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Rozdział I  
 

WPROWADZENIE 
 

1. Wstęp 

Wy, co domem tym władacie, baczcie, by nie przepadł. Gdyby praw swych nie miał, 

odpokutujecie. Inskrypcja ta, datowana zapewne na rok 1200, widnieje na portalu kościoła 

klasztornego w Ellwanger
1
. Przesłanie tej sentencji jest niezwykle wymowne w czasach 

współczesnych, kiedy widzimy postępujący proces laicyzacji życia duchowego, który 

wpływa na zacieranie się wartości świadczących o naszym pochodzeniu, kształtowaniu się 

kultury i historii, powstania naszego miejsca w teraźniejszości. Proces ten dotyka nie tylko 

życia duchowego. Widoczny jest również w przestrzeni miejskiej – kulturowo-społecznej, 

przekłada się na funkcjonowanie samej przestrzeni sacrum, w tym na wnętrza kościołów. 

Obiekty kościelne pustoszeją, powoli z DOMUS DEI stają się jedynie budynkami, 

zabytkową strukturą budowlaną. Opuszczone niszczeją, czekając na nowe życie. Należy 

pamiętać, że to właśnie kościoły i katedry są miejscem kultu i przestrzenią do spotkań, 

wymiany poglądów, pamięci świadomości społecznej, miejscem gdzie ukształtowały się 

nasza cywilizacja oraz tożsamość kulturowa. Kościoły są obiektami o wymownym 

znaczeniu duchowym i często w przeszłości służyły jako schronie pielgrzymom. 

Zabytkowe kościoły katolickie wpisują się w tkankę miejską miast europejskich, są tam 

trwale osadzone i niejako wmontowane w strukturę społeczną. Nierzadko wokół nich 

zbudowana jest struktura urbanistyczna miast i miasteczek jako forma tożsamości miejsca. 

Należą także do najstarszych zabytków kultury. Ich zabytkowa wartość to również 

struktura funkcjonalna jako obiektu zabytkowego z całym ciężarem merytorycznym z tym 

związanym. Tak więc zmiana w kształcie materialnym tego przeznaczenia, wynikająca 

z upływu czasu, stanowi obecnie duże wyzwanie. Powstaje więc pytanie, w jaki sposób 

chronić ten specyficzny rodzaj obiektu zabytkowego, który przestał funkcjonować jako 

miejsce liturgii, a stał się przestrzenią do zagospodarowania. Jak zaadaptować zabytkowy 

obiekt sakralny, tak aby jego nowa funkcja nie odbierała mu jego autentyczności? Przy 

zachowaniu genezy budowli sakralnej i dalszych zmianach musimy zadbać o to, aby nie 

odebrano jej historycznej ukształtowanej autentyczności.  

                                                           
1
 D. Karg, Określenie miejsca – ruiny kościołów jako profanacja, którą należy zachować?, Materiały 

z międzynarodowej konferencji naukowej Ruiny zabytków sakralnych – ochrona i adaptacja do nowych 

funkcji, Gubin 2008, s. 13.  
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2. Założenia i cele 

Kościoły zabytkowe należą do najstarszych zabytków architektury i historii, które 

w większości stanowią samoistny pomnik ludzkiego geniuszu. Istotnym jest więc 

określenie naszego stosunku do nich, tych funkcjonujących oraz tych niejako 

„porzuconych”, zniszczonych, czasami uważanych za niepotrzebne. Moja dotychczasowa 

praca zawodowa związana w dużej mierze z ochroną obiektów zabytkowych oraz 

problematyką ich adaptacji do nowych odmiennych od pierwotnego przeznaczenia funkcji, 

często stawiała mnie przed problemem dopuszczalnego zakresu ingerencji w obiekt 

o wartości historycznej i przede wszystkim kulturowej, wpisany do rejestru zabytków, 

czyli podlegający ochronie w ramach przepisów prawa, w taki sposób, aby nie zatracił on 

swojej autentyczności. O ile w przypadku kamienic mieszczańskich czy obiektów 

przemysłowych funkcja może się sama narzucać, a adaptacja nie stanowi tak dużego 

problemu (oczywiście przy poszanowaniu struktury zabytkowej budynku), o tyle 

w przypadku budynków zabytkowych kościołów, klasztorów, kaplic – miejscach kultu – 

nie do końca staje się to proste i jednoznaczne. Z racji specyfiki kraju, w którym żyjemy, 

kraju katolickiego z głębokimi tradycjami, gdzie religijność manifestuje się w szczególny 

sposób i zgodnie z najnowszymi badaniami do kościołów uczęszcza 58% społeczeństwa, 

szczególnie interesująca jest problematyka adaptacji wnętrz kościołów zabytkowych do 

nowych, współczesnych funkcji, czyli próba określenia, czy istnieje najwłaściwsza funkcja 

dla tego typu obiektów. Aby rozważyć najwłaściwszy sposób adaptacji tych specyficznych 

wnętrz, ważne jest również zrozumienie, w jaki sposób kształtowała się przestrzeń wnętrza 

kościoła na przestrzeni dekad. Wiara chrześcijańska, która wypowiada się jasno 

w dogmacie, wyraża się również w życiu religijnym, ale przede wszystkim w kulcie. 

Obrzęd eucharystyczny wpłynął na zasadnicze rozplanowanie wnętrza kościoła. Należy 

pamiętać, że kanon mszy ustalił się w swoich zarysach zasadniczych dopiero około 370 r. 

za pontyfikatu Damazego.  

„KL 123. Kościół żadnego stylu nie uważał jakby za swój własny, lecz stosownie do 

charakteru i warunków narodów oraz potrzeb różnych obrządków dopuszczał formy 

artystyczne każdej epoki, tworząc z biegiem wieków skarbiec sztuki, który z całą troską 

należy zachować. Także sztuka naszej epoki oraz wszystkich narodów i regionów może się 

swobodnie rozwijać w Kościele, byleby z należytą czcią i szacunkiem służyła świątyniom 

i obrzędom świętym, tak aby mogła swój głos dołączyć do tego cudownego hymnu chwały, 
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który w poprzednich wiekach najwięksi artyści wyśpiewali na cześć wiary katolickiej
2
. Tak 

brzmią zapisy w postanowieniach II Soboru Watykańskiego. Przy takich postulatach 

konserwacja zabytkowych obiektów sakralnych, zachowanie budynków kościelnych, 

wszystko jedno w jakim one obecnie są stanie, winna uwzględniać, iż obiekty te jako 

miejsca święte, miejsca głoszenia Słowa Bożego, nie mogą ulec profanacji, natomiast 

dobra adaptacja do nowych funkcji może ukazać utraconą doskonałość kościołów. 

Jednakże, co wykażę w dalszej części pracy, przy umiejętnym pogodzeniu tych dwóch 

światów cel ten jest do zrealizowania bez szkody dla obiektu i bez ograbiania go z jego 

dotychczasowej funkcji. 

3. Obszar badań 

Obszarem badań zostały objęte zabytkowe kościoły katolickie z terenu Polski oraz 

wybrane przykłady kościołów z terenów Europy Zachodniej, z Holandii i Niemiec. Proces 

opuszczania i porzucania świątyń nie jest zjawiskiem dotyczącym jedynie czasów 

współczesnych, jednakże przemiany społeczne, których jesteśmy świadkami, powodują, że 

ulega on nasileniu. W dobie adaptacji obiektów zabytkowych do nowych funkcji oraz 

dużego naporu inwestycyjnego podjęcie tematyki o sposobach adaptacji obiektów 

sakralnych oraz jej zakresu wydaje się jak najbardziej istotne z punktu widzenia 

konserwatorskiego w celu ochrony tego niezwykłego dziedzictwa. Przyjęto zatem okres 

końca XX w. i początku XXI w. jako czas, kiedy następują największe zmiany 

w obszarach podejścia do tematu „jeśli nie kościół, to co innego?”. Badaniami nie zostały 

objęte synagogi, domy talmudyczne, domy modlitwy, kościoły protestanckie oraz domy 

przedpogrzebowe. Praca skupia się na wnętrzach kościołów katolickich oraz tych, które 

pierwotnie w swoim założeniu powstały jako katolickie, ale nierzadko w wyniku przemian 

zostały przekazane w ręce innych wspólnot religijnych. Najwięcej opuszczonych obiektów 

sakralnych widzimy w krajach Europy Zachodniej: Niemczech, Holandii, Francji, 

Hiszpanii, czyli w krajach rozwiniętych, gdzie dochodzi do postępującej laicyzacji 

społeczeństwa. Gmin często nie stać na utrzymywanie tak dużych obiektów, przeważają 

względy ekonomiczne i gospodarcze. Obiekty sakralne, nawet te o średniowiecznej 

proweniencji, popadają w ruinę i zapomnienie. Europa staje się kontynentem pustych 

kościołów
3
. Bez bogatego mecenatu lub pomysłu władz lokalnych na ich rewaloryzację 

                                                           
2
 Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”, http://www.zaufaj.com/sobor-vaticanum-ii-

/344.html, dostęp: 03.2019. 
3
 Cyt. za: D. Kuśnierz-Krupa, D. Krupa, Nowe życie średniowiecznych kościołów w Maastricht, 

„Wiadomości Konserwatorskie” 2008, nr 24, s. 103. 
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obiekty te zatracają walory artystyczne i historyczne. W Polsce sytuacja jest bardziej 

złożona. Jako kraj, gdzie wiara katolicka jest silnie ugruntowana, kościół wciąż stanowi 

symbol wręcz nietykalny. Dlatego nasze rodzime rozwiązania są odmienne od rozwiązań 

europejskich i wciąż mocno tradycyjne. Ta tendencja się zmienia, ale powoli. 

Przeciwstawienie tych dwóch nurtów – europejskiego oraz rozwiązań z terenów Polski –

wraz ze spojrzeniem na rozwiązywanie zagadnień architektonicznych będzie doskonałą 

ilustracją tezy o możliwości wprowadzenia współczesnych rozwiązań do zabytkowych 

wnętrz kościelnych bez uszczerbku dla ich autentyczności. 

4. Teza pracy 

Można zarysować zatem hipotezę, iż przy poszanowaniu wartości pierwiastka 

emocjonalnego, jakim są miejsca święte, i przy zachowaniu elementów 

charakterystycznych tego specyficznego wnętrza kościelnego istnieje możliwość adaptacji 

wnętrza sakralnego do współczesnej funkcji. Jednocześnie z uwagi na specyfikę miejsca, 

formę oraz treść, jakie niesie za sobą ta przestrzeń, nie każda wprowadzona funkcja jest 

możliwa do zrealizowania w jego wnętrzu. Jedynie harmonijne połączenie dwóch 

skrajnych światów – historycznego, a zarazem emocjonalnego – oraz wyważonych 

rozwiązań architektonicznych może być sposobem na ocalenie autentyczności sacrum. 

Nowa wprowadzona funkcja winna zarówno spełniać potrzeby i  oczekiwania lokalnej 

społeczności, jak i cechować się wysoką klasą rozwiązań przestrzennych, które będą 

przyczynkiem do wyeksponowania wartości historycznych i artystycznych zabytkowego 

obiektu sakralnego. 

5. Stan badań 

W pracy wykorzystano literaturę interdyscyplinarną dotyczącą specyfiki architektonicznej 

obiektów sakralnych, ich relacji z otoczeniem, charakterystycznego układu wnętrza, oparto 

się także na badaniach własnych i analizach studium przypadku. Z uwagi na fakt, iż 

tematyka adaptacji kościołów do nowych funkcji dopiero od niedawna jest tematem badań 

naukowych, analiza poszczególnych przykładów i zastosowanych w nich rozwiązań 

architektoniczno-przestrzennych w dużej mierze opiera się na przeprowadzonych 

kwerendach, wizjach lokalnych, rozmowach z projektantami, konserwatorami dzieł sztuki
4
 

                                                           
4
 Skarbnicą wiedzy, która przybliżyła mi problematykę odbudowy kościoła św. Jana w Gdańsku, jest Pani 

Iwona Berent, Kierownik Biura Obudowy Kościoła św. Jana w Gdańsku, autorka wielu publikacji oraz osoba 

niezwykle zaangażowana w funkcjonowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury św. Jana, którego kościół jest 
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oraz na opracowaniach badawczych dostępnych w poszczególnych jednostkach 

Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków i ich delegaturach – Wrocławiu, Krakowie, 

Elblągu czy Gdańsku. Analiza obiektów spoza obszarów Polski z kolei w dużej mierze 

oparta jest na wizjach lokalnych oraz na dostępnej literaturze dla poszczególnych 

obiektów. 

Ponieważ budynki kościelne są ściśle związane z krajobrazem kulturowym i mają 

wpływ na kształtowanie przestrzeni urbanistycznej, sięgnęłam do publikacji poruszających 

te zagadnienia. Tematyka kościoła jako mocnego znaku w przestrzeni kulturowej oraz jego 

rola i ranga w strukturze miejskiej poruszana jest w publikacjach m.in. Andrzeja 

Białkiewicza Sakralne znaki w pejzażu miasta
5
, ks. Ryszarda Knapińskiego Sakralizująca 

funkcja kościoła w mieście. Tradycja i współczesność
6
 czy w końcu do pracy Jacka 

Gyurkovicha Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania i percepcji 

przestrzeni
7
, w której autor porusza tematykę kompozycji zespołów urbanistycznych 

i oddziaływania na nią poprzez mocną formę, jaką jest monumentalna architektura 

sakralna. Nie sposób ominąć publikacji Janusza Bogdanowskiego Kościół w krajobrazie
8
, 

w której autor w sposób analityczny odnosi się do wartości materialnych i niematerialnych 

krajobrazu kulturowego i wpływu architektury kościoła na jego wygląd. Jako że kościół 

stanowi również przykład miejsca szczególnego, swoistego genius loci w przestrzeni, 

niosącego dla niej również wartości pozamaterialne, sięgnęłam po opracowanie Zbigniewa 

Myczkowskiego Tożsamość miejsca w krajobrazie
9
, w którym autor zwraca uwagę na 

konieczność zachowania wartości związanych z historią i  kulturą regionu, w tym 

z poszanowaniem tradycji, której architektura sakralna jest częścią. Bardzo ciekawą pracą 

poruszającą tematykę kościoła w strukturach urbanistycznych jest rozprawa doktorska 

Beaty Malinowskiej-Petelenz pt.: Miejsce kościoła w mieście. Analiza myśli kompozycyjnej 

                                                                                                                                                                                
nieodłączną częścią. O projekcie przebudowy Muzeum Architektury we Wrocławiu opowiedział mi z kolei 

jego autor, architekt Piotr Zybura z Pracowni Architektonicznej Arch_it we Wrocławiu. 
5
 A. Białkiewicz, Sakralne znaki w pejzażu miasta, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2008, z. 6-A, z. 

15 (R. 105). 
6
 R. Knapiński, Sakralizująca funkcja kościoła w mieście – tradycja i współczesność, referat IV 

międzynarodowej konferencji o architekturze i sztuce sakralnej na temat: Kościoły naszych czasów – zespół 

sakralny w mieście, w czasie trwania targów sztuki sakralnej Sacroexpo w Kielcach dnia 13 czerwca 2005.  
7
 J. Gyurkovich, Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania i percepcji przestrzeni. Wybrane 

zagadnienia kompozycji w architekturze i urbanistyce, Seria Architektura, Monografia 259, Wydawnictwo 

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 1999. 
8
 J. Bogdanowski, Kościół w krajobrazie [w:] Mysterium Christi 7. Sztuka w liturgii, red. W. Świerzawski, 

Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1996. 
9
 Z. Myczkowski, Tożsamość miejsca w krajobrazie [w:] Fenomen genius loci: tożsamość miejsca 

w kontekście historycznym i współczesnym: materiały z konferencji zorganizowanej przez Muzeum Pałac 

w Wilanowie Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, grudzień 

2007, pod red. B. Gutowskiego. 
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w wybranych obiektach sakralnych autorstwa Witolda Cęckiewicza10. Autorka w bardzo 

analityczny sposób wskazuje na odmienność obiektu sakralnego w pejzażu kulturowym, 

jego rozpoznawalność w otoczeniu jako znaku w przestrzeni. Tematyka rozwoju 

architektury sakralnej i jej przemian w kontekście historycznym została oparta m.in. na 

literaturze interdyscyplinarnej, w tym opracowaniach Edwarda Normana Dom Boga. 

Historia architektury sakralnej
11

, Stanisława Tomkowicza Style w architekturze 

kościelnej
12

, Adama Szymskiego Kanony formy architektonicznej w kościele katolickim. 

Tradycja i współczesność architektury sacrum
13

, Jana Rabieja Geneza świątyni 

chrześcijańskiej
14

 czy w końcu na książce ks. Henryka Nardowskiego pt.: Kościoły 

naszych czasów
15

, traktującej o problematyce budowy kościoła w kontekście również jego 

wnętrza. Z kolei geneza powstawania świątyń chrześcijańskich, jak i jej charakterystyczne 

elementy, są opisane w opracowaniu Waldemara Wawrzyniaka pt.: Sacrum w architekturze. 

Paradygmaty Kościoła św. Ducha i Zboru Zielonoświątkowego we Wrocławiu
16

. 

Ze względu na specyfikę tematu, jakim są obiekty sakralne i ich wnętrza, obszar 

badań obejmuje również zagadnienia związane z kształtowaniem przestrzeni kościelnej, 

głównie tej przedsoborowej. Nasuwa się pytanie, co należy wiedzieć o budowie, 

urządzeniu i wyposażeniu wnętrza kościoła. W jaki sposób symbolika i charakter 

funkcjonalny wnętrza kościelnego mają wpływ na jego architekturę. Gdzie znajdują się 

miejsca święte, jak wygląda jego charakterystyczne wyposażenie oraz wystrój. Wiedza ta 

jest niezbędna w przypadku zmiany funkcji wnętrza sakralnego, tak aby w przyszłości 

projektant mógł podejmować świadome decyzje co do sposobu kształtowania nowej 

przestrzeni. Istnieje bogata literatura zajmująca się tą tematyką, która dotyczy zarówno 

samego rozplanowania wnętrza kościelnego, jak i symboliki stref sacrum. Niewątpliwie 

opracowanie Jeana Haniego pt.: Symbolika świątyni chrześcijańskiej
17

 jest pozycją, która 

systematyzuje tę problematykę, jak również odnosi się do konotacji architektury świątyń 

z kosmologią czy metafizyką. Budowla sakralna w zasadzie przesiąknięta jest symboliką. 

