekach dominują zbiorowiska łęgowe wierzbowo-topolowe, zaś przy
mniejszych rzekach i potokach – jesionowo-olchowe.
F. Zabusch, Wo stand der Hof Hernals?, [w:] Zeiten und Menschen von Hernals, Wien 1958, s. 36.
K. Goll, op. cit., s. 35.
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1.2. „Panowie z Alsu” i pierwsza wzmianka o kaplicy
Po śmierci Sigharda podwiedeńskim Alsem zarządzali Babenbergowie – potężny
ród panujący w Marchii Wschodniej. Władca z tego rodu, margrabia Leopold III,
zwrócił część dóbr alskich dopiero w roku swojej śmierci – 11365. W spisanym rok
wcześniej dokumencie z Klosterneuburga przy nadawaniu lenna synom Albersa
z Nußdorfu zostali odnotowani jako świadkowie Diepoldus i Nendingus de Alse6.
Byli oni pierwszymi „panami z Alsu”. Według zapisków dawnych kronikarzy panowie ci mieli wywodzić się z rycerskiego rodu, który w orszaku Teodory, żony księcia
Henryka II Jasomirgotta, przybył ze Wschodu do Wiednia w 1149 r. Opowieść tę
wypada zaliczyć do legend7. Prawdopodobne jest natomiast, że określenie „panowie
z Alsu” (die Herren von der Als) wpłynęło na powstanie nazwy „Hernals”. Faktem jest
również, że już w XIII w. położone po tej stronie potoku Als szuwary, bagniste łąki
i pola nazywano po łacinie intra Alsam (wewnątrz Alsu), co przekłada się na niemieckie herinner der Als, zbliżone do obecnej nazwy miejscowej8.
Z czasów panów z Alsu – z 1139 r. – pochodzi pierwsza wzmianka o „kaplicy
w miejscu, które jest nazywane Als”. Z kolei w akcie sprzedaży z 1252 r., przechowywanym w archiwum opactwa benedyktyńskiego Michaelbeuern w salzburskim Flachgau,
wymienione zostało imię Hartvigusa, pierwszego znanego proboszcza w Als9.

1.3. „Grecy z Alsu” i pierwsze informacje o kościele
Około połowy XIII w. ze źródeł pisanych zniknęły wzmianki o panach z Alsu, a pojawiły się informacje na temat „Greków z Alsu” (die Griechen von der Als). Jako pierwszy został wymieniony w 1279 r. Henryk, zwany Grekiem z Alsu10. Najbardziej znany
z nich był Mikołaj Grek (Nikolaus der Grieche), pochowany w 1307 r. obok swego ojca
w wiedeńskim kościele Minorytów, a ostatnimi przedstawicielami – Gottfried i Ulrich,
wzmiankowani jeszcze w 1358 r.11. Pochodzenie przydomka „Grek” tłumaczono w różny sposób, między innymi przypisując tej rodzinie dłuższy pobyt w Grecji podczas wypraw krzyżowych lub wywodząc ich nazwisko po prostu od „śliwki” (austr. Krieche)12.
5
6

7
8

9
10
11
12

F. Zabusch, op. cit., s. 38.
Topographie von Niederösterreich, hrsg. Verein für Landeskunde von Niederösterreich, Bd. IV,
Wien 1898, s. 189.
C. Hofbauer, Die Alservorstadt, Wien 1861, s. 5.
H. Tietze, Die Denkmale der Stadt Wien (XI.-XXI. Bezirk), [w:] Österreichische Kunsttopographie,
Bd. II, Wien 1908, s. 231.
S. Zabusch, Die Hernalser Kalvarienbergkirche, Wien [1994], s. 7.
Ibidem.
Topographie…, op. cit., s. 189.
Zob. E. Uhl, Hernals. „Feste Burg” und Kalvarienberg, Diplomarbeit eingerichtet an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Wien 1993 [maszynopis w Universitätsbibliothek Wien], s. 6-7.
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Z czasów Greków z Alsu zachowała się pierwsza wiadomość o kościele w Hernals. W dokumencie z 1291 r. wymienione zostało prawo patronatu nad tym kościołem, przy czym patron świątyni nie został tam określony. Następnie prawo patronatu
przeszło na hrabiego Griffo, syna Ottona z Hohen Markt w Wiedniu13. W 1301 r.
w jednym z dokumentów pojawiła się wzmianka o ołtarzu św. Bartłomieja w kościele
w Als (Chirchen ze Als)14, w 1346 r. wspomniano o proboszczu parafii św. Bartłomieja – Szczepanie (her Stephan, pharrer dacz sant Paertelme zu der Herrn Alsse)15,
a w 1352 r. – o Andrzeju16.

1.4. Kolejne fazy rozbudowy świątyni
W XV w., za panowania cesarza Fryderyka III Habsburga, nastąpił w Austrii rozkwit monumentalnego budownictwa sakralnego. Wzniesiono wówczas gotycką katedrę w Grazu i rozbudowano katedrę św. Szczepana w Wiedniu. Dało to asumpt
do podobnych działań również w innych częściach kraju17. W 1474 r. rozbudowano już istniejącą18 lub zbudowano nową gotycką farę pw. św. Apostoła Bartłomieja
w Hernals. Data tych prac została uwidoczniona na jednym z zewnętrznych filarów
prezbiterium wraz z napisem i herbem fundatorów, przedstawiającym w górnym
polu ptaka trzymającego w dziobie jakiś przedmiot (kruk ze złotym pierścieniem?),
a w dolnym polu – dwie skiby ziemi. Był to przypuszczalnie herb baronów von Schifer z Freyling w Górnej Austrii, którzy w owych czasach otrzymali od cesarza nadania
dóbr ziemskich pod Enns oraz przy późniejszej granicy z Węgrami. Zapewne władali
także Hernals19.
W latach 1475-1514 lenno hernalskie dzierżyli w swych rękach głównie baronowie von Roggendorf, którzy jednocześnie sprawowali patronat nad kościołem i rozpoczęli jego przebudowę w 1504 r., co upamiętniono datą wykutą gotyckimi cyframi
na kamieniu wmurowanym w filar nad dachem zakrystii. Ówczesna świątynia usytuowana była obok zamku przy dzisiejszym Bartholomäusplatz. Zamek ten stał nad
potokiem Als, między obecnymi ulicami Kalvarienberggasse i Kindermanngasse20.
W 1515 r., za zgodą cesarza Maksymiliana I, prawo użytkowania dóbr w Hernals nabył za 6000 guldenów monety reńskiej Hans Geyer, pan na Osterburgu, Hard
13
14
15
16
17
18
19

20

K. Goll, op. cit., s. 90.
S. Zabusch, op. cit., s. 7.
K. Goll, op. cit., s. 90.
H. Tietze, op. cit., s. 231.
E. Uhl, op. cit., s. 9.
S. Zabusch, op. cit., s. 7.
Zob. M. Fuhrmann, Historische Beschreibung der Stadt Wien und ihren Vorstädten, Bd. II, 2, Wien
1766, s. 606-609, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 9-10.
S. Zabusch, op. cit., s. 9.
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i Haindorfie. Rodzina Geyerów wiernie służyła cesarzowi. Doktor Szymon Geyer był
asesorem dolnoaustriackiego prawa krajowego. Powierzono mu między innymi tak
odpowiedzialne zadanie, jak sporządzenie inwentarza listów skarbowych Ferdynanda I. Później został mianowany komisarzem w Krainie21. To pod jego patronatem
nastąpiła kolejna rozbudowa parafialnego kościoła hernalskiego. Poszerzono nawę
świątyni, likwidując zewnętrzne przypory. Pozostały one jedynie przy prezbiterium.
Prace upamiętniono kolejną datą „1517”, wykutą na filarze koło zakrystii22.

1.5. Pierwszy najazd turecki i reformacja w Hernals
Tymczasem, podczas pierwszej wojny austriacko-tureckiej i oblężenia Wiednia
w 1529 r. zarówno świątynia, zamek, jak i cała wieś zostały spalone, a okoliczne winnice zniszczone23. Wówczas to lennik Simon Geyer zwrócił się do cesarza Ferdynanda
I z prośbą, aby przez wzgląd na jego zasługi oraz ogromne straty, jakie poniosła jego
rodzina w czasie najazdu tureckiego, przekazał mu Hernals na własność. Lecz, zgodnie
z przysłowiową „habsburską wdzięcznością”, władca odmówił oddania majątku, który
zdaniem Izby Dolnoaustriackiej był „pokaźny”, gdyż przynosił „200 fenigów rocznego dochodu”24. Ta decyzja wywarła duży wpływ na dalszą historię Hernals i parafii
św. Bartłomieja. Ówczesny proboszcz hernalski Georg Schwaiger, nie mogąc znaleźć
nikogo, kto pomógłby mu odbudować zrujnowany kościół i nie mając wystarczających środków nawet na własne utrzymanie, zobowiązał się tymczasowo odprawiać
msze w wiedeńskim kościele św. Michała. Był jednak do tego stopnia zdesperowany beznadziejnym położeniem, w jakim się znalazł, że wkrótce przyjął „oczyszczoną
wiarę” luterańską25 i został pierwszym pastorem ewangelickim w Hernals26. Również
potomkowie Simona Geyera, uznając, że w krytycznym momencie cesarz pozostawił
ich na łasce losu, stali się gorliwymi protestantami27. W tym czasie świątynia hernalska została zapewne tylko prowizorycznie odbudowana, gdyż w protokole z wizytacji
w 1544 r. opisano ją jako znajdującą się w złym stanie technicznym28.
Wprawdzie Ferdynand I ostro przeciwstawiał się reformacji i, aby jej zapobiec,
sprowadził w 1551 r. do Wiednia jezuitów, ale już jego następca – Maksymilian II –
wydał w sierpniu 1568 r. edykt tolerancyjny, w którym pozwalał „obu stanom panów
i rycerstwa w ich zamkach na wsi” na wiarę luterańską według wyznania augsburskie21
22
23
24
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26
27
28

Topographie…, op. cit., s. 190.
M. Fuhrmann, op. cit., s. 606, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 12.
S. Zabusch, op. cit., s. 9.
Topographie…, op. cit., s. 190.
S. Zabusch, op. cit., s. 9.
E. Uhl, op. cit., s. 39.
Topographie…, op. cit., s. 190.
H. Tietze, op. cit., s. 231.
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go. Ponieważ swoboda religijna była przywilejem stanowym, mieszczanie wiedeńscy
o zapatrywaniach protestanckich udawali się do kościoła położonego koło zamku nad
Alsem, aby tam przyjąć komunię świętą, wziąć ślub, ochrzcić swoje dzieci, a w końcu
zostać pochowanym na tamtejszym cmentarzu. W swoich testamentach czynili zapisy na rzecz świątyni hernalskiej, tamtejszych kaznodziei protestanckich oraz szkoły29.
W 1577 r. kolejny cesarz – Rudolf II – wydał wszystkim mieszkańcom Wiednia zakaz
wychodzenia z miasta na inne posługi duszpasterskie niż katolickie, a w 1579 r. rozkazał zamknąć protestancki kościół w Hernals. W październiku 1587 r. Ferdynand Geyer,
nie ubiegając się o konieczną zgodę władcy-suwerena, sprzedał dobra hernalskie swojemu wpływowemu współwyznawcy – Wolfgangowi Jörgerowi, który otworzył tam swój
własny zamkowy kościół protestancki. Mimo surowych kar nakładanych na mieszczan
wiedeńskich, nie skończył się proceder ich wędrówek religijnych do zamku nad Alsem.
Za czasów Jörgerów protestantyzm w Hernals osiągnął fazę kulminacyjną. W rezolucji
z 19 marca 1609 r. król Maciej, późniejszy cesarz, pozwolił trzem stanom w Austrii na
wolne uprawianie religii. Opierając się na tym pozwoleniu, baronowie von Jörger wprowadzili w świątyni hernalskiej, znajdującej się pod ich patronatem, publiczne nabożeństwa ewangelickie. Sprowadzili do niej najwybitniejszych kaznodziei protestanckich,
niektórych nawet z samej Wittenbergi30. Hernals stał się głównym ośrodkiem reformacji w okolicach Wiednia31, prawdziwą „ostoją luteranizmu”32.

1.6. Przymusowa rekatolicyzacja i wypędzenie protestantów
Ten szczególny rozkwit wiary protestanckiej nie trwał jednak długo. Po tzw. defenestracji praskiej z 23 maja 1618 r., czyli wyrzuceniu przez protestantów czeskich
z okna zamku na Hradczanach dwóch namiestników ówczesnego króla Ferdynanda II w proteście przeciw pogwałceniu swobód religijnych, wybuchła wojna trzydziestoletnia cesarzy z rodu Habsburgów i katolickich książąt Rzeszy (Liga Katolicka)
z obozem protestanckim (Unia Protestancka). W 1620 r. doszło na Białej Górze (Bílá
Hora) na zachód od Pragi do słynnej bitwy, w której siły katolickie zadały wielką klęskę armii protestanckiej. Po tej bitwie przeprowadzono w krajach habsburskich przymusową rekatolicyzację, połączoną z niekontrolowanymi rzeziami i okrucieństwami
dokonywanymi na protestantach. Nie ominęły one także Hernals, o czym świadczy
fakt, że nazwę tego miejsca zaczęto odtąd wywodzić od zawołania kata: Her, den Hals!
(Daj tu szyję!)33. Ferdynand II, już jako cesarz, wyznaczył na lipiec 1620 r. termin
złożenia hołdu lennego przez podległe mu stany. Ewangelicy odmówili złożenia tego
29
30
31
32
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S. Zabusch, op. cit., s. 10.
Ibidem, s. 10-11.
H. Tietze, op. cit., s. 232.
A. Missong, Heiliges Wien. Ein Führer durch Wiens Kirchen und Kapellen, Wien 1948, s. 280.
Topographie…, op. cit., s. 192.
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hołdu. Był wśród nich Helmhard von Jörger, ówczesny pan zamku hernalskiego. Został on skazany za zdradę stanu, lecz później ułaskawiony przez Ferdynanda II i wydalony z kraju. Z rozkazu cesarza majątki Jörgerów skonfiskowano34.

1.7. Przejęcie Hernals przez kapitułę katedry św. Szczepana
Dnia 22 kwietnia 1625 r. konfiskacie uległy również dobra w Hernals, które, po
usunięciu stamtąd duchownych ewangelickich, przekazano 18 grudnia 1625 r. kapitule katedry św. Szczepana w Wiedniu35. Do dóbr tych należały między innymi: dwór,
sad, łąka, lasek, kilka pól, winnica, staw rybny, szkoła, plebania z ogrodem oraz kościół parafialny (il. 1). Prawo patronatu nad tym ostatnim przeszło z rodziny Jörgerów
na kapitułę katedralną jako aktualnego właściciela Hernals36. Kapituła szybko przystąpiła do remontu i rekatolicyzacji świątyni, znajdującej się wówczas w opłakanym
stanie37. Naprędce odnowiono wnętrze kościoła, ustawiono w nim z powrotem trzy
ołtarze, usunięte niegdyś przez protestantów, a także zamocowano nową ambonę.
Ściany pokryto tapiseriami pochodzącymi z cesarskiego Hofburga. Dnia 24 sierpnia
1625 r., w święto patrona kościoła – św. Bartłomieja38, zostało odprawione w Hernals
pierwsze nabożeństwo katolickie, w czasie którego wygłosił kazanie jezuita Johann
Baptist Labbe, wybitny cesarski kaznodzieja dworski i katedralny39. Podczas tych
uroczystości w domu sąsiadującym z kościołem wybuchł pożar. O podłożenie ognia
oskarżono protestantów. Incydent ów stał się pretekstem do ich dalszych wysiedleń40.
Jednak mimo represji wiele rodzin protestanckich pozostało w Hernals. Dlatego,
zaraz po przejęciu wsi, kapituła katedralna zabroniła swoim poddanym chodzić na
luterańskie kazania do pobliskiego Inzersdorfu, a 13 grudnia 1627 r. nakazała im
w ciągu sześciu tygodni – po uprzedniej spowiedzi i komunii świętej – powrócić do
wiary katolickiej. Ponieważ nakaz ten nie przyniósł rezultatów, wprowadzono kary
34
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S. Zabusch, op. cit., s. 11.
M. Merian, Topographia Germaniae, Band: Topographia Austriaca, Frankfurt am Main 1649, s. 42-43,
cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 85.
H. Zschokke, Geschichte des Metropolitan-Capitels zum Heiligen Stephan in Wien, Wien 1895,
s. 317 oraz akt przekazania dóbr, przytoczony w oryginalnej pisowni na s. 337-338.
M. Fuhrmann, Historische Beschreibung…, op. cit., s. 612, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 86.
Niektórzy historycy utrzymywali, że powodem wyboru tego dnia była rocznica tzw. nocy św. Bartłomieja z 23 na 24 sierpnia 1572 r., kiedy to w Paryżu, w czasie „krwawego wesela” Henryka III,
króla Nawarry, z Małgorzatą de Valois, siostrą panującego wówczas we Francji króla Karola IX,
katolicy dokonali masowych rzezi na francuskich protestantach – hugenotach (zob. A. Müller-Guttenbrunn, Altösterreich, Wien – München – Leipzig 1922, s. 9). Kościół katolicki zaprotestował przeciwko temu twierdzeniu. Wydaje się ono mało prawdopodobne. Świątynia w Hernals nosi
bowiem wezwanie św. Bartłomieja już od średniowiecza (zob. E. Uhl, op. cit., s. 86).
S. Zabusch, op. cit., s. 12; zob. też E. Uhl, op. cit., s. 86-87.
M. Fuhrmann, Alt- und Neues Wien, Bd. II, Wien 1739, s. 898, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 87.
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Il. 1. Zamek Hernals, miedzioryt Matthäusa Meriana Starszego z ok. 1620 r. Legenda: A. Zamek
Hernals; B. Sala, w której głosi się kazania; C. Kościół Św. Bartłomieja; D. Dom parafii i szkoły;
E. Potok Als, od którego pochodzi nazwa zamku; F. Sąd; G. Górna kładka; H. Dolna kładka;
I. Fontanna rurowa; K. Droga do Św. Ulryka; L. Trakt wiedeński; M. Droga do Ness[e]lbach;
N. Ka[h]lenberg; O. Siechenals; P. Wä[h]ring; Q. Szaniec turecki; R. Dornbach; S. Haering;
T. Św. Lambrecht; V. Cmentarz hernalski (źródło – domena publiczna: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/3/31/Schloss_Hernals_Wien_Merian_1620.jpg)

pieniężne dla powracających protestantów, zagrożono im przymusowym wywłaszczeniem i eksmisją, a na domach tych, którzy nie chcieli przejść na katolicyzm, zaczęto wywieszać kartki z napisem: ex offo (na sprzedaż). Działania te zmusiły w końcu
część mieszkańców Hernals do powrotu na łono Kościoła katolickiego41.

1.8. Utworzenie stacji Męki Pańskiej z Wiednia do Hernals
W celu odnowy wewnętrznej i umocnienia wiary katolickiej miejscowej ludności
podjęto również inne środki. Jezuita Carolus Musart zaproponował utworzenie Drogi
Krzyżowej, prowadzącej z Wiednia do Hernals. W swym dziełku zatytułowanym Nova
41

H. Zschokke, op. cit., s. 153-155.
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Viennensium Peregrinatio (Nowa pielgrzymka wiedeńczyków) (il. 2) uzasadniał tę ideę
dużym wpływem przedstawień Męki Pańskiej na ugruntowanie wiary katolickiej.
W pierwszej części swojej książki, w przedmowie pierwszej, wskazał przykład
Viae Crucis w Jerozolimie, wymienił poszczególne miejsca pasyjne, które odwiedził
osobiście i które powinny być stale nawiedzane przez wiernych naśladujących Chrystusa. Rozróżnił przy tym stacje jako główne punkty wyznaczające przebieg procesji
z Ogrodu Getsemani na Kalwarię oraz drogę między stacjami, na której nabożeństwo
nie powinno opierać się na przekazach ewangelicznych, tylko na tych pochodzących
z legend i apokryfów42. Musart trzymał się przy tym pierwotnego znaczenia termi-

Il. 2. P. Carolus Musart SJ, Nova Viennensium Peregrinatio (Nowa pielgrzymka wiedeńczyków),
Wiedeń 1642, s. 16: Epigramma i miedzioryt E. Widemanna Ukrzyżowanie (z Marią Magdaleną
i Karolem Musartem), opatrzony podpisem: Inspice, et fac secundum exemplar – „Patrz, i czyń
według wzoru” (reprodukcja z oryginału)
42

P.C. Musart, Nova Viennensium Peregrinatio a Templo Cathedrali S. Stephani per septem Christi
patientis Stationes ad S. Sepulchrum in Hernals, primum rite et Canonice instituta a Decano et
Capitulo Viennensi die 23. Augusti Anno 1639, Viennae 1642, pars I, praeambulum I, s. 17-27.
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nu „stacja”. Dostrzegał na przykład możliwość umieszczenia między szóstą i siódmą
stacją przedstawienia Matki Boskiej spotykającej syna, ponieważ jednak było to dla
niego tylko „spotkanie”, a nie „miejsce zatrzymania”, Droga Krzyżowa liczyła nadal
tylko siedem stacji43.
W części pierwszej, w przedmowie drugiej, przedstawił stacje Męki Pańskiej poza
Jerozolimą, które powstały na skutek utrudniania przez Turków i Saracenów dostępu chrześcijan do miejsc świętych. Wspomniał podobne założenia w: hiszpańskiej
Walencji, włoskim Varallo, morawskim Nickelspurgu (Mikulovie), niderlandzkiej
Sancta Lydvvina (Leuven?), w miastach belgijskich i niemieckich, a także w Styrii,
Karyntii, Tyrolu oraz na pokrytych winnicami stokach nad Dunajem44.
W części pierwszej, w przedmowie trzeciej, opisał początki wiedeńskiego założenia pielgrzymkowego. Po przeanalizowaniu ówczesnej sytuacji religijnej w rejonie
Wiednia doszedł do konkluzji, że oprócz dotychczasowych działań kontrreformacyjnych trzeba uczynić coś jeszcze dla wzmocnienia wiary katolickiej. Z uwagi na wrażliwość religijną wiedeńczyków odpowiednim rozwiązaniem wydało mu się utworzenie siedmiostacyjnej drogi pasyjnej, prowadzącej z katedry św. Szczepana w Wiedniu
do kościoła św. Bartłomieja w Hernals. Wybór padł na Hernals nie tylko ze względu
na jego długotrwałą przeszłość heretyckiego ośrodka „bezbożnego” protestantyzmu,
w którym – już według cesarza Fedynanda II – należało wznieść znak zwycięstwa religii katolickiej (quo loco haeresis maxime sedem fixerat, et unde a Ferdinando II aegre
exulabat: ut ita ubi diu multumque Lutheranae impietatis arx steterat, ibi imposterum
tropheum insigne Catholica Religionis erigeretur45), ale także ze względu na wychodzącą z miasta przez bramę Szkocką bardzo przyjemną i spokojną drogę, ciągnącą się
łagodnie i stopniowo ku niezarośniętemu pagórkowi (quod a S. Stephano per urbem
portamque Scotensem ad S. Bartholomaeum in Hernals porrigitur, levi sensim clivo,
via peramoena, et quieta46). Pomysł Musarta został zaakceptowany 12 marca 1639 r.
przez zgromadzenie kapituły, która zobowiązała się na własny koszt wybudować
w Hernals kopię jerozolimskiego Grobu Świętego. Ustaliła ponadto, że pielgrzymki
będą rozpoczynały się w katedrze św. Szczepana od ołtarza Przenajświętszego Sakramentu (ołtarza bractwa Bożego Ciała47), symbolizującego Wieczernik, konsekrację
43
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Sed quia occursus ille fuit tantum, non statio, recte stationes dumtaxat septem numerantur (ibidem,
s. 299).
Ibidem, pars I, praeambulum II, s. 27-37.
Ibidem, pars I, praeambulum III, s. 42.
Ibidem, pars I, praeambulum III, s. 40.
Na ołtarzu tym zawieszono tabliczkę, na której dużymi złotymi literami było napisane: Ab hoc
altari Corporis Christi, ut loco caenaculi, incipit pia peregrinatio in Hernals, per septem Stationes
Dominicae Passionis, ad S. Sepulchrum ibidem extructum, prout nunc visitur Hierosolymis, rite instituta a Decano, et Capitulo hujus Ecclesiae Cathed: Authoritate Illustrissimi et Reverendiss: Principis Domini, Dn. Antonij, Episcopi Vienn: FERDINANDO III. Caes: August: imperante. Anno M.DC.
XXXIX (cyt. za: ibidem, pars I, praeambulum III, s. 44-45).
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Grobu Świętego poprzedzi publiczna procesja, a pielgrzymom zostaną udzielone odpusty biskupie48.
W częściach od drugiej do czwartej swej publikacji Musart zamieścił między innymi wskazówki, jak należy godnie przejść stacje Męki Pańskiej: dusza człowieka
powinna być wtedy nastawiona na święte przeżycia, a jego postawa pokorna. Powinien iść z odkrytą głową, boso, z różańcem w rękach, nie wodzić oczyma na boki, nie
mieć świeckich myśli, lecz w ciszy i skupieniu uczestniczyć w modlitwach. Swe dzieło
zakończył Musart słowami:
Clavis Coeli aurea
Actus Divini amoris
et Actus contritionis ex Amore Dei
super omnia49.

Złoty klucz do nieba
jest aktem Boskiej miłości,
a akt skruchy z miłości do Boga
jest najważniejszy50.

Dnia 1 kwietnia 1639 r.51, na krótko przed swoją śmiercią, ówczesny biskup wiedeński Anton Wolfrath wyraził zgodę na wzniesienie stacji Męki Pańskiej przy drodze
do Hernals52. Z kolei magistrat Wiednia, po zleceniu dokonania ekspertyzy, która wykazała, że budowa stacji nie zaszkodzi ani drodze dojazdowej do miasta, ani wodociągom zaopatrującym miasto w wodę, wydał pisemne orzeczenie w tej sprawie. Ponadto
zobowiązał się wesprzeć finansowo budowę I stacji – Modlitwa Chrystusa w Ogrojcu,
którą wzniesiono z funduszy publicznych za murami miasta53. Kolejne stacje zostały
ufundowane dzięki staraniom Musarta przez prywatnych darczyńców54. Przedstawiały one następujące wydarzenia pasyjne: II – Chrystus przed Annaszem, III – Chrystus
przed Kajfaszem, IV – Biczowanie, V – Koronowanie cierniem, VI – Skazanie Chrystusa,
VII – Ecce Homo55. W kaplicach umieszczono sceny z polichromowanymi figurami
naturalnej wielkości, utrzymanymi w manierze ówczesnej sztuki ludowej56.
Obok kościoła w Hernals, na zakończeniu drogi pasyjnej, kapituła katedralna
zbudowała kaplicę Grobu Świętego (il. 3). Dołożyła przy tym wielkich starań, aby
architektura tej kaplicy była podobna do oryginału w Ziemi Świętej. W tym przedsięwzięciu okazał się niezwykle pomocny ojciec Aegidius z zakonu franciszkanów, który, po wielu latach spędzonych w Jerozolimie, przywiózł stamtąd drewniany model
48
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Ibidem, pars I, praeambulum III, s. 38-42.
Ibidem, pars II-IV, s. 64 nn.
Przekład z łaciny na język polski – Jacek Chrząszczewski.
E. Uhl, op. cit., s. 90.
S. Zabusch, op. cit., s. 12.
C.P. Musart, op. cit., pars I, praeambulum III, s. 43.
M. Fuhrmann, Historische Beschreibung…, op. cit., s. 615 n.; E. Uhl, op. cit., s. 90 i 99; S. Zabusch,
op. cit., s. 13.
E. Kratzmann, Der Kalvarienberg, [w:] Hernals. Ein Heimatbuch, Wien 1924, s. 112; E. Uhl, op. cit.,
s. 100.
E. Uhl, op. cit., s. 99.
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Il. 3. Hernals, widok kaplicy Grobu Świętego, zbudowanej w 1639 r. Miedzioryt sprzed 1784 r.
(reprodukcja z: J.F.A., Kurze Geschichte der Kalvarienberg Pfarrkirche zum Apostel Bartholomäus
in Hernals, Wien XVII, b.m./b.d.)

grobu Chrystusa, „wykonany według reguł sztuki”. Oprócz tego modelu jako wzór
do budowy kaplicy posłużyły trzy inne drewniane modele, „również dokładnie wykonane”, które wypożyczono ze skarbca cesarskiego, a także „znakomicie rzeźbiony
wizerunek tegoż Grobu Świętego” z domu profesów Towarzystwa Jezusowego oraz
liczne inne pamiątki, tak w formie dzieł plastycznych, jak i publikacji książkowych57.
Długość trasy od ołtarza Bożego Ciała w katedrze św. Szczepana w Wiedniu do Grobu Świętego w Hernals miała liczyć dokładnie tyle kroków co droga pasyjna Chrystusa w Jerozolimie58 (il. 4).
57
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C.P. Musart, op. cit., pars I, praeambulum III, s. 43-44: Construxit interea Venerabile Capitulum
aediculam S. Sepulchri, cujus forma ut ea esset, qua nunc in terra Sancta visitur, plurimum laboravit.
Multum hanc rem juvit Reverendus Pater Aegidius, Ordine S. Francisci ad S. Hieronymum, qui
post plures annos Hierosolymae exactos, huc secum modellum ligneum affabre factum deportarat,
praeterea ex thesauro Imperatoris deprompti tres alis e ligno modelli, exacte etiam elaborati plurimum
ad opus contulerunt, praeter ejusdem S. Sepulchri egregie sculptam effigiem e domo Professa Societ:
IESV, et nonnulla alia monumenta, tum operum, tum librorum.
S. Zabusch, op. cit., s. 13; E. Uhl, op. cit., s. 99.

78

Jacek Chrząszczewski

Il. 4. VIENNA AVSTRIAE Wienn In Oesterreich. Widok z lotu ptaka na Wiedeń od północy, ok. 1640 r.
Drugie, niezmienione wydanie z 1640 r., bazujące na pierwszym wydaniu z 1609 r. Miedzioryt
i akwaforta, zestawiona z 3 x 2 plansz, wielkości oryginalnej 795 x 1595 mm, dedykowana
cesarzowi Ferdynadowi III i sygnowana: Vißcher excudit. I. Houfnagel fecit [wykonał Jacob
Hoefnagel, wydał Claes Jansz Visscher]. W prawym górnym narożniku, poniżej herbu Wiednia,
widoczna jest droga do Hernals (źródło – domena publiczna: http://de.wikipedia.org/wiki/
Datei:Wien_1609_1640_ArM.jpg)

1.9. Pierwsza procesja i konsekracja stacji Męki Pańskiej
Dnia 23 sierpnia 1639 r., w wigilię św. Bartłomieja, odbyła się pierwsza uroczysta procesja do Hernals. Poprzedziło ją bicie dzwonów o godzinie szóstej rano.
Sama procesja zaczęła się o godzinie siódmej. Na jej czele szli zakonnicy. Następnie niesiono białą chorągiew procesyjną z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy.
Za nią kroczyło ponad pięćdziesięciu kleryków z węgierskiego seminarium duchownego – Collegium Pazmanianum. Nieśli oni parami obrazy, przeznaczone do
umieszczenia w poszczególnych stacjach. Do tego zadania wyznaczono młodzież
szlachecką ze szkół jezuickich, z której część trzymała chorągwie z czerwonego
adamaszku, inni płonące pochodnie, a jeszcze inni tylko towarzyszyli w uroczystościach. Za nimi podążał lud, dworzanie, duchowieństwo i kanonicy katedry
św. Szczepana wraz z biskupem sufraganem, a w końcu sam cesarz Ferdynand III
ze swym bratem, arcyksięciem Leopoldem Wilhelmem, biskupem Passawy. Wszyscy szli pieszo, modląc się i klękając przy poszczególnych stacjach, których konsekracji dokonywał sufragan Johannes, biskup Germanica i opat Szkotów59. W ten
59

Chodzi tu o tzw. zakon Szkotów, złożony de facto z irlandzkich benedyktynów, sprowadzonych
w 1155 r. do Wiednia przez księcia Henryka II Jasomirgotta. W średniowieczu Irlandię nazywano
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sposób procesja dotarła do kościoła św. Bartłomieja, a stamtąd do Grobu Świętego. Biskup poświęcił w tym miejscu kamień węgielny, a dziekan kapituły wręczył
cesarzowi dużą srebrną monetę, aby ten złożył ją obok kamienia60. Łaciński napis
na awersie monety głosił:
JESU CHRISTO mortis Triumphatori, hoc sepulchri sui Hierosolymitani verum simulacrum, Decanus et
Capitulum Ecclesiae Vienn: devote
condidit, et peregrinationem sacram
a dicta Ecclesia per septem Stationes
ejusdem Christi Patientis, ad hunc
usque locum quasi ad montem Calvariae Canonice instituit; Regnante
S. D. N. VRBANO VIII. Caesare Gloriosissimo FERDINANDO III. qui
hoc numisma sua manu posuit Anno
M.DC.XXXIX. die XXIII. Augusti.

JEZUSOWI CHRYSTUSOWI – zwycięzcy nad śmiercią, tę wierną kopię Jego
grobu jerozolimskiego dziekan i kapituła
kościoła wiedeńskiego pobożnie zbudowała i pielgrzymkę świętą z wymienionego kościoła przez siedem stacji tegoż
Chrystusa Cierpiącego aż do tego miejsca, jak na górę Kalwarię, kanonicznie
ustanowiła; za panowania Naszego Ojca
Świętego URBANA VIII, gdy cesarzem
był najsławniejszy FERDYNAND III,
który tę monetę własną ręką położył
w roku 1639, dnia 23 sierpnia.

Na rewersie monety znajdował się rzeźbiony wizerunek Grobu Pańskiego z napisem:
Et erit sepulchrum ejus gloriosum61.

A grób Jego będzie sławny62.

Po umieszczeniu monety i kamienia węgielnego w fundamencie budowli cesarz
z arcyksięciem weszli do kaplicy Grobu Świętego, gdzie jezuita – spowiednik cesarski
– odprawił nabożeństwo. Następnie udali się do kościoła, w którym muzycy dworscy
odśpiewali mszę. Świątynia była ozdobiona cesarskimi kobiercami. Na ołtarzu głównym znajdowały się oprawne w złoto i srebro obrazy oraz święte relikwie. Błyszczał
wystawiony tam Przenajświętszy Sakrament. Wewnątrz kościoła i przed nim wystawiono po dwa dodatkowe ołtarze dla licznych uczestników uroczystości, po których
procesja powróciła w tym samym porządku do Wiednia63.

60
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„Nową Szkocją”, dlatego ich kościół i klasztor w Wiedniu nazwano „szkockim” – Schottenstift. Od
tego konwentu wzięła swą nazwę położona w jego pobliżu brama miejska – Schottentor (dziś już
nieistniejąca), za którą rozpoczynała się droga do Hernals.
C.P. Musart, op. cit., pars I, praeambulum III, s. 48-51.
Ibidem, s. 51-52.
Przekład z łaciny na język polski – Jacek Chrząszczewski.
C.P. Musart, op. cit., pars I, praeambulum III, s. 52-53.
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1.10. Odpust papieski i ludowe pielgrzymki
Uczestnikom procesji biskup udzielił odpustu. Dzięki późniejszym staraniom
cesarzowej Eleonory, wdowy po Ferdynandzie II, odpust ten został zatwierdzony
przez papieża Urbana VIII w specjalnej bulli z 11 stycznia 1641 r. Odtąd wierni „obojga płci” mieli dwa razy w roku możliwość otrzymania odpustu zupełnego
za pielgrzymkę do Hernals, jeśli: w tym samym dniu odbyli spowiedź i komunię
świętą, rozpoczęli pielgrzymkę od ołtarza Bożego Ciała w katedrze św. Szczepana,
modlili się przy siedmiu stacjach Męki Pańskiej, w kościele w Hernals i przy Grobie Świętym o jedność książąt chrześcijańskich, wykorzenienie herezji i wywyższenie Kościoła katolickiego64. Był to pierwszy odpust papieski udzielony za przejście
Drogi Krzyżowej65.
Wkrótce zaczęli pielgrzymować do Hernals ludzie „duzi i mali, biedni i bogaci”66. Jedni szli w procesjach, inni pojedynczo. Byli wśród nich prałaci i książęta Kościoła, przedstawiciele szlachty i magnaterii, a także członkowie rodziny cesarskiej67. Sama cesarzowa
Eleonora odbyła ponad trzydzieści pielgrzymek do hernalskiego Grobu Świętego68.
Zdecydowaną większość pątników stanowił jednak prosty lud, dlatego też na drodze do Hernals można było zobaczyć różne formy ówczesnej pobożności ludowej.
Przede wszystkim w okresie Wielkiego Postu, zwłaszcza w Wielki Piątek, szli pielgrzymi w szatach pokutnych, z łańcuchami na nogach, niosąc drewniane krzyże69.
Niektóre pielgrzymki miały charakter posępnych pochodów: „wyłaniały się zamaskowane postacie, które wlekły za sobą szczękające kajdany i inne narzędzia penitencjarne, w tym również ciężkie krzyże; inni przemierzali tę długą trasę na kolanach”70.
Był to widok „mało estetyczny”, dostarczający krewkim wiedeńczykom zachęty do
chuligańskich wybryków71. Niektórzy z nich przebierali się w dziwaczne stroje pątnicze, czyniąc błazeństwa w czasie procesji72. Zdarzały się też „krwawe ekscesy”, wiele
przykrych scen, skandale oraz bójki między studentami a strażą miejską73. Z tego
powodu w 1674 r. władze Wiednia i Hernals nakazały wstrzymanie procesji74.
Po pewnym czasie ruch pielgrzymkowy odrodził się, ale miał już inny charakter.
Pierwotnie dominujący aspekt religijny ustąpił miejsca zeświecczonej zabawie ludo64
65
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71
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E. Uhl, op. cit., s. 95.
S. Zabusch, op. cit., s. 13.
F. Gstaltmeyr, Der Hernalser Kalvarienberg, [w:] Zeiten und Menschen in Hernals, Wien 1958, s. 31.
A. Missong, op. cit., s. 281.
S. Zabusch, op. cit., s. 13.
Ibidem.
F. Reischl, Erloschene Klöster in Österrreich, Wien 1918, s. 41, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 120.
E.K. Blümml, G. Gugitz, Von Leuten und Zeiten im Alten Wien, Wien 1922, s. 8, cyt. za: E. Uhl,
op. cit., s. 120.
E. Kratzmann, op. cit., s. 117.
F. Reischl, op. cit., s. 41, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 121.
E. Kratzmann, op. cit., s. 117.
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wej75. Na przybywających z różnych stron do Hernals pielgrzymów, często wyczerpanych, spragnionych i głodnych, czekały kramy z orientalnymi smakołykami oraz
dewocjonaliami: świecami, modlitewnikami, różańcami i obrazkami świętych. W ten
sposób, po okresie kontrreformacji, Hernals stał się znowu jednym z najbardziej ulubionych miejsc pielgrzymkowych76.

1.11. Zaraza i drugi najazd turecki
Spokój nie trwał jednak długo. W 1679 r. Wiedeń ogarnęła wielka zaraza, która
zabrała także czterystu mieszkańców Hernals77. Natomiast w 1683 r. nastąpiło kolejne nieszczęście – drugi najazd turecki. W czasie oblężenia Wiednia Turcy znacznie
zniszczyli stacje Męki Pańskiej, kościół św. Bartłomieja, Grób Święty oraz całą wieś.
Z 95 domów istniejących niegdyś w Hernals 55 zostało zburzonych lub spalonych.
Na placu za kościołem żołnierze tureccy założyli obozowisko78. Z relacji z przebiegu
bitwy pod Wiedniem 12 września 1683 r. wiemy, że w pobliżu Hernals znajdowały
się w tym czasie dwa duże obozy namiotów tureckich, osłaniane przez konnicę głównego zgrupowania wojsk osmańskich Abazy Sary Husejna paszy. W wieczornej fazie
bitwy stały się one celem słynnej szarży 20-tysięcznej husarii polskiej pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, a także oddziałów jazdy Stanisława Jabłonowskiego,
hetmana wielkiego koronnego, nacierających od zachodu, właśnie wzdłuż Alserbachu79. W czasie wojny z Turkami ludność wsi została znowu zdziesiątkowana. Aby
umożliwić odbudowę, podjęto starania o sprowadzenie osadników z innych, lepiej
zaludnionych części kraju i zagranicy, przydzielając im ziemię i zwalniając od podatków. Rozpoczęła się nowa kolonizacja Hernals80.
1.12. Założenie bractwa 72 uczniów Chrystusa i budowa kalwarii
Duży napływ ludności sprawił, że zaczęto myśleć o jej potrzebach duchowych.
Podczas gdy zniszczony kościół parafialny odbudowano i powiększono w 1692 r.81,
kaplice stacyjne wyremontowano dopiero na początku następnego wieku82, a Grób
75
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E. Uhl, op. cit., s. 121.
S. Zabusch, op. cit., s. 13.
M. Fuhrmann, Alt- und Neues…, op. cit., s. 986, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 121.
S. Zabusch, op. cit., s. 14.
J. Wimmer, Odsiecz wiedeńska 1683 roku, Warszawa 1983, s. 164 i 169 oraz mapka 8.
S. Zabusch, op. cit., s. 14.
H. Tietze, op. cit., s. 232.
M. Fuhrmann, Historische Beschreibung…, op. cit., s. 624, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 123.
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Święty nie został w ogóle odrestaurowany83. W 1695 r. zostało założone w Wiedniu
„bractwo 72 uczniów wiecznej adoracji Sakramentu ołtarza”, wywodzące się z wcześniej istniejącego bractwa Bożego Ciała, znanego z corocznie organizowanych misteriów pasyjnych pod nazwą „Widowisko wyprowadzenia Chrystusa”84. Świadczy to
jeszcze raz o tym, jak chętnie w dobie dojrzałego baroku wykorzystywano do ewangelizacji formy przekazu zaczerpnięte z teatru. Z kolei nowe bractwo 72 uczniów co
roku, w czwartek podczas Zielonych Świątek, udawało się na pielgrzymkę do Maria
Lanzendorf85. Wiadomo, że w 1699 r. w tej położonej na południe od Wiednia miejscowości franciszkanin Felix Nierinck zbudował obok kościoła sztuczne wzgórze, na
którym w 18 kaplicach i grotach umieścił 33 drewniane figury i grupy figur przedstawiające sceny pasyjne. Rzeźby te zostały wykonane w warsztatach franciszkańskich.
Kalwaria w Maria Lanzendorf stanowiła inspirację dla członków bractwa do stworzenia podobnego założenia w Hernals86.
Przedstawiciele bractwa 72 uczniów, którego siedziba mieściła się przy kościele „Am
Hof ”87, zwrócili się do wiedeńskiej kapituły katedralnej z prośbą o przekazanie im placu,
nadającego się do wzniesienia kalwarii. Kapituła ofiarowała bractwu plac obok kościoła
św. Bartłomieja w Hernals pod warunkiem, że samo pokryje ono koszty budowy założenia kalwaryjskiego. Na szczęście do bractwa należeli zamożni mieszczanie, którzy byli
gotowi wesprzeć finansowo to przedsięwzięcie. W budowę wzniesienia kalwaryjskiego
najbardziej zaangażowali się Johann Friedrich Eisenhut (mistrz krawiecki), pełniący
funkcję „dyrektora fabryki góry”, oraz Georg Neuhauser (z zawodu gorzelnik)88.
Dnia 19 września 1709 r. odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego
pod nową kalwarię. Ceremonię prowadził biskup wiedeński Franz Ferdinand von Rumel, a uczestniczyli w niej przedstawiciele kapituły i władz miasta. Pod środkowym filarem, na którym miał stanąć później krzyż Chrystusa, umieszczono kamień węgielny,
a obok niego – srebrny medal pamiątkowy z wizerunkiem cesarza Józefa I oraz kilka
innych medali i święte relikwie89. Sam cesarz nie wziął udziału w uroczystościach. Były
to już inne czasy, kiedy eksponowanie „wojującego” katolicyzmu ustąpiło na dworze
miejsca tendencjom oświeceniowym, przenoszącym religię w sferę prywatności90.
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A. Missong, op. cit., s. 281.
M. Capra, Der Kalvarienberg in Hernals, [w:] Festschrift 200 Jahre Kalvarienbergkirche Hernals,
Wien 1969, s. 28 [przedruk z pracy zbiorowej: Studien aus Wien, hrsg. Amt für Kultur und
Volksbildung, Heft 27].
Weck- und Zeig-Uhr, Wien 1714, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 131.
M. Capra, op. cit., s. 30; zob. też: S. Zabusch, op. cit., s. 15 (która mylnie podaje rok „1690” jako datę
budowy kalwarii w Maria Lanzendorf).
A. Missong, op. cit., s. 281.
M. Fuhrmann, Historische Beschreibung..., op. cit., s. 624 n., cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 132-133; M. Schatzl,
Die Kirche und der Kalvarienberg in Hernals, Wien 1914, s. 18; E. Kratzmann, op. cit., s. 118.
M. Fuhrmann, Historische Beschreibung..., op. cit., s. 625 n., cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 133; zob. też:
S. Zabusch, op. cit., s. 16.
F. Hennings, Das barocke Wien, München 1965, II, s. 50, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 133.
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Budowa kalwarii ze względu na jej nietypową konstrukcję ciągnęła się długie lata
i kosztowała niebagatelną kwotę 80 000 guldenów91. W przeciwieństwie do założenia w Maria Lanzendorf, w Hernals nie utworzono pełnej sztucznej góry z niszami
i grotami, lecz wzniesiono filary, na których oparto zespół schodów o kształcie podkowy92. Dwa równoległe biegi schodów, liczące 72 stopnie (dla upamiętnienia nazwy
bractwa – fundatora93), prowadziły do górnego tarasu, na którym umieszczono grupę
Ukrzyżowania. Z boku każdego biegu ustawiono równolegle po siedem kaplic stacyjnych z drewnianymi polichromowanymi rzeźbami w środku94. W duszy między
biegami bocznymi, nad pierwszymi 10 stopniami schodów, zbudowano „główną kaplicę pod dwiema kopułami”95, w której umieszczono scenę przedstawiającą Skazanie
Chrystusa i umywanie rąk przez Piłata96. Obok wejść na biegi boczne postawiono figury Św. Franciszka Ksawerego i Św. Jana Nepomucena, a przy wejściu na początkowy
bieg schodów – postacie klęczących aniołów97 (il. 5).
Pierwotnie pustkę między filarami podpierającymi schody kalwaryjskie planowano
zasypać ziemią. Okazało się jednak, że potrzebna byłaby do tego ogromna ilość materiału, co pociągnęłoby za sobą znaczne wydatki. Dlatego zrodził się pomysł wykorzystania wolnej przestrzeni pod kalwarią na kościół. Zamknięto zatem podstawę założenia, wznosząc mury obwodowe między zewnętrznymi filarami98. Światło do wnętrza
świątyni wpadało przez otwory okienne pozostawione w sztucznej skale, a także przez
wejście boczne, usytuowane pod wspomnianymi figurami świętych99. Wewnątrz kościoła znajdowały się Święte Schody100, które miały prawdopodobnie połączenie z kaplicami na górze101. Ten kościół pielgrzymkowy, zwany też górskim (Bergkirche), ukończono w 1714 r. W tym samym roku, z okazji konsekracji kalwarii, wydano specjalny
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E. Kratzmann, op. cit., s. 119.
M. Capra, op. cit., s. 31.
E. Uhl, op. cit., s. 134.
S. Zabusch, op. cit., s. 16.
Kaplica ta miała zapewne dwa przęsła sklepienia lub – jak wynika z późniejszych opisów – były to
dwie połączone ze sobą kaplice.
Weck- und Zeig-Uhr…, op. cit., cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 137, gdzie zilustrowano i opisano stan
z 1714 r.: Nach denen ersten 10. Staffeln ist die Haubt-Capellen unter zweyen Cupln / in welcher
Christus zum Tod deß Creutz verurtheilet / und Pilatus sich zu entschuldige mit dem Hand-Wasser
sich beschönigend vorgestellet wird.
S. Zabusch, op. cit., s. 16.
M. Fuhrmann, Historische Beschreibung…, op. cit., s. 623, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 134 oraz il. na s. 136.
S. Zabusch, op. cit., s. 16 oraz il. na ostatniej stronie okładki.
D.J.B. Küchelbecker, Beschreibung der Kayserlichen Residenzstadt Wien, Hannover 1732, s. 854 n.,
cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 137, gdzie opisano stan kalwarii z 1732 r.: Unter diesem Berge ist in dem
Gewölbe eine Kirche, allwo eine so genannte heilige Stiege ist und wo man zur Paßions-Zeit Predigten
vom Leiden Christi hält.
M. Fuhrmann, Historische Beschreibung…, op. cit., s. 628 n., cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 137, gdzie
opisano stan kalwarii przed przebudową w 1766 r.: Nach dem [Heiligen-Statuen] folgten 2. kleine
Capellen, und zwischen solchen ein Heil. Stiegen.
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Il. 5. Hernals, kalwaria zbudowana w latach 1709-1714. Widok od północnego wschodu
na kościół „górski” w głębi sztucznej skały, dwuczłonową główną kaplicę kalwaryjską
z figurami klęczących aniołów oraz rzeźbami ŚŚ. Franciszka Ksawerego i Jana
Nepomucena przed fasadą, dwa równoległe biegi schodów z bocznymi kaplicami
stacyjnymi oraz grupę Ukrzyżowania na górnym tarasie. W tle widoczna jest kaplica
cmentarna. Miedzioryt sygnowany Camesina (reprodukcja z: J.F.A., Kurze Geschichte der
Kalvarienberg Pfarrkirche zum Apostel Bartolomäus in Hernals, Wien XVII, b.m./b.d.)