Żaden element nie znajduje się tam przypadkowo, stąd odniesienia do niej zwłaszcza 

                                                           
10

 B. Malinowska-Petelenz, Miejsce kościoła w mieście. Analiza myśli kompozycyjnej w wybranych obiektach 

sakralnych autorstwa Witolda Cęckiewicza, Seria Architektura, Monografia 322, Kraków 2007. 
11

 E. Norman, Dom Boga. Historia architektury sakralnej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2007. 
12

 S. Tomkowicz, Style w architekturze kościelnej, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1923. 
13

 A. Szymski, Kanony formy architektonicznej w kościele katolickim. Tradycja i współczesność architektury 

sacrum, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1990. 
14

 J. Rabiej, Tradycja i nowoczesność w architekturze kościołów katolickich. Świątynia fenomenem 

kulturowym, Politechnika Śląska, „Zeszyty Naukowe” nr 1606, Gliwice 2004. 
15

 H. Nardowski, Kościoły naszych czasów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000. 
16

 W. Wawrzyniak, Sacrum w architekturze. Paradygmaty Kościoła św. Ducha i Zboru Zielonoświątkowego 

we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996. 
17

 J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Znak, Kraków 1994. 
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w kontekście religii chrześcijańskiej zawiera opracowanie Michała Rożka Idee i symbole 

sztuki chrześcijańskiej
18

, jak i książka Haliny Rutyny Symbolika w architekturze 

sakralnej
19

. Kościół to nie tylko obiekt architektoniczny osadzony w przestrzeni, to 

również miejsce sprawowania liturgii. Opracowaniem, które jest swoistym rodzajem 

przewodnika po jego wnętrzu, jest książka ks. Romana Walczaka pt.: Symbolika i wystrój 

świątyni chrześcijańskiej. Przewodnik po współczesnej architekturze wnętrz sakralnych 

według soborowych dokumentów Kościoła i aktualnego prawa kościelnego
20

. Autor 

przeprowadza czytelnika krok po kroku po poszczególnych strefach kościoła, odkrywając 

symbolikę poszczególnych miejsc celebracji w nawiązaniu do Pisma Świętego. Z kolei 

zasady rozplanowania wnętrza kościelnego w duchu Eucharystii zawarte są w opracowaniu 

Theodora Klausera pt.: Wytyczne dla budowy kościołów w duchu liturgii rzymskiej
21

. Jako 

że każda strefa w kościele oraz elementy, z których są złożone, ma swoje znaczenie 

symboliczne, każda z nich została potraktowana indywidualnie. Opracowania m.in. takich 

autorów jak J. Starzyński (Sztuka w sprzęcie liturgicznym. Baptysteria, chrzcielnice, 

kropielnice
22

), Bogusław Nadolski (Ambona. Stół Słowa Bożego
23

, Misterium 

chrześcijańskiego ołtarza
24

), Adam Matyszewski (Ołtarz wczoraj i dziś
25

) czy w końcu 

Mirosław Bogdan (Ołtarz – centrum przestrzeni sakralnej według prawa liturgii 

posoborowej
26

) opisują w sposób szczegółowy każdą ze stref sacrum, przede wszystkim 

w odniesieniu do ich znaczeń związanych z liturgią. 

Tematyka związana z problematyką przyczyn desakralizacji kościołów w czasach 

współczesnych dopiero od niedawna pojawia się w publikacjach. Jedną z nich jest 

opracowanie Andrzeja Białkiewicza O zmianach użytkowania obiektów sakralnych, 

Adaptive reduse of sacred buildings
27

. Dzięki przytoczonym przykładom w publikacji 

możemy zauważyć, jak duża jest skala problematyki. W Polce najstarszym niezależnym 

ośrodkiem naukowym prowadzącym badania dotyczące przyczyn pustoszenia kościołów 

                                                           
18

 M. Rożek, Idee i symbole sztuki chrześcijańskiej, Wyd. WAM, Kraków 2010. 
19

 H. Rutyna, Symbolika w architekturze sakralnej, Wydawnictwo Printshop, Szczecin 2007. 
20

 R. Walczak, Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej. Przewodnik po współczesnej architekturze 

wnętrz sakralnych według soborowych dokumentów Kościoła i aktualnego prawa kościelnego, 

Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2011. 
21

 T. Klauser, Wytyczne dla budowy kościołów w duchu liturgii rzymskiej, „Ateneum Kapłańskie” 1961. 
22

 J. Starzyński, Sztuka w sprzęcie liturgicznym. Baptysteria, chrzcielnice, kropielnice, red. W. Filipowicz, 

„Arkady” 1938(10), R. IV.  
23

 B. Nadolski, Ambona…, op. cit. 
24

 B. Nadolski, Misterium chrześcijańskiego ołtarza, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009. 
25

 A. Matyszewski, Ołtarz wczoraj i dziś, „Msza Święta” 2008, nr 7–8. 
26

 M. Bogdan, Ołtarz – centrum przestrzeni sakralnej według prawa liturgii posoborowej, rozprawa 

doktorska, promotor: prof. zw. dr inż. arch. W. Jackiewicz, Politechnika Śląska, Wydział Architektury, 

Gliwice 1992. 
27

 A. Białkiewicz, O zmianach użytkowania obiektów sakralnych, adaptive reuse of sacred buildings, 

Politechnika Krakowska, Kraków 2016. 
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jest Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego oraz Głównego Instytutu Statystycznego 

(Institute for Catholic Church Statistic). Raporty publikowane na stronach internetowych 

ISKK odnoszą się do stanu religijności Polaków również w kontekście zachodzących 

przemian społecznych. Bogatym materiałem badawczym, zarówno odnoszącym się do 

kwestii przyczyn opuszczania kościołów, jak i wskazującym kierunek ich adaptacji do 

nowych funkcji, jest opracowanie opublikowane w 2003 r. przez Sekretariat der Deutschen 

Bischofskonferenz w Bonn, pt.: Umnutzung von Kirchen, Beurteilungskriterien und 

Entscheidungshilfen, w którym biskupi niemieccy wydali szczegółowe wytyczne co do 

sposobu konwersji zabytkowych wnętrz kościelnych. W Holandii podobnym dokumentem 

jest publikacja pt.: Aanbevelingen herbestemming kerken en kerklocaties aan lokale 

overheden en kerkelijke bestuurders
28

.  

Kwestia przemian wnętrz kościelnych poruszana jest w Polsce głównie na 

konferencjach naukowych. Ośrodkiem, który podnosi problematykę ochrony dziedzictwa 

sakralnego w kontekście przemian, jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, będące 

częścią polsko-norweskiego projektu „NY ARV/Nowe dziedzictwo”. W ramach tego 

programu zrealizowano dwie znaczące konferencje: „Sacrum Profanum. Profanum 

Sacrum. Przemiany funkcji budowli sakralnych XX wieku” w 2008 r. oraz „Świątynia – 

wieczne sacrum” w 2014 r. Z kolei problematyka ochrony ruin świątyń była tematem 

poruszanym w Gubinie podczas konferencji w 2008 r. pt.: „Ruiny zabytków sakralnych – 

ochrona i adaptacja do nowych funkcji”.  

Jako że kościoły są obiektami zabytkowymi, które adaptujemy do współczesnych 

funkcji, napotykamy na problemy konserwatorskie przy kształtowaniu tego typu 

przestrzeni. Zagadnienia te zostały podniesione w opracowaniu Andrzeja Kadłuczki pt.: 

Ochrona zabytków architektury, Tom I, Rozwój doktryn i teorii (Vademecum)
29

. Została tam 

poruszona problematyka współistnienia architektury współczesnej z obiektem 

zabytkowym w bardzo szczegółowym kontekście zarówno określenia wartości 

historycznych, jak i zakresu dopuszczalności zmian w obiekcie historycznym. Również 

praca zbiorowa pracowników Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej pt. 

Przeszłość dla Przyszłości
30

 w sposób syntetyczny porusza zagadnienia współistnienia 

wartości historycznej z potrzebami czasów współczesnych. Oczywiście istnieje wiele 

                                                           
28

 Aanbevelingen herbestemming kerken en kerklocaties aan lokale overheden en kerkelijke bestuurders 

[praca zbiorowa] Bisdom van Haarlem, het Bisdom Rotterdam en Projectbureau Belvedere, 2008, s. 7, 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2008/religieus_erfgoed.pdf, dostęp: 24.04.2019. 
29

 A. Kadłuczka, Ochrona zabytków architektury, Tom I, Rozwój doktryn i teorii (Vademecum), Prace 

naukowe Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Kraków 2000. 
30

 A. Kadłuczka, E. Węcławowicz-Gyurkovich, Przeszłość dla Przyszłości, t. 2, praca zbiorowa pod red. A. 

Kadłuczki i E. Waszczyszyn, Seria Architektura, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków 2015. 
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dokumentów doktrynalnych wypracowanych przez środowiska naukowe z całego świata 

poruszających tę problematykę. W Polce Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków 

i Miejsc Historycznych (ICOMOS) jest niezastąpionym źródłem dokumentów, które 

traktują o sposobach podejścia do zabytków architektury w kontekście przemian i potrzeby 

ratowania dziedzictwa kulturowego.  

Główna część pracy oparta jest na studium przypadku. Każdy obiekt został 

scharakteryzowany i opisany. Badania dla tej części pracy zostały oparte na wizjach 

w terenie i eksploracji budynków, jak również na próbie dotarcia do materiałów 

źródłowych. W Polce wciąż nieocenionym źródłem informacji są archiwa poszczególnych 

jednostek Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, posiadające w swoich zbiorach 

projekty, opracowania badawcze i konserwatorskie. Analiza materiałów źródłowych 

w dużym stopniu pozwoliła odkryć historię kościołów i wykonywane w nich prace. 

W przypadku obiektów z terenów Niemiec i Holandii badania zostały oparte głównie na 

wizjach terenowych i dostępnych opracowaniach. Uważam, że tylko „dotknięcie” obiektu 

in situ i bezpośredni z nim kontakt może w dużym stopniu przyczynić się do opowiedzenia 

o nim pełnej historii i uchwycenia wcześniej wspomnianego genius loci, ponieważ finalnie 

to nasze wrażenia estetyczne i emocjonalne są świadectwem poprawności zastosowanych 

działań. 

6. Wnioski końcowe 

Podsumowaniem dysertacji jest próba znalezienia płaszczyzny doktrynalno-

metodologicznej oraz określenia uniwersalnych zasad dla sposobu aranżacji wnętrz 

sakralnych i zastosowanych rozwiązań w Polsce oraz za granicą, ze wskazaniem na to, 

w jaki sposób nowe rozwiązania architektoniczne wpłynęły na przestrzeń kościelną oraz na 

sposób odbioru zastosowanych rozwiązań przez lokalną wspólnotę. Konserwatorzy 

i architekci stoją przed trudnym zadaniem logistycznym, jakim jest konserwacja 

zabytkowych struktur i możliwość ingerencji współczesnej techniki i rozwiązań czysto 

budowalnych w historyczną tkankę. Adaptacja obiektów sakralnych do nowych funkcji 

zawsze budzi kontrowersję oraz generuje problemy zarówno konstrukcyjne, 

architektoniczne, jak i konserwatorskie w związku z potrzebami wynikającymi 

z oczekiwań użytkowników. Charakterystyczną cechą poszczególnych adaptacji jest fakt, 

iż nie powracają one do dawnego wyglądu tradycyjnej przestrzeni sacrum, co nadawałoby 

im formę makiety. Wszystkie zabiegi dążą do zachowania i wyeksponowania oryginalnej 

przestrzeni i struktury z jednoczesnym wprowadzeniem nowoczesnych form, które na 
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zasadzie kontrastu eksponują zabytkowe wnętrze, nadając mu nowe życie. Jakakolwiek 

replika niewynikająca z potrzeb konstrukcyjnych jest niepożądana, co zresztą widać 

w przedstawionych realizacjach. Zniszczony kościół pozostawia pustkę w miejscu 

publicznym. Na przykładzie poszczególnych obiektów, z akcentem na kościoły w Polsce, 

zwrócono uwagę na problematykę i sposób podejścia do przeprowadzonej konserwacji 

świadków, polichromii, zabytkowych elementów wyposażenia, faz powstawania czy faz 

niszczenia oraz trudności w podejmowaniu decyzji co do pokazywania lub pozostawienia 

zabytkowych struktur przyszłym pokoleniom. Możliwość zastosowania nowych rozwiązań 

musi być poprzedzona rzetelnymi analizami, badaniami architektonicznymi, jak również 

wyważonymi decyzjami podejmowanymi przez urzędy konserwatorskie, które w sposób 

administracyjny legalizują wszelkie działania w obiektach zabytkowych. 

Adaptacje obiektów sakralnych do nowych funkcji w Polsce są wciąż obciążone 

uprzedzeniami wynikającymi z tradycji kościoła w Polsce. Jednakże doświadczenie 

pokazuje, że adaptacja pozostaje jedyną metodą na utrwalenie zabytkowego obiektu. Tak 

więc albo wprowadzimy nową funkcję do zabytkowej przestrzeni kościelnej, służącą 

społeczności lokalnej, albo skażemy ją na zapomnienie. Obecny rozwój technologii 

budowlanej pozwala na takie rozwiązania architektoniczne, które same w sobie stają się 

dziełami sztuki. Podczas analizy rozwiązań architektonicznych zastosowanych 

w poszczególnych obiektach nasuwają się wnioski, iż nowe funkcje nie uwłaczają 

godności miejsca, a niejednokrotnie podnoszą jego rangę, integrują lokalną społeczność, są 

interesującymi kreacjami architektonicznymi, zdobywającymi uznanie na świecie. Każda 

z przedstawionych adaptacji wpłynęła pozytywnie na przestrzeń opuszczonych kościołów. 

Stanowi to pozytywny akcent w przestrzeni miejskiej, tym samym budując nowy sposób 

pojmowania funkcjonowania tego typu budynków, z którymi niewątpliwie będziemy mieli 

w Polsce częściej do czynienia i na co powinniśmy być gotowi. 
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Rozdział II 
 

KOŚCIÓŁ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
 

1. Symbolika kościoła w życiu społecznym 

U podstaw rozważań o kościele mamy do czynienia z dwoma zagadnieniami: „Kościoła” 

jako wspólnoty oraz „kościoła” pojmowanego jako budowla. Oba te aspekty przenikają się 

i dopełniają zarazem. Człowiek od wieków dążył do integracji, a jednocześnie do poznania 

samego siebie. Nie tylko po to, by przetrwać, ale również po to, by wspólnie celebrować 

swoją rozwijającą się duchowość. Kościół jako wspólnota uczniów Chrystusa, według 

nauki chrześcijańskiej, może zaistnieć w każdym miejscu
31

, gdyż ważna jest obecność 

w imię głoszenia wiary
32

. Jednakże wszystko, co wspólne i społeczne, gdy chodzi o nas, 

ludzi, musi posiadać formy oraz zmysłowe, dostrzegalne punkty oparcia w przestrzeni. 

I tak jeśli czynność ma charakter religijny, potrzebna jest ku temu odpowiednia oprawa 

i forma. Dlatego dla kultu tak niezbędna była świątynia, by w niej celebrować spotkanie 

z Bogiem. Sylweta kościoła staje się zatem nowym chrześcijańskim locus sacer
33

, 

miejscem sprawowania liturgii, otrzymywaniem sakramentów i nauk, pogłębianiem 

wiedzy poprzez katechezę i dostąpieniem łaski Chrystusa. Ma także wymowę 

eschatologiczną, jest obrazem niebieskiego Jeruzalem, gdyż kieruje każdego z wyznawców 

do jego ostatecznego przeznaczenia. Aby wejść do Domu Bożego, musimy przekroczyć 

bramę pomiędzy tym, co marne, i wkroczyć do świata „Nowego Życia”
34

. Te widzialne 

kościoły nie są tylko miejscem zwykłych zgromadzeń, ale także pojednania ludzi 

z Bogiem. Obrzęd potrzebuje przestrzeni, w której mógłby być sprawowany, 

a paradygmaty wiary zasadniczo wpłynęły na rozplanowanie wnętrza świątyń na 

przestrzeni wieków. Znaczenie Kościoła jako wspólnoty wiernych jest również ważnym 

czynnikiem w zrozumieniu, czym była ta instytucja dla wyznawców. Jej rola w utrzymaniu 

świadomości narodowej szczególnie podczas burz historii, jakie przechodziło państwo 

                                                           
31

 R. Walczak, Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej Przewodnik po współczesnej architekturze 

wnętrz sakralnych według soborowych dokumentów Kościoła i aktualnego prawa kościelnego, 

Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2001, s. 12. 
32

 Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich (Mt, 18,20). 
33

 R. Knapiński, Sakralizująca funkcja kościoła w mieście – tradycja i współczesność, referat IV 

międzynarodowej konferencji o architekturze i sztuce sakralnej na temat: Kościoły naszych czasów – zespół 

sakralny w mieście, w czasie trwania targów sztuki sakralnej Sacroexpo w Kielcach dnia 13 czerwca 2005, 

s. 28. 
34

 Z. Witt, Podstawy liturgiczno-prawne miejsca celebracji odnowionej liturgii [w:] Mysterium Christi 7. 

Sztuka w liturgii, red. W. Świerzawski, Zawichost–Kraków–Sandomierz 2013, s. 345. 
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polskie, czy to w czasach potopu szwedzkiego, rozbiorów, czy w okresie komunistycznym, 

wydaje się nieprzeceniona, gdyż w bardzo pięknej tradycji polskiego patriotyzmu Kościół 

katolicki był obecny zawsze
35

. Podobnie było w krajach Europy, gdzie kultura inspirowała 

się chrześcijaństwem. Dzięki tej inspiracji powstała większość dzieł literatury światowej, 

malarstwa, rzeźby czy architektury
36

. Rozprzestrzenianie się religii chrześcijańskiej 

w Europie i poza nią spowodowało nie tylko rozwój sztuki kościelnej materialnej, ale także 

przyczyniało się do powstawania pozakościelnych wartości
37

. Oświata, piśmiennictwo czy 

pierwsze uniwersytety powstawały właśnie dzięki szeroko rozumianej inicjatywie 

kościelnej. Jednak najważniejszy aspekt to uniwersalne wartości, które są głoszone przez 

Kościół bez względu na religię czy światopogląd. Zrozumienie sensu istnienia i jego 

teologiczny wymiar zwracają nas do sfery duchowej, której nie można zamknąć w ramach 

nauk ścisłych. Od zawsze człowiek poszukiwał odpowiedzi na pytania zasadnicze, 

a głoszenie ogólnych zasad chrześcijaństwa przybliżało nas do zrozumienia naszego sensu 

istnienia i otwierało drogę ku poznaniu siebie. Te uniwersalne zasady zasługują na 

szacunek. Duchowość szeroko pojęta staje się głównym systemem zarządzania życiem, to 

sfera dająca możliwość odniesienia swojej egzystencji i spotkania się ze sobą w innym 

wymiarze, nie tylko materialnym. Wzajemne przenikanie się społeczności ziemskiej 

i niebieskiej można pojąć jedynie za pomocą wiary
38

. To właśnie ona uzdrawia i podnosi 

godność człowieka. Człowiek kształtuje siebie zarówno poprzez środowisko kulturowe, 

będące jego dziedzictwem, jak i sferę religijną, inaczej duchową. Te sfery potrzebują 

odpowiedniej oprawy w sensie egzystencjalnym i materialnym, a Kościół jako wspólnota 

przybliża te wartości, nadając im wymiar duchowości w szerokim tego słowa znaczeniu.  

2. Rozwój architektury sakralnej w historii i jego wpływ na krajobraz 

kulturowy 

Kościoły są jednym z najważniejszych elementów europejskiego pejzażu kulturowego. Nie 

tylko z uwagi na swoją dominującą architekturę, która kształtowała się poprzez epoki, ale 

także z powodu przekazu emocjonalnego, jaki ze sobą niosą. Od samego początku 

                                                           
35

 J. Żaryn, Rola Kościoła katolickiego w budowaniu postaw patriotycznych [w:] Kościół w przestrzeni 

publicznej, materiały z IX ogólnopolskiej konferencji, Łódź, 24 października 2015, Archidiecezjalne 

Wydawnictwo Łódzkie, s. 45. 
36

 O znaczeniu roli kościoła katolickiego w życiu Narodu Polskiego pisali sygnatariusze Rady Społecznej 

przy Arcybiskupie Poznańskim. Pełna treść oświadczenia została ogłoszona 25 lutego 2013 r., w Poznaniu 

[przyp. aut.]. 
37

 M. Zieloniuk, Wspólnota chrześcijan w swoim kościele [w:] Mysterium Christi 7. Sztuka w liturgii, red. 

W. Świerzawski, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1996, s. 20. 
38

 Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Zadanie Kościoła w świecie współczesnym 

[w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Pallottinum, Poznań 202, s. 555. 