Kalwaria w Hernals (Wiedeń)

85

modlitewnik pod tytułem Weck- und Zeiguhr (Zegar budzący i wskazujący), w którym
reprodukowano miedzioryty z przedstawieniami poszczególnych stacji i wyjaśniono
alegoryczne znaczenia symboli umieszczonych na tych stacjach102.
W 1718 r. obok kościoła parafialnego zbudowano kaplicę św. Anny dla upamiętnienia 300 ofiar kolejnej zarazy, jaka wybuchła w Hernals pięć lat wcześniej, w trakcie wznoszenia kalwarii. Kaplica została ufundowana przez „pobożną wiedenkę” na
miejscu, w którym ze zgliszcz po wojnie tureckiej wykopano i ustawiono ołtarz Biednych Dusz Czyścowych. Na ołtarzu tym znajdowała się kopia cudownego obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej103, którą 15 września 1718 r. przeniesiono uroczyście
do nowej kaplicy104. Odtąd przy jednym placu stały trzy duże budowle sakralne: kościół parafialny pw. św. Bartłomieja, kaplica św. Anny oraz kościół pielgrzymkowy
z kalwarią105. Ponadto między kościołem parafialnym i kaplicą św. Anny zachowała
się jeszcze kaplica Grobu Świętego106.

1.13. Przejęcie zarządu nad kalwarią przez paulinów i budowa klasztoru
Właścicielem nowo zbudowanego zespołu kalwaryjskiego była kapituła katedralna, która sprawowała nad nim nadzór administracyjny i religijny. Bractwo 72
uczniów wybierało do pracy na kalwarii 5-6 księży świeckich, których prezentowano następnie ordynariuszowi w Wiedniu. Duchowni ci mieszkali w domu Johanna
Eisenhuta w Hernals, musieli płacić za swoje utrzymanie, a otrzymywali bardzo
skromne uposażenie107. Wobec wzrastającej liczby pielgrzymów nie dawali sobie
rady z posługą duszpasterską. Dochodziło też do sporów z proboszczem sąsiedniego
kościoła św. Bartłomieja, któremu licznie uczęszczane i głośne nabożeństwa kalwaryjskie przeszkadzały w odprawianiu regularnych mszy świętych i który skarżył się
również na zachowanie niektórych członków bractwa108.
Kapituła katedralna postanowiła zatem powierzyć opiekę nad kalwarią zgromadzeniu zakonnemu, ale nie mendykanckiemu (jakim byli franciszkanie), lecz takiemu, które „w żadnym wypadku nie będzie się naprzykrzać wiernym zbieraniem
jałmużny”109. Wybór padł na „zamożnych” paulinów – zakon założony w połowie
XIII w. na Węgrzech przez Euzebiusza, kanonika katedralnego z Ostrzyhomia, który
S. Zabusch, op. cit., s. 16-17.
M. Fuhrmann, Historische Beschreibung…, op. cit., s. 622, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 175.
104 G. Gugitz, Österreichs Gnadenstätten in Kult und Brauch, Bd. 1, Wien 1955, s. 92.
105 S. Zabusch, op. cit., s. 16.
106 Zob. rysunek tuszem J. Wagnera w zbiorach Museum der Stadt Wien, opublikowany w Hernalser
Heimatbuch oraz przez E. Uhl, op. cit., s. 140.
107 M. Fuhrmann, Historische Beschreibung…, op. cit., s. 631 i 633, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 163.
108 E. Uhl, op. cit., s. 163-164 wg Archiv der Pfarre Hernals, Kart. 218.
109 M. Fuhrmann, Historische Beschreibung…, op. cit., s. 632, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 165.
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pragnął prowadzić życie eremickie na wzór św. Pawła Pustelnika. Według ustanowionej przez niego reguły powstały liczne klasztory na Węgrzech, w Dolnej Austrii,
Styrii, Czechach i na Morawach110. W 1382 r. sprowadził paulinów do Polski książę
opolski Władysław i osadził na Jasnej Górze w Częstochowie111. Pewną analogię do
kościoła „górskiego” w Hernals stanowił kościół paulinów mieszczący się w grotach
budapeszteńskiego wzgórza Gellerta112. Z kolei przy najważniejszym austriackim
klasztorze tego zakonu – w Unterranna – już wcześniej założono kalwarię, usytuowaną na stromym stoku na północny wschód od tej miejscowości113. Oprócz posiadłości w Dolnej Austrii, od 1700 r. paulini mieli swój dom zakonny przy Heidenschuß
w Wiedniu. Dnia 21 października 1720 r. przekazano „górę” w Hernals prowincjałowi
tego zakonu Johannowi Bittoferowi. Po zatwierdzeniu decyzji 11 lutego 1722 r. przez
cesarza Karola VI114 pięciu paulinów przejęło obowiązki na kalwarii: odprawianie
mszy, głoszenie kazań i słuchanie spowiedzi115. W sprawach duchownych podlegali
oni jurysdykcji biskupów wiedeńskich. Mieli zarządzać wyłącznie zespołem kalwaryjskim i nie mieszać się do spraw sąsiedniej parafii116 (il. 6).
Początkowo zakonnicy musieli codziennie przemierzać drogę z Heidenschuß do
Hernals i z powrotem, a potem zamieszkali we wspomnianym domu Eisenhuta. Był
to parterowy dom czynszowy z małymi pokoikami i kuchenką, wymagający ciągłych
napraw. Dlatego w 1729 r. generał zakonu Stephan Demschitz zwrócił się do cesarza
Karola VI o zgodę na wybudowanie w Hernals nowej siedziby zakonnej117. Jednakże
okres wznoszenia w Austrii licznych klasztorów (m.in. benedyktyńskich: Melk – od
1702 r. i Göttweig – od 1719 r.; augustiańskich: St. Florian – w latach 1708-1714,
Herzogenburg – w latach 1714-1716 i Dürnstein – w latach 1716-1725118) już minął,
ustępując miejsca nowemu podejściu do budowli sakralnych. Budowle, takie jak np.
kościół św. Karola Boromeusza w Wiedniu (1716-1739), miały służyć przede wszystkim jako reprezentacja majestatu cesarskiego i oprawa rozbudowanych uroczystości
dworskich. Nowe klasztory projektowano w połączeniu z rezydencjami władcy (zespół pałacowo-klasztorny w Klosterneuburgu – wznoszony od 1730 r., wzorowany na
hiszpańskim Escorialu) lub członków rodziny cesarskiej (klasztor salezjanek z pałacem cesarzowej Amalii w Wiedniu – z ok. 1728 r.)119. Inwestycje wyłącznie kościelne
110
111
112
113

114
115
116
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M. Schatzl, op. cit., s. 24.
W. Kolak, J. Marecki, Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1994, s. 78.
A. Missong, op. cit., s. 281-282.
Zob. J. Schmidt, H. Titze, Niederösterreich nördlich der Donau (Dehio – Handbuch der Kunstdenkmäler Österreichs), Wien 1990, s. 1205.
Topographie…, op. cit., s. 194.
M. Fuhrmann, Historische Beschreibung…, op. cit., s. 634, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 165.
M. Schatzl, op. cit., s. 25.
M. Fuhrmann, Historische Beschreibung…, op. cit., s. 636, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 168.
Zob. G. Brucher, Barockarchitektur in Österreich, Köln 1983, passim.
Ibidem, s. 267-274.
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Il. 6. Widok góry kalwaryjskiej w Hernals: a. 7 stacji przedstawiających 7 grzechów głównych; b. 7 stacji
przedstawiających 7 ostatnich słów Chrystusa; c. schody po obu stronach prowadzące na górę;
d. kaplica na stopniach; e. wejście do kościoła pod górą; f. nowy kościół, w którym znajduje się
cudowny obraz Matki Boskiej pchnięty szablą przez polskiego żołnierza (sic!); g. cmentarz polny;
h. nowe pole skowronków; i. kościół parafialny pw. Matki Boskiej Pocieszycielki i św. Ulryka;
k. kościół pw. św. Jakuba (lub Józefa) z klasztorem OO. Karmelitów; l. kościół pw. Matki Boskiej
Wspomożycielki; m. nowy budynek. Miedzioryt Georga Daniela Heumanna wg rysunku Salomona
Kleinera „Hernals und die Annenkapelle 1724” (reprodukcja za: H. Tietze, Die Denkmale der
Stadt Wien (XI.-XXI.Bezirk), Österreichische Kunsttopographie, Bd. II, Wien 1908, s. 232, fig. 255;
przekład opisu z łaciny i języka niemieckiego na język polski – Jacek Chrząszczewski)

straciły swoje znaczenie publiczne aż do czasów oświeconego absolutyzmu120. Tak
więc pozwolenie na budowę siedziby zakonnej w Hernals wydała paulinom dopiero
cesarzowa Maria Teresa dnia 14 maja 1745 r.121. Położenie kamienia węgielnego odbyło się w dniu 21 sierpnia 1747 r. z udziałem arcybiskupa hrabiego Sigismunda von
Kollonitscha oraz dostojników kościelnych i dworskich122. Odtąd budowa klasztoru
postępowała szybko i wkrótce została ukończona123. Ten prosty piętrowy budynek
stanął w pobliżu kalwarii, na miejscu zburzonego domu Eisenhuta124.
E. Uhl, op. cit., s. 170.
M. Fuhrmann, Historische Beschreibung…, op. cit., s. 637, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 170.
122 E. Kratzmann, op. cit., s. 126.
123 Topographie…, op. cit., s. 194.
124 E. Uhl, op. cit., s. 170.
120
121

88

Jacek Chrząszczewski

1.14. Budowa nowego kościoła kalwaryjskiego
Tymczasem, na skutek przeciekania wody opadowej z kalwarii i utrzymywania się
niszczącej wilgoci we wnętrzu, dotychczasowy kościół pielgrzymkowy (Bergkirche) zaczął grozić zawaleniem. Dlatego dnia 12 kwietnia 1766 r. paulini przystąpili do rozbiórki
jego części wejściowej, zachowując jednak dawną część prezbiterialną. Jednocześnie zlecili
sporządzenie planów nowej świątyni Josefowi Ritter zu Füßen, budowniczemu w służbie
książąt Liechtensteinów. Tym razem kamień węgielny położył w dniu 13 sierpnia 1766 r.
kardynał hrabia Migazzi. Fundusze na budowę zostały zebrane przez zakon dzięki wsparciu licznych darczyńców. Na miejscu dawnej głównej kaplicy kalwaryjskiej wzniesiono
duży kościół o monumentalnej fasadzie, opiętej pilastrami i zwieńczonej trójkątnym przyczółkiem oraz czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę z baniastym hełmem. Na balkonie
nad wejściem ustawiono grupę Ecce Homo. Do linii tej fasady przedłużono boczne biegi
schodów prowadzących na kalwarię. Kaplice stacyjne ustawiono prostopadle do biegów125.
Wewnątrz świątyni, za ołtarzem głównym, przewidziano duży otwór wejściowy do sta-

Il. 7. Hernals, późnobarokowy kościół kalwaryjski zbudowany przez paulinów w latach 1766-1769
na miejscu pierwotnej głównej kaplicy kalwaryjskiej. Stan do 1784 r. Na fasadzie widoczne
są konchowe nisze z rzeźbami, na balkonie nad wejściem – grupa Ecce Homo, a na dachu –
czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę z baniastym hełmem (reprodukcja z: S. Zabusch,
Die Hernalser Kalvarienbergkirche, Wien [1994], il. na s. 43 u góry)
125

S. Zabusch, op. cit., s. 19 oraz il. na s. 43.
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rej części kościoła, zaś na środku – Święte Schody, prowadzące w górę do małej kaplicy,
po bokach której znajdowały się wyjścia na schody kręcone, sprowadzające pielgrzymów
z powrotem na dół126. Po trzech latach i pięciu miesiącach budowy, dnia 8 września 1769 r.,
w święto Narodzin Marii, nastąpiła konsekracja nowej świątyni kalwaryjskiej127 (il. 7).

1.15. Reformy józefińskie, kasata klasztoru i przejęcie kalwarii przez parafię
Okres oświeconego absolutyzmu 2. połowy XVIII w., za panowania cesarzowej Marii Teresy, a zwłaszcza za cesarza Józefa II, przyniósł w krajach monarchii habsburskiej nową politykę wobec Kościoła katolickiego, zwaną józefinizmem. Miała ona na
celu ograniczenie wpływów papieskich, likwidację przywilejów Kościoła, sekularyzację
części dóbr kościelnych oraz wprowadzenie kontroli państwa nad działalnością kleru. U podstaw tej polityki stała francuska doktryna gallikanizmu, głosząca wyższość
władzy świeckiej nad duchowną, oraz ideologia jansenizmu, propagująca rygoryzm
moralny i odrzucenie ostentacyjnej religijności barokowej. Państwo austriackie zaczęło
zatem ingerować w sprawy kultu religijnego. Już za czasów Marii Teresy zlikwidowano
wiele świąt kościelnych, zakazano organizowania kilkudniowych pielgrzymek, opodatkowano duchowieństwo, wprowadzono nadzór nad majątkiem kościelnym. Jeszcze
bardziej radykalne reformy przeprowadził Józef II. Na jego polecenie zaczęto kontrolować ilość udzielanych sakramentów, ograniczono pielgrzymki i procesje, uproszczono ceremonie kościelne, zredukowano wyposażenie kościołów, rozwiązano większość
bractw religijnych. Kasacie uległy wszystkie klasztory, które nie prowadziły działalności
użytecznej społecznie. Dochód ze sprzedaży zsekularyzowanego majątku kościelnego
trafił do tzw. funduszu religijnego, z którego finansowano budowę nowych świątyń parafialnych oraz kształcenie i opłacanie duchowieństwa świeckiego przez państwo128.
Cesarskie dekrety kasacyjne z 19 stycznia 1781 r. i 12 stycznia 1782 r. objęły również paulinów w Hernals. Mimo odwołań ich klasztor został zlikwidowany, a zakon
rozwiązany129. W dniu św. Jerzego (13 kwietnia) 1784 r. mnisi po raz ostatni zebrali
się w swojej hernalskiej siedzibie130. Budynek klasztorny, po usunięciu i licytacji
wewnętrznego wyposażenia, sprzedano osobie prywatnej. W 1786 r. został on odkupiony przez państwo i adaptowany na potrzeby cesarsko-królewskiego Instytutu
Wychowawczego dla Córek Oficerów, który przeniesiono tu z St. Pölten131.
126
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M. Fuhrmann, Historische Beschreibung…, op. cit., s. 649, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 172.
Historische und topographische Darstellung der Pfarren, Stifte und Klöster im Erzherzogthum
Oesterreich (Kirchliche Topographie von Oesterreich, Bd. 2), Wien 1834, s. 13.
Na temat „józefinizmu” zob. m.in. E. Kovacs, Ultramontanismus und Staatkirche im theresianischjosephinischen Staat, Wien 1975, passim.
E. Uhl, op. cit., s. 195.
M. Schatzl, op. cit., s. 27 n.
Historische und topographische…, op. cit., s. 16.
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Wkrótce po wyprowadzeniu się paulinów zamknięto również kościół kalwaryjski.
Kapituła katedralna wystąpiła do władz państwowych z wnioskiem o przekazanie go
sąsiedniej parafii132. Dnia 28 października 1784 r. przekształcono świątynię kalwaryjską
w kościół parafialny133 pod tradycyjnym wezwaniem św. Bartłomieja134. Dotychczasowy kościół parafialny, pozostający zawsze w cieniu kalwarii i skąpo dotowany, znajdował się już wtedy w katastrofalnym stanie technicznym. Właśnie w tym roku pękło
jego sklepienie i zapadło się wraz z dachem. Rok później budowlę tę rozebrano, a materiał z rozbiórki wykorzystano do wzniesienia wieży na nowym kościele parafialnym135.
W ten sposób w miejscu dawnej wieżyczki na sygnaturkę powstała wysoka czworo-

Il. 8. Hernals, dawny kościół kalwaryjski, przekształcony w parafialny, i otaczająca go kalwaria po
1784 r. „Hernals” – akwaforta konturowa kolorowana Johanna Nepomucena Schürera von
Waldheim. Widok od północnego wschodu na fasadę kościoła z nową wieżą, wzniesioną
z materiału pochodzącego z rozbiórki sąsiedniego kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja.
Wieża z zegarem jest zwieńczona późnobarokowym hełmem typu Welsche Haube, o formie
dzwonowej z cebulastą latarnią. Attykę zdobią dekoracyjne wazy. Po bokach fasady zamontowano
kute bramki metalowe, prowadzące na kalwarię (reprodukcja z: S. Zabusch, Die Hernalser
Kalvarienbergkirche, Wien [1994], druga strona okładki)
E. Uhl, op. cit., s. 196 wg Archiv der Pfarre Hernals, Kart. 218.
Historische und topographische…, op. cit., s. 14.
134 S. Zabusch, op. cit., s. 20.
135 Historische und topographische…, op. cit., s. 14; H. Tietze, op. cit., s. 234.
132
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boczna dzwonnica z zegarem, nakryta barokowym hełmem dzwonowym z cebulastą
latarnią, który później zastąpiono klasycystycznym hełmem ostrosłupowym. Na attyce
fasady ustawiono dekoracyjne wazony. Po bokach kościoła zachowały się schody prowadzące na odkryty taras z grupą Ukrzyżowania, otoczony murami z kamienia łamanego. W regularnych odstępach co 10 stopni ustawione były kaplice stacyjne136. Wejście
i zejście z kalwarii zamknięto ażurowymi bramkami z metalowych prętów137. Odtąd
kościół ten był jedyną świątynią stojącą przy placu, gdyż rozbiórce w tym czasie uległa
również kaplica św. Anny, a zapewne i Grób Święty138 (il. 8).

1.16. Kalwaria hernalska w okresie Biedermeieru
Po wojnach napoleońskich z początku XIX w., w okresie Biedermeieru, wiejskie
przedmieścia położone na zachód od Wiednia stały się ulubionym terenem wypoczynkowym wiedeńczyków, którzy hołdowali wówczas romantycznej zasadzie łączności
z naturą. Organizowali oni wycieczki wozami do Lasku Wiedeńskiego, gdzie młodzież
bawiła się na łonie przyrody, śpiewając i tańcząc między innymi walce Josepha Lannera i Johanna Straußa Starszego. Również muzyka kościelna, niemile widziana w czasach józefinizmu, teraz przeżywała swój rozkwit139. Na nowo zakupionych organach
w kościele hernalskim odbywały się koncerty z udziałem braci Ferdynanda i Franza
Schubertów140 (informuje o tym tablica pamiątkowa przy wejściu do kościoła). Wiedeńczycy przyjeżdżali więc do Hernals, aby posłuchać muzyki, ale przede wszystkim,
by napawać się widokiem otwartego krajobrazu. Przy tej okazji odwiedzali dominującą
nad okolicą kalwarię, zapewne w mniejszym stopniu w akcie skruchy czy pokuty, a bardziej z przeświadczenia o obecności Boga w otaczającej przyrodzie, które charakteryzowało romantyczne podejście do religii w owym czasie141.

1.17. Rozwój miasta i likwidacja stacji Męki Pańskiej
Sytuacja zmieniła się w 2. połowie XIX w., kiedy Wiedeń przeżywał okres industrializacji i szybkiego rozwoju urbanistycznego. Gwałtownie wzrastała liczba ludności przybywającej tu z różnych krajów monarchii142, co doprowadziło do znacznego zwiększenia
intensywności zabudowy w mieście i konieczności ekspansji na nowe tereny. W latach
M. Schatzl, op. cit., s. 30.
S. Zabusch, op. cit., s. 20 oraz il. na drugiej stronie okładki i na s. 43.
138 E. Uhl, op. cit., s. 197.
139 Ibidem, s. 199.
140 S. Zabusch, op. cit., s. 20.
141 Zob. E. Uhl, op. cit., s. 199.
142 Ibidem.
136
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1857-1858, zgodnie z decyzją cesarza Franciszka Józefa I, rozebrano stare fortyfikacje
miejskie (w tym bramę Szkocką) i na ich miejscu, według planów Ludwiga Christiana
von Förstera, wytyczono szeroką Ringstraße, przy której zaczęto wznosić reprezentacyjne gmachy, projektowane przez najwybitniejszych architektów doby historyzmu: Eduarda van der Nülla i Augusta von Siccardsburga (Opera z lat 1861-1869), Karla von Hasenauera i Gottfrieda Sempera (muzea Przyrodnicze i Historii Sztuki z lat 1872-1891 oraz
Teatr Zamkowy z lat 1874-1888), Theophila Hansena (Parlament z lat 1873-1883 i Giełda z lat 1874-1877), Friedricha von Schmidta (Nowy Ratusz z lat 1872-1882) oraz Heinricha von Ferstela (kościół Wotywny z lat 1856-1879 i Uniwersytet z lat 1873-1884)143
– te dwie ostatnie budowle przy drodze do Hernals. W ten sposób nastąpiło otwarcie
ciasnego miasta na rozległe przedmieścia, które jednak wkrótce zaczęto również zabudowywać, co nie pozostało bez wpływu na zespół pielgrzymkowy.
Już pod koniec XVIII w., z powodu budowy nowego wodociągu, zostały przeniesione II i III stacja Męki Pańskiej. Z kolei właściciel tzw. Dreilauferhaus przy Alserstraße 35 zachował na swym domu „po wieczne czasy” niszę dla IV sceny stacyjnej144.
Jednak umieszczona tam rzeźba Biczowanie została później usunięta i trafiła ostatecznie do magazynu Muzeum Miasta Wiednia. Prace nad przesklepieniem koryta
potoku Alserbach i związane z tym zmiany w przebiegu dróg spowodowały w latach
1867-1870 likwidację wszystkich kaplic. Przetrwała jedynie II kaplica stacyjna przy
kościele Alserkirche u zbiegu ulic Alserstraße i Schlösselgasse. Prawdopodobnie zamieniono w niej jednak scenę z II stacji – Jezus przed Annaszem na scenę z III stacji
– Jezus przed Kajfaszem. W kaplicy przy Alserkirche przedstawiono bowiem arcykapłana rozdzierającego swoje szaty. O takim geście Kajfasza wspomina w Ewangelii
święty Mateusz (Mt 26, 65). Być może zamiana scen była podyktowana lepszym zachowaniem tej właśnie grupy rzeźbiarskiej145.