18 
 

wyrażały, czy to za pośrednictwem formy, czy wyboru miejsca, transcendentne skojarzenia 

i duchowe przekonania
39

. Kościoły to przede wszystkim miejsce celebracji kultu. Dlatego 

też budowle sakralne zajmują wyjątkowe miejsce zarówno w strukturze miejskiej, jak 

i w świadomości społecznej. Wznoszono je w miejscach, które łączono w szczególny 

sposób z cudownymi dokonaniami i wydarzeniami, np. Bazylika Grobu Świętego 

w Jerozolimie (łac. Sanctum Sepulchrum) wybudowana w domniemanym miejscu męki 

i ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, czy Bazylika św. Piotra w Watykanie (łac. Basilica Santi 

Petri) wzniesiona na miejscu pochówku pierwszego apostoła św. Piotra. Kościoły stanowią 

świadectwo kultury materialnej człowieka
40

, a z uwagi na ich wymowę uznajemy je za 

bezcenne cuda naszej cywilizacji
41

. Zaznaczają swoją obecność w zabytkowych układach 

urbanistycznych, w którą zostały wkomponowane, są również widoczne w krajobrazie wsi 

poza zwartymi skupiskami zabudowy
42

. W rozrzeźbionej panoramie miast rozpoznawalna 

jest koronka wież
43

 i sygnaturek kościelnych. Akcent i znak w przestrzeni stanowią kopuły 

wznoszone nad kościelnymi nawami, a fasady świątyń to rozpoznawalna brama pomiędzy 

sacrum a profanum. Monumentalizm budowli sakralnej stał się wzorcem i symbolem tak 

jednoznacznym, iż jest natychmiast zauważalny w każdej panoramie miasta, odgrywając 

rolę świadectwa kulturowego i duchowego zarówno w jego tkance, jak i poza nią.  

 
Ryc. 2.1. 

Najstarsza panorama Krakowa pochodząca z 1537 r.  z napisem w tle „KRÓLEWSKIE MIASTO KRAKÓW 

w POLSCE”. Oryginał znajduje się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Würzburgu. Kopia dostępna 

w zasobach Muzeum Historycznego w Krakowie. Widoczne wieże kościołów wyrastające ponad dachy  

zabudowań miejskich 

                                                           
39

 E. Norman, Dom Boga Historia architektury sakralnej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2007, s. 6. 
40

 A. Szymski, Kanony formy architektonicznej w kościele katolickim. Tradycja i współczesność architektury 

sacrum, Szczecin 1990, s. 13. 
41

 J. Rabiej, Tradycja i nowoczesność w architekturze kościołów katolickich. Świątynia fenomenem 

kulturowym, Politechnika Śląska, „Zeszyty Naukowe” nr 1606, Gliwice 2004, s. 10. 
42

 A. Białkiewicz, Sakralne znaki w pejzażu miasta, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2008, z. 6-A, 

zeszyt 15 (R. 105), s. 21. 
43

 J. Bogdanowski, Kościół w krajobrazie [w:] Mysterium Christi 7. Sztuka w liturgii, red. W. Świerzawski, 

Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1996, 3, s. 165. 
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2.1. Kościoły pierwszych chrześcijan 

Zanim świątynie stały się dominantą i akcentem w przestrzeni
44

, pierwsi chrześcijanie 

manifestowali swoją wiarę pod postacią ducha i religijności. Chrześcijaństwo rozwinęło 

się w I w. n.e., najpierw w rzymskiej Palestynie, na następnie w II, III, a zwłaszcza w IV 

w. rozprzestrzeniło się na całym obszarze Cesarstwa Rzymskiego
45

. Przez pierwsze trzy 

wieki było zaledwie tolerowane jako jedna z licznych sekt wschodnich napływających 

z Rzymu
46

. Sztuka wczesnochrześcijańska zaczyna się od katakumb
47

, czyli pierwszych 

cmentarzy chrześcijan, które były lokowane poza granicami miasta. Składały się one 

z systemu korytarzy wykutymi w skale pod ziemią, przerywanych salami, przekrytymi 

płaskim lub lekko sklepionym stropem. Sale były doświetlane przez tzw. studnie świetlne. 

Architektura pierwszych cmentarzy jest niezwykle skromna. Główną ozdobę stanowi 

przede wszystkim malarstwo ścienne, a im starsze katakumby, tym tematyka bliższa 

antycznej, czyli pogańskiej
48

. Katakumby uważano za miejsca święte, w których chowano 

męczenników za wiarę, a pierwsi chrześcijanie odprawiali w nich liturgię pogrzebową 

swoim zamarłym
49

. 

a)         b) 

Ryc. 2.2. 

Przykłady sztuki katakumbowej z Katakumb św. Kaliksta w Rzymie z III w. Ściany dawnych nekropolii 

chrześcijańskich pokryte były freskami i barwnymi  malowidłami 

Okresy prześladowań ze strony władzy państwowej ogromnie utrudniał rozwój 

sztuki chrześcijańskiej, w tym powstanie budowli przeznaczonej wyłącznie do celebracji 

                                                           
44

 B. Malinowska-Petelenz, Miejsce kościoła w mieście. Analiza myśli kompozycyjnej w wybranych obiektach 

sakralnych autorstwa Witolda Cęckiewicza, Seria Architektura, Monografia 322, Kraków 2007, s. 12. 
45

 E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988, 

s. 5. 
46

 A. Bochnak, Historia sztuki średniowiecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 

1973, s. 5. 
47

 Ibidem, s. 6. 
48

 Ibidem, s. 7. 
49

 J. Rabiej, Geneza świątyni chrześcijańskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2001, nr 1496, s. 50. 
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wyznania, czyli architektury typowo sakralnej. Wczesne kościoły chrześcijańskie nie 

wyróżniały się zatem w przestrzeni miejskiej. Były budowlami anonimowymi. Wierni nie 

koncentrowali się na ich architekturze, ale na możliwości manifestowania kultu i swojej 

pobożności. Pierwsi chrześcijanie modlili się w domach i  willach prywatnych 

udostępnianych przez zamożniejszych członków wspólnoty
50

. Miejsca te nazywano 

domami modlitwy – domus ecclesiae
51

 — lub w niewielkich budowlach służących 

pierwotnie do celów handlowych i zamienionych na miejsca kultu
52

. Spotkania miały 

charakter prywatny. Modlono się, śpiewano psalmy, czytano i komentowano Biblię
53

. 

Kultowych pomieszczeń nie było
54

, a pierwotna postać domów skupiała w sobie 

wielorakie funkcje
55

. Z powodu prześladowań stanowiły one również miejsce schronienia 

dla prześladowanych czy pomocy ubogim. W życiu pierwszych chrześcijan dużą rolę 

odgrywały zgromadzenia, niedzielne Eucharystie, wieczorne zebrania i agapy. Sale domów 

modlitewnych symbolizował jerozolimski Wieczernik, w którym odtwarzano ucztę 

paschalną Chrystusa z apostołami i łączono ją z ucztą religijną. Wyznaczał on bowiem 

pierwsze formalne cechy chrześcijańskiego sacrum
56

 poprzez określenie punktu 

centralnego, jakim jest ołtarz, oraz przekazu treści religijnej w postaci wspólnej celebracji. 

Miejsce Wieczernika wiąże się ściśle z rozplanowaniem palestyńskiego domu 

mieszkalnego w początkach II w. Sala zebrań religijnych zajmowała tam całość albo część 

parteru bądź piętra i sąsiadowała ze znajdującymi się w tym samym budynku sklepikami 

czy też mieszkaniami. Funkcja została ukierunkowana na atrium i wnętrze domu. Była to 

więc architektura odgrodzona od ulicy murem bez żadnych znaczących symboli na 

elewacjach i niewyróżniająca się z sąsiadującej zabudowy. Budynki gmin zlewały się 

z istniejącą strukturą miejską, nie stanowiąc znacznego akcentu w architekturze miasta. 

Nie wymagały zatem specjalnego formowania fasady i zaznaczenia swojej obecności. Typ 

takiego domu-kościoła, który przetrwał do naszych czasów, w stanie względnie 

zadawalającym, to wczesnochrześcijański dom modlitwy Domus ecclesiae w  Dura 

Europos
57

. 

                                                           
50

 Ibidem, s. 31. 
51

 domus ecclesiae (łac. dom zgromadzenia) lub oikos ekklesias – określenie oznaczające prywatny dom, 

dostosowany na potrzeby kultu chrześcijańskiego, w którym gromadzili się pierwsi chrześcijanie przed 313 

r., [w:] Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 
52

 E. Norman, op. cit., s. 22. 
53

 E. Jastrzębowska, op. cit., s. 48.  
54

 Ibidem. 
55

 J. Rabiej, op. cit., s. 38. 
56

 A. Szymski, op. cit., s. 31. 
57

 Domus ecclesiae w Dura Europos (Mezopotamia). Dom powstał na skutek przebudowy zwykłego 

miejskiego domu mieszkalnego po 232 r., a przed 257 r. Nie różnił się on zewnętrznie od sąsiednich 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_religijny
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Ryc. 2.3. 

Wnętrze kaplicy Domus ecclesiae w Dura Europos zrekonstruowane w Muzeum Uniwersytetu Yale (Stany 

Zjednoczone). Widoczna niższa z basenem chrzcielnym 

 

 

Ryc. 2.4. 

Zrekonstruowany plan Domus ecclesiae w Dura Europos  z wyodrębnionymi strefami: salą zgromadzeń, 

wyodrębnioną strefą przewodniczenia, pomieszczeniami dla katechumenów oraz strefą babtysteryjną 

Jest to jeden z nielicznych znanych dziś przykładów 

budowli wczesnochrześcijańskich. Pomimo jego skromnego wyglądu można tam dostrzec 

podział na strefę Eucharystii – czyli miejsce sprawowania obrzędu – strefę dla 

                                                                                                                                                                                
budynków i mimo przebudowy zachował zasadniczy układ przestrzenny. Wejście do domu prowadziło 

z ulicy poprzez niewielki westybul na centralny dziedziniec. Na parterze znajdowały się trzy pomieszczenia 

o różnej wielości: duża sala zebrań, nieokreślone pomieszczenie od strony zachodniej oraz mała salka 

z dekoracją malarską na ścianach – prawdopodobnie baptysterium. Na jej ścianie poprzecznej znajduje się 

baldachim oparty na dwóch kolumnach, który wznosi się nad niewielkim prostokątnym basenem. 

Pomieszczenie ozdobione jest malarstwem figuralnym o znaczeniu symbolicznym. Na niezachowane piętro 

domu prowadziły schody. w dużej sali, która pełniła funkcję kaplicy, znajdowały się ławy i drewniany stół 

potrzebny do sprawowania Eucharystii; za: E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Wydawnictwo 

Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988, s. 63–65. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_wczesnochrze%C5%9Bcija%C5%84ska
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celebrantów, wiernych oraz ukształtowaną strefę wejścia w formie przedsionka. Obrządek 

był odprawiany zgodnie ze stronami świata, czyli twarzą na wschód, co miało znaczenie 

symboliczne
58

.  

Zasadnicze cechy kultu chrześcijańskiego zarysowują się w pierwszych stuleciach. 

Pobożna praktyka chrześcijańska, a co za tym idzie, pierwsze kościoły, wyrastały na 

miejscach, gdzie wcześniej oddawano cześć bóstwom pogańskim lub lokalnym, poprzez 

nadawanie im nowego znaczenia. Ta trwałość lokalizacji kultu, pomimo zmiany religii, 

często wielowiekowa, świadczy o sile, która wiąże wiernych z jednym miejscem, oraz 

o adaptacyjnych zdolnościach Kościoła, który zgadza się, by wierni gromadzili się 

w danym miejscu. W tego typu budowli funkcje kultu wpływały na rozplanowanie 

wnętrza, jako że nie przywiązywano znaczenia co do jego architektury, brak tu wyraźnych 

symboli sakralnych. Pierwotne chrześcijaństwo nie dysponowało własną mocno 

zdefiniowaną architekturą
59

, wyróżniającą się w przestrzeni urbanistycznej, posiadało za to 

najwyższy stopień uduchownienia kultu charakteryzujący jedynie wysoko rozwinięte 

cywilizacje. Starożytne kościoły chrześcijańskie były budowane z dala od centrum – na 

skraju miast
60

. Nie stanowiły połączenia architektonicznego z układem urbanistycznym, 

oddzielając się od niego i z nim nie korespondując. Nie było zatem konieczności 

podkreślenia ich wyglądu np. poprzez kształtowanie fasady. Dopiero rozwój kultu 

chrześcijaństwa okazał się przyczynkiem do zaznaczania miejsca kultu poprzez swoją 

architekturę. 

2.2. Bazylika chrześcijańska 

Pierwszy typ świątyni chrześcijańskiej jako obiektu uzewnętrzniającego swym kształtem 

miejsce czci i kultu Boga powstaje drogą adaptacji
61

 innych budynków. Gmina 

chrześcijańska pozyskuje budowle świeckie i przystosowuje je do sprawowania 

Eucharystii. Przekształcano dla jej potrzeb miejsca, które wcześniej służyły 

zgromadzeniom publicznym, sądom czy nauczaniu
62

. Pomiędzy rokiem 260 a 303 zaczęto 

wznosić budowle przeznaczone stricte na kościoły. Wzory świątyń cesarskich czy 

biskupich inicjowały intensywny rozkwit budownictwa sakralnego w pierwszych wiekach 

                                                           
58

 Kierunek ku wschodzącemu słońcu odzwierciedla zarówno miejsce, gdzie znajduje się Jerozolima 

z Grobem Pańskim, jak i nawiązuje do symboliki Chrystusa Zmartwychwstałego nazwanego „światłością 

świata”. Ukierunkowanie ołtarza na wschód było przez całe wieki podstawą chrześcijańskiego budownictwa 

sakralnego.  
59

 H. Rutyna, Symbolika w architekturze sakralnej, Wydawnictwo Printshop, Szczecin 2007, s. 42. 
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 R. Knapiński, op. cit., s. 27. 
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 A. Szymski, op. cit., s. 35. 
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 J. Rabiej, op. cit., s. 44. 
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wolnego chrześcijaństwa
63

, co dało fundamenty do powstania bazylik 

wczesnochrześcijańskich. Charakterystyczne jest ich rozmieszczenie. Budowle 

konstantyńskie wznoszą się w świętych miejscach Palestyny, np. Bazylika Narodzenia 

w Betlejem czy Bazylika Grobu Świętego i  Zmartwychwstania w Jerozolimie. Nie bez 

znaczenia jest fakt uznania religii chrześcijańskiej za religię państwową całego 

cesarstwa
64

. Wznoszenie budowli o funkcjach liturgicznych
65

 upowszechniło się za sprawą 

ogłoszenia edyktu mediolańskiego przez Konstantyna Wielkiego oraz cesarza wschodniej 

części Licyniusza w 313 roku n.e., uznającego wolność wiary w Cesarstwie Rzymskim. 

Podstawowym typem kościoła chrześcijańskiego staje się zatem rzymska 

bazylika
66  

z dwoma typami układów przestrzennych: podłużnym i centralnym. Pierwszy 

typ budowli nawiązujący do architektury rzymskich budowli świeckich oparty był na 

planie wydłużonego prostokąta zamkniętego absydą, przykryty drewnianym dachem, 

z ołtarzem umiejscowionym na osi wejścia. Świątynie o układach centralnych na planie 

kolistym lub wielobocznym, nakryte kopułami, spotykamy głównie na terenie Cesarstwa 

Wschodniego. Budowniczowie świątyń zadbali zarówno o wnętrze, jak i o wyraz 

architektoniczny samej bryły. Świątynie te nie są już budynkami anonimowymi. Stają się 

„pomnikiem Boga na ziemi”, zaznaczając swoją obecność w strukturze urbanistycznej 

poprzez architekturę czy sposób kształtowania fasady. Z biegiem czasu ich architektura 

staje się coraz bardziej monumentalna, co jest widoczne zarówno w ich bryle, jak i w coraz 

bogatych wnętrzach
67

. To właśnie Bizancjum odkrywa potrzebę symboliki, wskazując, iż 

typ sali zebrań jest niewystarczający, a świątynia jako Dom Boga niesie ze sobą 

konieczność kształtowania wnętrza pełnego mistycyzmu i tajemniczości. Budowle stają się 

rozpoznawalne poprzez zastosowanie mocnych akcentów architektonicznych. Jednym 

z rozwiązań jest wprowadzenie kopułowego przekrycia jako odzwierciedlenia symboliki 

nieba i kosmosu jako uniwersum. Starochrześcijańska bazylika składała się z korpusu 

przeznaczonego dla wiernych oraz części przeznaczonej dla kapłaństwa. Korpus główny 

założony był na planie trójnawowej lub pięcionawowej budowli, przy czym nawa 

środkowa była wyższa od bocznych, z reguły niższych, oddzielonych od nawy środkowej 

kolumnadą, na których spoczywały albo półkoliste arkady łączące poszczególne kolumny, 
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albo proste belkowanie
68

. Nawy prowadziły do łuku tryumfalnego i prezbiterium 

zakończonego absydą. Absyda, która wpisała się już na stałe w architekturę bazyliki 

chrześcijańskiej, jest nawiązaniem do pałaców rzymskich. W jej przestrzeni znajdował się 

tron biskupi oraz ławy dla duchowieństwa
69

. Zasklepiona jest ona od góry ćwiartką kuli, 

tzw. hemisferą. Ołtarz umiejscowiony nad grobem patrona bazyliki, nad którym często 

znajduje się daszek, wsparty na czterech kolumnach, wznosi się pomiędzy absydą a nawą. 

Dzięki temu wyniesieniu skupia na sobie spojrzenia wiernych, znajdujących się w nawach 

głównych i podłużnych. W tej części przeznaczonej dla duchowieństwa zlokalizowane są 

wszystkie elementy niezbędne do sprawowania liturgii: kazalnica, służąca do 

odczytywania epistoły i Ewangelii
70

, katedra dla biskupa oraz stół ofiarny, czyli mensa 

ołtarzowa. Przy prezbiterium zlokalizowany jest transept – nawa poprzeczna, która stanowi 

strefę Eucharystii, Słowa i Muzyki. Część środkowa wnętrza oświetlona jest oknami 

umieszczonymi w ścianach podtrzymywanych przez rzędy kolumn. Nawy boczne stanowią 

sale zebrań przeznaczone dla wiernych. Pojawia się wyróżniona Strefa Wejścia (narteks) 

w formie kruchty lub uformowanego kolumnowego przedsionka, z wejściami na osi do 

każdej z naw. Przed wejściem pojawia się prostokątny dziedziniec otoczony krużgankami 

z sadzawką (tzw. studnia), która służyła wiernym do symbolicznej ablucji przed wejściem 

do świątyni. Podziały wewnętrzne zależały od warunków lokalnych i rezerwowały partie 

budynków dla mężczyzn, kobiet i neofitów. Cała budowla zorientowana jest na wchód 

z wejściem od strony zachodniej i prezbiterium od strony wschodniej. Budowle te 

odpowiadały idealnie wymogom nowego kultu z uwagi na przestronne i funkcjonalne 

wnętrze. Spośród najważniejszych bazylik konstantyńskich, które ustaliły wzór do 

architektury sakralnej, wspomniana Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem pomimo 

niewielkich zmian praktycznie pozostała do dnia dzisiejszego w swojej pierwotnej formie. 

Charakterystyczny jest fakt, iż bazyliki wczesnochrześcijańskie były budowlami 

monumentalnymi i znakiem w przestrzeni, w którą były wkomponowane
71

. Przepych oraz 

nowe powstałe formy zaznaczały w przestrzeni nowe świadectwo, ukierunkowane na 

zaznaczenie swojego istnienia zarówno pod kątem wzniosłości architektury, jak 

i czytelnego komunikatu zwrócenia się ku Bogu poprzez ich formę. Już nie są 

niewidoczne, wręcz krzyczą swoim przepychem, zaznaczając swoją obecność. Ich sylweta 

w zasadniczy sposób sygnalizuje swoje istnienie w strukturze miejskiej. Widoczna 
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z daleka monumentalna bazylika budziła podziw jako budowla niezwykła
72

 i poprzez 

swoją architekturę stanowiła odrębną formę i budowlę. Jednak nie tylko jej oprawa 

zewnętrzna jest istotna. Rozwój kultu religijnego oczywiście potrzebuje oprawy, lecz 

również ważna jest wzniosłość odprawianej liturgii. Cecha owa staje się widoczna przede 

wszystkim w Europie. Ta, pomimo ograniczeń konstrukcyjnych, zaczyna wznosić 

budowle, które poprzez swój majestat stają się pomnikami mającymi przybliżyć wiernych 

do Boga. 

 

 

a) 

 
 

b)               c) 

 

 

 

 

Ryc. 2.5. 

Schematy rozwiązań bazylik wczesnochrześcijańskich:  

a) perspektywa kościoła pw. św. Pawła przed Murami (San Paolo fuori le mura) 

b), c)      przekrój i rzut kościoła pw. św. Witalisa (San Vitale) w Rawennie 
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2.3. Kościoły romańskie 

Badacze architektury i historycy sztuki rozwój architektury romańskiej datują na przełom 

X i XII w. Co ciekawe w Europie na przełomie VIII i IX wieku, w dobie panowania 

Karolingów, już możemy  mówić o wczesnym kształtowaniu się architektury romańskiej. 

Jednakże dopiero wiek X staje się cezurą, kiedy to na szeroką skalę rozpoczęto wznoszenie 

nowych kościołów. Ich architektura dała podwaliny do powstania nowego stylu 

w architekturze zwanego stylem romańskim. W obrazie świata człowieka epoki romańskiej 

władza cesarza jest odbiciem wszechwładzy Boga
73

, a główna cecha tej epoki to 

poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych
74

. Podstawowym budulcem stał się kamień, 

natomiast kompozycja układu architektonicznego oraz rozplanowanie wnętrza świątyń 

romańskich współgrały z jakością ich wykonania. Architektura świątyń wywodziła się 

bezpośrednio z bazyliki wczesnochrześcijańskiej, co widoczne jest w ich rzucie 

poziomym. Trudno mówić o wzorcowym typie kościoła romańskiego, jednakże 

powtarzalność poszczególnych elementów architektonicznych weszła do kanonu 

kształtowania się późniejszej architektury gotyku. Budowle romańskie wykształciły typ 

kościołów zarówno bazylikowych, jak i halowych, z układem jednonawowym (układy 

podłużne lub centralne). Powszechna stała się praktyka orientowania świątyni ku 

wschodowi (oś kościoła przebiegała na linii wschód-zachód) jako symboliczny akt 

zwrócenia się do Boga będącego światłością
75

. Świątynie romańskie planowano na rzucie 

prostokąta lub krzyża łacińskiego zakończonego absydą, której centrum stanowił ołtarz. 

Wierni prowadzeni byli bezpośrednio od wejścia (zlokalizowanego po zachodniej stronie) 

poprzez nawę główną ku najważniejszemu miejscu odprawiania liturgii. Efekt ten 

potęgowało zastąpienie drewnianych stropów sklepieniami kolebkowymi lub krzyżowymi. 

W pierwszych kościołach romańskich dochodzi jeszcze jeden ważny element, 

a mianowicie prezbiterium umiejscowione pomiędzy absydą a głównym korpusem 

budowli. Przestrzeń ta przeznaczona była głównie dla kleru. Nazywana była również 

chórem kapłańskim lub krótko - chórem
76

. Bardziej rozbudowane kościoły posiadały 

nawet dwa prezbiteria, czemu towarzyszyło pojawienie się drugiego transeptu. W tym 

przypadku wejście do świątyni umiejscowiono na ścianie północnej lub południowej. Na 

budowanie atmosfery we wnętrzu kościoła romańskiego miały również wpływ zabiegi 
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konstrukcyjne. Oprócz stropu płaskiego zaczęto więc stosować nowe rodzaje sklepień, 

w tym sklepienie beczkowe (kolebkowe), krzyżowe oraz kopułę na kole. Kopuły wznosi 

się na kwadratach lub wielobokach, rozpinając na bokach podstawy łuki półkoliste i łącząc 

je za pomocą pendentywów czyli żagielków
77

. Najczęściej stosuje się je na przecięciu naw, 

w tym nawy głównej kościoła z poprzeczną, w tzw. krzyżu kościoła. Podział wnętrza, 

oprócz zastosowania naw poprzecznych, uzyskiwano poprzez wprowadzenie podpór, 

w tym filarów i kolumn. Przy czym kolumn używano przy podparciu stropów płaskich, 

natomiast filarów, z uwagi na ich mocniejszą konstrukcję, do podparcia sklepień. Często 

używano tych dwóch elementów jednocześnie. Wprowadzenie elementów 

konstrukcyjnych do wnętrza świątyń pozwoliło na wyróżnienie w ich wnętrzu 

poszczególnych stref i nadanie im znaczenia wynikającego zarówno z liturgii, jak i 

z rozwoju życia i kultu religijnego. Romańskie kościoły pielgrzymkowe zazwyczaj 

posiadały ambity
78

 wokół prezbiterium wraz z kaplicami. Na kształtowanie wnętrza 

kościelnego miały również wpływ wieże lokowane na skrzyżowaniu transeptu z nawy 

głównej, przez które doświetlano wnętrze. Wieże umieszczano również na zachodnich 

fasadach lub na zakończeniu naw poprzecznych. Ustawiane były również w krzyżu 

kościoła i na przecięciu transeptu z nawą główną. Przy dwuchórowym i  dwutranseptowym 

założeniu ich liczba dochodziła nawet do czternastu
79

, przy czym ich architektura mogła 

być mocno zróżnicowana. Rozwój sztuki budowlanej pozwolił z czasem na wprowadzenie 

coraz śmielszych form i rozwiązań, które wpłynęły również na rozplanowanie wnętrza 

kościelnego. W kościołach romańskich możemy już wyróżnić Strefę Wejścia, Strefę 

przeznaczoną dla wiernych (nawy) oraz Strefę Eucharystii z ołtarzem (umiejscowione 

w absydzie) i miejscem dla kleru, oddzieloną od nawy bramkami lub balaskami
80

. 

Atmosferę we wnętrzach budowało również światło. Wprowadzane było ono poprzez 

niewielkie okienka zazwyczaj zamknięte łukowo i umiejscowione wysoko na ścianach 

podłużnych. Z czasem obramienia okienne otrzymywały opaski wykonane z innego 

materiału lub profilowane. Rozbudowany system doświetlenia wykształcił w kolejnych 

etapach rozwoju okna dzielone kolumienkami (biforium i triforium), nadając im arkadowy 

charakter. Okna epoki romańskiej są niewielkie i z racji grubości murów mocno 

rozglifione. Obok okien zakończonych łukiem okrągłym możemy dostrzec również okna 
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zakończone ostrołukiem, trójłukiem koniczynowym czy w formie wachlarza
81

. Szklenie 

okien miało miejsce dopiero pod koniec epoki romanizmu. U jej schyłku fasady kościołów 

były zdobione okrągłymi oknami, tzw. różami, przeszklonymi barwnymi witrażami.  

Czystość formy to cecha charakteryzująca architekturę świątyń tego okresu. Myli się 

jednak ten, kto uważa, że architektura romańska to brak zdobień. Sztuka romańska 

kościołów to bogaty i pełen symboliki detal architektoniczny. Już św. Bernard z Clairvaux, 

reorganizator zakonu cysterskiego, pisał: „Co ma oznaczać ta śmieszna potworność, ta 

szkaradna wspaniałość, te wspaniałe szkaradzieństwa. Te małpy nieczyste, te lwy dzikie, te 

centaury potworne? Ci półludzie, te tygrysy, ci walczący mężowie, ci myśliwi dmący 

w róg? Widzisz pod jedną głową wiele ciał lub na odwrót na jednym ciele wiele głów. 

Widzisz, jak czworonóg przemienia się w węża lub rybę z głową ssaka. Tu jakaś bestia, 

będąc z przodu koniem, a od tyłu kozą, tam druga, co ma z przodu rogi, a od tyłu końskie 

nogi. (…) Na Boga! Jeśli nie wstydzicie się tych błazeństw, to lękajcie się przynajmniej 

kosztów”
82

.  

 

a)            b)  

 

         
Ryc. 2.6. 

Przykłady zdobień na kolumnach pochodzących z kościoła pw. św. Trójcy w Strzelnie, datowane na przełom 

XII/XIII w.  
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Wnętrze kościoła romańskiego jest pełne zdobień i detalu rzeźbiarskiego. Posiadają 

je nie tylko zwieńczenia kolumn, ale również elementy wyposażenia wnętrz, np. 

chrzcielnice
83

 i sprzęty liturgiczne. Ściany kościoła często upiększała dekoracja malarska 

przedstawiająca żywoty świętych. Belki drewnianych stropów pokrywały malarskie 

zdobienia, a trzony kolumn bogate rzeźbienia figuratywne. Rzeźba romańska była mocno 

osadzona w architekturze i związana głównie z kamiennym materiałem. Widoczna jest 

przede wszystkim na portalach wejściowych. Kościoły epoki romanizmu odeszły od 

umiejscowienia atrium przed wejściem, tak charakterystycznego dla kościołów 

wczesnochrześcijańskich. Nasunęła się więc potrzeba zaaranżowania fasady świątyni. 

Wytworzyła się architektura portalu wejściowego, którego wystrój ewoluował wraz 

z rozwojem sztuki romańskiej. 

Portale złożone są z uskoków z ustawionymi kolumienkami, na których spoczywały 

archiwolty. Nad nimi umiejscowiony jest tympanon – kamienna płyta osadzona na 

węgarkach
84

 wypełniona dekoracjami roślinnymi, figuralnymi, a w późniejszym okresie 

motywami o skomplikowanym przekazie ikonograficznym. Na uwagę zasługują również 

tympanony fundacyjne z charakterystyczną sceną ukazującą postać fundatora 

prezentującego tronującemu Chrystusowi lub Matce Bożej model świątyni
85

. 

 
Ryc. 2.7. 

Tympanon fundacyjny w portalu kaplicy św. Barbary w kościele pw. św. Trójcy w Strzelnie 
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Portale wejściowe oprócz funkcji użytkowej mają również znaczenie symboliczne. Jako że 

symbolizują przejście ze strefy profanum do strefy sacrum, wykorzystywano sceny 

zaczerpnięte z opisów Sądu Ostatecznego. Po obu stronach portali pojawiają się posągi, 

a wejście jest zwieńczone tympanonem z przedstawieniem Chrystusa Pantokratora. Portal 

na fasadzie tworzy samodzielny akcent kompozycyjny i często stanowi jej główny 

komponent.  

W Polsce szczyt rozwoju sztuki romańskiej przypada na wiek XII. Wcześniejsza 

architektura datowana do X w. to czas powstawania instytucji propagujących nową religię, 

a zatem powstawanie nieznanych dawniej form architektury
86

 z głównym ośrodkiem 

w Gnieźnie, Poznaniu i Krakowie. Drugi okres datowany po 1039 r. do końca XII w. to 

czas odbudowy państwa polskiego, a co za tym idzie, budowa nowych obiektów 

związanych z życiem klasztornym, gdzie na pierwszy plan jako silny ośrodek 

budownictwa wysuwa się Kraków. W Polsce szczyt rozwoju sztuki romańskiej przypada 

na wiek XII. W tym czasie rozwija się przede wszystkim budownictwo klasztorne 

i kolegiackie
87

. Wznoszone budowle sakralne cechuje różnorodność planów od kościołów 

trójnawowych na planie podłużnym do prostych układów jednonawowych bez transeptów 

z bogatym wyposażeniem wnętrz
88

. Sakralne budowle romańskie w XI i XII w. 

wykształciły dużą różnorodność form: od małych kościółków na rzutach centralnych 

i osiowych (rotunda św. Feliksa i Adaukta na Wzgórzu Wawelskim, kaplica grodowa św. 

Mikołaja w Cieszynie, rotunda św. Prokopa w Strzelnie), kościoły jednonawowe średnich 

rozmiarów (kościół św. Jana i Katarzyny w Świerzawie, kościół pw. św. Mikołaja 

w Wysocicach), kościoły bazylikowe (opactwo w Czerwińsku, opactwo w Tyńcu, kościół 

NMP w Inowrocławiu), po bazyliki z transeptem (katedra w Płocku, Archikolegiata NMP 

i św. Aleksego w Tumie pod Łęczycą, kolegiata w Kruszwicy, Opatowie, kościół św. 

Andrzeja w Krakowie)
89

. Budowle kościelne wznoszone w Polsce nie były tak 

monumentalne jak na zachodzie Europy. Różnice te wynikają głównie z rodzaju budulca 

i jego dostępności. Starsze obiekty nie były sklepione lub sklepiano mniejsze 

pomieszczenia: kryptę, nawy boczne, prezbiterium. Większe obiekty przekrywano stropem 
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drewnianym
90

, niekiedy polichromowanym. Nasze najstarsze kościoły z uwagi na 

bezpieczeństwo budowane były wśród grodzisk na wzgórzach w otoczeniu wałów, murów 

i warowni. Same również niejednokrotnie służyły za twierdze
91

. Obok kościołów 

monumentalnych warto wspomnieć o niewielkich kościółkach polskiej wsi. Lokowane one 

były najczęściej pod wzniesieniami jako symbol zwrócenia się ku Bogu i wznoszone 

z ciosanego kamienia i cegły. Posiadają one prostą bryłę, z wieżą po stronie zachodniej, 

korpusem jednonawowym i prostokątnym prezbiterium, i zamknięte są półkolem absydy
92

. 

Stanowią one przykład harmonijnej istoty architektury romańskiej. Wiek XII pozostawił 

po sobie najwięcej świadectw materialnych, a budowle sakralne są jego częścią. Kolejne 

lata wyparły proste formy romańskie na rzecz artystycznego gotyku. Cegła zastąpiła 

kamień. W głównych ośrodkach rozpoczęte budowle nierzadko zmieniały swoją 

konstrukcję podczas prowadzonych prac. Nastąpił rozwój myśli budowlanej i artystycznej. 

Kościoły wznosiły się coraz wyżej i coraz śmielej zaznaczały swoją  obecność. Nadszedł 

czas katedr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 2.8. 

Wnętrze kolegiaty pw. NMP i św. Aleksego, Tum pod Łęczycą. Widok na ołtarz umieszczony w absydzie  
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a) b) 

 

 

 

c) d) 

 

 

Ryc. 2.9. 

Przykłady architektury kościołów romańskich z terenów Polski: 

a) rzut kościoła pw. św. Prokopa w Strzelnie 

b) widok na prezbiterium kościoła pw. św. Prokopa w Strzelnie od strony pd.-wsch.  

c) rzut Kolegiaty pw. NMP i św. św. Piotra i Pawła w Kruszwicy  

d) widok na elewację Kolegiaty w Kruszwicy od strony pd.-wsch. 

2.4. Kościoły gotyckie 

Średniowiecze przynosi niezwykły rozwój architektury kościelnej głównie za sprawą 

wpływu religii na życie społeczne. Jest to okres tryumfu katolicyzmu
93

 i wzrostu znaczenia 

kościoła w życiu wiernych. Jego rola umocniła się w życiu świeckim, co było widoczne na 
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wielu płaszczyznach: gospodarczej, kulturowej i militarnej. Powstały uniwersytety, szkoły 

przyklasztorne, szpitale, przytułki, domy pielgrzyma, które łączyły ze sobą zarówno 

funkcje świeckie, jak i ewangelickie. Organizacje kościelne zaczęły dominować, nie tylko 

szerząc swoje doktryny w sferze ducha, ale także zaznaczając swoją obecność 

w przestrzeni poprzez architekturę. To właśnie klerycy i mnisi zajmowali się zarządzaniem 

i budową
94

. Na znaczeniu zyskały nowo powstałe klasztory, które wniosły swój wkład 

w rozwój kultury zarówno duchowej, jak i materialnej. Początek tego procesu związany 

jest z zakonem benedyktynów zorganizowanych na wzór reguł wschodnich. Do dziś echa 

tamtych rozwiązań są obecne w naszych miastach. Niemal na całym obszarze Europy 

Środkowej i Zachodniej intensywnie rozwija się religia rzymsko-katolicka
95

. Na znaczeniu 

zyskiwały również siedziby biskupie z kościołami katedralnymi. Tworzyły się zalążki sieci 

parafialnych
96

. Ponieważ architektura dojrzałego średniowiecza rozwijająca się w Europie 

od X do XIII w. to przede wszystkim budowle sakralne, zaczęły one odgrywać ważną rolę 

w pejzażu i topografii miasta. Na rozkwit tej architektury miały wpływ zarówno rozwój 

sztuki budowlanej, jak i formy, jakie wypracowano dla jej potrzeb. Kamień i cegła stały się 

podstawowym budulcem. Świątynie epoki gotyku to kontynuacja monumentalnej 

architektury romańskiej z tą jednak różnicą, iż średniowiecze to przede wszystkim 

poszukiwania właściwych, wynikających z zasad geometrii sposobów pozwalających 

wyrazić w kamieniu ideę porządku i majestatu Boga
97

. Kościoły gotyku to romańskie 

scalone układy przestrzenne, budowane na planie krzyża o orientacji wschód-zachód. 

Wznoszone są jako bazyliki trójnawowe, z nawami poprzecznymi, lub jako wydłużone 

kościoły halowe. Gotyckie prezbiteria zdecydowanie się wydłużają, a to z konieczności 

znalezienia miejsca dla licznego duchowieństwa uczestniczącego w sprawowaniu liturgii. 

Prezbiterium jest zakończone wieloboczną absydą oraz ambitem. Po zewnętrznej stronie 

lokowane są liczne kaplice umiejscowione promieniście. W późniejszym okresie kaplice 

dostawiane są również po bokach naw. Transepty zakończone są prostokątnie, rzadziej 

zamykają się półkoliście. W epoce gotyku zlikwidowano wolnostojące baptysteria oraz 

wieże. Miejsce udzielania sakramentu chrztu wprowadzono do wnętrza świątyni jako 

odrębną strefę. Z kolei wieże zamykają fasadę świątyni, a pomiędzy nimi znajduje się 

główne wejście z rozrzeźbionym portalem. Kościoły gotyku charakteryzuje ich 

strzelistość. Tendencja ta spowodowała konieczność znalezienia takich rozwiązań 
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konstrukcyjnych, które sprostałyby tym wyzwaniom. Ich smukłość zawdzięczamy głównie 

dzięki zastosowaniu ostrych łuków, przypór, ewentualnie łuków przyporowych oraz 

wprowadzeniu sklepień żebrowych. Jednakże to łuki ostre okazały się podstawowym 

rozwiązaniem podkreślającym dominującą tendencję gotyku do pięcia się w górę
98

. Ich 

zastosowanie nie jest obce w architekturze, jednakże, rozluźnienie jego konstrukcji 

w strzałce, poprzez m.in. zastosowanie klucza lub zwornika, wpłynęło na możliwość 

kształtowania  sklepień kościelnych o dowolnej rozpiętości. W efekcie powstały sklepienia 

krzyżowe, stanowiące główny szkielet konstrukcyjny, typowe dla architektury tej epoki. 