1.18. Powiększenie kościoła i przebudowa kalwarii
Tymczasem liczba mieszkańców Hernals w ciągu pół wieku wzrosła ponad dwudziestokrotnie – z zaledwie 3337 w 1830 r. aż do 74 657 w 1890 r. Dnia 1 stycznia
1892 r. przedmieście to wraz z częścią Dornbach i Neuwaldegg włączono do Wiednia
jako XVII dzielnicę146. Kościół kalwaryjski, w którym odbywały się wszystkie miejscowe chrzty, śluby, pogrzeby i inne uroczystości sakralne147, był już wówczas zbyt mały
dla takiej ilości parafian, a ponadto zaczął znowu grozić zawaleniem na skutek zalewaZob. m.in. M. Major, Geschichte der Architektur, Bd. 3, Berlin – Budapest 1984, s. 129-136.
M. Capra, op. cit., s. 32.
145 Zob. E. Uhl, op. cit., s. 200.
146 L. Madinger, op. cit., s. 310.
147 S. Zabusch, op. cit., s. 23.
143
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nia wodą148 (il. 9). Dlatego w 1882 r. ówczesny burmistrz Elterlein (z wyznania protestant149) zainicjował działania zmierzające do rozbudowy świątyni kalwaryjskiej, a jego
następca – inż. Franz Helbing – kontynuował te działania. Został powołany komitet
obywatelski, który postawił sobie za cel powiększenie świątyni przez włączenie do niej
pustej przestrzeni dawnego kościoła „górskiego”. Środki na budowę pozyskano ze składek parafian i przez stowarzyszenie założone przez cesarza Franciszka Józefa I – w sumie prawie 122 000 guldenów150. Autorem projektu rozbudowy był architekt Richard
Jordan, mający już doświadczenie we wznoszeniu budowli sakralnych. Jego szkicowa
koncepcja, wystawiona do publicznej dyskusji, znalazła powszechne uznanie. W konkursie ofert na realizację inwestycji zwyciężył budowniczy Carl Haas i jemu powierzono rozbudowę kościoła. Dnia 27 sierpnia 1892 r. biskup sufragan Eduard Angerer,

Il. 9. Hernals, kościół parafialny z otwartą kalwarią do 1892 r. (reprodukcja z: J.F.A., Kurze Geschichte
der Kalvarienberg Pfarrkirche zum Apostel Bartolomäus in Hernals, Wien XVII, b.m./b.d.)
148
149
150

E. Kratzmann, op. cit., s. 129.
E. Uhl, op. cit., s. 201.
M. Schatzl, op. cit., s. 34.
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Il. 10. Hernals, kościół kalwaryjsko-parafialny pw. św. Bartłomieja po rozbudowie według
planów architekta Richarda Jordana w 1894 r. Widoczny nowy dach mansardowy nad
skrzyżowaniem nawy i transeptu oraz kryte ganki kalwarii opasające kościół (reprodukcja
z pocztówki z początku XX w.)
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w obecności przedstawicieli rządu i magistratu, umieścił kamień węgielny za głównym
ołtarzem świątyni, zapoczątkowując prace budowlane151.
W 1893 r. sztuczna góra kalwaryjska została zburzona, a plac kościelny wyrównany o prawie 60 cm. Przedłużono i poszerzono tylną część świątyni, zachowując bez zmian przednią część barokową. Grupa Ukrzyżowania, stojąca niegdyś na
otwartym tarasie za kościołem, teraz została włączona w obręb świątyni. Wydzielono dla niej specjalną przestrzeń pod kopułą, usytuowaną za głównym ołtarzem.
Zostały usunięte wszystkie kaplice kalwaryjskie, a wyjęte z nich płaskorzeźby zamontowano na ścianach z desek we wnękach krytego ganku, obiegającego kościół
z trzech stron w połowie jego wysokości. Przez dobudowę ramion transeptu świątynia otrzymała plan krzyża z okrągłą apsydą152 (il. 10). W prezbiterium ustawiono
nowy ołtarz główny z wielkim barokowym obrazem patrona kościoła – Św. Bartłomieja oraz obrazem z tzw. ołtarza komunijnego, przedstawiającym apostołów
Szymona i Tadeusza Judę – dziełami malarskimi autorstwa Jana van Schuppena
z 1725 r. Relikwie św. Bartłomieja umieszczono w mensie z czerwonego marmuru,
ufundowanej przez ówczesnego proboszcza Heinricha Schultheßa153. Dnia 23 sierpnia 1894 r. odbyła się uroczysta konsekracja przebudowanej świątyni154, podczas
której przeniesiono relikwie z kaplicy Uwięzienia Chrystusa (pochodzącej jeszcze
z fazy budowy w latach 1709-1714 i do dziś istniejącej) do powiększonego wnętrza kościoła, które mogło teraz pomieścić 2500 wiernych. Wkrótce po konsekracji, w swoim breve z 22 grudnia 1894 r., papież Leon XIII udzielił siedmioletniego
odpustu wszystkim chrześcijanom, którzy „ze skruszonym sercem” odwiedzą kalwarię w Hernals i pomodlą się w skupieniu przy poszczególnych stacjach155. W ten
sposób zostały odnowione odpusty, udzielone pielgrzymom w XVII i XVIII w.156.

1.19. Późniejsze losy kalwarii – wojny i odbudowa
Pierwsza wojna światowa nie przyniosła kalwarii i świątyni hernalskiej większych
strat materialnych, poza koniecznością oddania pięciu dzwonów do przetopienia na
cele wojenne. Po raz ostatni ich wspólny dźwięk zabrzmiał 12 listopada 1916 r. podczas nabożeństwa pożegnalnego. Przed wywiezieniem wystawiono dzwony wśród
girland, ozdób i kwiatów u wejścia na kalwarię. Pozostał tylko jeden – największy
i najstarszy dzwon św. Bartłomieja, uznany za „niezbędny” przez cesarsko-królewską
Centralną Komisję ds. Opieki nad Zabytkami. Był na nim umieszczony napis: Durch
S. Zabusch, op. cit., s. 25.
Ibidem, il. na przedostatniej stronie okładki.
153 Ibidem, s. 26.
154 M. Schatzl, op. cit., s. 34.
155 S. Zabusch, op. cit., s. 27.
156 E. Uhl, op. cit., s. 201.
151
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das Feuer bin ich geflossen, F. Wucherer hat mich gegossen in Wien 1756 (niem. ‘Przez
ogień zostałem stopiony; odlał mnie F. Wucherer w Wiedniu w 1756 r.’).
Po wojnie, w 1921 r., kościół otrzymał dwa nowe dzwony, z których większy – Serca Jezusowego, znakomicie współgrał ze św. Bartłomiejem. W 1931 r. przeprowadzono
kompleksową renowację wnętrza kościoła. Kierownictwo artystyczne nad pracami sprawował radca dworu – prof. dr K. Holey. Na sklepieniu świątyni malarz akademicki Hans
Fischer namalował trzy sceny figuralne. Ściany kościoła pokryto dekoracyjną polichromią, odnowiono też ołtarze, obudowano organy, chrzcielnicę, ambonę oraz rzeźby157.
Po przyłączeniu 13 marca 1938 r. Austrii do Rzeszy Niemieckiej zmienił się stosunek władz państwowych i części społeczeństwa austriackiego do Kościoła. Wprowadzono między innymi obowiązek zawierania małżeństw cywilnych przed kościelnymi oraz wydawania świadectw o aryjskim pochodzeniu obywateli. Zniesiono
obowiązkowe lekcje religii w szkołach, w wyniku czego wielu rodziców wypisało
swoje dzieci z tych zajęć. Nowo wybudowane przedszkole przykościelne w Hernals
zostało obsadzone przez Hitlerjugend i przejęte przez narodowosocjalistyczną organizację dobroczynną. Na kościół nałożono comiesięczne opłaty, cenzurowano gazetę
parafialną, a jej kolportaż ograniczono do terenu świątyni. W 1940 r. aż 169 parafian
hernalskich opuściło szeregi Kościoła katolickiego. W 1941 r. zezwolono na prowadzenie procesji Bożego Ciała jedynie na działce kościelnej, dlatego odbyła się ona
wewnątrz kościoła. W grudniu tego roku ponownie zarekwirowano dzwony158.
W czasie drugiej wojny światowej, ze względu na ochronę przeciwlotniczą, wymontowano z nisz krużganków drewniane płaskorzeźby kalwaryjskie z 1714 r. i wywieziono z Wiednia na południe, do miejscowości Klein Mariazell w Dolnej Austrii.
Dwie rzeźby kamienne V i VI stacji, które zostały wymienione w 1822 r., pozostały
na terenie dzielnicy. Dnia 22 marca 1945 r., podczas ostatniego amerykańskiego nalotu na Wiedeń, został zbombardowany kościół w Hernals, dom parafialny, szkoła
wraz z muzeum dzielnicowym, budynek mieszkalny przy Bartholomäus Platz 4, tzw.
Bibersteiner Haus i dawny Instytut Wychowawczy dla Córek Oficerów. W ten sposób
cały plac przykościelny zamienił się w stertę gruzu. Trzy bomby trafiły w świątynię,
trzy w plebanię, a dwie spadły na ogród parafialny. Jedna z bomb przebiła dach kościelny i eksplodowała we wnętrzu świątyni, niszcząc niemal całe jej wyposażenie159.
Po wojnie od razu przystąpiono do odgruzowywania terenu, a w kwietniu 1946 r.
rozpoczęto odbudowę kościoła, którą kierował dr inż. Petermair. Na Wielkanoc 1948 r.
odbyła się pierwsza procesja Zmartwychwstania Chrystusa z kaplicy dawnego Instytutu
Wychowawczego dla Córek Oficerów do częściowo odbudowanego kościoła. Zewnętrzną renowację świątyni ukończono w 1955 r.160. W ramach odbudowy świątynia otrzymała
skromniejszą formę w stosunku do wyglądu z końca XIX w. Nie został już odtworzony
157
158
159
160

S. Zabusch, op. cit., s. 29-30.
Ibidem, s. 31-33.
Ibidem, s. 33-34.
Ibidem, s. 34.
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monumentalny dach mansardowy nad skrzyżowaniem nawy z transeptem ani spiczaste
dwukondygnacyjne hełmy nad wejściami na kalwarię i narożnikami krużganka161.
Jednocześnie w dniach 4-5 lutego 1958 r., w czasie prac przy odbudowie domu przy
Bartholomäus Platz 4, natrafiono na potężne fundamenty najstarszego kościoła w Hernals. Jak wykazały badania archeologiczne, stał on na metrowej grubości warstwie kulturowej z czasów rzymskich i rzymskiego materiału użyto do wzniesienia jego podwalin.
Na podstawie badań przeprowadzonych przez prof. dr. Alfreda Neumanna, archeologa
z Muzeum Historycznego Miasta Wiednia, został zrekonstruowany plan sytuacyjny tego
kościoła, który uwzględniono w miejscowym katastrze (EZ 67 Grundbuch Hernals)162.
W latach 1960-1965 przeprowadzono prace renowacyjne we wnętrzu świątyni parafialnej. Nowe obrazy ołtarzowe namalował do niej malarz akademicki – prof. Hans
Alexander Brunner. Dnia 15 listopada 1969 r. arcybiskup dr Franz Jachym poświęcił
w kościele nowy ołtarz. Jednak wystrój i wyposażenie świątyni pozostało nadal bardzo skromne w porównaniu z tym z czasów przedwojennych i okresu baroku163.
Pod koniec lat 80. XX w. okazało się, że konieczny jest znowu remont kościoła kalwaryjskiego, gdyż wpływy atmosferyczne, w połączeniu ze słabej jakości materiałami
budowlanymi użytymi do powojennej odbudowy, doprowadziły świątynię ponownie na
skraj katastrofy budowlanej. Na sklepieniu i ścianach wieży pojawiły się rysy. Powstało
niebezpieczeństwo, że masywna wieża wraz z obszerną nawą środkową kościoła ulegną
zawaleniu. Historyczne znaczenie świątyni i kalwarii dla Hernals oraz całego Wiednia
skłoniło proboszcza Johanna Kollera do założenia 30 października 1989 r. komitetu o nazwie „Przyjaciele kościoła kalwaryjskiego”. W skład komitetu weszły znane osobistości
z życia politycznego, artystycznego i gospodarczego Austrii, które zadeklarowały poparcie akcji ratowania zabytkowego zespołu. Akcję tę przeprowadzono w latach 90. XX w.164.

2. Usytuowanie i powiązania krajobrazowe Hernals
(według stanu z końca 1. ćwierci XVIII w.)
Hernals jest położony na zachód od centrum Wiednia, przy trakcie prowadzącym
do Lasku Wiedeńskiego. W XVII i na początku XVIII w. były to rozległe tereny pól
uprawnych i łąk oraz nieco rzadszych w tym miejscu ogrodów, sadów i winnic, znajdujących się poza linią fortyfikacji miejskich. Otwarty krajobraz kulturowy zamykały
na horyzoncie pasma łagodnych zalesionych wzgórz oraz niska, przeważnie drewniana
zabudowa przedmieść, zdominowana przez wyraźnie zarysowane sylwety miejskich
Zob. fot. wykonane przez Jacka Chrząszczewskiego w latach 1996 i 2005, w archiwum autora.
S. Zabusch, op. cit., s. 34.
163 Ibidem, s. 34-37.
164 Ibidem, s. 37-39.
161
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kościołów w tle. Płaski teren był poprzecinany drewnianymi ogrodzeniami i parkanami z dylów lub desek, miedzami i drogami śródpolnymi oraz korytami potoków Alserbach i Dornbach, obsadzonymi roślinnością olsową. Do zespołu kalwaryjskiego, usytuowanego na sztucznym wzniesieniu, stanowiącym wyraźną dominantę w krajobrazie,
prowadziła z Wiednia szeroka, nieznacznie wijąca się droga polna165.

3. Rozplanowanie przestrzenne stacji Męki Pańskiej
i zespołu kalwaryjskiego w Hernals
3.1. Rozmieszczenie stacji Męki Pańskiej
(próba rekonstrukcji na tle obecnego układu urbanistycznego Wiednia)
Od 1639 r. aż do końca lat 60. XIX w. przy drodze do Hernals były ustawione
stacje Męki Pańskiej. Reprezentowały one typ kaplic słupowych otwartych166. Wiadomo, że w kaplicach tych znajdowały się grupy rzeźbiarskie złożone z figur naturalnej
wielkości, polichromowanych, wykonanych w manierze ówczesnej sztuki ludowej167,
a więc ludowego baroku austriackiego. Kaplice te zostały rozmieszczone w sposób
następujący (il. 11):
168 169 170 171

I stacja:

Modlitwa
w Ogrojcu

– za murami obronnymi Wiednia168, przy dawnej
bramie Szkockiej – Schottentor169
(obecnie jest to teren pomiędzy gmachem Uniwersytetu a kościołem Wotywnym)

II stacja:

Chrystus
przed Annaszem

– przy kościele Alserkirche u zbiegu dzisiejszych
ulic Alserstraße i Schlösselgasse170 (w kaplicy tej
zamieniono później scenę z Annaszem na scenę
z Kajfaszem z III stacji171) (il. 12)

165

166

167
168
169
170
171

Zob. miedzioryt G.D. Heumanna wg rysunku S. Kleinera z 1724 r., reprodukowany przez H. Tietze,
op. cit., s. 232, fig. 255.
Wg klasyfikacji w: A. Mitkowska, Kalwarie jako szczególny rodzaj kompozycji przestrzennych, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, T. XXVIII, z. 3, Warszawa 1983, s. 189 oraz ryc. 9b na s. 187.
E. Uhl, op. cit., s. 99.
C.P. Musart, op. cit., pars I, praeambulum III, s. 43.
H. Tietze, op. cit., s. 232; E. Kratzmann, op. cit., s. 112; E. Uhl, op. cit., s. 100.
S. Zabusch, op. cit., s. 17.
E. Uhl, op. cit., s. 200.
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III stacja:

Chrystus
przed Kajfaszem

– w pobliżu dzisiejszego domu przy Alserstraße 27172

IV stacja:

Biczowanie

– przy tzw. Dreilauferhaus na Alserstraße 35 (rzeźba z tej kaplicy znajduje się obecnie w Muzeum
Miasta Wiednia, nie jest jednak eksponowana,
lecz przechowywana w zamkniętym magazynie
muzealnym173)

V stacja:

Koronowanie
cierniem

VI stacja:

– w pobliżu dzisiejszego domu przy Hernalser
Hauptstraße 24, koło Veronikagasse (ta rzeźba
jest również przechowywana w magazynie Muzeum Miasta Wiednia174)
Skazanie Chrystusa – przy dzisiejszej Haslingergasse175

VII stacja: Grupa Ecce Homo
lub Ukrzyżowanie
172 173 174 175 176 177

– na Bartholomäusplatz176
– na obrazie ołtarzowym w kościele św. Bartłomieja w Hernals177

Trasa pielgrzymkowa rozpoczynała się przy ołtarzu Bożego Ciała (jako Wieczerniku) w katedrze św. Szczepana w Wiedniu, przechodziła przez wyżej wymienione
stacje Męki Pańskiej, a kończyła w kaplicy Grobu Świętego w Hernals178. Wzdłuż
obecnych ulic odległość ta wynosi ok. 3600 m, co daje w przybliżeniu 5800 kroków179,
a więc znacznie więcej niż liczyły łącznie – według Andrychomiusza – jerozolimskie
Droga Pojmania (3080 kroków) i Droga Krzyżowa (1321 kroków)180.

3.2. Kalwaria i zespół budowli sakralnych w Hernals
(według stanu z końca 1. ćwierci XVIII w.)
Na podstawie zachowanych materiałów ikonograficznych181 oraz opisowych można podjąć próbę odtworzenia pierwotnego rozplanowania zespołu budowli sakralnych w Hernals po wzniesieniu tam kalwarii w 1. ćwierci XVIII w. (il. 13).
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Ibidem, s. 100, gdzie – zapewne przez pomyłkę w druku – zapisano numer 127.
Ibidem, s. 200.
A. Missong, op. cit., s. 280.
E. Uhl, op. cit., s. 100.
Ibidem oraz E. Kratzmann, op. cit., s. 112 n
Por. S. Zabusch, op. cit., s. 13.
C.P. Musart, op. cit., pars I, praeambulum III, s. 38 oraz 44-45.
Wg pomiaru własnego Jacka Chrząszczewskiego.
Por. Z. Bania, Święte miary jerozolimskie. Grób Pański, Anastasis, Kalwaria, Warszawa 1997, s. 74.
Por. miedzioryt G.D. Heumanna wg rysunku S. Kleinera z 1724 r. oraz rysunek tuszem J. Wagnera
z około połowy XVIII w. w Muzeum Miasta Wiednia.

Il. 11. Rekonstrukcja drogi pielgrzymkowej ze stacjami Męki Pańskiej z katedry pw. św. Szczepana w Wiedniu do kościoła pw. św. Bartłomieja
w Hernals na tle obecnego układu urbanistycznego Wiednia (rysunek i opracowanie: Jacek Chrząszczewski, 2004)
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Il. 12. Pozostałość drogi pielgrzymkowej z katedry św. Szczepana w Wiedniu do kościoła
św. Bartłomieja w Hernals – druga kaplica stacyjna, zachowana przy kościele Alserkirche
u zbiegu ulic Alserstraße i Schlösselgasse (fot. Jacek Chrząszczewski, 2005)
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Il. 13. Rekonstrukcja pierwotnego rozplanowania zespołu budowli sakralnych w Hernals po wzniesieniu
tam kalwarii w 1. ćwierci XVIII w. (rysunek i opracowanie: Jacek Chrząszczewski, 2006)
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3.2.1. Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja
Najstarszą budowlą w tym miejscu był kościół pw. św. Bartłomieja, stojący po
północnej stronie zespołu. Jego dwuprzęsłowe, zamknięte wielobocznie i oszkarpowane prezbiterium, o gotyckiej jeszcze proweniencji, było zwrócone na wschód. Od
południa do drugiego przęsła prezbiterium przylegała niska prostokątna zakrystia,
a od zachodu – wysoka trójprzęsłowa nawa z czworoboczną wieżą przy fasadzie zachodniej. Wysmukłą wieżę wieńczył spiczasty hełm (widoczny z pewnością z dużej
odległości i stanowiący dominantę Hernals do czasu wyburzenia kościoła parafialnego w latach 80. XVIII w.). Boczne elewacje nawy były ozdobione pilastrami i płycinami. Nawa i wieża stanowiły efekt odbudowy i powiększenia świątyni w 1692 r., po
zniszczeniach z czasów oblężenia Wiednia przez Turków w 1683 r.182.
3.2.2. Kaplica Grobu Świętego
Na południe od nawy kościoła, równolegle do niej, stała kaplica Grobu Świętego z 1639 r., o architekturze wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie183. Była
to mała budowla, wzniesiona na planie dwóch połączonych prostokątów – z węższym przedsionkiem oraz szerszą komorą grobową, opiętą kolumnowymi arkadami
i zwieńczoną ażurową latarnią z kopułką. W południowych ścianach komory i przedsionka były przeprute wąskie okienka doświetlające wnętrze. W ścianie wschodniej
znajdowało się niskie prostokątne wejście do przedsionka, a stamtąd do właściwego
grobu, tak „całkiem małego, że musiano się do niego wczołgiwać”184.
3.2.3. Kaplica św. Anny
Na południe od kościoła parafialnego i kaplicy Grobu Świętego stała kaplica św. Anny,
wzniesiona w 1718 r. przez „pobożną wiedenkę” na zgliszczach ołtarza Biednych Dusz
Czyśćcowych, dla upamiętnienia ofiar zarazy z 1713 r.185. Budowla ta zastąpiła wcześniejszy kościółek cmentarny, grożący zawaleniem. W jej wnętrzu znajdowała się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej186. Kaplicę św. Anny zbudowano na planie nawiązującym do figury in modum crucis. Jej prezbiterium, skierowane na południe, zamykała
półkolista apsyda. W połowie długości przylegały do nawy prostokątne kaplice boczne.
Wszystkie elewacje budowli były rozczłonkowane podziałami ramowymi. Fasadę północną wieńczył trójkątny przyczółek, wsparty na wolutowych spływach, z kazulową
płyciną pośrodku. Nad prezbiterium górowała czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę,
z baniastym hełmem, zwieńczonym krzyżem lotaryńskim. Na południowy zachód od
kaplicy rozciągał się cmentarz polny, zaś na południowy wschód wznosiła się kalwaria.
Zob. H. Tietze, op. cit., s. 232.
C.P. Musart, op. cit., pars I, praeambulum III, s. 41 oraz 43-44.
184 D.J.B. Küchelbecker, op. cit., s. 854 n., cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 141.
185 M. Fuhrmann, Historische Beschreibung…, op. cit., s. 622, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 175.
186 G. Gugitz, op. cit., s. 92.
182
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3.2.4. Kalwaria
Założenie kalwaryjskie było rozplanowane w obrębie sztucznego wzgórza, utworzonego z masywnych filarów kamiennych, podpierających półkolisty taras oraz dwa
wznoszące się ku niemu równoległe biegi schodów o 72 stopniach187. Całość założenia przypominała w rzucie podkowę188, zwróconą grzbietem ku południu.
3.2.4.1. Kościół „górski”
Przestrzeń pod tarasem i schodami zajmował kościół pielgrzymkowy, zwany górskim (Bergkirche), do którego prowadziło wejście od północnego wschodu. Wnętrze
kościoła doświetlały arkadowe otwory okienne, pozostawione w murach obwodowych między zewnętrznymi filarami189. „W sklepieniu” kościoła usytuowane były
Święte Schody, z których w czasie Wielkiego Postu wygłaszano kazania na temat
Męki Pańskiej190.
3.2.4.2. Schody i kaplica główna
Północnego wejścia na kalwarię strzegły dwie figury aniołów, ustawione na postumentach. Za nimi rozpoczynał się pierwszy bieg schodów, złożony z 10 stopni,
prowadzących do „głównej kaplicy pod dwiema kopułami”191. Były to zapewne
połączone „2 małe kaplice, a między nimi Święte Schody […] Na ołtarzu górnej
kaplicy przedstawiono skazanie Chrystusa na śmierć krzyżową oraz Piłata umywającego ręce”192. Ta największa budowla kalwaryjska, usytuowana na schodach,
miała formę kaplicy – miniaturki świątyni193. Sądząc z przekazów ikonograficznych194, była ona zbudowana na planie wydłużonego prostokąta z wielobocznym
zakończeniem przy wejściu od strony północnej i czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę nad szczytem południowym. Obok tej kaplicy schody rozwidlały się na
dwa równoległe biegi. Przy wejściach na nie stały figury ŚŚ. Franciszka Ksawerego
i Jana Nepomucena195.

E. Uhl, op. cit., s. 134.
M. Capra, op. cit., s. 31.
189 M. Fuhrmann, Historische Beschreibung..., op. cit., s. 623, cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 134 oraz il. na s. 136.
190 D.J.B. Küchelbecker, op. cit., s. 854 n., cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 137.
191 Weck- und Zeig-Uhr..., op. cit., cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 137.
192 M. Fuhrmann, Historische Beschreibung…, op. cit., s. 628 n., cyt. za: E. Uhl, op. cit., s. 137.
193 Wg klasyfikacji w: A. Mitkowska, op. cit., s. 190 oraz ryc. 9d na s. 187.
194 Por. drzeworyt Camesiny z 1709 r. (?) lub raczej z czasu po ukończeniu kalwarii (reprodukcja
w: Hernalser Heimatbuch, s. 120) z anonimowym miedziorytem z około 1714 r. (zamieszczonym
w: Weck- und Zeig-Uhr, op. cit.) oraz sztychem G.D. Heumanna wg rysunku S. Kleinera z 1724 r.
(opublikowanym przez: H. Tietze, op. cit., s. 232, fig. 255).
195 S. Zabusch, op. cit., s. 16 oraz il. na ostatniej stronie okładki.
187
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3.2.4.3. Kaplice boczne i grupa Ukrzyżowania
Przy zewnętrznych balustradach biegów, w odstępach co kilka stopni, ustawiono po siedem kaplic słupowych otwartych196 z drewnianymi rzeźbami w środku197.
W kaplicach umieszczono przedstawienia o skomplikowanym – na późnobarokową
modłę, alegorycznym, a zarazem nietypowym dla kalwarii – programie ikonograficznym. Na wschodnim biegu schodów, wychodzącym ku górze, wyobrażono Siedem
grzechów głównych (symbolizowanych przez zwierzęta), które odkupuje Chrystus
przez swoje cierpienie. Na tarasie u szczytu wzniesienia ustawiono tradycyjnie trzy
krzyże – Chrystusa i dwóch Łotrów, a pod nimi postacie Matki Boskiej, Marii Magdaleny i Św. Jana Ewangelisty (il. 14). Natomiast na zejściu z zachodniego biegu schodów ukazano Siedem cnót, którymi wykazała się Matka Boska podczas ukrzyżowania
Chrystusa. Całość przedstawień nawiązywała do „Siedmiu ostatnich słów Zbawiciela

Il. 14. Hernals, kalwaria, rzeźbiarska grupa Ukrzyżowania z tradycyjnymi trzema krzyżami Chrystusa
i dwóch łotrów (Dyzmy i Gezmy), stojącymi pod nimi figurami Matki Boskiej i św. Jana
Ewangelisty oraz klęczącej Marii Magdaleny (fot. Jacek Chrząszczewski, 2005)

196
197

Wg klasyfikacji w: A. Mitkowska, op. cit., s. 189 oraz ryc. 9b na s. 187.
S. Zabusch, op. cit., s. 16.
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na krzyżu”198. Odczytanie alegorycznego znaczenia rzeźb umożliwiały pielgrzymom
objaśnienia symboli i cytaty z Biblii, opublikowane we współcześnie wydanym modlitewniku Weck- und Zeig-Uhr.
Cykl pierwszy – Jezus pokutuje za siedem grzechów głównych (il. 15):
1. stacja: Zazdrość – symbol: pies
Scena: Jezus niosący krzyż jest ciągnięty i bity przez siepaczy. Napadają na niego trzy
wściekłe psy.
Ps 22, 17: „Bo sfora psów mnie opada, osacza mnie zgraja złoczyńców”199.
2. stacja: Pycha – symbol: paw
Scena: Jezus upada pod krzyżem, poniżony przez cały świat.
Ps 73, 6: „Toteż ich naszyjnikiem jest pycha, a przemoc szatą, co ich odziewa”.
3. stacja: Lenistwo – symbol: osioł
Scena: Jezus podnosi się ostatkiem sił z upadku. Jest nadal ciągnięty przez siepaczy.
Mt 23, 4: „Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona,
lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą”.
4. stacja: Nieumiarkowanie – symbol: hiena
Scena: Wycieńczonemu Jezusowi kobieta podaje napój, którego przyjęcia On odmawia.
Mk 15, 23: „Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął”.
5. stacja: Nieczystość (bezwstydność) – symbol: kozioł
Scena: Weronika osusza chustą zeszpeconą cierpieniem twarz Jezusa200.
Jr 3,3: „[…] mimo to miałaś nadal czoło niewiasty cudzołożnej – nie chciałaś się
zawstydzić”.
Zob. E. Uhl, op. cit., s. 144-146. W swej XVIII-wiecznej relacji M. Fuhrmann, Historische Beschreibung…, op. cit., s. 628 n. pisze: ... herunter folggen sieben andere Stationen mit den Geheimnussen, in
welchen die schmerzhafte Mutter Gottes die 7. letzten Worte ihres sterbenden Sohnes betrachtet, und
in denselben sieben, denen 7. Todsünden entgegenstehende Tugenden einrathet.
199 Wszystkie cytaty polskie przytaczam za Pismem Świętym Starego i Nowego Testamentu (Biblia
Tysiąclecia), wyd. 3 poprawione, Poznań – Warszawa 1980.
200 Pierwotnie w tym miejscu znajdowała się scena Odarcia Jezusa z szat. Aby okryć jego nagość, Matka Boska ofiarowała mu swoją chustę. To przedstawienie zostało zmienione po pojawieniu się sceny
ze św. Weroniką w 14-stacyjnym cyklu Drogi Krzyżowej, zatwierdzonym przez papieża w 1731 r.
(zob. M. Capra, op. cit., s. 36). Prawdopodobnie jeszcze w XVIII w. zniszczone drewniane figury
tej stacji zastąpiono postaciami wykutymi z kamienia (zob. F. de Paula Gaheis, Wanderungen und
Spazierfahrten in der Gegend um Wien, Wien 1801, s. 130). Według innych publikacji ta zamiana nastąpiła dopiero w 1822 r. (Dehio – Die Kunstdenkmäler Österreichs – Wien, red. J. Schmidt,
H. Titze, 5. Auflage, Wien – München 1954, s. 175).
198
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Il. 15. Hernals, kalwaria, cykl rzeźbiarski Jezus pokutuje za siedem grzechów głównych: 1. zazdrość
(pies), 2. pychę (paw), 3. lenistwo (osioł), 4. nieumiarkowanie (hiena), 5. nieczystość –
bezwstydność (kozioł), 6. chciwość (kruk), 7. gniew (lew) (fot. Jacek Chrząszczewski, 2005)

6. stacja: Chciwość – symbol: kruk
Scena: Jezus jest odzierany z szat201.
Ps 22, 19: „[…] moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię”.
7. stacja: Gniew – symbol: lew
Scena: Jezus jest przybijany do krzyża. Lew rozszarpuje bezbronne jagnię.
Ps 22, 14: „Rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze, jak lew drapieżny i ryczący”.
Cykl drugi – Matka Boska naucza cnót (il. 16):
1. stacja: Łagodność
Napis: Vater, vergib ihnen („Ojcze, przebacz im […]”, Łk 23, 34).
Scena: Przed Matką Boską klęczy skruszony setnik Longinus. Maria kładzie na jego
ramieniu rękę w geście przebaczenia.
201

Również w tej scenie nastąpiła wymiana rzeźb drewnianych na kamienne.
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Il. 16. Hernals, kalwaria, cykl rzeźbiarski Matka Boska naucza cnót: 1. łagodności, 2. hojności
(szczodrobliwości), 3. czystości (niewinności), 4. pokory, 5. wstrzemięźliwości, 6. gorliwości
(żarliwości), 7. miłości (fot. Jacek Chrząszczewski, 2005)

2. stacja: Hojność (szczodrobliwość)
Napis: Du wirst mit mir im Paradiese sein („Dziś ze mną będziesz w raju”, Łk 23, 43).
Scena: Matka Boska oddaje swego zmarłego syna w ręce Józefa z Arymatei i Nikodema.
3. stacja: Czystość (niewinność)
Napis: Frau, hier siehe deinen Sohn („Niewiasto, oto syn Twój”, J 19, 26).
Scena: Św. Jan Ewangelista klęczy przed Matką Boską, która podnosi go ku sobie.
4. stacja: Pokora
Napis: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? („Boże mój, czemuś mnie opuścił?”,
Mt 27, 46 i Mk 15, 34).
5. stacja: Wstrzemięźliwość
Napis: Mich dürstet! („Pragnę”, J 19, 28).
Scena: Matka Boska pokazuje kobietom gąbkę, podziurawioną przez łodygę hyzopu.
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6. stacja: Gorliwość (żarliwość)
Napis: Es ist vollbracht! („Wykonało się!”, J 19, 30).
Scena: Matka Boska zwraca się ku krzyżowi. Maria Magdalena wspiera się na czaszce.
Kucający pod krzyżem człowiek – tzw. Körberljud (Żyd z koszykiem) zbiera młotek
i gwoździe.
7. stacja: Miłość
Napis: Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist („Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego”, Łk 23, 46).
Scena: Matka Boska, podtrzymywana przez św. Jana Ewangelistę, spogląda z boleścią
na serce swojego syna, objęte koroną cierniową202.

4. Podsumowanie
Kalwaria w Hernals stanowi typową syntezę sztuk, określaną w języku niemieckim terminem Gesamtkunstwerk, łączącą harmonijnie dzieła malarstwa,
rzeźby i architektury w swoiste theatrum sacrum, którego zadaniem jest prezentacja treści religijnych związanych z Pasją Chrystusa. Miejsce, na którym powstała, było sceną zmagań wojennych pogan, chrześcijan i muzułmanów, następnie
świadkiem reformacji i widownią kontrreformacyjnych sporów religijnych pomiędzy protestantami i katolikami, by w końcu stać się wizualnym symbolem
zwycięstwa tych ostatnich. Mimo zmian stosunku do tamtejszych budowli sakralnych w następnych wiekach i częściowej ich zagłady w czasie szybkiego rozwoju urbanistycznego Wiednia, pozostałości stacji Męki Pańskiej są widoczne
do dziś w tkance miejskiej. Z kolei duży rzymskokatolicki kościół kalwaryjsko-parafialny przy Sankt-Bartholomäus-Platz 3 stanowi dominantę w 17. dzielnicy
tej naddunajskiej metropolii. Swoją nietypową bryłą, z obiegającymi go gankami
mieszczącymi cykle rzeźbiarskie, przypomina on o lokalnej tradycji pielgrzymkowej, a sprawowane w nim obrzędy religijne przyczyniają się do podtrzymania
tożsamości tego historycznego miejsca.

202

E. Uhl, op. cit., s. 147-154; zob. też: Der Hernalser Kalvarienberg. Führer durch den Kalvarienberg
von Hernals, Verleger und Herausgeber: Katholische Pfarrgemeinde Hernals – Kalvarienbergkirche, für den Inhalt verantwortlich: Pfarrer J. Koller, Wien [po 1972] oraz J. Koller, Der Hernalser Kalvarienberg und seine Botschaft, Wien [b.d.] i inne.
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Katarzyna Łakomy*

Zieleń w przestrzeni publicznej miasta
– współczesne realizacje wobec jakości
środowiska i tożsamości kulturowej
na przykładzie Katowic
Katowice, miasto wysokimi wieżami, smukłymi kominami, z pięknymi, prostymi szeregami domów i długimi
halami fabrycznymi, rozpościera się tam, gdzie przed
trzydziestu laty pokryte strzechą, gliniane domostwa
małego przysiółka przycupnęły w rozsypce za stawem1.

1. Wprowadzenie
Zagadnienie przewodnie XXVI konferencji z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej – aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu,
w „kontekście miasta zintegrowanego z krajobrazem, z zielenią ogrodów, bioróżnorodnością, przestrzenią publiczną, będącą generatorem aktywności społecznych
i ekonomicznych”, niezwykle pasuje do kwestii przemian zachodzących na obszarze miasta Katowice od czasu jego powstawania do współczesności. Publikacja
Miasto Katowice. Studium kulturowo-historyczne Richarda Holtze z 1871 r.2 stanowi
przykład opisu łączącego w sobie elementy historii, jego stanu w XIX w. oraz dużej
dozy osobistych spostrzeżeń, dotyczących funkcjonowania miasta i jego kolorytu,
ówczesnych problemów, ale też sukcesów. To również ciekawe studium społeczne i, co ważne, krajobrazowe. Miasto Kattowitz drugiej połowy XIX w. borykało
się z problemami bliskimi współczesnemu mieszkańcowi – potrzebą budowania
nowych ulic, wprowadzania wygodnych i estetycznych nawierzchni, tworzenia
przestrzeni publicznych, estetyką i czystością miasta, a także dostępnością rozrywek kulturalnych. To, co uderza w „wydźwięku” słów autora, to związane z jego
*
1
2

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska.
R. Holtze, Miasto Katowice. Studium kulturowo-historyczne, Katowice 2005, s. 20.
R. Holtze, Die Stadt Kattowitz. Eine kulturhistorische Studie, Kattowitz 1871 (Miasto Katowice.
Studium kulturowo-historyczne, Katowice 2005, tłum. I.T. Sławińska).
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pochodzeniem, wykształceniem, światopoglądem i ówczesną sytuacją polityczno-społeczną traktowanie ludności pochodzenia polskiego oraz zabudowy wiejskiej
z dużą ironią, a w dobie zachodzących przemian urbanistyczno-architektonicznych
jako niechcianych i zbędnych elementów. W kontekście podjętego tematu zupełnie
odmienne jest traktowanie przemysłu i przyrody. Dr Holtze uważa przemysł za
dobrodziejstwo regionu, któremu naturalna przyroda musi ustąpić. W Katowicach,
jako mieście położonym peryferyjnie w państwie pruskim, otoczonym przez duże
obszary leśne, przede wszystkim Puszczy Śląskiej, które dopiero co zaczęło funkcjonować jako organizm miejski3, problemy starych europejskich miast przemysłowych (np. Londynu, Manchesteru, Liverpoolu), zmagających się z zagęszczeniem
tkanki miejskiej, przeludnieniem i związanymi z tym problemami sanitarno-higienicznymi, nie były znane.
Z nurtem związanym z wyżej wymienionym tematem konferencji łączy się
także tekst znacznie młodszy, powstały 15 lat temu pod opieką merytoryczną
Profesor Anny Mitkowskiej artykuł Wpływ przestrzeni publicznej na kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców, na przykładzie miasta Katowice4. Zawarte w nim spostrzeżenia dotyczą problemów śródmieścia Katowic na początku
XXI w., zwłaszcza w kontekście wpływu architekta i architektury na świadomość
społeczną, świadomość kulturową, poczucie przynależności, w oparciu o kontekst
miejsca i szeroko pojętą tradycję. Jako główne problemy wyodrębniono: niewłaściwą periodyzację obiektów architektonicznych i ich zły stan techniczny, odczuwanie centrum miasta jako przestrzeni, a nie wnętrz miejskich, powodujące zaburzenie skali człowieka, uczucie zagubienia i niepokoju5 (il. 1). W przestrzeni tej
niedostrzegalne były akcenty świadczące o jego historii – zwłaszcza pomniki, ale
również mniejsze historyczne obiekty architektoniczne. Negatywny odbiór rynku i stref towarzyszących dodatkowo determinowany był przez zanik pierwotnej
jego funkcji jako placu targowego na rzecz punktu przesiadkowego, brak funkcji,
które sprzyjałyby tworzeniu więzi społecznych, oraz brak zieleni. Jako rozwiązanie wskazano wykorzystanie terenów poprzemysłowych jako nowych centrów
kulturotwórczych oraz kompleksową rewitalizację stref reprezentacyjnych śródmieścia w oparciu o dobrą tradycję kulturową. Zwrócono też uwagę na potrzebę
wprowadzenia nowych obiektów architektonicznych „o czytelniej logice, odpowiadającej na potrzeby użytkowników, wchodzące w dialog z naturą, tradycją
miejsca i zastanego środowiska kulturowego”6.

3
4

5
6

Nadanie praw miejskich 11 września 1865 r.
K. Łakomy, Wpływ przestrzeni publicznej na kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców, na
przykładzie miasta Katowice, „Czasopismo Techniczne”, z. 9-A/2005, Kraków 2005, s. 31-40.
Ibidem, s. 36.
Ibidem, s. 38.
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Il. 1. Rynek w Katowicach w 2004 r.: a) pierzeja południowa; b) pierzeja zachodnio-północna.
Fot. K. Łakomy, 2004

2. Cel i zakres badań
Przez ostanie 15 latach obszar strefy centralnej, reprezentacyjnej i poprzemysłowej śródmieścia poddawany był intensywnym pracom modernizacyjnym,
konserwatorskim oraz rewitalizacyjnym. W kontekście wcześniej wspomnianego
artykułu podjęte w niniejszym rozdziale rozważania będą dotyczyły kierunku prowadzonych działań oraz sposobu podejścia do rozwiązywania problemów przestrzennych i społecznych.
Zakres terytorialny, którego dotyczą analizy, obejmuje dwie strefy miasta: Rynek
– Rondo (Rondo gen. Jerzego Ziętka) oraz tzw. Strefę Kultury. Ponieważ problemy,
z jakimi obecnie mamy do czynienia w tych przestrzeniach, sięgają etapu powstawania miasta, zakres czasowy rozważań będzie obejmował okres od drugiej połowy
XIX w. do współczesności.
Identyfikacja zjawisk i problemów współczesnego centrum w odniesieniu do
historii i tożsamości, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznego – tożsamości i tradycji miejsca, oraz ekologicznego (jako jakości miejsca i przestrzeni,
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w tym jakości środowiska przyrodniczego), będzie stanowić podstawowy cel pracy.
Główne rozważania dotyczyć będą dwóch kluczowych problemów funkcjonalnoprzestrzennych Katowic – rewitalizacji śródmieścia i terenów poprzemysłowych. Artykuł ma na celu odpowiedzenie na pytanie, w jakim stopniu nowe formy, w tym te
z zastosowaniem zieleni, wpływają na jakość miejsca, poprawę mikroklimatu, jakość
powietrza i krajobrazu, a także jak te formy czy też obiekty związane są z tzw. duchem miejsca czy tradycją miejsca, i w jakim stopniu mogą kreować nową tożsamość
mieszkańców, nową tożsamość miasta.
Po prześledzeniu ważnych dla zagadnienia zjawisk: historii miasta, problemów
rekultywacji i jakości środowiska, wyznaczone zostaną kluczowe problemy omawianych przestrzeni w kontekście cech dobrej przestrzeni urbanistyczno-architektonicznej, ekonomicznej i społecznej. Następnie w oparciu o główne punkty problemowe,
czyli: zieleń i jakość środowiska, które współtworzą, przeanalizowane zostaną najnowsze realizacje w obrębie omawianych przestrzeni. Analizowane będą przez wykorzystanie i kreowanie tożsamości miejsca, walory proekologiczne i krajobrazowe. Bez
wątpienia w całości rozważań będzie odgrywać duże znaczenie aspekt społeczny –
w rewaloryzacji, a także w interakcji między architektem a społecznością i miejscem.
Stan badań dotyczących miasta Katowice jest szeroki, zarówno w odniesieniu
do historii, historii architektury i urbanistyki, krajobrazu, jak i kultury. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej prac z zakresu rekultywacji i antropogenicznego przeobrażenia krajobrazu, jakości środowiska przyrodniczego, a także przemian społeczno-kulturowych.

3. Miasto Katowice
Tu i tam między chałupami, nieodłączną kupą gnoju
i piwnicą obrośniętą trawą, w obejściu stoi nowy miejski
dom z kwietnikiem, obok hotel, z którego nieskazitelnych
okien bawialni rozbrzmiewa muzyka koncertowa…7

Dzieje miasta i kolejne etapy jego rozwoju to także przemiany społeczno-kulturowe, a w tym tożsamościowe. Elementem tożsamości kulturowej jest tradycja, która ma
znaczenie w identyfikowaniu się z miejscem. Przestrzeń miejska może mieć wpływ na
wygodę, poczucie bezpieczeństwa, łatwość w poruszaniu się po tej przestrzeni i właściwą orientację, a to z kolei warunkuje poczucie tożsamości8. Niewielkie formy we
7
8

R. Holtze, Miasto Katowice…, op. cit., s. 33.
D. Skonieczna-Gawlik, Zmiana przestrzeni miejskiej i jej wpływ na poczucie tożsamości mieszkańców Będzina, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, 10, 2010, s. 324.
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wnętrzu urbanistycznym mogą pełnić tę rolę (np. pomnik), choć z drugiej strony szerokie działania urbanistyczno-architektoniczne mogą działać w sposób odmienny. Na
przykładzie centrum miasta są te zależności widoczne, a ich zrozumienie powinno się
jednak oprzeć na zdefiniowaniu zmiennej historycznie istoty tego obszaru.
Rozwój przestrzenny miasta można podzielić na następujące fazy9: I faza – ruralistyczna: 2 połowa XVI w. – 2 połowa XVIII w.; II faza – wczesnoprzemysłowa: koniec
XVIII w. – lata 40. XIX w.; III faza – wczesnourbanistyczna: lata 40. XIX w. – lata
80. XIX w.; IV faza – zaawansowanego rozwoju urbanistycznego: lata 80. XIX w.
– 1922 r.10; V faza – ekspansji terytorialnej: 1922-1945; VI faza – powojenna:
1945 – lata 80. XX w. Współcześnie należy dodać kolejne dwie: bardzo krótką fazę
VII – przełom XX i XXI w. oraz współczesną fazę VIII – rozwój Stolicy Metropoli Silesia (od około 2004 r.). Warto zauważyć, że od czasów powstania miasta jego obszar
powiększył się niemal 35-krotnie (il. 2).