One zaś ewoluowały w sklepienia krzyżowo-gwiazdowe, siatkowe czy sklepienia 

krystaliczne. 

 

a)         b)  
 

 
 
Ryc. 2.10. 

Przykłady gotyckich sklepień: 

a) sklepienie kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie 

b) barwne sklepienie nawy głównej kościoła pw. WNMP w Krakowie 

Powstałe pomiędzy nimi pola sklepienne wypełnione były kamieniem lub cegłą, 

nierzadko pokryte dekoracją malarską. Dzięki temu rozwiązaniu przeniesiono główny 
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układ sił na żebra, a stąd na wystające z lica muru przypory
99

, które stanowiły system 

podpór charakterystycznych dla architektury gotyku.  

 

 

Ryc. 2.11. 

Przypory korpusu nawowego katedry  pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu 

Siły skośne skupiające się na węzłach sklepień oraz łuków ostrych nawy głównej 

przerzucono na filary, na zewnątrz naw bocznych, za pośrednictwem łęków oporowych
100

, 

zakończonych sterczynami. Ostrołuk i łęk stanowią podstawę konstrukcji kościołów. 

Przypory wyrastające z ziemi i podpierające ściany w katedrze gotyckiej osiągają 

olbrzymie rozmiary. Konsekwencją takich rozwiązań było całkowite wyeliminowanie 

ścian i możliwość wprowadzenia w nich okien. Nawy oddzielano od siebie filarami 

i podporami oraz  rozpiętymi nad nimi łukami przyściennymi lub wolnostojącymi. W ich 

górnych partiach przestrzeń pomiędzy podporami wypełniano galeryjkami, tzw. tryforiami, 

które umiejscowiono w grubości muru. Okna gotyckie wypełniały górną część nawy. 

Zazwyczaj zwieńczone były kamiennym maswerkami i wypełnione barwnym szkleniem 

z dominującym kolorem czerwieni, błękitu oraz szmaragdu. Witraże nie tylko oświetlały 

wnętrze, ale także przedstawiały sceny biblijne, jak w przypadku dekoracji portali. To 

swoista Biblia pisana światłem. Strzelistość świątyń gotyku podkreślają strome dachy, 
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w szczególności nad nawami głównymi, które łączono z dachami naw bocznych licznymi 

łukami. Architektura średniowiecza oczywiście ewoluuje i podlega różnym fazom rozwoju 

i przekształceń. Rozwiązania konstrukcyjne sprzyjają rozwojowi detalu 

architektonicznego. Dwa elementy kościoła stają się dominujące. To fasada zachodnia 

z dwoma wieżami z umieszczonym pomiędzy nimi portalem oraz prezbiterium z głównym 

ołtarzem. Wystrój wnętrz również ulega zmianie. Na pierwszy plan wysuwa się rzeźba 

elementów architektonicznych i staranna ornamentyka kamieniarska
101

. Laskowanie 

w portalach, maswerki, żabki, zakończenia rynien w postaci żygaczy przedstawiających 

smoki czy gargulce, rozrzeźbione kapitele kolumn i filarów, przestrzeń portali wypełniona 

figurami świętych i całymi historiami zaczerpniętymi z Biblii - to tylko niektóre elementy 

sztuki gotyku, która pełna jest symboliki religijnej. Do tego dochodzi oczywiście światło 

wypełniające przestrzeń świątyni i budujące nastrój. Wewnątrz świątyni królują filary, 

których trzon oparty z reguły na kwadracie lub ośmiokącie przekształca się w pęk 

kolumienek biegnących od podstawy ku żebrom, dając podstawę służkom
102

 

i wykształcając tym samym typ filara wiązkowego. Na układ wnętrza gotyckiego 

oczywiście ma wpływ liturgia. Odnajdujemy w nim symbolikę strefy wejścia, nawę 

przeznaczoną dla wiernych z przynależnościami (chór, konfesjonały, chrzcielnice), miejsce 

przeznaczone dla duchowieństwa wraz z głównym ołtarzem. Widoczna jest logika 

rozplanowania wnętrz: strefa odpowiadająca domowi wspólnoty została 

przetransponowana na prezbiterium, nawy jako nowe sale zebrań tworzą idealne warunki 

dla pielgrzymów, którzy licznie przybywali do świątyń w celu celebracji reliktów 

świętych
103

.  

Okres wczesnego średniowiecza przynosi rozwój rycerskiego ziemiaństwa wraz 

z koniecznością budowy grodów, później zamków i fortyfikacji i, co za tym idzie, wzrost 

znaczenia miast. Z kolei zwiększenie znaczenia roli Kościoła w życiu społecznym 

i politycznym odciska swój ślad na sposobie kształtowania ich wnętrza urbanistycznego. 

Świątynie gotyckie i ich poszczególne elementy (m.in.: wieża, nawy, prezbiterium, 

transept, sygnaturki, przypory, sklepienia etc.) stanowiły swoisty pomnik Boga na ziemi i 

z całym majestatem wpisywały się w tkankę miejską oraz krajobraz kulturowy. Duży 

wkład w jego kształtowanie miały zakony, które wypracowały własne charakterystyczne 
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cechy kościołów
104

. Tworzyły one architektoniczne kompleksy zabudowy ze świątynią, 

częścią mieszkalną, zabudowaniami gospodarczymi oraz przyległościami. Na ich 

lokowanie miała wpływ praktykowana reguła zakonna. Franciszkanie wykorzystywali 

wędrowne szlaki, benedyktyni wybierali do budowy swoich zakonów wzgórza, 

dominikanie najchętniej osiedlali się w miastach, a z kolei cystersi, z racji rolniczego 

charakteru reguły zakonnej, wykorzystywali niziny i tereny rolnicze. Klasztory były 

budowane poza miastem i tworzyły zamknięte zespoły zabudowy. Były oddzielone od 

przestrzeni świeckiej murami i wysokimi ogrodzeniami. Takie wygradzanie przestrzeni 

sacrum jest zjawiskiem popularnym dla tego okresu. Widać to przede wszystkim w małych 

miasteczkach, gdzie kościół wraz z cmentarzem był wyraźnie wydzielony z krajobrazu 

wsi. Z kolei budowanie świątyń na wzniesieniach miało na celu podkreślenie ich roli oraz 

ważności duchowej. Skala większości kościołów średniowiecza stworzyła przestrzenie do 

masowych zgromadzeń. Kościół gotycki ze swoimi wieżami stanowi dominantę, góruje 

nad dachami i jest widoczny z dalekiej perspektywy. Poprzez swoją fasadę, bogatą 

w dekoracje i pełną subtelnych symboli, stanowi obiekt, którego nie sposób pomylić 

z żadnym innym miejskim budynkiem. Zarówno sposób orientowania gotyckich 

kościołów, niekiedy wyłamujący się z siatki ulic, jak i przedpola placów, przy których 

powstają, tworzą nową jakość w mieście. Kościoły farne, sytuowane możliwie jak najbliżej 

centrum (często w narożach przyrynkowych), stawały się symbolem zamożności miasta
105

 

i wyraźnym znakiem w przestrzeni. Układ miasta średniowiecznego z jego ciasną siatką 

ulic i zabudowy przyrynkowej nie sprzyjał zbyt ekspozycji samej budowli. Kościoły 

poprzez swój rozmiar zajmowały całe kwartały zabudowy, rozsadzając często ortogonalny 

układ ulic. Niejednokrotnie stanowiły uzupełnienie zabudowy pierzejowej. Lokowane 

natomiast w zabudowie przyrynkowej stają się jego dominantą. Wnętrza średniowiecznego 

miasta pomimo swojego logicznego uporządkowania zaskakują swobodnym 

rozplanowaniem świątyń. W ciasnym wnętrzu to przedpole dla fasady jest czynnikiem 

dominującym. Wtłoczenie kościoła w ciasną zabudowę rozsadzało przestrzeń, wypełniało 

kwartały zabudowy. Budowniczowie nie mieli zbyt wiele miejsca na jego ekspozycję 

i jedynie rozrzeźbione portale prowadzą ku tej najważniejszej świątyni miejskiej, jaką jest 

katedra. W miastach to ona staje się symbolem architektury sakralnej późnego 

średniowiecza
106

. Poprzez swoją formę wyrastała ponad miasto. Była dziełem samym 
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w sobie, symbolizowała Niebieskie Jeruzalem na ziemi. Odgrywała ważną rolę 

w urbanistyce miasta jako znak i symbol obecności Chrystusa na ziemi. Stanowiła 

zdecydowaną dominantę wśród koronki dachów miasta. Idealna katedra mogła istnieć 

samoistnie, nie potrzebowała korespondencji z miastem. Jej monumentalność była 

autonomiczna, a wkomponowanie jej w strukturę miasta stanowiło znak w jego 

zurbanizowanej przestrzeni. Wieże katedr wyrastają na tle pejzażu kulturowego, widoczne 

z daleka stanowią rodzaj wywyższenia i ilustrują biblijną górę, na której objawił się Bóg. 

W połowie XIII w. w Niemczech nad Renem powstają najwspanialsze katedry gotyckie: 

katedra w Kolonii wybudowana jako pięcionawowa bazylika, katedra w Strassburgu, 

katedra w Ratyzbonie, jedna z najznamienitszych gotyckich katedr południowych 

Niemczech, czy kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Trewirze uznawany za najstarszy 

kościół gotycki w Niemczech. Styl gotycki w Niemczech w zależności od obszaru 

wykazuje zróżnicowanie w architekturze. Na terenach uboższych, tam gdzie głównym 

budulcem jest kamień, występują kościoły halowe. Tereny południowe to głównie układy 

bazylikowe. Trudności konstrukcyjne spowodowały, iż często łączono ze sobą cegłę 

i kamień. Pozwalało to na wznoszenie wysokich budowli kosztem ornamentyki. 

Przykładem mogą być właśnie najbardziej znane katedry holenderskie, m.in. katedra św. 

Marcina w Utrechcie, która przyjęła formę francuskiego gotyku, katedra w Amsterdamie, 

Leiden, Harlemie czy Rotterdamie.  

Do Polski architektura gotyku zawitała pod koniec XIII w. wraz z rozwojem 

zakonów cysterskich i stała się panującym stylem na kolejne dwa stulecia a 

uprzywilejowanym miejscem wznoszenia kościołów gotyckich stała się małopolska. Z 

kolei główny ośrodek władzy Polski północnej zdominowany był przez działalność 

Zakonu Krzyżackiego, dlatego tamtejsze budowle były inspirowane właśnie  jego 

wpływami, natomiast budowniczowie Śląska pozostawali pod silnym wpływam 

budowniczych z Czech. Pierwsze elementy nowego stylu widoczne są w kaplicy św. 

Jadwigi w Trzebnicy, w klasztorze Cysterek (zastosowanie sklepienia żebrowego) oraz 

w kościołach zakonnych w Jędrzejowie. Zakony dominikanów i franciszkanów adaptują 

z powodzeniem formę oraz dekoracje wczesnogotyckich rozwiązań, wprowadzając 

zarówno sklepienia krzyżowo-żebrowe, jak i strzeliste szczyty fasad. Konstrukcja budowli 

sakralnych budowanych na terenie Polski opiera się głównie na cegle, która pozwala na 

większą swobodę w kształtowaniu struktur architektonicznych. Największą katedrą 

gotycką w Europie wzniesioną właśnie z cegły jest Bazylika Katedralna Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, której budowę rozpoczęto w 1342 r. Najstarszym 
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gotyckim kościołem z pogranicza epok romańskiej i gotyckiej jest niewątpliwie kościół 

św. Jakuba w Sandomierzu (1227 r.), a także klasztor dominikanów osadzony w 1226 r. 

czy kościół pw. św. Franciszka z Asyżu ufundowany ok. 1237 r. w Krakowie. Rozkwit 

architektury gotyku przypada na ziemiach polskich na wiek XIV. Powstało wtedy wiele 

świątyń, które zaznaczyły swoją obecność w przestrzeni i stały się pomnikami ludzkiego 

geniuszu
107

. W czasie kiedy na ziemiach polskich trwał rozkwit architektury gotyckiej, 

architekci włoscy szukali innych wymiarów w kształtowaniu architektury, dążąc do 

absolutu piękna formy, proporcji i harmonii. 

 

a) 

   
b) 

      

Ryc. 2.12. 

Rzuty oraz widoki  kościołów gotyckich z terenu Polski 

a) kościół św. Jakuba  w Sandomierzu: rzut oraz widok na elewacji 

b) klasztor oo. dominikanów w Krakowie: rzut zespołu klasztornego oraz widok na fasadę kościoła 

                                                           
107

 Wśród tych znamienitych pomników architektury należy niewątpliwie wymienić kościół Mariacki 

w Krakowie (budowany w XIV i XV w.), bazylikę Bożego Ciała w Krakowie, Bazylikę Archikatedralną św. 

Stanisława i św. Wacława w Krakowie na Wawelu wybudowaną na miejscu romańskiej świątyni, kościół św. 

Jakuba w Toruniu (rozpoczęta budowa w 1309 r. do XV w.), bazylika katedralna św. Jana Chrzciciela i św. 

Jana Ewangelisty w Toruniu (zbudowana na kościele romańskim). 
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2.5. Kościoły renesansu i baroku  

W XIV i XV w. dokonuje się we Włoszech wypracowanie architektury opartej na wzorach 

starożytności i antyku. Przyczynkiem do tego była zmiana, jaka dokonała się w sposobie 

postrzegania świata, co stało się podstawą do narodzin filozofii nazwanej humanizmem. 

Rozwój ośrodków naukowych i głoszonych przez nie nowych poglądów intelektualnych 

przyczynił się do odejścia od teologii scholastycznej i w dalszej konsekwencji do 

reformacji w Kościele. Idea ta, choć nie zachwiała naukami Kościoła, to jednak 

przyczyniała się do jego podziału. Odrodzenie było epoką zwrócenia uwagi na człowieka, 

odkrywania jego potrzeb i, co za tym idzie, rozwojem myśli twórczej. Ten swoisty 

antropocentryzm wpłynął również na kształtowanie architektury
108

 sakralnej. Ten okres 

cechowały przejrzystość i czystość formy, a kopuła stała się symbolem epoki nowożytnej. 

To właśnie ona osadzona na skrzyżowaniu naw w niedokończonej gotyckiej katedrze we 

Florencji (za sprawą włoskiego architekta Brunelleschi w 1420 r.), wyznacza datę narodzin 

renesansu
109

. 

 a)          b) 

                       

                
 

 

Ryc. 2.13. 

Widok na kopułę Katedry Santa Maria del Fiore we Florencji piętrzącą się ponad dachami zabudowań 

                                                           
108

 M. Zieloniuk, op. cit., s. 42. 
109

 Określenia rinastica użył podobno po raz pierwszy Vasari, historyk sztuki włoskiej XVI w.; cyt. za: 

S. Tomkowicz, op. cit., s. 134. 
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To właśnie w tym mieście powstają tak znamienite pomniki architektury jak kościół 

św. Wawrzyńca (San Lorenzo), bazylika św. Ducha (San Spirito), kaplica rodu Pazii 

zbudowana na dziedzińcu franciszkańskiego kościoła św. Krzyża (Santa Croce)
110

 czy 

kościół Santa Maria Novella z kolorową fasadą (zielone, białe i różowe płyty marmuru) 

i z dwoma wolutami na fasadzie
111

, autorstwa architekta Leona Battisty Albertiego. 

Architektura kościelna doby renesansu zrywa ze średniowiecznym symbolizmem 

teologicznym
112

. Podążając za wielkimi myślicielami, takimi jakimi Witruwiusz czy 

Leonardo da Vinci, budowniczowie przyjmują teorię porządku
113

 i kształtują architekturę, 

skupiając się na harmonii, wzajemnych relacjach przestrzennych, prostocie 

założeń i  symetrii. Zdobienia i detale zapożyczają od rozwiązań rzymskich, wprowadzając 

je na fasady świątyń i do ich wnętrz pod postacią kolumn, baz, gzymsów, a nawet całych 

portali. Humaniści i budowniczowie kierowali swoje myśli do idei uporządkowanej 

architektury kształtowanej na ludzką skalę. Jej podstawą były zasady geometrii, która 

odzwierciedlała prawdę absolutną, czyli aspekt poznania Boga. Nawiązanie do symboliki 

widoczne jest we wcześniejszych dziełach Bramantego czy Michała Anioła poprzez 

połączenie dwóch figur geometrycznych: koła i kwadratu – symbolu nieba i ziemi. 

Wzajemne ich przenikanie stanowiło nawiązanie do samej ideologii humanizmu, a więc 

równości Boga z człowiekiem
114

. Na architekturę kościelną tych czasów miały również 

wpływ ustalenia soboru trydenckiego (1545–1563), na którym uchwalono najważniejsze 

założenia doktrynalne Kościoła rzymskokatolickiego. Zwrócił on uwagę na nauczanie i na 

sposób sprawowania Eucharystii. Zgodnie z założeniami soborowymi zalecono dla 

architektury kościelnej wprowadzenie układu centralnego w miejsce podłużnego, który był 

bardziej odpowiedni dla nowych norm liturgii. Połączono prezbiterium z nawą, usuwając 

balaski oddzielające wiernych od celebranta. Wnętrze stało się zatem jednoprzestrzenne, 

wypełnione rzędami kaplic z ołtarzami bocznymi umiejscowionymi w nawach bocznych. 

Architektura świątyń opiera się na planie koła lub na innej figurze geometrycznej, 

symetrycznej ze wszystkich stron, co przyczynia się do powstawania kościołów o układzie 

halowym bez arkad oddzielających nawy główne. 

  

                                                           
110

 T. Broniewski, op. cit., s. 283. 
111

 Połączenie wysokiego frontonu nawy głównej z bocznymi niższymi poprzez zastosowanie wysokich 

wolut stało się bardzo popularne nie tylko w kształtowaniu fasady kościołów renesansu, ale także 

późniejszych barokowych i jest znane jako esownice Albertiego. 
112

 S. Tomkowicz, op. cit., s. 133. 
113

 E. Norman, op. cit., s. 184. 
114

 A. Szymski, op. cit., s. 104. 
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a) 

 

b) 

 

Ryc. 2.14. 

Przykłady stosowanych planów budowli w epoce renesansu: 

a) plany centralne 

b) plany podłużne 

Budowniczowie rezygnują z zastosowania ostrych łuków na rzecz gładkich sklepień 

kolebkowych z lunetami, którymi przekrywają nawy, a punkt ciężkości zostaje 

przeniesiony na kopułę zakończoną latarnią. Im większa i wyraźniejsza, tym większy 

splendor miasta i jego mieszkańców
115

. Okna w kościołach renesansowych wykańcza się 

łukiem prostym lub prostokątnym, a w otwory wprowadza jednobarwne szklenie. 

Architekci odeszli od umiejscawiania wież na fasadzie budowli na rzecz dostawionego 

frontonu wypełnionego dekoracją i detalem zaczerpniętym z okresu rzymskiego. Ściany 

kościołów wznosi się z kamienia oraz z cegły, oblicowanej kamiennymi płytami. 

Świadome komponowanie budynku kościoła renesansowego spowodowało odrzucenie 

takich elementów jak scalona pierwotnie z główną bryłą zakrystia, która stała się 

niezależnym budynkiem, czy niezależnego baptysterium. Wnętrze świątyni również ulega 

zmianom. Ponieważ kościoły okresu renesansu ukierunkowane były na odbiorcę, 

przyciągały bogactwem form, a rozplanowanie wnętrza cechowały przepych i misterne 

                                                           
115

 Ibidem, s. 106. 
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dekoracje. Zrezygnowano z długiego prezbiterium. Ołtarz z nastawą został umiejscowiony 

na osi głównej kościoła bez oddzielania go od strefy nawy głównej, stając się bardziej 

dostępny dla wiernych. Formalizacja w sprawowaniu liturgii staje się przyczynkiem do 

powstania modelu kościoła podporządkowanego rodzącej się kulturze świeckiej
116

, co 

spowodowało, że stracił swoją strzelistość i tym samym zmieniła się również jego skala. 