Il. 2. Rozwój miasta Katowice, oprac. K. Łakomy, 2008
9

10

Według Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta, na podstawie opracowania: Studium historyczno-urbanistyczne Katowic w granicach administracyjnych, Pracownie Konserwacji Zabytków
w Krakowie S.A., Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej, Kraków 1994.
Należy tu jednak zaznaczyć, że okres ten zakończył się zasadniczo wraz z wybuchem I wojny światowej. W latach 1914-1922 nastąpiła znaczna stagnacja budowlana.
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Współcześnie miasto Katowice zamieszkuje ok. 296 262 mieszkańców11, zajmuje
obszar 164,5 km² i jest dziesiątym co do wielkości miastem w kraju. Od 29 września
1997 r. jest podzielone na 22 jednostki pomocnicze, zgrupowane w pięciu zespołach dzielnic: śródmiejskich, północnych, zachodnich, wschodnich i południowych.
Część śródmieścia składa się z dzielnic: Śródmieście, Koszutka, Bogucie, os. Paderewskiego-Muchowiec. Najistotniejsze dla niniejszego opracowania Śródmieście
znajduje się w centrum miasta, posada obszar ok. 27 599 m² i zamieszkiwane jest
przez ok. 26 527 osób12. Co ważne, zawiera w sobie obszar dawnego Kattowitz.
Historia miasta sięga XV w., jednak zasadnicze kształtowanie się miejscowości dokonało się w drugiej połowie XIX w. Badacze zgodnie twierdzą, że zestaw czynników
miastotwórczych splótł ze sobą „czas nagłych kontrastów, niespójną równoczesność
najrozmaitszych zjawisk”13. Poza wszelkimi ogólnymi historyczno-ekonomicznymi
uwarunkowaniami, za najważniejszy czynnik miastotwórczy należy uznać występujące
złoża surowcowe, w oparciu o które rozwijał się prężnie przemysł, przez co rosła wartość
ekonomiczna obszaru. Wielcy przemysłowcy tamtej epoki, m.in. John Baildon, Georg
von Giesche czy Aleksander Mieroszewski, wyznaczyli kolejny krok. W 1839 r. dobra
rycerskie katowickie nabył Franciszek Winckler, a dwa lata później włączył je do klucza
mysłowickiego i przeniósł do Katowic zarząd swoich dóbr14. Wykorzystując prawo do
regali górniczych (prawo wyłączności wydobycia węgla na terenach katowicko-mysłowickich), w 1856 r. Waleska von Tiele-Winckler tworzy Dworską Dyrekcję Górniczą,
administrującą przemysłem i stanowiącą początek rozwoju w Katowicach funkcji dyspozycyjnej dla obszaru Górnego Śląska. Ważną postacią dla miasta był główny dyrektor
majątku Wicklerów – Franciszek Grundmann i jego przyjaciel dr Richard Holtze. Ich
ideą było stworzenie z Katowic nie tylko centrum administracyjno-gospodarczego regionu, ale również centrum kulturowo-społecznego. W 1846 r. przez osadę przeprowadzono kolej, w 1856 r. opracowano pierwszy plan zagospodarowania15, a w 1865 r. Katowice uzyskały prawa miejskie. Miasto posiadało wówczas powierzchnię 465 ha i było
zamieszkiwane przez ok. 4800 mieszkańców (stan na 1867 r.16). Zachodziły w jego obrębie ogromne zmiany przestrzenne, architektoniczne i społeczne, choć podejmowane
decyzje nie zawsze były przyjmowane z entuzjazmem przez nowych, szybko napływających do miasta mieszkańców. Dynamiczny rozwój miasta opisał dr Holtze, z koli
Georg Hoffmann zestawił statystyczne informacje pokazujące skalę tego zjawiska. Pa11
12
13
14
15

16

Stan na rok 2017, według Rocznik demograficzny GUS.
LPRMK 2016-2022.
R. Holtze, Miasto Katowice, op. cit., s. 32.
Dzieje Katowic (1299-1945), oprac. J. Starnawska, Katowice 1990, s. 10.
Autorem był niemiecki budowniczy Heinrich Moritz August Nottebohma, a za głównego inicjatora uważa się Fridricha Grundmanna, [za:] R. Banduch, P. Greiner, Plany zagospodarowania Katowic, [w:] Kronika Katowic, T. VI, Katowice 1996, s. 110.
Dynamikę rozwoju miasta ukazuje wzrost ludności; w 1874 r. było już 10 028 mieszkańców, a na
przełomie 1880/1881 – 12 285, [za:] G. Hofmann, Historia Miasta Katowice, Katowice 2003, s. 73,
76 (oryginalne wydanie: G. Hoffmann, Geschichte der Stadt Kattowitz, Kattowitz 1895).
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trząc na pocztówki z tamtego okresu, idea reprezentacyjnego, nowoczesnego, europejskiego, choć leżącego nieco na uboczu miasta została zrealizowana (il. 3).
Katowice do niedawna postrzegane były bardzo stereotypowo. Ikoniczną budowlą dla miasta stał się „Spodek” i w mniejszym stopniu pomnik Powstańców Śląskich.
Oceniane były one przez pryzmat niezdefiniowanego centrum z Teatrem Śląskim
(proj. Carl Moritz, 1907), modernistycznej zabudowy z lat 60.-80. XX w., struktur
zakładów przemysłowych, hałd i familoków oraz zanieczyszczonego środowiska.

Il. 3. Katowice, pocztówka archiwalna z przełomu XIX i XX w., zbiory Muzeum Śląskiego

4. Zieleń i jakość środowiska
Katowice położone są na Wyżynie Katowickiej, stanowiącej południową część
Wyżyny Śląskiej. Teren miasta odznacza się bardzo urozmaiconą rzeźbą, a różnice
wysokości względnych przekraczają 110 m17. Większość obszaru miasta znajduje się
w dorzeczu Wisły (rzeki Rawa, Bolina, Mleczna), z kolei część centralno-zachodnia
w dorzeczu Odry (rzeka Kłodnica). Samo centrum leży w dolinie rzeki Rawy, płyną17

Najwyższy punkt to wzgórze Wandy w Murckach 342,5 m n.p.m., najniższe położone są w dolinach
rzek: Mlecznej (236 m n.p.m.), Boliny (258 m n.p.m.), Kłodnicy i Ślepiotki (300 m n.p.m.), [za:] B. Tokarska-Guzik, A. Rostański, J. Gorczyca, K. Rostański, Przyroda Katowic, Katowice 1995, s. 4-5.

120

Katarzyna Łakomy

cej równoleżnikowo z zachodu na wschód. Pod względem lesistości Katowice zajmują czwarte miejsce w Polsce wśród miast na prawach powiatu i pierwsze w województwie, a lasy mają przede wszystkim charakter gospodarczy18. Wszystko to sprawia, że
krajobraz miasta jest bardzo urozmaicony, a obrzeżne dzielnice pełne zieleni. Doktor Holtze pisał jednak: „Zarówno owa miejscowość, jak i jej krajobrazowe otoczenie mogły się całymi dziesięcioleciami nie zmieniać, dopóty górnictwo i przemysł
hutniczy nie wdarły się w lasy sosnowe…”19. Faktycznie przeobrażenia środowiska
przyrodniczego w okresie XVIII-XX w. spowodowały nie tylko zmiany w przyrodzie, ale również w morfologii krajobrazu. Obecne obszary zielone są antropogenicznie przeobrażone. Zarówno sukcesja naturalna, jak i celowe działania człowieka
stworzyły tereny, które można nazwać półnaturalnymi lub naturalno-kulturowymi.
W przestrzeniach tych zachowały się obszary przyrodniczo cenne, pierwotne lub naturalne. Posiadają one znacznie lokalne, jednak o wysokiej wartości przyrodniczej.
Na obszarze Katowic znajduje się 384 ha obszarów prawnie chronionych, w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody20. Są to dwa rezerwaty: Rezerwat przyrody „Las
Murckowski” i Rezerwat przyrody „Ochojec” oraz dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: „Źródła Kłodnicy” i „Szopienice-Borki”. Ustanowiono również dwa użytki ekologiczne: „Płone Bagno” oraz „Stawy Na Tysiącleciu”. Niezwykle ciekawy jest
rezerwat „Ochojec”, powstały w 1962 r. dla ochrony reliktowego stanowiska liczydła
górskiego – rzadkiej rośliny górskiej, występującej w reglu górnym i w strefie górnej
granicy lasu w Karpatach i Sudetach21. Typowo „górskie” rośliny występują też w innych obszarach miasta, a fenomen ten badają naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego.
Mimo tych jakże pozytywnych aspektów nadal funkcjonuje w sferze społecznej
wspomniany stereotyp, dotyczący postrzegania środowiska przyrodniczego na Śląsku oraz w samych Katowicach22. Z prowadzonych badań23 oraz danych zawartych
w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020” (na
podstawie danych GUS) wynika znacząca tendencja poprawy jakości powietrza –
zmniejszenie dwu-, trzykrotne stężenia podstawowych zanieczyszczeń24.
18

19
20

21
22

23

24

W. Zarzycki, M. Wąsiński, Przyroda katowickich lasów (https://www.katowice.eu/SiteAssets/miasto/
turystyka-i-sport/natura-miasta/Przyroda%20katowickich%20las%C3%B3w.pdf – dostęp: 16.09.2019).
R. Holtze, Miasto Katowice, op. cit., s. 17.
Na podstawie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody (http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf – dostęp: 16.09.2019). W rejestrze figuruje także 55 pomników przyrody.
J.B. Parusel, Rezerwat przyrody „Ochojec” – w 35-lecie utworzenia, „Przyroda Górnego Śląska”, nr 88, 2017.
A.T. Jankowski, M. Rzętała, Stereotyp w postrzeganiu stanu środowiska przyrodniczego Wyżyny Śląskiej, [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2007, s. 641-654.
A.T. Jankowski, M. Rzętała, op. cit.; Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń
na terenie województwa śląskiego, M. Sikorska-Maykowska (red.), Warszawa 2001; S. Żmuda, Antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego konurbacji górnośląskiej, Warszawa – Kraków 1973.
„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020”. Uchwała NR XLIV/832/17
Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2017 r. Należy zaznaczyć jednak, że stan powietrza w Katowicach jest bardzo zły i przekracza dopuszczalne normy.
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Tereny zielni komponowanej stanowią odrębne i szerokie zagadnienie, a w kontekście
omawianej pracy istotne jest jednak śródmieście. W XIX w. estetyka miasta, w tym jakość
i dostępność zieleni, były bardzo ważnym elementem polityki władz miejskich. Świadczy
o tym fakt powołania w 1874 r. Verschönerungsverein, czyli Związku Upiększania Miasta,
a w 1894 r. – Towarzystwa Upiększania25. Obszary XIX-wiecznej zieleni wymienia Georg
Hoffmann: „… ograniczony Rawą… plac gimnastyczny i śliczne place z trawnikami i roślinnością przy Friedrichstrasse (obecna Warszawska), przed kościołem ewangelickim
i kościołem katolickim. Ponadto istnieją jeszcze dwa publiczne ogrody: ogród miejski
i ogród czeskiego browaru, znajdujące się w centrum miasta. Do tego dochodzi cała masa
prywatnych ogrodów, których liczba jednakoż istotnie maleje w związku ze stale rosnącą
ceną ziemi”26. Zestawienie to warto uzupełnić o Südpark na południu miasta, spacerowe
bulwary nad Rawą, zielony skwer przy Synagodze (współczesny plac Synagogi), obsadzony kwiatami Blücherplatz (plac Karola Miarki) na południu oraz Wilhelmsplatz (plac
Wolności) na zachodnim skraju miasta w formie owalnego zielonego skweru. Stanowił
on „klejnot miasta” i ulubione miejsce przechadzek starszych i młodszych mieszkańców27.
Na obszarze dworskim znajdował się również klasycystyczny park Winklerów28 (il. 4).
Z analizy form zieleni, opartych przede wszystkim na starych widokach, wynika, że stosowanymi gatunkami nasadzeń przyulicznych były klony, lipy, kasztanowce oraz robinie, również w odmianach kulistych. W parkach miejskich
i wzdłuż Rawy sadzono też brzozy, a w miejscach reprezentacyjnych platany
klonolistne. Z roślin iglastych w użyciu był zwłaszcza cisy, jałowce i świerki. Stosowano także krzewy – tu trudnej o określenie gatunku, podobnie jak przy roślinach
okrywowych. Chętnie stosowano róże okrywowe oraz liczne pnącza (winobluszcz
i bluszcz), zarówno na wykuszach, pergolach, ogrodzeniach, jak i całych ścianach
budynków (np. na teatrze).
Tendencja zauważona pod koniec XIX w. niestety trwa nadal. W śródmieściu brakuje zielni, a od tamtego czasu nie powstały żadne nowe tereny rekreacji publicznej.
Park Miejski w okresie 20-lecia międzywojennego zlikwidowano, bulwary i tereny
spacerowe nad Rawą zostały zabudowane, tak jak część parku dworskiego, a plac Synagogi stanowi brzydkie targowisko. Poszerzenia arterii komunikacyjnych wymusiły
likwidację zieleni przyulicznej i przedogródków, a zmiany własnościowe i społeczne
także zamknięcie ogrodów towarzyszących pięknym niegdyś willom. Pozostałe treny
zieleni historycznej prezentują średnią wartość estetyczną oraz funkcjonalną i wymagają rewaloryzacji29 w ramach rewitalizacji trenów śródmieścia (il. 5).
25
26
27
28

29

G. Hoffmann, op. cit., s. 80.
Ibidem, s. 146.
Ibidem, s. 80.
Szerzej na temat publicznej i prywatnej zieleni Katowic [w:] K. Łakomy, Wille miejskie Katowic,
Katowice 2011, s. 131-143.
K. Łakomy, Tereny XIX-wiecznej zieleni komponowanej we współczesnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta Katowice, „Nauka, Przyroda, Technologia”, T. 3, z. 1, Poznań 2009, s. 1-7.
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Il. 4. Park Powstańców Śląskich utworzony na terenie parku dworskiego Wincklerów: na pierwszym
planie pomnik Wojciecha Korfantego, dalej pomnik Powstańców Śląskich, w tle budynek
mieszkaniowy „Superjednostka”. Fot. K. Łakomy, 2016

Il. 5. Katowice, fragment planu miasta z 1902 r., [za:] AP Kat., Zb. kart., sygn. I 531

5. Rewitalizacja
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy przez zintegrowane działania
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji30. Są to działania, które zmierzają do poprawy jakości życia miesz30

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. 2015, poz. 1777.
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kańców, przywrócenie lub nadanie nowych funkcji i, co ważne, do odbudowywania
więzi społecznych. Pierwszym etapem jest wyznaczanie obszarów zdegradowanych,
a w następnej kolejności określenie kluczowych problemów, w tym kontekście
również uwarunkowań prawnych i ekonomicznych dotyczących obszarów działań31.
Przykłady rewitalizacji na Śląsku znane są od dawna. Umiejscowienie mniejszych
i większych zakładów przemysłowych podyktowane było kwestiami własnościowymi, ekonomicznymi (dostępność surowców – zarówno kopalnianych, jak i potrzebnych do procesu produkcyjnego – drewno, woda), a także komunikacyjnymi,
co umożliwiało wywóz wydobytych czy wyprodukowanych surowców. Dlatego też
tworzyły one dość chaotyczną sieć, która do dnia dzisiejszego determinuje układ
urbanistyczny czy komunikacyjny (np. Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej). Patrząc na
XIX-wieczne mapy Katowic32, widać, że pola eksploatacji górniczej rozciągały się na
całym obszarze miasta (il. 6). Powierzchnie zdegradowane stanowiły przede wszystkim obszary wydobycia metodą odkrywkową, place składowe zakładów czy charakterystyczne dla ówczesnego krajobrazu stawy hutnicze. Powtórne ich wykorzystanie
wynikało w mniejszej mierze z pobudek estetycznych czy poprawy środowiska, a bardziej z pragmatycznych i ekonomicznych. Stawy hutnicze adaptowano jako stawy
rekreacyjne w parkach miejskich i hutniczych (park „Hutnik”, Siemianowice Śląskie),
przekształcano zabudowania przemysłowe (kolonia mieszkalna „Alfred”33), a tereny
poeksploatacyjne zamieniano na parki i obszary rekreacji (park Hutniczy w Chorzowie). Jako najstarszy przykład tych ostatnich działań można wymienić Park Miejski
w Bytomiu (Stadtpark, obecnie park im. F. Kachla)34. W Katowicach na fragmencie
terenu po stawie hutniczym Huty „Marta” (Marthahütte), w sąsiedztwie rzeki Rawy,
31

32
33

34

J. Ziora, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – uwarunkowania prawne i ekonomiczne, [w:] Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych: innowacja i dobra praktyka, materiały drugiej konferencji REGENTIF, Kraków 2007, s. 41-47.
Mapa górniczego mierniczego Frankego z 1855 r., [z:] AP Kat., Zb. kart., sygn. OBB III 8735.
Osada robotnicza Alfred, powstała wokół kopalni o tej samej nazwie otwartej w 1834 r., w 1853 r.
dołączona została do kopalni Hohenlohe, zamkniętej w 1933 r. Wówczas budynki wokół szybu,
m.in.: kuźni, cechowni, maszyny wyciągowej, administracji oraz towarzyszący teren, zaadaptowano do funkcji mieszkalnych, [za:] L. Szaraniec, Osady i osiedla Katowic, Katowice 1983, s. 31;
M. Chmielewska, Kopalnie węgla kamiennego w Katowicach, [w:] Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, P.P. Zagożdżon, M. Madziarz (red.), Wrocław 2010, s. 52. W obowiązującym LPRMK tereny te przeznaczone są do kolejnej rewitalizacji.
Park Miejski im. Franciszka Kachla (dawniej Stadtpark, Park im. Świerczewskiego) posiada powierzchnię 43 ha i jest jednym z najstarszych tego typu obiektów na Górnym Śląsku. Założony
został jako park krajobrazowy i uznawany był za jeden z piękniejszych obok parku Szczytnickiego
we Wrocławiu. Jego geneza sięga 1840 r., gdy Hubert von Tiele-Winckler przekazał miastu Bytom
330 mórg lasu dworskiego. Obszar parku powiększono o nieużytki po dawnej kopalni galmanu
„Teresa” („Theresa”) w celu odizolowania centrum miasta od działalności kopalni węgla kamiennego „Karsten-Zentrum” (późniejsza „Dymitrow” i „Centrum-Szombierki”). Wykorzystanie izolacyjnej właściwości zielni było ówcześnie koncepcją bardzo nowoczesną, [za:] P. Daria, Zabytkowy
Park Miejski w Bytomiu, „Przyroda Górnego Śląska”, nr 25, 2001, s. 10.
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Il. 6. Fragment mapy górniczej Frankego z 1855 r., [za:] AP Kat., Zb. kart., sygn. OBB III 8735

utworzono Park Miejski (Stadtpark)35 oraz bulwary spacerowe. Prace nad tym założeniem rozpoczęto około 1895 r.36. Również w tym samym okresie (1894-1895)
rozpoczęto działania mające na celu utworzenie drugiego ze wspomnianych założeń
zielonych. W tym celu władze miejskie wydzierżawiły od rodziny Tiele-Wincklerów
50 ha terenu objętego eksploatacją górniczą37. Brakuje informacji na temat pierwotnej formy parku, widomo jedynie, że włączono do kompozycji istniejący tam drzewostan oraz zaadaptowano na staw dawny zbiornik kopalniany38.
Rewitalizacja jest współcześnie jednym z kluczowych zadań gmin. Może być realizowana na podstawie wyżej wspomnianej ustawy oraz ministerialnych wytycznych
przez Gminny Program Rewitalizacji (GPR) lub na podstawie ministerialnych wytycznych przez Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR). Możliwym rozwiązaniem jest
także Program Rewitalizacji (PR) na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, jednak umożliwia on finansowanie realizacji przedsięwzięcia z budżetu gminy i środków
prywatnych, natomiast nie ze środków zewnętrznych, np. unijnych i krajowych. Według wyżej wymienionej ustawy do 2023 r. gminy mogą wybrać najkorzystniejszy program, gdyż później opracowywane będą wyłącznie Gminne Programy Rewitalizacji39.
35

36
37
38

39

Na planie z 1902 r. widać jego pełną formę. Miał kształt zbliżony do rombu, z częścią geometryczną
i swobodną, i znajdował się w części północno-zachodniej centrum. W 1939 r. park zlikwidowano,
a obecnie na jego miejscu znajduje się część nowego rynku oraz biurowiec „Separator”.
G. Hoffman, op. cit., s. 83.
Katowice 1865-1945. Zarys rozwoju miasta, J. Szaflarski (red.), Katowice 1978, s. 103.
Od 1910 r. rozpoczęto planowe nasadzanie drzewostanu, zakładanie ciągów spacerowych, placów
zabaw i ogródków kwiatowych. Obecny wygląd parku (nazwanego po I wojnie światowej parkiem
Kościuszki) wykrystalizował się w 1922 r. – jego powierzchnia wynosi 72 ha, a swoją kompozycją
nawiązuje do parków angielskich oraz ogrodów klasycystycznych, [za:] Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice, 2005, s. 3; K. Łakomy, Wille miejskie…, op. cit., s. 134.
https://ozimek.pl/354-lokalny-program-rewitalizacji/15858-artykuly-prasowe.html (dostęp: 16.09.2019).
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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice (LPRMK) uchwalony został
w 2005 r. i wymienionym wyżej kontekście zakładał niejako podjęcie działań zmierzających do stworzenia GPR. Dlatego też zaznaczono, że: „założone w programie przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają charakter jedynie propozycji, a ich realizacja będzie
zależeć od możliwości finansowych i technicznych inwestora. Działania rewitalizacyjne dotyczą dwóch podokresów programowania, tj. pierwszy obejmuje lata 2005-2006,
drugi lata 2007-2013. Zadania planowane do wykonania w latach 2007-2013 będą
realizowane przy uwzględnieniu przyszłych zasad pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego”40. Wśród wyznaczonych
celów strategicznych jako pierwszy wskazano: „rozwój funkcji metropolitalnych oraz
rozwiązanie problemów strukturalnych – gospodarczych i przestrzennych, tworzących
nowy wizerunek miasta”41. W kolejnych programach na lata 2007-2013 oraz 2014-2015 zasadniczo kontynuowano przyjętą strategię rewitalizacji, uwzględniając jednak
strategiczne cele i kierunki działań, wskazane w „Strategii Rozwoju Miasta. Katowice
2020”. Założono: I. Przywrócenie utraconych funkcji centrum miasta; II. Zachowanie
dziedzictwa historyczno-kulturowego najstarszych dzielnic miasta; III. Rewitalizacje
zdegradowanych terenów miejskich oraz rewitalizacje zdegradowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych42.
Obecnie obwiązujący program na lata 2019-2022 został przyjęty Uchwałą Rady Miasta LX/1240/18 z dnia 27 września 2018 r.43. Dokument różni się od wcześniejszych, co
wynika z dostosowania go do wskazań ustawy oraz wytycznych ministerialnych44. Zostały zatem wyznaczone obszary zdegradowane (il. 7) oraz oznaczono sześć miejskich
podobszarów rewitalizacji w ramach jednostek pomocniczych: Śródmieście, Zawodzie,
Załęże, Bogucie, Szopienice-Burowiec oraz Janów-Nikiszowiec, oraz sześć podobszarów występowania problemów przestrzennych w jednostkach pomocniczych: Zawodzie, Załęże, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec, Szopienice-Burowiec oraz Śródmieście45.
W wielu obszarach działania są wciąż programowane (np. obszar Katowice-Giszowiec,
Załęże, wspomniana już Kolonia „Alfred” czy projekt „Bulwary Rawy”). Skala obszarów i różnorodność problemów – prawnych, ekonomicznych, społecznych – sprawia,
że jest to proces żmudny i czasochłonny. W ostanim okresie zakończono jednak prace
na obszarze Katowice-Załęże czy Katowice-Bogucice. Powstały tak m.in.: Fabryka Por40
41
42
43