Kościoły stały się świątyniami miejskimi i częścią przestrzeni publicznej. Były bardziej 

salami religijnej debaty niż miejscem sprawowania Eucharystii. Kolebką architektury 

renesansowej XV w. staje się Rzym z Bazyliką św. Piotra i Pawła w Watykanie. Dzieło 

Bramantego, Rafaela i Michała Anioła (kontynuowane przez kolejno takich architektów 

jak Pirro Ligorio, Vignola, Giacomo della Porta, Domenico Fontana, Giovanniego Fontanę 

i Carlo Maderno) staje się przykładem wielkiej myśli twórczej i geniuszu architektów 

tamtego okresu.  

Przejście od architektury kościołów renesansu do baroku następuje niezwykle 

płynnie. Nie zachodzi zasadnicza zmiana formy i konstrukcji świątyń. Kościoły baroku 

były sztuką na wskroś katolicką, a ruch kontrreformacji i odnowy religijnej przyczynił się 

do ukształtowania architektury, która poprzez swoją dekorację przenosi widza w świat 

sztuki sakralnej. Sedno stylu barokowego leży w rozczłonkowaniu bryły i niezwykłej 

dekoracyjności wnętrz. Kościoły stały się wysokie i ozdobne, lecz nie poprzez zabiegi 

konstrukcyjne, ale dzięki iluzji i fałszywej perspektywie
117

. Zastosowanie forteli 

optycznych zaowocowało takimi elementami jak drewniane kolumny, które dzięki 

dekoracji malarskiej udawały marmurowe. Głębię przestrzeni uzyskiwano poprzez 

malarstwo iluzjonistyczne, a podpory kopuł ukrywano za dodatkowymi ścianami 

i gzymsami. Dzięki zastosowaniu bogatej ornamentyki położono nacisk na sprawowanie 

i ekspresję nabożeństwa, ponieważ architektura sakralna epoki baroku głównie kieruje 

wiernych ku poznaniu tajemnicy prawdy absolutnej
118

. Elementy wyposażenia wnętrz 

w postaci bogato zdobionych ołtarzy, rozbudowanych prospektów organowych, 

ekspresyjnych rzeźbionych ambon stają się częścią świątyni. Architektura świątyń baroku 

to przede wszystkim zabawa formą i detalem. Zdecydowanie faworyzowano budowle 

centralne. Zaczęto eksperymentować z planami budowli, wprowadzając układy oparte na 

elipsie. Sklepienia często budowano z walców eliptycznych
119

. Dynamicznie kształtowane 

fasady kościołów przyczyniły się do stworzenia swojego rodzaju teatralności świątyń. 
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 Ibidem, s. 107. 
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 E. Norman, op. cit., s. 216. 
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 Ibidem, s. 211. 
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 T. Broniewski, op. cit., s. 341. 
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Wyśmienitym przykładem takiego typu rozwiązań jest kościół San Carlo alle Quattro 

Fontane w Rzymie wzniesiony w latach 1637–1647 przez mistrza barokowej architektury 

Gianlorenzo Berniniego czy kościół Il Gesù w Rzymie zaprojektowany przez wybitnego 

architekta Giacomo Barozzi da Vignolę
120

. Zarówno ukształtowanie elewacji tego 

kościoła, jak i rozplanowanie na planie krzyża łacińskiego, z szeroką nawą, płytkimi 

kaplicami, krótkim prezbiterium z ołtarzem na podwyższeniu oraz kopułą na przecięciu 

ramion krzyża, stanowiło model, który był chętnie powielany w innych krajach. Oprócz 

oprawy zewnętrznej świątyń architektów interesowało również ich otoczenie. Stało się to 

za sprawą rozwoju myśli urbanistycznej.  

a)                                                                        b) 
                     

                      
 

Ryc. 2.15. 
Kościół Il Gesù w Rzymie: 

a) widok na fasadę 

b) plan kościoła 

Na pierwszy plan wysuwa się projektowanie wnętrz urbanistycznych, placów 

i parków, związane z architekturą budynków. Z dużą starannością dobierano wielkość 

i kształt dominant, wprowadzano świadome otwarcia przestrzeni i skróty perspektywiczne. 

Tworzono swoistą scenografię dla otoczenia, a kościoły stały się ich częścią. W okresie 

baroku miejsca pod budowę świątyni poddawano głębokiej analizie. Obiekty sakralne stały 

                                                           
120

 Co ciekawe, fasada kościoła nie została wykonana w oparciu o projekt de Vignoli. Wzniesiono ją dopiero 

po śmierci artysty na drodze konkursu, który wygrał Giacomo della Porta; cyt. za: A. Bochnak, Historia 

Sztuki Nowożytnej Tom II, PWN, Warszawa–Kraków 1970, s. 13. 
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się elementem przestrzeni miejskiej
121

 poprzez przemyślany sposób ich ekspozycji. Już nie 

były tylko budynkami dla sprawowania kultu. Tworzyły pełne założenia z placami, 

schodami i fontannami, które wyznaczając nową jakość w przestrzeni miejskiej, 

przyczyniały się do ich ekspozycji w tkance urbanistycznej. Często lokowane je na 

zamknięciu osi widokowych ulic, dzięki czemu eksponowano ich fasady, a kopuły 

osadzone na bębnie stanowiły dominantę w przestrzeni. Popularnym rozwiązaniem do 

budowania przestrzeni przed świątyniami stała się koncepcja „świętych schodów”
122

, które 

symbolicznie miały prowadzić ku zbawieniu. Taki zabieg wprowadzono przed kościołem 

Trinità dei Monti w Rzymie (projektu Carla Maderny), który stoi na osi Schodów 

Hiszpańskich, łącząc plac z kościołem. Dzięki temu rozwiązaniu świątynia zamyka 

perspektywę placu, stając się jego dominantą.  

 

Ryc. 2.16. 

Widok na fasadę kościoła Trinità dei Monti w Rzymie 
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 B. Malinowska-Petelenz, op. cit., s. 16. 
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 E. Norman, op. cit., s. 220. 
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Budowanie kościołów fasadą do placu, tak aby zamykała ona ulice, jest typowe dla 

epoki baroku
123

. Niewątpliwe przykładem takiej świadomej ekspozycji kościoła 

w przestrzeni miasta jest zaprojektowany przez Berniniego plac przed Bazyliką św. Piotra 

w Rzymie. Zastosowanie eliptycznego układu otoczonego poczwórną kolumnadą, 

obniżenie terenu oraz rozwarcie ścian placu przed samą Bazyliką powoduje, że największa 

świątynia Rzymu staje się znakiem w przestrzeni miasta, której nie sposób pomylić 

z żadnym innym budynkiem.  

 

Ryc. 2.17. 

Plac św. Piotra w Rzymie z widokiem na Bazylikę 

Budowniczowie tworzący na ziemiach polskich chętnie czerpali z doświadczeń 

architektury włoskiej, adaptując rozwiązania do swoich potrzeb. Dzieje się to głównie za 

sprawą zakonu jezuitów, którzy sprowadzeni do Polski w 1564 r., do własnej architektury 

dodawali włoskie rozwiązania. To za sprawą zakonu powstają w Polsce pierwsze kościoły 

barokowe: Kolegiata Bożego Ciała – dawny kościół św. Jana w Jarosławiu (1582–1594), 

Kościół Bożego Ciała Towarzystwa Jezusowego (1587–1599) Giovanniego Marii 

Bernardoniego w Nieświeżu czy Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty 

w Lublinie (1586–1604), której budowę dokończył Michał Hinz, uczeń Giuseppe Brizia. 

Dzięki zakonowi powstają kościoły, które w większym lub mniejszym stopniu 

przypominają rozwiązania zastosowane we włoskim kościele Il Gesù
124

, a kościół św. 

Piotra i Pawła w Krakowie (autorstwa Giovanniego Britiusa i ukończony przez 
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 A. Bochnak, op. cit., s. 15. 
124

 Być może wpływ na to miał fakt, że plany budowli zatwierdzano w Rzymie. 
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Giovanniego Trevano w 1608 r.) w zasadzie staje się jego mniejszą kopią. Kościoły 

jezuitów nie są tak bogato zdobione i dekorowane jak włoskie, przez co wnętrza świątyń są 

bardziej przejrzyste i czyste. Rozpowszechnia się w Polsce typ kościoła jednonawowego 

z bocznymi kaplicami. Bardzo popularne staje się wznoszenie kaplic rodowych. Do 

znamienitszych przykładów należy zaliczyć kaplicę królewską Wazów w Katedrze 

Wawelskiej w Krakowie wzniesioną za panowania Zygmunta III Wazy. 

 

 

 

a)    b)     c) 

                        
Ryc. 2.18. 

Królewska Kaplica Zygmuntowska na Wawelu: 

a) rzut 

b) przekrój 

c) elewacja 

Początek XVII w. cechuje rozbudowa dawnych kolegiów i budowa nowych 

(Sandomierz, Lublin, Warszawa, Kalisz itd.) Obok podłużnych kościołów barokowych 

powstają rozwiązania oparte na planie wieloboku lub krzyża greckiego (Sakramentki i św. 

Bonifacy w Warszawie, kaplica królewska w Gdańsku i inne) Nieobce są również 

rozwiązania wkomponowywania świątyń w przestrzeń miasta, np. tworzenie palców przed 

kościołami czy lokowania kościołów na zamknięciach ulic, dzięki czemu stają się ich 

dominantą
125

. Świątynie epoki baroku stały się więc pałacami dedykowanymi Bogu
126

, 
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 Takim przykładem może być kościół oo. Pijarów pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie ulokowany 

na zamknięciu ul. św. Jana [przyp. aut]. 
126

 J. Rabiej, op. cit., s. 72. 
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a kościoły i zespoły klasztorne przybrały postać pałaców wiary
127

, zmieniając wygląd 

miast i nadając im nową jakość. Współistnieją z układem urbanistycznym, będąc 

jednocześnie „elementem” wyeksponowanym i harmonijnie osadzonym 

i korespondującym z miejscem powstania. 

 

 

Ryc. 2.19. 

„Perła polskiego baroku”, fasada kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w zespole klasztornym oo. Pijarów 

zamykająca kompozycyjnie oś ul. św. Jana w Krakowie 

2.6. Kościoły epoki oświecenia  

Kolejne epoki, w tym XVIII i XIX w., w wyniku postępu technicznego przynoszą 

zamiany w kształtowaniu się architektury kościelnej. Powstał ruch, który zdecydowanie 

odszedł od apoteozy barokowego symbolizmu i mistycyzmu
128

, kierując się bardziej ku 
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stylowi niż religii, a architekci wybierali świadomie kierunek, w jakim wznosili swoje 

budowle niezależnie od własnych przekonań religijnych
129

. Czerpano z architektury 

antyku, wznosząc całe fasady w duchu greckich świątyń. Wpływ na ukształtowanie się 

nowej estetyki miało odkrycie w rzymskim Herkulanum zespołu antycznych ruin w 1738 r. 

Grecka estetyka powróciła w architekturze ze zdwojoną siłą, stając się przyczynkiem do 

powstania surowych monumentalnych konstrukcji z oszczędną dekoracją. Następuje 

fascynacja nowymi formami i bryłami geometrycznymi, takimi jak kula, sześcian czy 

piramida, i powrót do czerpania z symboliki pogańskiej. To okres poszukiwań formy 

prostej i bezpretensjonalnej.  

 

Ryc. 2.20. 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach wybudowany w latach 1801–1803. Pierwotnie pełnił funkcję 

kaplicy pałacowej Książąt Czartoryskich z  widocznymi wpływami architektury antycznej 

Architektura kościelna nawiązuje w dużej mierze do formy sztuki świeckiej. 

Budowle sakralne tej epoki przypominają pogańskie świątynie, z czasem zostają 

zamienione na świątynię rozumu będącą miejscem zwyczajowej obrzędowości, salą 

muzealną dla wspominania wielkich oraz przestrzenią służącą politycznej integracji 

państwa
130

. Ten proces dechrystianizacji
131

 widoczny jest w próbach podporządkowaniu 

religii celom politycznym i tendencji do burzenia świątyń katolickich lub zamiany ich 
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w świeckie cele. Ze świątyń znikają figury i relikwie świętych, wnętrza stają się czyste 

i pozbawione zbędnych zdobień. Obrazy z przedstawieniem świętych ustępują urnom, 

wazonom i łamanym kolumnom, z wyraźną tendencją do odchodzenia od ekspozycji 

misterium Eucharystii we wnętrzu. Ich niejaką „pogańskość” manifestuje się 

w planowaniu rzutu kościoła na planie koła, co jest jednoznacznym nawiązaniem do 

rzymskiej świątyni. Pozostawia się budowlom sakralnym kopułę, co stanowi wyróżnik ich 

funkcji
132

, a paryski Panteon staje się typowym przykładem budowli sakralnej epoki 

oświecenia. Epoka klasycyzmu wykształciła ruch stylistyczny, a nie religijny. Okres 

romantyzmu i oświecenia przynosi czas przemiany miejsc świętych na rzecz zgromadzeń 

narodowych czy miejsc zborów laickich. To czas desakralizacji świątyń. W XIX w. nowe 

nurty, które miały swoich zwolenników, przyczyniają się do powstania nowego stylu 

w kształtowaniu świątyń zwanego negotykiem, utożsamianym z epoką wiary
133

, 

i powrotem do budowli kościoła jako Domu Bożego
134

. Widoczna jest tendencja powrotu 

do silnych i strzelistych form wież i architektury nawiązującej do monumentalnego gotyku 

w połączeniu z czystością form klasycystycznych. Wielkim propagatorem powrotu tego 

stylu byli m.in. francuski architekt i konserwator zabytków Eugène Emmanuel Viollet-le-

Duc czy pracujący na terenie Prus Karl Friedrich Schinkel, który twierdził, że gotyk był 

duszą niemieckiej tożsamości narodowej
135

. Miłośnicy tej architektury przy wznoszeniu 

budowli sakralnych eksponowali elementy konstrukcyjne, z którymi łączyli elementy 

dekoracyjne, niejednokrotnie kopiując je na wzór oryginalnych gotyckich przy 

zastosowaniu nowoczesnego materiału, np. stiuku. W tym czasie na ziemiach polskich 

architekci poszukiwali narodowej odmiany gotyku
136

. Znany krakowski architekt Jan-Sas 

Zubrzycki wznosi swoje pierwsze kościoły w Szczurowej (1887–1893), Trześni (kościół 

pw. Świętej Rodziny) w powiecie tarnobrzeskim, łącząc neoromańskie okna i portal 

z neogotyckimi skarpami
137

, czy realizuje w Krakowie kościół św. Józefa, 

wkomponowując go w zastany układ Rynku Podgórskiego. 
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a)           b) 

 
Ryc. 2.21. 
Przykłady kościołów wzniesionych w stylu neogotyku 

a) kościół pw. św. Józefa w Krakowie, wg projektu Jana Sasa Zubrzyckiego 

b) kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej projektu Teodora 

Talowskiego  

Pomimo tendencji do interpretacji rozwiązań stosownych w renesansie czy 

czerpania z wzorców rzymskich, w tym kompilacji stylów poszczególnych epok, kościoły 

XIX-wieczne wciąż zaznaczają swoją obecność w krajobrazie zarówno tym 

zurbanizowanym, jak i mniej formalnym, np w założeniach dworsko-parkowych (dotyczy 

to przede wszystkim architektury rodzinnych kaplic i mauzoleów). Ich charakterystyczna 

bryła oraz skala składają się na krajobraz kulturowy. 

Czasy nam współczesne to poszukiwania nowej formy i ekspresji, odrzucenie 

tradycyjnej formy wyrazu i poszukiwania nowych poprzez konstrukcję i nowoczesny 

materiał, jakim jest beton i szkło. Tradycyjny układ podłużny ustępuje pola układom 

centralnym, co może być wyrazem tęsknoty za jednoczeniem wspólnoty wiernych. 

Jednakże zagadnienie współczesnej architektury kościelnej pozostaje poza strefą badań. 
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Kościół w przestrzeni to symbol, znak kościoła-społeczności
138

. Jego architektura 

jest widoczna zarówno w panoramach miast, jak i pejzażach kulturowych miasteczek i wsi. 

W strukturze miejskiej wyrasta ponad dachy zabudowań, natomiast w terenach 

okołomiejskich jego bryła dominuje nad okolicą. Oglądane kościoły w panoramie miast 

stają się znakami semantycznymi w wymiarze pionowym
139

. Widoczna wieża ponad 

koronką dachów miejskich zabudowań to punkt odniesienia, pozwalający na orientację 

w przestrzeni. Architektura fasady pozwala zaś odróżnić sacrum od profanum. 

Konstrukcja, bryła oraz miejsce lokalizacji są wypadkową dla określenia kościoła jako 

obiektu monumentalnego. Stał się wzorcem, a wszędzie, gdzie się pojawiał, był symbolem 

tak jednoznacznym, iż w jakiejkolwiek panoramie od razu możliwym do rozpoznania. 

W mieście odgrywa on rolę świadectwa kulturowego i duchowego, łącząc kulturę, 

architekturę i sztukę
140

. Staje się formą mocną
141

 w przestrzeni i buduje tożsamość miejsca, 

swoiste genius loci
142

, tworząc kanon miejsca
143

 specjalnie wyróżnionego. Oprócz 

dominanty w krajobrazie tym otwartym i tym zamkniętym jest miejscem symbolicznym, 

elementem materialnym i niematerialnym związanym z kulturą każdego narodu 

i wspólnoty do niego należącej. Jego wymiar jest o wiele głębszy niźli jedynie 

odziaływanie poprzez bryłę, wpływa przede wszystkim na nasze pierwotne dążenie do 

stanowienia wspólnoty i przez ten fakt jest znakiem w przestrzeni. Stanowi dziedzictwo 

kulturowe o szerszym niż tylko materialnym znaczeniu. 
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Rozdział III 
 

STRUKTURA I ORGANIZACJA PRZESTRZENI 

KOŚCIELNEJ W KOŚCIOŁACH 

ZACHODNIOCHRZEŚCIAJAŃSKICH 
 

1. Ogólne zasady rozplanowania wnętrza kościelnego 

Aby dobrze zaplanować oraz adaptować do nowych funkcji wnętrze jakiegokolwiek 

historycznego obiektu, musimy być świadomi zarówno jego uwarunkowań historycznych, 

jak i zastanych rozwiązań przestrzennych Nie ma możliwości całkowitego odrzucenia 

estetyki wnętrza kościelnego i wprowadzenia nowej funkcji bez chociażby dalekich 

nawiązań w formie symboliki czy uwypuklenia jego charakterystycznych stref sacrum 

Funkcja inna niż kościelna w XX w. świątyni jest względnie nowym zjawiskiem. 

Natomiast przy założeniach, iż szanujemy znaczenie i symbolikę poszczególnych stref 

świątyni, pozostaje bardzo twórczym tematem do dalszych prac adaptacyjnych. Ze 

względu na specyfikę wnętrz obiektów sakralnych zagadnienia związane z kształtowaniem 

przestrzeni kościelnej w kontekście przyszłych adaptacji są niezwykle istotne. Prawidłowe 

rozlokowanie nowych funkcji w miejscach byłych stref symboli kościelnych ma znaczenie 

dla naszego odbioru zarówno podświadomego, związanego z poszanowaniem miejsc 

sacrum, jak i estetycznego w kontekście odbioru nowego wnętrza wraz z odpowiedzią na 

potrzebę jego adaptacji do nowej funkcji. Na zasadnicze rozplanowanie wnętrza 

kościelnego wpłynął przede wszystkim obrzęd eucharystyczny. Kanon mszy ustalił się 

w swoich zarysach zasadniczych dopiero około 370 r. za pontyfikatu Damazego. Zgodnie 

z wprowadzeniem do części pontyfikału rzymskiego zatytułowanego Ordo dedicationis 

ecclesiae et altaris (Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza) do zasadniczych funkcji 

budynku kościelnego należą: zbieranie się wspólnoty, sprawowanie Eucharystii, czyli 

aktualizacja dzieła zbawienia, słuchanie i głoszenie słowa Bożego, wspólna modlitwa, 

przyjmowanie sakramentów. W aspekcie historycznym sobór trydencki zwołany w 1545 r. 

przez papieża Pawła III i  trwający 18 lat, sprecyzował wiele dogmatów doktryny 

katolickiej i dokonał reformy Kościoła. Ustalono kanony dotyczące zarówno wiary, kultu, 

sakramentów, jak i rozplanowania wnętrza świątyni. Uczestnicy soboru ustalili surowe 

normy, jakimi miała się posługiwać sztuka sakralna pod względem jakości stylu i treści. 

Na przestrzeni wieków estetyka ta, w obszarze wnętrza, przechodziła wiele przemian. 

Główne zmiany, które wpłynęły na architekturę wnętrza, ustalono podczas Soboru 
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Watykańskiego II (1962–1965, na którym wprowadzono nowy porządek mszy obrządku 

łacińskiego (Novus Ordo Misae). Nowe zasady zostały ogłoszone przez Pawła VI 

w 1969 r. W konstytucji apostolskiej Missale Romanum. Dopuszczono między innymi 

możliwość sprawowania w liturgii w językach innych niż łacińskim (języki ojczyste), 

sprawowanie mszy frontem do wiernych oraz zmieniono ustawienie ołtarza 

w prezbiterium, lokując go w jego centrum. 

Przestrzeń do modlitwy, czyli spotkania z Bogiem, z definicji jest sakralna
144

, 

a świątynia i jej struktura są logicznie uporządkowane. Wpływ na jej kształt ma symbolika 

widoczna zarówno w bryle, jak i we wnętrzu. Układ kościoła przedstawia ciało ludzkie. 

Przestrzeń ogrodzona, czyli miejsce, gdzie usytuowany jest ołtarz, odpowiada głowie, 

transept – ramionom, pozostała część świątyni rozciąga się zaś ku zachodowi – reszcie 

ciała
145

. W rzucie kościół możemy odczytać jako Ciało Chrystusa Boga-Człowieka 

z rozpostartymi rękoma jako transept, głową – prezbiterium, ołtarzem – sercem oraz 

korpusem wpisującym się w strukturę nawy.  

 

Ryc. 3.1.  

Charakterystyczny plan kościoła oparty na postaci ludzkiej wg. Francesco di Giorgio, koniec XV w.  

Układ ten wskazuje wyraźnie na podział wnętrza kościelnego na strefy, które 

niezależnie od przekształceń brył kościelnych są stałymi elementami występującymi 
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w świątyniach chrześcijańskich. Najważniejszym miejscem jest prezbiterium
146

 – strefa 

sprawowania Eucharystii z trzema ważnymi elementami składowymi: ołtarzem – misja 

kapłańska, amboną – misja prorocka – i miejscem przewodniczenia – misja królewska
147

. 

Drugim elementem jest główny korpus nawowy, przeznaczony do zgromadzeń wiernych. 

Kształt, wielkość i konstrukcja naw przez wieki ewoluowała, wpływając na wygląd 

i kształt bryły kościelnej. Niezależnie jednak od jej przekształceń umieszczone są w niej 

stałe elementy takie jak: miejsce sprawowania sakramentu chrztu z chrzcielnicą, czyli. 

strefa baptysteryjna, miejsce pojednania z Bogiem wraz z konfesjonałami – strefa pokuty – 

oraz miejsce przeznaczone na chór (dawnej zwany scholą), śpiew solowy czy miejsce dla 

organów – strefę muzyki. Kolejnym ważnym elementem nawy jest strefa wejścia, która 

nawiązuje do symbolicznego przejścia pomiędzy sacrum i profanum. Przestrzeń ta pełna 

jest symboliki i odniesień do liturgii. Jednym z nich był akt oczyszczenia czyli obmycia 

wodą święconą, związany z aktem chrztu świętego. Obszar ten składa się z kruchty 

będącej częścią nawy lub wydzielonym pomieszczeniem w formie przedsionka. Ostatnim 

niezwykle symbolicznym elementem jest strefa bramy, czyli główne wejście do kościoła. 

Miejsce, po którego przekroczeniu rozpoczyna się nasze spotkanie z Bogiem. Oczywiście 

wiele z wymienionych stref poprzez rozwój architektury kościelnej, jak również doktryny 

sprawowania mszy świętych, ulegało rozbudowie i przeobrażeniom. Niektóre z nich były 

dokładane, inne ujmowane. Jednak podstawowe zasady pozostały, wykształcając wzorzec 

kościoła katolickiego i wciąż pozostając symbolami charakterystycznymi dla kształtowania 

przestrzeni. Niewątpliwie kościół był i jest budowlą niedającą się pomylić z żadnym 

innym budynkiem. Bryła kościelna była tak projektowana i lokowana, aby wierni 

wkraczający do świątyni byli przygotowani na kontakt z Bogiem, a stopniowe 

przekraczanie przestrzeni sakralnej pozwalało na odczytywanie hierarchii elementów oraz 

ich symboliczną wymowę
148

. Wędrówkę po tym mistycznym wnętrzu rozpoczynamy, 

przekraczając bramę wejściową. 
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1.1. Brama – Portal 

Pierwszym elementem, z którym spotykamy się w naszej podróży do kościoła oraz po jego 

wnętrzu, jest Strefa Wejścia. Już od przedsionka do sanktuarium wierny kroczy „drogą 

zbawienia”
149

 i jest wprowadzony poprzez portal wejściowy ze strefy ziemskiej ku boskiej. 

Jako że świątynia obrazuje Ciało Chrystusa, wejście również musi symbolizować 

Chrystusa
150

: Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony
151

 (J 10,7 

BT). Tak więc portal jest miejscem oddzielającym przestrzeń sakralną od otaczającego 

świata jako Domus Dei et Porta Coeli (Rdz. 28,17) – progu, przez który człowiek, 

wstępując, opuszcza świat doczesny, by następnie wejść w świat wieczności
152

. Jego 

symbolikę uświadamia również obrzęd konsekracji kościoła, gdy biskup namaszcza 

węgary świętym krzyżmem, mówiąc: Niech ta brama będzie błogosławiona i uświęcona… 

niech będzie znakiem zbawienia i pokoju; niech będzie bramą pokoju za wstawiennictwem 

Tego, który siebie nazwał Bramą, Naszego Pana Jezusa Chrystusa”
153

. Już w starożytnych 

budowlach sakralnych brama reprezentowała mieszkanie bóstwa, dom niebieski wreszcie 

samo niebo
154

. W średniowieczu było  symbolicznym miejscem pokuty
155

. To właśnie 

przed grzesznikami zamykano wrota kościelne i dopiero rytuał spełnienia nakazanej 

ekspiacji pozwalał im na wstąpienie do świątyni. W Biblii brama to symbol potęgi, a jej 

zamknięcie chroniło przed nieprzyjaciółmi. Jest w niej także mowa o bramach Szeolu, 

które nie pozwalają wyjść, a otworzyć je może jedynie Bóg. Zmiłuj się nade mną, Panie, 

spójrz, jak mnie poniżają ci, którzy mnie nienawidzą. Ty, co mnie wyprowadzasz z bram 

śmierci, bym głosił całą Twą chwałę w bramach Córy Syjońskiej i weselił się Twoja 

pomocą (Ps 9,14, 15). Tak więc wejście do świątyni jest już samo w sobie aktem przejścia 

pomiędzy sacrum i profanum, a jego bogata ornamentyka nawiązuje do symboliki 

chrześcijańskiej. Człowiek zbliżający się do kościoła musi poczuć bliskość Boga
156

, 

przygotować się na atmosferę modlitwy, czyli dostrzec znak zewnętrzny odróżniający 

fasadę zwykłego budynku od miejsca modlitwy. Wejście spełnia więc formę znaku 

zewnętrznego
157

, odcinając świeckie zewnętrze od świętego wnętrza. W minionych 
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wiekach portal był należycie dowartościowany
158

, a jego architektura odzwierciedlała 

charakterystykę całej budowli czy to poprzez ciężkie konstrukcje schodkowo-łukowe 

stosowane w kościołach romańskich, czy strzeliste, ekspresyjne i potężne w swej 

wymowie portale gotyckie. Portale kościołów zabytkowych są niezwykle plastyczne 

i dekoracyjne.  

 

 

Ryc. 3.2. 

Portal romański z kościoła w opactwie Vézelay w Burgundii  

Możemy znaleźć w ich architekturze takie elementy jak: archiwolty, tympanon, 

nadproże, filar środkowy, boczne ościeża, cokół
159

 oraz symboliczne wypełnienia 

dekoracyjne w postaci rzeźby i malarstwa. W czasach braku piśmiennictwa głównym 

zadaniem przedstawień figuralnych umieszczonych w portalach miała być przede 

                                                           
158

 Ibidem. 
159

 W. Wawrzyniak, op. cit., s. 74. 
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wszystkim dydaktyka, a stosowana w tym celu ornamentyka i stylistyka zawierały 

niezmienne elementy
160

. Tendencja ta jest widoczna w szczególności w ornamentyce 

średniowiecznej, która z reguły miała przybliżać paradygmaty wiary i głosić potęgę 

Stwórcy
161

. Tak więc zazwyczaj przestrzeń tympanonu wypełnia postać Chrystusa 

w chwale – Pantrokratora
162

 – lub przedstawienia w kontekście Sądu Ostatecznego, 

Wniebowstąpienia czy ukazania Chrystusa na Tronie, jak choćby przedstawienie 

w zwieńczeniu tympanonu wotywnego Jaksy z XII w.
163

  

 

Ryc. 3.3. 

Tympanon Jaksy, obecnie w zbiorach Muzeum Architektury we Wrocławiu  

Niekiedy po bokach Chrystusa umieszczone są postacie zwierząt, chóry anielskie 

czy postacie świętych np. św. Jana i św. Michała. Archiwolty otaczające tympanon 

przeważnie ukazują motywy roślinne nawiązujące do winorośli
164

 lub też znaki zodiaku. 

Pełnią one funkcje nawiązań do symboliki kosmosu i nieba. Niebo przedstawia ruch 

życia
165

, fakt obrotu Ziemi i następujących po sobie pór roku
166

 wraz z symbolicznymi 
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 J. Hani, op. cit., s. 87. 
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 W. Wawrzyniak, op. cit., s. 73. 
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 Tympanon Jaksy datowany jest pomiędzy 1160 a 1163 r. i pochodzi z kaplicy pw. św. Archanioła Michała 
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Chrystusa umieszczona jest w mandroli, którą otacza napis: IANVA SVM UITE PER ME QVICVMq VENITE 

(Jam wrota żywota, wnijdziecie przeze mnie wszyscy). Chrystusowi towarzyszą postacie fundatorów: po 

stronie prawej Bolesława Kędzierzawego i jego syna Leszka, po lewej stronie postać Jaksy, trzymającego 

w dłoniach model świątyni, i jego żony Agaty. Cyt. za: 50 lat Muzeum Architektury we Wrocławiu, praca 

zbiorowa pod red. W. Moniak i G. Sadowskiej, Wrocław 2015.  
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 J. Hani, op. cit., s. 88. 
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przejściami pomiędzy letnim i zimowym przesileniem w przyrodzie. Nawiązanie do 

Bramy Nieba jest tu widoczne, jako że Chrystus i Bóg Ojciec w Biblii nazywani są 

słońcem czy światłością, [b]o Jahwe Bóg jest słońcem i tarczą (Ps 84:12). Nierzadko 

bogate dekoracje kamienne portali są malowane
167

, a symbole tam widoczne przez fakt 

umieszczenia ich w Strefie Wejścia, czyli początku drogi, miały popularyzować 

wydarzenia i postacie tam przedstawione. Symboliczne jest również umieszczenie portalu 

głównego na frontonie kościoła od strony zachodu
168

. To właśnie na zachód podążali Trzej 

Królowie, aby oddać pokłon Chrystusowi, a wierni poprzez przekroczenie bramy drzwi 

zachodnich
169

 kierują się ku ołtarzowi umiejscowionemu na wschodzie. Ornamentyka 

chrystologiczna nie ograniczała się jedynie do kamiennych portali. Obramiał on bowiem 

wrota kościelne, które również były niejednokrotnie rzeźbioną katechezą
170

. Na drzwiach 

do katedr i kościołów przedstawiano żywoty świętych
171

 i opisywano podstawowe prawdy 

nauk chrześcijańskich. Tak więc obok kamiennej rzeźby fasady stanowią ważny element 

sztuki liturgicznej. Element bramy-symbolu występuje przez wieki niezależnie od stylów 

architektonicznych. Przemawia swoim wyrazem artystycznym kształtowanym przez 

artystów-rzeźbiarzy, stając się swoistym dziełem sztuki zapraszającym do poznania 

wnętrza kościoła. Tak więc wejście do świątyni ma nie tylko znaczenie praktyczne jako 

wejście i wyjście, ale przede wszystkim ma przywodzić na myśl bramę do nieba
172

 jako 

mistyczne i uświęcone miejsce. Przejście przez tę bramę jest pewną decyzją, która 

wielokrotnie powtarza się w architektonicznym sposobie kształtowania świątyni
173

. 

Jednocześnie, przekraczając bramę kościoła, pielgrzym dokonuje symbolicznego przejścia 

i spełnia gest sakralny
174

 obmycia, a znak krzyża uczyniony wodą jest rytuałem 

oczyszczenia i uświęcenia
175

.  
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a)            b) 

            

  
   

Ryc. 3.4. 

Gotycki portal zachodni kościoła pw. św. Bernardyna we Wrocławiu:  

a) rysunek Heinrichego Mützela z 1823 r.  

b) stan obecny, fot. M. Łanowiecki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
Wydział Architektury, Poznań 2014, s.  91, http://repozytorium.put.poznan.pl/Content/313064/index.pdf,  

dostęp: 20.04.2018. 
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Ryc. 3.5. 

Gotycki niezwykle rozbudowany portal Bazyliki pw. św. Serwacego w Maastricht w Holandii  
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1.2. Kruchta 

Miejscem rozpoczęcia wędrówki i przygotowania do spotkania z Bogiem jest przedsionek 

kościelny – kruchta – nartex, która jest miejscem kulminacyjnym całej części 

wprowadzającej do świątyni i strefą graniczną ze światem zewnętrznym obiektu
176

.  

Nie jest to jednakże tylko przedsionek służący zabezpieczeniu przed warunkami 

atmosferycznymi, ale przede wszystkich symboliczna przestrzeń. Tu następuje przejście 

przez bramę oddzielającą ostateczne zewnętrzne profanum od wiecznego 

sacrum
177

.W dawnych czasach miejsce to przeznaczone było również dla pokutujących. 

Jako że przedsionki są miejscem przekraczania progów kościoła
178

, przejścia z hałasu 

i niepokoju do miejsca spotkania z Bogiem, musi nastąpić niejako przygotowanie do tego 

aktu w postaci symbolicznego obmycia z grzechu tzw. „małej ablucji”, czyli 

przypomnienie i w pewnej mierze odnowienie chrztu
179

. Ten symboliczny gest nawiązuje 

do symboliki chrześcijańskiej łaski chrztu świętego, czyli pierwotnej praktyki 

oczyszczania się przed zbliżeniem do ołtarza oraz przed modlitwą
180

. Stąd umieszczane 

w kruchcie wiszące lub stojące kropielnice
181

. 

 a)     b)       c) 

          

             
 

Ryc. 3.6. 

Przykłady kropielnic:  

a) stojąca kropielnica w kościele pw. matki Boskiej Częstochowskiej w Łukcie  

b) kropielnica z kościoła w Strzelnie 

c) malutka kropielnica w kruchcie kościoła św. Andrzeja w Krakowie  
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 Wcześniej, przed świątyniami rytuał oczyszczenia odbywał się w specjalnych do tego celu 

przeznczonych zbiornikach wody lub fontannach. Fontanny z czasem zastąpiły 

kropielnice, które ustawiano w wejściach do kościołów. Misy z wodą poświęconą 

umieszczano jako wolnostojące elementy na postumencie lub wmurowywano w ścianę. 

Z reguły wykonane były z marmuru czy kamienia naturalnego, często licznie zdobione, 

przybierające kształt okrągły, oktogonalny lub muszli
182

 jako nawiązanie do symboliki 

źródła. Z biegiem czasu kropielnice przesuwane były również w głąb kościoła 

i umieszczane przy nawach głównych. Kruchta oddzielona jest od głównej nawy 

najczęściej drzwiami lub w większych kościołach ozdobną kratą z ustawionymi za nią 

klęcznikami służącymi wiernym, którzy podczas dnia mogą się tam pomodlić widząc 

wnętrze kościoła wraz z ołtarzem oraz tabernakulum. 

a)       b) 

     

  
Ryc. 3.7. 

Przykłady krucht w kościołach: 

a) neogotycka kruchta kościoła  pw. św. Józefa w Krakowie 

b) kruchta w Bazylice Bożego Ciała  w Krakowie. Obie kruchty w formie wydzielonych pomieszczeń  

W drewnianych kościołach kruchta występuje jako oddzielne pomieszczenie, 

stanowiąc dolną kondygnację wieży dobudowanej do głównej bryły kościoła. Przedsionek 
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ten ma często obniżony sufit, a zlokalizowane tam schody prowadzą na chór. Po Soborze 

Watykańskim II zmieniła się jej funkcja. Często w przedsionku umieszczane są informacje 

zawierające dane o historii kościoła, jego poświęcenia, konsekracji lub imion założycieli 

i budowniczych
183

. Kruchta ma przygotować wiernych do spotkania z Bogiem zarówno 

poprzez znaczenie symboliczne, jak i praktyczne. Tak więc kieruje dalej pielgrzyma do 

wnętrza świątyni poprzez miejsce doświadczeń duchowych w otoczeniu wspólnoty
184

, 

jakim jest nawa kościoła. 