44
45

LPRMK 2005, s. 4.
Ibidem, s. 6.
LPRMK 2007-2013, s. 41-42.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
2018, poz. 994 j.t.; ze zm.), a także art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz.U. 2018, poz. 1398 j.t.) (https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/ZamierzeniaIProgramy/dokument.aspx?idr=97945&menu=633 – dostęp: 16.09.2019).
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Zasada wyznaczania obszarów rewitalizacji w odniesieniu do ustawy o rewitalizacji została opisana w PRMK 2019-2022, P.6, s. 28.
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Il. 7. Obszary zdegradowane w Katowicach, [z:] LPRMK 2016-2022, s. 27

celany, Galeria Szyb Wilson czy Browar Mokrskich. Są to zespoły stanowiące przykłady
adaptacji zabudowy poprzemysłowych na funkcje kulturotwórcze.
We wszystkich uchwalonych programach kluczowy wyznaczony obszar rewitalizacji stanowił „Obszar Centrum” (obecnie podobszar: Śródmieście). I tu zachodzą
największe zmiany. Dotychczas zrealizowano działania związane z zagospodarowaniem terenów pokopalnianych kopalni „Katowice” w sąsiedztwie „Spodka” (Strefa Kultury), zrewitalizowano teren po kopalni „Gottwald” (dawniej „Eminencja”,
obecnie centrum handlowe „Silesia”), a także przestrzeń Rynek – Rondo. W ramach
poprawy estetyki przestrzeni miejskiej oraz porządkownia „starej” tkanki urbanistycznej zagospodarowano kwartał „Dworcowa” (Strefa ul. Dworcowej oraz Strefa
Dworca Kolejowego PKP, obecnie trwają prace przy samej ul. Dworcowej), kwartał
ul. Pawła – Wodna – Górnicza, ulice Mariacką, Wojewódzką oraz skwer Sokolska.
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6. Śródmieście
Współczesne centrum miasta Katowice to obszar o wysokiej wartości historycznej.
To również pierwszy ze wspomnianych obszarów, gdzie podjęto badania i analizy. Jego
przemiany architektoniczno-urbanistyczne można ująć we wcześniej wspomnianych
fazach, najważniejsze jednak zachodziły w XIX w. oraz w latach 60.-80. XX w.
Rynek miasta Kattowitz zlokalizowany został w miejscu przecięcia głównych arterii
komunikacyjnych wsi, prowadzących na wschód – do Mysłowic, na północ – w kierunku Siemianowic oraz na południe – do Brynowa. Istniały tu też ważne budynki o funkcjach usługowych: karczmy wraz zabudowaniami gospodarczymi, browar, kuźnia
oraz hotel. Rozwój urbanistyczny regulowały dwa plany autorstwa M.A. Nottebohma
z 1856 r. oraz plan sporządzony przez kontrolera katastralnego Nepilly’ego z 1875 r.46.
Zasadniczo wykorzystywały one istniejący układ drogowy, dodając prostopadle i równolegle sieć nowych ulic. Pierwszy z nich zakładał uregulowanie centrum, drugi – zagęszczenie zabudowy oraz zagospodarowanie terenów na południe od linii kolejowych.
Równoleżnikowy przebieg kolei oraz rzeki Rawy zasadniczo determinowały przyjęte
rozwiązania. Dodatkowo rozwój komplikowały tereny zalewowe Rawy (uregulowanej dopiero w 1868 r.) oraz położone na północ od niej obszary własności dworskiej
oraz w części północno-zachodniej zakłady przemysłowe wraz z rozległym stawem
hutniczym (plan z 1855 r.). Układ kompozycji śródmieścia był zatem bardzo prosty –
główna oś kompozycji urbanistycznej oparta została na dwóch placach: Wilhelmsplatz
(pl. Wolności) oraz Friedrichsplatz (Rynek), połączonych ze sobą ulicą główną, czyli
Grundmannstraβe (ul. 3 Maja), z której odchodziła wewnętrzna sieć ulic. Z kolei zadaniem placów miało stać się przejęcie sieci zewnętrznej dróg łączących peryferyjne
części z centrum47. Podział na parcele budowlane odzwierciedlał dawny układ wsi. Rynek w ostateczniej formie przybrał postać prostokątnego placu zamkniętego pierzejami
trzy-, czterokondygnacyjnych kamienic w stylistyce historyzmu (il. 8).
Utworzenie autonomicznego województwa ze stolicą w Katowicach w 1920 r.
rozpoczęło kolejny ważny okres dla zmian urbanistycznych miasta. Głównymi problemami był brak wolnych działek pod zabudowę oraz konieczność budowy licznych gmachów użyteczności publicznej dla nowych funkcji oraz zabudowy mieszkaniowej. W związku z tym podjęto decyzję o przyłączeniu gmin, które dotychczas
należały do powiatu Katowice-wieś48, a nowe tzw. forum miasta, przede wszystkim
administracyjno-mieszkaniowe, zlokalizowano w południowej dzielnicy. W okre46

47
48

Szerzej na temat rynku i zabudowy wokół [w:] U. Zgorzelska, Dawny rynek i ratusze w Katowicach,
[w:] O sztuce Górnego Śląska i przyległych ziem małopolskich, E. Chojecka (red.), Katowice 1993,
s. 251-264.
K. Łakomy, Wille miejskie…, op. cit., s. 50.
Były to Bogucice-Zawodzie, Załęże, Dąb, Ligota, Brynów. Nie rozwiązało to do końca problemów przestrzennych, choć znacznie zróżnicowało strukturę miasta. Dodatkowo skomplikowane
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Il. 8. Rynek, pierzeja zachodnia, pocztówka archiwalna z początku XX w., zbiory Muzeum Śląskiego

sie tym powstały dwa plany (w 1924 i 1930 r.), jednak realizować zaczęto dopiero
trzeci, powstały w wyniku konkursu z 1935 r. Zasadniczo w śródmieściu zagęszczano zabudowę – powstał wówczas budynek Banku Gospodarstwa Krajowego (przy
Łaźni Miejskiej, pomiędzy ul. Mickiewicza i Skargi, proj. S. Tabieński, 1928-1930)
oraz Magistrat (ul. Młyńska 4, proj. L. Sikorski, 1929). Oba budynki, mimo swojej monumentalnej formy, wykorzystały zastaną przestrzeń i dostosowały do niej
swoją formę (schodkowa elewacja pierwszego z nich i wygięta w łuk kształtu ulicy
druga)49.
Najbardziej zasadnicze zmiany dla centrum przyniosły lata po II wojnie światowej. Idea rozbudowania centrum Katowic do skali stolicy województwa, punktu wiążącego rozproszone dzielnice oraz wyrażającego nowe potrzeby i wartości,
przyniosła kilka ciekawych koncepcji i konkursów50. Na podstawie Planu Regulacji
Centralnego Rynku w Katowicach z 1947 r. zapoczątkowano koncepcję rozwoju na
osi północ-południe, w wyniku której powiększono rynek w kierunku południowym i zamknięto go budynkiem tzw. zieleniaka (proj. J. Duchowicz, M. Śramkiewicz, 1948) (il. 9).

49

50

były stosunki własnościowe – do 1939 r. 75% terenów należało do koncernów górniczo-hutniczych,
[za:] W. Odorowski, Architektura Katowic w latach międzywojennych 1922-1939, Katowice 2013, s. 44.
Szerzej na temat architektury Katowic w okresie międzywojennym w kultowej publikacji Waldemara Odorowskiego.
A. Borowik, Katowice – miasto dynamiczne, „Architektura i Biznes”, 6/2014, s. 47.
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W 1954 r. stworzono plany zabudowy śródmieścia Katowic (w latach 19531956 Stalinogrodu) Zygmunta Winnickiego i Marii Andrzeja Wilczyńskiego, który z kolei zakładał przesunięcie siły ciężkości całości w kierunku północnym.
Założono poszerzenie al. Korfantego i Rynku, a także, że: „… reszta budynków,
stanowiąca dziedzictwo epoki kapitalistycznej, ustąpi miejsca wielkim, nowoczesnym obiektom administracyjnym, handlowym i kulturowym”. Jak pisze Aneta
Borowik, nie zrealizowano tego projektu (ze względu na skalę zakładanych wyburzeń, brakiem wszystkich uzgodnień z resortem górnictwa, a także sytuacją
geologiczną terenu), co spowodowało, że „Katowice – Stalinogród straciły niepowtarzalną szansę, aby stać się obok Nowej Huty, wzorcowym przykładem socjalistycznej urbanistyki i architektury”51. Zrealizowano jednak wyburzenia zabudowy historycznej zlokalizowanej wzdłuż ul. Zamkowej (nowej al. Wojciecha
Korfantego), zwłaszcza domów urzędniczych. W 1962 r. rozpoczęto realizację
kolejnego projektu przebudowy śródmieścia52. Wspomniane wcześniej wyburzenia objęły znaczną część kwartału Pocztowa-Dyrekcyjna-Poprzeczna-Warszaw-

Il. 9. Główna oś miasta, widok z ronda w kierunku południowym, na zamknięciu osi „Zieleniak”
(za nim widoczna kopuła katedry), następnie Dom Prasy, Skarbek, „Separator”, pawilon BWA,
„Ślizgowiec”. Fot. K. Łakomy, 2019
51
52

Ibidem, s. 47.
Szerzej na ten temat [w:] A. Borowik, Nowe Katowice. Forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic (1945-1980), Katowice 2019.
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Il. 10. Dom Prasy, obecnie Urząd Miasta Katowice. Fot. K. Łakomy, 2015

ska. Nową pierzeję zachodnią stworzył Dom Prasy (proj. M. Śramkiewicz, 1966)
(il. 10), z kolei dom handlowy „Zenit” (proj. M. Król, J. Jarecki, 1962) doklejony
został do starej tkanki i stworzył pierzeję wschodnią. Wyburzono cały narożnik zachodnio-północny, przez co powiększony rynek został otwarty na al. Korfantego i wyeksponowana została bryła banku. Pomiędzy wylotami ul. 3 Maja
i Mickiewicza, a na osi ul. Warszawskiej, usytuowano dom handlowy „Skarbek”
(proj. J. Jarecki, 1975)53. Jedyny zachowany fragment to narożnik północno-wschodni (kamienice i teatr miejski). Wzdłuż nowej szerokiej al. Korfantego
zlokalizowano kolejne obiekty o nowoczesnych formach i nietypowych konstrukcjach. Pierzeję zachodnią w kierunku północnym tworzył przede wszystkim: budynek biurowy „Separator” z wsuniętym pod niego pawilonem (budynek wsparty
jest na filarach, przez co „uwolniony” został parter, proj. S. Kwaśniewicz, 1968),
dalej pawilon BWA i Cepelii (proj. S. Kwaśniewicz, 1969), a za nim punktowiec
mieszkalny „Ślizgowiec” (proj. S. Kwaśniewicz, 1967). Kolejne dwa obiekty to
pawilony: usługowo-handlowy „Centrum” i Pałac Ślubów (proj. M. Król, 1969),
a za nimi „Superjednostka” (proj. M. Król, 1967) (il. 11). Jest to budynek mieszkalny o 764 mieszkaniach i długości 176,5 m, uważany za jedną z najciekawszych polskich reminiscencji jednostki mieszkaniowej Le Corbusiera. Usytuowa53

A. Gruszczyńska, Umyć modernizm, „Architektura-Murator”, 7/2003, s. 53-54.
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Il. 11. „Superjednostka”. Fot. K. Łakomy, 2019

nie w pierwszej linii zabudowy niskich pawilonów usługowych tworzyło pasaż
usługowy, ale miało także za zadanie odseparowanie zabudowy mieszkalnej
oraz stworzenie dla niej przedpola widokowego. Pierzeja wschodnia to budynek
mieszkalny i pawilon „Delikatesy” (M. Skałkowski, 1962) oraz hotel „Katowice”
(T. Łobos, 1966). Tuż za nim do lat 70. XIX w. znajdował się klasycystyczny pałac
rodziny Wincklerów. W części jego parku w 1968 r. usytuowano duże założenie
pomnikowe – Pomnik Powstańców Śląskich (proj. W. Zemła, konst. G. Zabłocki)
(il. 12). Na zamknięciu głównej osi, tuż za nowym rondem, powstała hala widowiskowo-sportowa „Spodek” (proj. M. Gintow, M. Krasiński, konst. A. Żórawski,
M. Włodarz, W. Zalewski, 1964).
Przestrzeń ta po raz kolejny stała się tematem projektowym w 2006 r., kiedy w wyniku konkursu wyłoniono koncepcję na zagospodarowanie śródmieścia autorstwa
Tomasza Koniora. Dyskusja społeczna, jaką wywołała, spowodowała, że została przeznaczona do realizacji. Powstawały zatem kolejne pomysły, organizowano konsultacje i warsztaty. Obecnie większość prac zakończono na podstawie opracowania biura
projektowego Redan ze Szczecina. Przebudowa trwała sześć lat, przebiegała w trzech
etapach, a jej koszt szacuje się na ponad 264 miliony złotych54. Zasadnicza część prac

54

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/5,35063,20588672.html (dostęp: 16.09.2019).
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Il. 12. Widok na aleję Korfantego, widoczny dwór rodziny Winklerów i nowoczesna zabudowa
śródmieścia, lata 70. XX w., pocztówka archiwalna

polegała na remoncie infrastruktury transportowej, jej przeorganizowaniu i – tak jak
w innych częściach śródmieścia – na wymianie nawierzchni.
Koncepcja całości podporządkowana została jednakowemu modułowi kwadratów lub pasów. Wizualnie można wyznaczyć cztery części (il. 13). Od południa – plac Kwiatowy – czworoboczny, z kwadratowymi misami z zielenią (surmia bignoniowa ‘Nana’ z sezonowymi roślinami, np. tulipanami), ławkami oraz
zgeometryzowaną fontanną (il. 14). Jego ściany tworzą wspomniane już obiekty:
Dom Prasy (obecnie UMK), „zieleniak” i DH „Zenit”. Od wschodu zlokalizowano
trzy pawilony usługowe z zielonymi dachami i ścianami. Zastosowano tu przede
wszystkim: bodziszeki, żurawkę wielokątową, narecznicę samczą, runiankę japońską oraz odmiany funkii (il. 15). Obiekty te izolują plac od ruchu tramwajowego. Od północy jest on otwarty, a przez ukształtowanie ternu na kolejną część
prowadzą schody-siedziska. Kolejne wnętrze, którego dominatami są „Skarbek”
i Teatr Śląski, ze względu na pełnione funkcje można podzielić na dwie strefy –
rozległy plac przez domem handlowym (il. 16), okresowo zajmowany przez kiermasze i jarmarki, oraz mniejszy, kameralny przez teatrem, gdzie w okresie letnim
urządzane są ogródki kawiarniane. Kolejna część znajduje się pomiędzy ul. Teatralną a rzeką Rawą. Jej dominantę stanowi modernistyczny budynek banku,
przed którym zaprojektowano rozległy plac zabaw, a następnie przestrzeń rekre-
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acyjną z trawiastymi pasami oraz regularnymi nasadzeniami z platana klonolistnego, a za nią część komunikacyjną z rozbudowaną strukturą przystanku tramwajowego55 (il. 17). Od południa zlokalizowano podłużny pawilon mieszczący
restaurację i toalety publiczne. Mimo że jest dwukondygnacyjną zwartą bryłą
(8 m wysokości, 40 m szerokości, o szklanych refleksyjnych elewacjach; pierwotnie zaprojektowano ażurową siatkę LED), jego usytuowanie dzieli całość, zasłaniając jednocześnie tak ważną oś widokową na „Spodek”. Ostatni fragment przed
zabytkowym budynkiem dawnego „Grand Hotel” (proj. I. Grünfeld, 1899) ma
najbardziej złożoną formę. Pełni przede wszystkim rolę komunikacyjną, stanowi
strefę ruchu kołowego (skrzyżowanie al. Korfantego, ul. Moniuszki i ul. Skargi),
tramwajowego (połącznie al. Korfantego i ul. Św. Jana) oraz pieszego. Atrakcją tej
części jest woda, której nadano formę sztucznej rzeki, o kształcie zbliżonym do
przepływającej pod powierzchnią Rawy (il. 18). Całość ozdabiają szerokie rabaty
różane od północy oraz pasy kwiatów (zwłaszcza liliowców) i traw od zachodu,
a w sezonie letnim również palmy w donicach. Całość w kierunku północ-południe (al. Korfantego i ul. Św. Jana) oraz wschód-zachód (ul. 3 Maja i ul. Warszawska) przecina komunikacja tramwajowa. Nawierzchnię utwardzoną (z wyjątkiem
nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw i pasów z klinkieru przez „hotelem”)
stanowią płyty granitowe. Całość uzupełnia mała architektura w postaci ławek,
stałych leżaków, oświetlenia, koszy itp.

Il. 13. Współczesny widok centrum Katowic, oś Plac Kwiatowy – Rondo gen. Ziętka,
https://www.google.com/maps/

55

Ponieważ jej skala powodowała, że nie spełniała swojej funji zadaszenia, w ostatnim czasie dobudowano niskie daszki.
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Il. 14. Plac Kwiatowy, widok w kierunku południowym. Fot. K. Łakomy, 2019

Il. 15. Widok z placu Kwiatowego w kierunku północnym. Fot. K. Łakomy, 2019
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Il. 16. Część centralna rynku, Dom Handlowy „Skarbek”, modernistyczny budynek banku,
nowy pawilon, „Separator”. Fot. K. Łakomy, 2019

Il. 17. Widok w kierunku południowym z wylotu ul. Moniuszki. Fot. K. Łakomy, 2019
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Il. 18. Sztuczna oraz prawdziwa rzeka Rawa. Fot. K. Łakomy, 2019

7. Kopalnia
Środowisko geograficzne Górnego Śląska, a w tym obszaru Katowic wraz z występującymi złożami zasobów mineralnych, spowodowało, że pierwsze wzmianki o przemyśle wydobywczym oraz przetwórczym pojawiają się w dokumentach z przełomu
XII i XIII w.56. Jednakże okres industrializacji na terenie Katowic, który wpłynął na ich
krajobraz, strukturę urbanistyczną i społeczną, rozpoczął się w drugiej połowie XIX w.,
obejmując trzy główne gałęzie: górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza oraz
hutnictwo cynku. Hutnictwo żelaza stanowiło najstarszą gałąź przemysłu, związaną
z Kuźnią Bogucką – wytop żelaza prowadzony był z miejscowych rud darniowych,
a do niecenia ognia stosowano drewno. Początki wydobycia węgla kamiennego na terenie dzisiejszych Katowic sięgają XVIII w., kiedy rozpoczęto próby zastosowania tego
surowca do wytopu żelaza. Najstarsza kopalnia powstała 1769 r. w Murckach i nosiła
56

Do XVIII w. przeważało górnictwo rud ołowiu, cynku i srebra, a od początku XIX w. rozpoczął się
proces intensywnego wydobycia węgla kamiennego, brunatnego oraz rud galmanowych.
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nazwę „Emmanuelssegen”. Kolejne to: otwarta w 1801 r. kopalnia „Beata” w Brynowie, „Ferdynand” w Bogucicach (1823), „Waterloo” w Dębie (1841), „Kleofas” w Załężu
(1845)57. W 1804 r. rozpoczęto budowę (na terenie dzisiejszego Wełnowca) pierwszej
huty żelaza „Hohenlohe”, której właścicielem był książę Fryderyk Hohenlohe ze Sławęcic, natomiast konstruktorem szkocki inżynier John Baildon. Ten sam budowniczy
i potentat przemysłowy w 1823 r. założył w Dębie pudlingarnię oraz walcownię sztab.
Hutnictwo cynku było podstawową gałęzią przemysłu na Śląsku. Na obszarze dzisiejszych Katowic funkcjonowało w 1863 r. 12 hut cynku. Najstarszymi z nich były „Franz”
i „Fanny”, uruchomione około 1818 r., połączone w 1860 r. w jeden zakład działający
do 1903 r. W 1832 r. ówczesny właściciel Katowic – Karol Fryderyk Lehman – zainstalował w zabudowaniach dawnej Kuźnicy Boguckiej wielki piec i przemianował zakład
na „Kattowitzzer Hutte” (Huta Katowicka). Tuż przy niej w 1852 r. powstała walcownia
cynku (Huta „Marta”). Zakłady te widoczne są na kolejno powstających mapach miasta, uzmysławiając ogrom terenu, jaki zajmowały. Rozwój technik i technologii budowy
obiektów oraz wydobycia, a także skali wydobycia w latach powojennych58 spowodowały poszerzenie obszarów przemysłowych, a także znaczne przemieszanie się funkcji
przemysłowych z mieszkalnymi.
W XIX w. na obszarze obecnie stanowiącym Katowice istniało ponad 50 kopalni59, w 1945 r. – 1160. Współcześnie działają trzy kopalnie: „Wujek”, „Wieczorek”
i „Staszic – Murcki”, a zlikwidowane zakłady stanowią znaczne wyzwanie. W ramach
wspomnianego już „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice” w 2004 r.
wyznaczono teren po kopalni „Gottwald” („Eminencja”) pod budowę centrum handlowo-rozrywkowego „Silesia City Center”61.
Drugim obszarem kluczowym stał się teren po kopalni „Katowice”. Była to jedna z najstarszych kopalni miasta, uruchomiona w 1823 r. pod nazwą „Ferdinad”
(Ferdinandgrube)62. Jej zamknięcie nastąpiło w 1999 r. W koncepcji rewitalizacji
57

58

59
60
61

62

Do najważniejszych czynników przyczyniających się do wzrostu wydobycia węgla jest jego zastosowanie jako paliwa do pieców hutniczych, wprowadzenie maszyn parowych do użytku w kopalniach, wynalezienie nowych metod wytopu cynku (opracowanych pod koniec VIII w.), czego
pośrednim skutkiem było lokowanie hut w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń (ze względu na ilość
zużywanego opału stało się to bardziej ekonomiczne niż umiejscawianie ich w pobliżu złóż rud),
[za:] M. Tkocz, Rola przemysłu w strukturze funkcjonalnej i przestrzennej Katowic, [w:] Kronika
Katowic, T. VI, Katowice 1996, s. 63-64.
W 1968 r. w Katowicach wydobywano 10,4 mln ton węgla, co stanowiło 8% produkcji krajowej.
Liczba zatrudnionych wzrastała do 1978 r., z 42,2 tys. w 1950 do 72,6 tys. w 1978 r., [za:] M. Tkocz,
op. cit., s. 66-67.
M. Chmielewska, op. cit., s. 52-53.
M. Tkocz, op. cit., s. 65.
W projekcie udało się zachować dwa pokopalniane budynki, w których mieści się kaplica św. Barbary oraz dyrekcja centrum, galeria sztuki i restauracja, oraz wieżę szybu kopalnianego „Jerzy”,
która stała się symbolem centrum.
Pierwszymi właścicielami kopalni byli Stanisław Mieroszewski, Ignacy Ferdinand Beym (od jego
imienia pochodzi nazwa kopalni), Izaak Freund, kupiec z Tarnowskich Gór, i Wilhelm Wed-
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założono stworzenie przestrzeni o dużym potencjale społeczno-kulturowym, będącej jednoczenie miejscem wypoczynku i rekreacji, ściśle korespondującej ze śląską tradycją i kulturą.
Katowicka Strefa Kultury powstała w 2013 r. (il. 19). Zasadniczymi elementami
całości stały się nowe obiekty architektoniczne: Nowe Muzeum Śląskie (proj. Riegle Riewe Architekten, 2007, zakończenie inwestycji w 2015 r.), siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (proj. Konior Studio, 2011-2014) oraz
Międzynarodowe Centrum Kongresowe (JEMS Architekci, 2011-2015, architektura
krajobrazu: RS Architektura Krajobrazu, Dorota Rudawa, Patryk Zaręba). Ostatnią
z inwestycji na tym obszarze są biurowce KTW (proj. Medusa Group, 2016) – jeden oddany do użytku w 2018 r., drugi w trakcie budowy (il. 20). Zlokalizowane są
w miejscu dawnego wieżowca Budynku Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach
(proj. Jerzy Gottfried, 1964-1975), wyburzonego w 2015 r.
W całości dominuje tu ruch pieszy, choć należy zauważyć, że dostępność „strefy” mocno ogranicza DTŚ63. Początek tego układu stanowi hala „Spodka”, która
zamyka również oś omawianej wcześniej przestrzeni Rynek – al. Korfantego –
Rondo. Przed nim rozpościera się obszerny asfaltowy plac, a po prawej stoi KTW
I. Kompozycyjnie tworzy zespół ze „Spodkiem” i budynkiem MCK. Jednak ich
wysokie64, zwarte, prostopadłościenne bryły tworzą wizualny kontrast. Obszar
inwestycji to 0,7 ha. Według słów autorów koncepcji ich zamierzeniem nie było

Il. 19. Strefa Kultury, https://www.google.com/maps/

63

64

ding z Katowic (https://www.zabytkitechniki.pl/Poi/Pokaz/3657/966/muzeum-slaskie – dostęp:
16.09.2019); L. Szaraniec, Moje Katowice, Katowice 2014, s. 117-122.
Wzdłuż całości zlokalizowano jedno przejście podziemne, dwa przejścia nadziemne oraz jedną
kładkę pieszą.
KTW I – 66 m i KTW II – 133 m.
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Il. 20. „Spodek”, MCK, KTW I, widziane z ronda. Fot. K. Łakomy, 2019

stworzenie konkurencji dla „Spodka”, tylko architektury „nie pozbawionej oryginalności, (…) prostej, skromnej i eleganckiej”, która „w warstwie symbolicznej
nawiązuje do śląskiego etosu pracy, definiowanego przez sumienność, uczciwość
i skromność. Nie jest klasycznie piękna, nic w niej nie zostało stworzone na pokaz,
a jednak wyraża sobą pewien pomysł i fantazję na temat Śląska i śląskości”65. Skala
obiektu wpisuje się w tradycję miejsca, krajobrazowo zaś do pobliskiego osiedla
Roździeńskiego oraz zespołów biurowców powstających wzdłuż ul. Chorzowskiej.
Jednak w skali przechodnia działają bardzo przyłączająco, w strefie wejściowej zagospodarowanie w zieleń jest bardzo ubogie i niedbałe. Pomiędzy „Spodkiem”
a biurowcem znajduje się wejście do budynku konferencyjnego. Jest to obiekt
o powierzchni zabudowy 21 721 m², zaprojektowany na planie regularnego prostokąta, jednak przez wykorzystanie ukształtowania terenu (tzw. wzgórza Marii),
czarnej ażurowej blachy jako materiału elewacyjnego, ukształtowania elewacji
wejściowej, a przede wszystkim przez przecięcie bryły w 1/3 długości tzw. zieloną doliną – czyli strefą komunikacji pieszej, poprowadzonej strefą stropodachu
(il. 21), sprawia wrażenie ukrytego w tej przestrzeni. Zielona dolna to system scho65

Fragmenty wypowiedzi podczas konferencji prasowej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego TDJ Estate w maju 2016 r. (https://katowice.naszemiasto.pl/nowe-biurowce-ktw-przyrondzie-oto-oficjalne-wizualizacje/ar/c3-3742192 – dostęp: 17.09.2019).
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Il. 21. System schodów i tarasów na stropodachu budynku MCK. Fot. K. Łakomy, 2019

dów, spoczników i tarasów z ławkami, ukształtowany trójkątnymi płaszczyznami
ciemnych betonowych ścian i trawiastego stropodachu. Mimo iż znaczną część
widoków na centrum miasta przesłania KTW, widoczne są ciekawe powiązania
widokowe na „Superjednostkę”, zabudowę mieszkalną dzielnicy Śródmieście i Koszutka (il. 22) oraz zabytkowe budynki kopalni „Katowice”. Całość efektu nieco
psuje zakaz wejścia na płaszczyznę zieleni. Projekt otoczenia zakłada możliwość
dostania się do kolejnej strefy również wzdłuż trójkątnie dzielonego, poziomowo
ukształtowanego skweru, którego główny materiał stanowi asfalt, naprzemiennie
z ciemnym tłuczniem, w którym nasadzono robinie akacjowe i poustawiano nowoczesne, wpisujące się w całość ławki (il. 23).
Wprowadzeniem do kolejnej przestrzeni jest betonowa kładka, której łukowate
wygięcie bliższe jest architekturze organicznej. Budynek NOSPR jest zawartą prostopadłościenną bryłą, równoległą do DTŚ, z ceglanymi elewacjami, poprzecinanymi
rytmicznie wysokimi pasami okien. Towarzyszy mu obszar nazwany przez autorów
koncepcji „Ogrodem zmysłów”. Od zachodu znajduje nieregularne wnętrze z owalną
fontanną, wznoszące się w kierunku północnym. Część od frontu to plac Wojciech
Kilara z brzozami, a dalej plac Wiśniowy z nasadzeniem z wiśni ozdobnych. Szare nawierzchnie z granitu kontrastują z ceglanymi ścianami budynku i murów oporowych
oraz małą architekturą (drewno i blacha w kolorze brązu oraz blacha kortenowska),
zaprojektowaną w jednorodnym stylu dla całego obszaru.
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Il. 22. Widok z tarasu MCK na KTW i „Spodek” (w głębi część mieszkalna śródmieścia,
m.in. „Superjednostka” oraz K-24). Fot. K. Łakomy, 2019

Il. 23. Fragment zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami KTW i MCK. Fot. K. Łakomy, 2019
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Przy północnej elewacji zaprojektowany został plac z natryskami i pojedynczymi
okazami drzew w okrągłych misach, a dalej zielona część rekreacyjna. W połowie
ma ona charakter trawiasty, od północy stwarza naturalnie ukształtowaną ścianę
zieleni – drzew, krzewów oraz pachnących bylin, które oddzielają ogród od znajdującego się za nim parkingu. Teren ten dzielą na równe części ścieżki prowadzące
z parkingu do budynku. Każdą z nich lekko rozszerzono, tworząc ograniczy placyk,
na którym umiejscowiono siedziska oraz zabawki muzyczne (il. 24). W narożniku
wschodnim zlokalizowano okrągły, zagłębiony amfiteatr, a dalej niewielkie wzniesienie obsadzone drzewami i krzewami, wydzielające ten teren od pozostałych.
Za budynkiem NOSPR znajduje się jeszcze labirynt z ciętego grabu pospolitego,
ukształtowany na wzór dawnego planu Katowic (il. 25). Za nim przebiega ul. Jerzego Hardla oraz wejście na kładkę nad DTŚ, prowadząca do „dzielnicy uniwersyteckiej”. Zarówno z kładki, jak i z tarasu z labiryntem roztaczają się szerokie panoramy
na miasto. Kolejna cześć to rozległy parking, będący również niezbyt atrakcyjnym
przedpolem widokowym dla zabudowań muzeum (il. 26). Nawierzchnia wykonana
jest z kostki betonowej, a zieleń występuje w postaci trawiastych pasów z kilkoma
drzewami wzdłuż głównej alei. Rewitalizacja Strefy Muzeum podzielona została
na etapy: I (2007-2015) – budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego wraz z rewitalizacją czterech obiektów zabytkowych; II (2014-2017) – rewitalizacja Łaźni
Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem; III (2017-2022) – rewitalizacja pozostałych siedmiu obiektów kopalni66. Każdy z etapów finansowany jest z innego

Il. 24. Ogrody przy NOSPR. Fot. K. Łakomy, 2016
66

https://muzeumslaskie.pl/pl/architektura-i-przestrzen/ (dostęp: 16.09.2019).
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Il. 25. Budynek NOSPR widziany z labiryntu. Fot. K. Łakomy, 2019

Il. 26. Przedpole Muzeum Śląskiego widziane od strony kładki nad DTŚ. Fot. K. Łakomy, 2019
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źródła i projektowany przez inny zespół architektów. Dominantę całości stanowi szyb wyciągowy dawnej kopalni (obecnie punkt widokowy). Koncepcja I etapu zakłada umiejscowienie większości przestrzeni wystawienniczych pod ziemią
w celu wyeksponowania zabytkowych obiektów po dawnej kopalni. Rozstawione
pomiędzy nimi bryły z mlecznego szkła oraz obudowane betonowymi murkami
szachty mają za zadanie doświetlenie pomieszczeń podziemnych, a jednocześnie
tworzą wizualny kontrast dla historycznych, ceglanych obiektów (il. 27). Z wyjątkiem obiektu administracji usytuowane są one na wyższej części obszaru, a łączy je
systemem komunikacji pieszej i zieleni zakomponowanej na siatce przecinających
się linii, tworzących trójkątne pola wypełnione obecnie przede wszystkim trawami i rozchodnikami (il. 28). Niestety, jak przyznali projektanci obiektu, nie badali

Il. 27. Plany widokowe – fragment zabytkowego obiektu budynku maszynowni szybu „Warszawa”,
nowe struktury Muzeum Śląskiego, w tle charakterystyczna zabudowa, tzw. gwiazdy, osiedla
mieszkaniowego im. Walentego Roździeńskiego. Fot. K. Łakomy, 2019
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Il. 28. Trawy i rozchodniki oraz siedziska na terenie Muzeum Śląskiego (I etap). Fot. K. Łakomy, 2016

oni kontekstu miejsca, co skutkuje poprowadzeniem części osi komunikacyjnych
i widokowych w nieuzasadnione miejsca, a kompozycje nowych brył przesłaniają
ciekawe powiązania widokowe. Nawierzchnie wykonano z betonowych płyt oraz
nawierzchni mineralnych. Rewitalizacja na etapie II przybrała bardziej zgeometryzowany charakter (il. 29). Tu konieczność pokonania wysokości nasunęła system schodów, natomiast zieleń stanowi przede wszystkim rozległa murawa na najwyższym trasie. Ten etap zakładał również budowę kolejnego rozległego parkingu
(wjazd od ul. Dobrowolskiego). Całość uzupełnia mała architektura – oświetlenie,
kosze i system informacji o prostej stylistyce oraz ławki w postaci betonowych brył
z drewnianymi siedziskami i stoliki do gry w szachy. Prace nad etapem III trwają.
Zamknięciem całości jest park Bogucki, którego rewaloryzacja właśnie
dobiegła końca. Ma on charakter parku historycznego (powstał w okresie międzywojennym na terenach pomiędzy kopalnią a dzielnicą Bogucice), a jego podstawowy budulec stanowi wysoki drzewostan, w przeważającej mierze złożony
z klonów i lip. Wypielęgnowane nawierzchnie trawiaste dają wrażenie przestrzenności, a nowoczesne elementy wyposażenia w kolorze czerwonym są ciekawymi
elementami funkcjonalnymi (także zabawki na wybiegu dla psów), ale również
akcentami (il. 30). Nie zabrakło także klasycznych rabat kwiatowych, amfiteatru
oraz sztucznej rzeki (która ma za zadanie odprowadzać w trakcie deszczu wodę
z górnej części parku).
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Il. 29. Zagospodarowanie terenu muzeum (II etap). Fot. K. Łakomy, 2019

Il. 30. Park Bogucki po rewaloryzacji. Fot. K. Łakomy, 2019
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8. Dyskusja
Czym powinna charakteryzować się dobra przestrzeń miejska? Co wpływa na jakość
krajobrazu miejskiego i jak powinien on być kształtowany? Dyskusje i badania na ten temat toczą się od lat67. Wybranie odpowiedniej metody badań, odnoszącej się do środowiska miejskiego, może być rozpatrywane w kontekście urbanistyki, architektury, geografii,
ekologii, ekonomii oraz psychologii środowiskowej. Jedną z prostszych metod jest diagram miejsca, opracowany przez organizację Project for Public Spaces (PPS), w którym
główne elementy stanowią: wartość społeczna, funkcja i działanie, komfort i wizerunek,
dostępność i połącznia. Metoda ta, oparta na obserwacji ludzkich zachowań, pozwala na
określenie problemów miejsca i wskazuje możliwości ich poprawy, kładąc główny nacisk na komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Według koncepcji ładów Jałowieckiego
i Szczepańskiego można wyznaczyć pozycję danej przestrzeni przez ład: urbanistyczno-architektoniczny (oznaczający stopień harmonii miejskiej), funkcjonalny (oznaczający
walory użytkowe mieszkania, osiedla, dzielnicy, miasta jako całości), estetyczny (odnoszący się do piękna lub brzydoty przestrzeni miejskiej), społeczny (dotyczący stosunków
społecznych) i ekologiczny (odnoszący się do wartości ekologicznej miejsca)68.
Fizjonomia miasta to splot wielu czynników. W kontekście podjętych rozważań
trudno problemy kompozycji architektoniczno-urbanistycznej i estetyki oddzielić od
problemów społecznych czy ekologicznych. Ważne natomiast jest odniesienie do tożsamości kulturowej, która jest „najgłębszą zależnością, zachodzącą między percypowanym przez człowieka krajobrazem (otoczeniem) wraz z jego historycznie nawarstwionymi elementami: treścią (kulturą, tradycją miejsca) i formą (kanonem miejsca)”69.
Badania własne tej przestrzeni miejskiej, a także toczone debaty zarówno przez
znawców tematu, jak i mieszkańców wykazują, że nowe inwestycje nie tylko nie rozwiązały istniejących problemów, ale wygenerowały nowe70.
Jako kluczowe problemy można wyróżnić:
–– historię miejsca,
–– skalę miejsca,
–– dostępność.
67

68

69

70

Przywołać tu można badania K. Lyncha, G. Cullena, K. Wejcherta czy współczesne badania młodych polskich naukowców, np. P. Haupt czy M. Skiby.
B. Jałowiecki, M. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2002,
s. 363-366.
M. Myczkowski, Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce, Monografia 285, Politechnika Krakowska, Kraków 2003, s. 24.
Piszą o tym m.in.: A. Syska, P. Jaworski, Katowice, „Architektura i Biznes”, 6/2014, s. 38-43; A. Borowik, Katowice – miasto dynamiczne, „Architektura i Biznes”, 6/2014, s. 44-49; P. Średniawa,
Katowice – miasto „in statu nascendi”, „Architektura i Biznes”, 9/2004, s. 22-23. Ciekawe opinie
zawierają także fora publiczne, np. https://dziennikzachodni.pl/przebudowa-rynku-w-katowicachtrwala-6-lat-oto-hity-i-kity-inwestycji-zdjecia/ar/c3-11972891.
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Tabela 1. Problemy szczegółowe dla Strefy Rynek oraz Strefa Kultury
wg kryteriów zawartych w celach
Strefa Rynek-Rondo

Strefa Kultury

Historia
– brak nowych elementów identyfikujących
– przysłonięcie nowymi kubatui tożsamość
przestrzeń,
rami widoku na śródmieście
– brak powiązania nowej kompozycji z istniejącyi brak powiązań widokowych
mi obiektami, ich wykorzystania i włączania,
z historycznymi obiektami.
– konformizm form i materiałów.
Krajobraz

– dominacja monumentalnej architektury –
zachwianie ludzkiej skali,
– trudności w orientacji w przestrzeni, brak
punktów orientacyjnych, linii prowadzących,
punktów kulminacyjnych, wyraźnie wyodrębnionych stref funkcjonalnych,
– duża ilość drobnych elementów nie tworzących całości, w tym obiektów infrastruktury,
– przysłonięcie głównej osi kompozycyjnej
i widokowej „Spodek”-Plac Kwiatowy.

– brak analiz widokowych,
zatarcie powiazań widokowych,
niewłaściwe prowadzanie osi
kompozycyjnych i komunikacyjnych,
– parking jako przedpole widokowe dla MŚ.

Zieleń

– powierzchnia biologicznie czynna ok. 7%
całości,
– brak nowych trenów zielni rekreacyjnej,
– nowa zieleń przede wszystkim o funkcjach
ozdobnych,
– niewłaściwie dobrane proporcje i wielkość
zieleni, a także proporcje do pozostałych
elementów kompozycji,
– wprowadzanie gatunków obcych w tradycji,
– małe misy powodujące zamieranie drzew,
– brak tradycyjnie stosowanych pnączy.

– brak właściwej pielęgnacji zieleni,
– zbyt głębokie posadzenie drzew,
powodujące ich zamieranie.

Aspekt
– minimalny udział powierzchni biologicznie
ekologiczny
czynnych,
– brak systemu gospodarowania wodą,
– zastosowanie tylko nawierzchni nieprzepuszczalnych.

– brak systemu gospodarowania
wodą,
– brak systemów retencji wody,
– trzy wielkopowierzchniowe parkingi z nawierzchnią nieprzepuszczalną.

Aspekt
społeczny

– dystans komunikacyjny,
– brak zróżnicowania funkcji,
zwłaszcza drobnych, i możliwości różnorodnych aktywności,
przede wszystkim w okresie
jesienno-zimowym.

– dominacja infrastruktury komunalnej,
– brak bezpieczeństwa,
– niewystarczająca ilość ławek, nieprzemyślana
lokalizacja,
– przestrzeń wykluczająca ruch rowerowy, brak
stojaków,
– chaos wizualny, poczucie dezorientacji i zagubienia, hałas,
– brak zróżnicowania funkcji, w okresie jesienno-zimowym punkt przesiadkowy (dominacja
komunikacji).

Zieleń w przestrzeni publicznej miasta – współczesne realizacje wobec jakości środowiska...

149

„Ochrona tożsamości miejsc jest obroną przeciwko przekształceniom, zmieniającym zasadniczy «kod genetyczny» przestrzeni urbanistycznej. Wszelkie działania przestrzenne akceptujące ten kod przyczyniają się do zachowania urbanistycznej tożsamości, nawet jeśli wprowadzają innowacyjne rozwiązania w skali architektonicznej”71.
Projektowanie przestrzeni miejskich z uwzględnieniem, wykorzystaniem lub poszanowaniem tradycji, kodu genetycznego miejsca, powinno być poprzedzone szerokimi analizami. Wydaje się, że w przypadku Katowic działań tych zabrakło. Zakładając najbardziej podstawowe kryteria tożsamości miejsca – czyli historię i kulturę,
przestrzeń i obiekty architektoniczne, analizowane również jako kreacje, elementy
identyfikujące przestrzeń oraz panoramy i widoki – przestrzeniami, które najlepiej
oddają charakter miejsca, są obszary NOSPR i parku Boguckiego.

9. Zakończenie
Brukowane i oświetlone ulice, szerokie i wygodne trotuary, sprzątane dokładnie
miasto i wyregulowane kanalizacja, zielone ogrody i publiczne skwery wokół pięknych kościołów, rzadkie i często zaskakujące odkrycia widokowe i perspektywy,
wszystko to ujmuje i sprzyja urodzie miasta…72.
Wydaje się, że XIX-wieczne Kattowitz w swojej prostocie i wiejskiej genezie było
bardziej ukierunkowane na potrzeby swoich mieszkańców niż współcześnie. Badania nad przestrzenią społeczną dowodzą, że na odbiór danej przestrzeni wpływają
zarówno osobiste doświadczenie twórcy i odbiorcy, jak i świadomość jej tożsamości.
Architekt powinien świadomie używać nowych elementów, ale także wykorzystać
zastane uwarunkowania, aby tworzyć przestrzeń dającą poczucie bezpieczeństwa
i przynależności. Współczesne realizacje obejmujące centrum Katowic pokazują, że
w kontekście historii miasta i jego uwarunkowań przestrzennych, a także nowych
wyzwań środowiskowych, jest to zadanie trudne.
Problemy zidentyfikowane dla Rynku 15 lat temu, mimo szeroko zakrojonych
działań i kosztownych inwestycji nie zostały zniwelowane. Główne kwestie których
nie rozwiązano to: skala przestrzeni, komunikacja publiczna i bezpieczeństwo pieszych, brak poszanowania kontekstu i historii miejsca oraz brak zieleni. Problem
strefy to z kolei utrudniona dostępność i brak zróżnicowanych funkcji. W obu miejscach wyraźny jest brak systemów gospodarowania wodą opadową i warunków do
stałego (nie tylko okazjonalnego) pogłębiania więzi społecznych.
71

72

Z. Paszkowski, Tożsamość a kreacja w urbanistyce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej”,
6/99, s. 141.
R. Holtze, Miasto Katowice…, op. cit., s. 39.

150

Katarzyna Łakomy

Przyczyn takiej sytuacji można doszukiwać się przed wszystkim w braku całościowej wizji funkcjonowania śródmieścia, bez wdrożeń nowoczesnych i proekologicznych
standardów dla obszarów zurbanizowanych, braku analiz krajobrazowych, w tym widoczności, niewystarczającego poszanowania i wykorzystania walorów miejsca (istniejącej tradycji, architektury, kultury, również w doborach nawierzchni czy zieleni).
Nową koncepcję centrum miasta można zdefiniować jako zachowawczą. Brak jej
charakteru, równowagi elementów, uporządkowania funkcji. Rawa nadal dzieli strefę
miasta od terenów „dworskich” – niezdefiniowanych i nijakich. Te z kolei oddzielają
„miasto” od terenów kopalni. To, co kiedyś stanowiło przestrzeń o najniższej jakości, dziś przeistacza się w wartości światowej klasy (architektonicznej) i na przekór
dawnym poglądom to przemysłowe zakłady, założone w okresie niemieckim, zaczynają być najważniejszymi obiektami napędzającymi turystykę, a także stanowiącymi
miejsca ważne dla kultury regionu. Niestety, smutna tradycja wymazywania osiągnięć poprzednich epok, kultur, ideologii jest nadal kontynuowana (pawilony „Centrum” i Pałac Ślubów, hotel „Silesia”, dworzec PKP).
Na całe szczęście tradycja i tożsamość to nie tylko miejsca i obiekty, ale ludzie, pamięć i kultura. Pamięć o przestrzeni. Pamięć w krajobrazie. Obecnie istotne dla tożsamości Śląska i miasta Katowice wydają się inicjatywy lokalnych społeczności, stowarzyszeń, grup nieformalnych, indywidualności. Ich przejawy są widoczne, a identyfikacja
z tym regionem to nie tylko coraz bardziej popularna gwara, ale również nowe podejście do codziennych tradycji, gastronomii, sztuki, muzyki czy designu.
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