1.3. Nawa 

Korpus nawowy jest miejscem zgromadzenia wiernych umożliwiającym im czynny 

udział w czynnościach liturgicznych
185

. To największa część wnętrza kościelnego, a jej 

układ, wielkość, kształt wpływają na architekturę i bryłę kościoła. Posiada również 

znaczenie symboliczne jako przemieniony i uświęcony kosmos, nowa ziemia, niebo na 

ziemi
186

. Nazwa „nawa” i jej etymologia łacińska – navis – nawiązuje do statków, łodzi 

czy okrętów
187

. Wygląd oraz wystrój nawy ulegały zmianom w zależności od stylów 

architektonicznych. W świątyniach pierwszych chrześcijan wyodrębniona jest strefa ze 

stołem do odprawiania Eucharystii. Odgrywa ona rolę Wieczernika. Kolejne wieki 

przyniosły już wyraźne podziały na strefę przeznaczoną dla duchowieństwa oraz wiernych, 

co w ogólnych założeniach przetrwało do dnia dzisiejszego. Forma i kompozycja 

przestrzeni naw ulegała przeobrażeniom w zależności od stylu panującego w architekturze, 

a także wymogów sprawowania liturgii. Monumentalne nawy kościołów gotyku 

komponowane były na rzucie wydłużonego prostokąta. Ich konstrukcja kształtowała 

podniosły nastrój panujący w świątyni, również poprzez zastosowania witrażowego 

szklenia. Renesans i bogaty barok wprowadziły układy oparte na bazie elipsy czy koła, 

dodając nawom kolejne kaplice z ołtarzami bocznymi. Poprzez zastosowane dekoracje, 

malowniczość oraz nagromadzenie dzieł malarskich i rzeźbiarskich przemawiają do 

wyobraźni odbiorcy
188

. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne dla 

kształtowania architektury naw, choćby takie jak strzeliste kolumny w katedrach, światło 
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wpadające przez wiraże czy oculusy, umiejscawiane w kopułach kościołów nowożytnych, 

prowadzą wiernych do strefy Eucharystii, tam gdzie odbywa się misterium słowa. Wierny, 

przechodząc przez bramę kościoła, przekracza próg świątyni Bożej i rozpoczyna swoją 

drogę
189

 na wschód, ku lokalizacji stołu ofiarnego i miejscu lokacji największej świętości 

w kościele katolickim, jakim jest Najświętszy Sakrament. Ważną zasadą jest fakt, iż bez 

względu na formę świętość ta zawsze przylega bezpośrednio do prezbiterium
190

. Jest z nim 

związana, tworząc jeden organizm, i kieruje wiernych ku najważniejszej części świątyni. 

Pomimo zmian wprowadzonych przez Sobór Watykański II zasadnicze rozplanowanie 

nawy pozostało do dnia dzisiejszego czytelne i niezmienne, a w jej przestrzeni możemy 

wyróżnić niezmienne elementy związane z liturgią, w tym: miejsce udzielania chrztu 

świętego, miejsce sprawowania sakramentu pokuty, miejsce muzyki (chór) i miejsce 

głoszenia Słowa Bożego (ambona).  

a)      b) 

      

  
 

Ryc. 3.8. 

Przykłady  naw  gotyckich kościołów:  

a) kościół pw. św. Mikołaja (niem. Nikolaikirche) w Berlinie (obecnie muzeum)  

b) nawa kościoła św. Jana w Gdańsku, obecnie centrum kultury 
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1.4. Miejsce udzielania sakramentu chrztu świętego – Chrzcielnica  

Chrzcielnica obok ołtarza i ambony stanowi istny element wyposażenia nawy kościoła. 

Chrzest jest pierwszym sakramentem Nowego Prawa ustanowionym przez Chrystusa dla 

wszystkich ludzi, aby mogli osiągnąć życie wieczne
191

. Poprzez oczyszczenie z grzechu 

pierworodnego daje im udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa: Bo wy wszyscy, 

którzy zostali ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa (Ga 3,27)
192

. 

Wierni, którzy dokonują tego aktu wiary, stają się częścią wspólnoty kościelnej, a chrzest 

jest bramą wszystkich sakramentów
193

. W czasach wczesnochrześcijańskich nie było 

w obrębie świątyni usankcjonowanego miejsca dla jego udzielania. Przyszłych chrześcijan 

zazwyczaj chrzczono w zbiornikach wodnych
194

. Z czasem sakramentu chrztu 

dokonywano w specjalnie do tego celu przystosowanych kaplicach, zwanych 

baptysteriami, które umiejscowione były tuż obok kościoła jako odrębne budynki. Należą 

one do najstarszych pomników architektury chrześcijańskiej
195

. Miały kształt rotundy lub 

przybierały kształt oktagonalny
196

 i występowały zazwyczaj przy katedrach. Wewnątrz 

udzielano sakramentu w specjalnie do tego przeznaczonych wbudowanych w posadzkę 

basenach chrzcielnych zwanych pisciną
197

, które kształtem nawiązywały do basenów 

w łaźniach rzymskich. Sześciokątny kształt zbiorników odwoływał się do liczby 6 – 

związanej z symbolicznym wymiarem śmierci Chrystusa (szósty dzień tygodnia, czyli 

dzień Męki Pańskiej i złożenia do grobu), a więc do symbolicznej śmierci, w którą zanurza 

się neofita w momencie chrztu
198

. Zestawienie tych dwóch kształtów ośmiokątnego 

budynku z sześciokątnym basenem daje nam obraz przejścia ze śmierci do życia, 

symboliki, której tak pełno we wnętrzach kościelnych. Formę ośmioboku mają również 

naczynia do przechowywania wody święconej. Rozwój i upowszechnienie chrześcijaństwa 

pozwoliło na umiejscowienie baptysterium we wnętrzach kościołów parafialnych. 

W IX w. zbiorniki na wodę zastąpiono naczyniem stojącym wewnątrz świątyni.  
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Ryc. 3.9. 

Plan baptysterium na rzucie ośmioboku 

Miało to związek ze zmianą w ceremonii udzielania sakramentu
199

, w tym 

rozpowszechnieniem chrztu dzieci. O wyborze miejsca dla naczynia decydowała również 

biblijna symbolika chrztu, czyli wyjścia z ciemności ku światłu. Pierwsze chrzcielnice 

lokalizowano w oddzielnych kaplicach, które były lokowane po północnej stronie kościoła 

(północ – symbol zła)
200

, w pobliżu wejścia od strony zachodniej, ustawiając ją we 

wnętrzu poniżej poziomu posadzki, z prowadzącymi do niej zwykle trzema stopniami. 

Kształty chrzcielnic zmieniały się wraz z epokami. Okres romański przyniósł nam 

chrzcielnicę nawiązującą do świeckich naczyń, służących do przechowywania wody, 

w typie kotła, czaszy lub kielicha
201

, która z czasem osiągnęła bogactwo zdobień 

i motywów form. Składała się ona z części głównej, czyli czaszy z miejscem do 

przechowywania wody święconej, oraz z podstawy związanej z posadzką kościoła. 

Chrzcielnice tego okresu wykonane były głównie z kamienia. Dekoracje, którymi 

ozdabiano naczynia, są pełne symboliki. U podstawy chrzcielnicy skupia się świat grzechu 

(rzeźby węży, smoków czy lwów), natomiast sama czasza jest zdobiona symbolami 

przedstawiającymi przejście ku światłu i życiu w Chrystusie, przejściem ze świata 

ciemności ku światłu. Często możemy zauważyć również przedstawienia figuralne 

prezentujące drzewo dobra i zła, rzeźbę baranka nawiązującą do odkupienia czy też postać 

węża symbolizującego walkę dobra ze złem. Okres gotyku przynosi zbliżony do kielicha 
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kształt chrzcielnicy, która wykonana była z kamienia lub metalu. Kolejne epoki 

upraszczają tę formę i z monumentalnego naczynia mamy zwrot ku głębokiej misie. 

W renesansie wiele motywów zdobiących misy zaczerpniętych jest z antyku. Okres baroku 

i rokoko przynosi rozwój sztuki dekoracyjnej, bardziej upodobniając chrzcielnicę do 

luksusowych naczyń niż do symboliki chrześcijaństwa. Chrzcielnice umiejscawiane były 

z reguły po stronie czytania Ewangelii. Miejsca przeznaczone do chrztu lokowano również 

w kaplicach bocznych. Sobór Watykański II podniósł rangę umiejscowienia chrzcielny, 

nadając jej właściwe miejsce we wnętrzu kościelnym. Ponieważ sam sakrament dokonuje 

się w obecności wiernych, stworzono miejsce do jego celebrowania poprzez 

umiejscowienie jej w części prezbiterium koło miejsca czytania liturgii, na osi ołtarza, na 

podwyższeniu, lecz niżej niż ołtarz, lub w wydzielonej kaplicy, której wnętrze jest 

widoczne z wnętrza kościoła (czasami odgrodzone np. ozdobną kratą), czy w specjalnie do 

tego przeznaczonej kaplicy chrzcielnej. 

a)               b) 

      

  
 

Ryc. 3.10. 

Przykłady stojących chrzcielnic: 

a) chrzcielnica w Bazylice Santa Maria in Cosmedin w Rzymie  

b) chrzcielnica w kościele Santo Spirito in Sassia w Rzymie  
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a) 

 
 b) 

 
Ryc. 3.11. 

Przykłady kaplic chrzcielnych:  

a) kaplica chrzcielna w kościele pw. św. Jana w Gdańsku  

b) wnętrze baptysterium przy Bazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie  
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1.5. Miejsce sprawowania sakramentu pokuty – Konfesjonał  

Każdy kościół katolicki posiada miejsce do sprawowania sakramentu pokuty. Owo 

sprawowanie miało różne oblicza w kościele wczesnochrześcijańskim. W pierwszych 

pismach średniowiecznych miejscem dla wyznawania grzechów miała być jedynie 

świątynia, gdzie sakrament pokuty przybierał również formę publicznego wyznania 

grzechów przed całą wspólnotą. Najbardziej jednak rozpowszechnione było wyznanie 

swoich grzechów indywidualnie tylko jednemu przedstawicielowi kościoła
202

. Sobór 

Laterański IV (1215 r.) wprowadził obowiązek wyznania przynajmniej raz w roku 

kapłanowi wszystkich popełnionych grzechów. Ten nakaz był przyczynkiem do powstania 

i usankcjonowania miejsca w kościele dla sprawowania tego sakramentu. W średniowieczu 

konfesjonałem było krzesło, ustawione w widocznym miejscu, zwykle na podwyższeniu 

i w pobliżu ołtarza głównego. Z czasem jednak konieczność zapewnienia dyskrecji 

podczas wyznawania grzechów spowodowała ustawienie krzesła poza prezbiterium, 

w niszy lub w osobnej kaplicy, w nawie kościoła lub przy głównym wejściu. Kształt 

i lokalizacja konfesjonałów w naszym znaczeniu rozpowszechniły się w XVI w., po 

synodzie w Sewilli (Hiszpania) w roku 1512. Konfesjonał z kratą oddzielającą penitenta od 

spowiednika spotykamy od czasów soboru trydenckiego (1545–1563). Rituale Romanum 

z 1614 r. opisywało dokładnie miejsce sprawowania sakramentu pokuty. Konfesjonały 

były więc umieszczane w otwartych widocznych miejscach, do których wierni mieli łatwy 

dostęp, a spowiednika i penitenta miała oddzielać krata. Konfesjonały, których stylistyka 

zmieniała się przez wieki, lokowane były jak najbliżej wejścia do świątyni, w miejscach 

widocznych, tak aby nie krępowały wiernych, a jednocześnie zapewniały dyskrecję 

sakramentu. Do tej pory są umiejscawiane na ścianach bocznych nawy, przy filarach 

w pobliżu kruchty. Z czasem wytworzyły swoje style. Okres baroku ostatecznie jednak 

ukształtował je w formie, do której przetrwały do dnia dzisiejszego.  
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a)            b) 

          

  
 

c) 

 

 

d) 

  
 

Ryc. 3.12. 

Przykłady konfesjonałów  

a) barokowy konfesjonał w kościele pw. św. Andrzeja w Krakowie 

b) konfesjonał z kościoła pw. św. Katarzyny w Krakowie 

c) przykład barokowego konfesjonału w Bazylice Bożego Ciała  w Krakowie  

d) neogotycki konfesjonał z kościoła pw. św. Józefa w Krakowie 



72 
 

1.6. Chór  

Muzyka w kościele jest nieodłączną częścią liturgii. Od początków chrześcijaństwa śpiew 

był naturalną formą modlitwy
203

. W pierwszych świątyniach chrześcijańskich 

rozbrzmiewała głównie muzyka wokalna, a używanie instrumentów było zabronione
204

, 

ponieważ kojarzono je głównie z hałaśliwą muzyką pogańską. Z tego też powodu śpiew 

solowy, a następnie chóralny, był pierwszym elementem wprowadzonym do wnętrza 

kościelnego. Na taką formę miał również wpływ fakt, iż pierwsi chrześcijanie nie mogli 

sobie pozwolić na bogatą oprawę mszy świętej z uwagi na liczne prześladowania, co 

powodowało konieczność celebrowania mszy w ukryciu. Tak więc pierwszą muzykę 

kościelną wyróżniają asceza i ukierunkowanie na treść słowa, a nie na jego oprawę, 

a pierwszymi formami śpiewów kościoła były psalmy i hymny
205

. Chór śpiewaków, tzw. 

schola, zlokalizowany był w prezbiterium w pobliżu ołtarza głównego, dzięki czemu 

uczestniczył on we mszy świętej na równi ze zgromadzonymi tam wiernymi. Obok śpiewu 

w kościele rozwinęła się również muzyka instrumentalna. Pierwsze organy
206

 zostały 

usankcjonowane dopiero w VI w. przez papieża Witaliana (657-672). Nie miały one 

swojego usankcjonowanego miejsca we wnętrzu kościoła. Ich lokalizacja była związana 

z rozwojem samego instrumentu, wymogów liturgicznych, a także od wielkości świątyni. 

W epoce średniowiecza były to niewielkie przenośne instrumenty
207

, tzw. pozytywy 

i portatywy
208

, a ich muzyka nie towarzyszyła liturgii, ale służyła jedynie podtrzymaniu 

śpiewu. Ustawiane były najczęściej w prezbiterium w pobliżu ołtarza
209

. W XIV w. 

ruchomy instrument zastępują organy o formie ołtarzowych tryptyków, które lokowano na 

emporach muzycznych w prezbiterium lub w nawach kościoła. Rozwój muzyki i jej 

znaczenia, a co za tym idzie rozrost wielkości instrumentów, spowodował, iż ich 

konstruktorzy przenoszą instrument najpierw do transeptów, a następnie nad kruchtę, przy 

wejściu do kościoła od strony zachodniej do nawy głównej, gdzie pozostają do dnia 
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dzisiejszego. Co ciekawe, oprócz instrumentu głównego organy umiejscawiano również 

w nawach bocznych na wschodniej lub na zachodniej ścianie
210

.  

a)                   b) 

         

   
Ryc. 3.13. 

Przykłady umiejscowienia organów: 

a) szafa organowa umieszczona na ścianie  północnej prezbiterium  kościoła pw. św. Katarzyny 

w Krakowie  

b) prospekt organowy z tego samego kościoła na zakończeniu nawy od strony zachodniej 

Wpływ na usytuowanie instrumentu ma oczywiście również budowa kościoła i, co 

za tym idzie, akustyka wnętrza. Konstrukcja gotyckich katedr, w tym wysokość i długość 

naw, nie sprzyjała dobremu odbiorowi dźwięku. Dlatego też w świątyniach 

średniowiecznych często stosowano zabieg lokalizacji organów na tzw. jaskółczym 

gnieździe, na bocznej ścianie nawy głównej w ok. 2/3 długości świątyni. Organy stają się 

instrumentem samodzielnym dopiero w XV w., kiedy to część instrumentu zaczęto 

lokować w tzw. szafie organowej, a ich konstrukcja otrzymuje dwie klawiatury 

manualne i jedną nożną. W XVIII w. następuje rozwój konstrukcji tego instrumentu, co 

ma również wpływ na rodzaj muzyki wykorzystywanej przy celebracji mszy świętej. 

W okresie baroku nastąpił rozwój twórczości organowej
211

 oraz samego instrumentu. 

Prospekty organowe stają się formą architektoniczną złożoną nawet z kilku szaf 

organowych, które pokryte są licznymi zdobieniami malarskimi i rzeźbiarskimi. 

Umiejscawiane one były od strony wejścia w nawie głównej nad kruchtą w miejscu chóru. 

Jako że zarówno kubatura, konstrukcja, jak i ilość wyposażenia wnętrz ma wpływ na 

rozchodzenie się dźwięku, najlepsze walory dla słuchania muzyki organowej posiadają 
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właśnie kościoły barokowe. Muzyka barokowa, stając się niekiedy oddzielnym bytem, nie 

zawsze dopasowuje się swoim stylem do powagi liturgii. Liturgii towarzyszą przeróbki 

koncertów i aranżacje arii operowych. Dopiero wiek XIX powoduje powrót do muzyki 

o charakterze kościelnym. Jako że muzyka od zawsze towarzyszyła liturgii 

chrześcijańskiej, organy znalazły swoje stałe miejsce także w przestrzeni świątyni, z uwagi 

na fakt, iż związek między architekturą sakralną a muzyką – nierozerwalną częścią liturgii 

– był ścisły
212

. Po Soborze Watykańskim organy zyskały swoje usankcjonowane miejsce 

we wnętrzu kościelnym. Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego mówi: (…) aby chór 

umieścić w takim miejscu, które by podkreślało jego znaczenie, mianowicie to, że stanowi 

on część zgromadzonej wspólnoty i pełni specjalną funkcję
213

. Organy pełnią w pierwszym 

miejscu służebną funkcję w czasie liturgii
214

, zapewniając wiernym czynny udział 

w liturgii, są jednak również ozdobą wnętrza kościelnego i stałym elementem wyposażenia 

nawy świątyni.  

1.7. Miejsce celebracji mszy świętej – Prezbiterium 

Prezbiterium jest sercem wnętrza kościelnego. To tu kieruje się wzrok wiernych 

wchodzących do wnętrza świątyni. Jest miejscem, gdzie sprawowana jest liturgia mszy 

świętej, i miejscem przeznaczonym dla duchowieństwa wraz ze służbą liturgiczną. 

W okresie średniowiecza zaczęto odchodzić od umieszczania ołtarza w transepcie na rzecz 

usytuowania go bliżej ściany, na osi absydy, co spowodowało wyodrębnienie go 

z przestrzeni kościoła. Oddzielenie prezbiterium z ołtarzem od nawy głównej balustradą 

nastąpiło w IV w. Zabieg ten miał podkreślić różnicę między duchowieństwem a wiernymi 

oraz dla zachowania porządku podczas ceremonii liturgicznych
215.

 Na kształt oraz wielkość 

prezbiterium miał wpływ rozwój liturgii oraz postępująca klerykalizacja
216

. Gotyk 

rozbudował jego architekturę poprzez jego wydłużenie i dodanie licznych kaplic i obejść. 

Renesans i barok rozbudowały z kolei przestrzeń ołtarzową. Jakkolwiek rozwój sztuki miał 

wpływ na ukształtowanie jego architektury i plastyki wnętrza, zawsze było ono miejscem 

sprawowania liturgii, z podziałem na poszczególne strefy: miejsce przewodniczenia 

z siedzeniami dla kapłanów i ministrantów (pierwotnie zwane katedrą lub sedilą), ambonę 
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– miejsce głoszenia Słowa Bożego, ołtarz – miejsce sprawowania Eucharystii – oraz 

tabernakulum – miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu. 

1.8. Miejsce przewodniczenia – Katedra 

W chrześcijaństwie Miejscem Przewodniczenia określa się przestrzeń w prezbiterium, 

z którego biskup przewodniczył liturgii i wygłaszał homilie, zwanego katedrą 

z usytuowanym w tym miejscu tronem biskupa. Od czasów początku rozwoju sztuki 

kościelnej był on ulokowany w absydzie lub tuż przy ołtarzu. Na początku używano 

zwykłego krzesła, którego kształt z czasem uległ przemianom. Trony były ruchome 

i stałe
217

. Stałe umieszczone były na osi absydy, za ołtarzem, na podwyższeniu, do którego 

prowadziły zazwyczaj trzy stopnie, a półkole obok niego zajmował kler
218

. 

W średniowieczu, kiedy ołtarz przesunięto w kierunku ściany i umieszczono na nim 

tabernakulum, Miejsce Przewodniczenia przesunięto przed ołtarz, na boczną ścianę 

prezbiterium. Z czasem tron biskupi stawiano w miejscu ukrytym przed wiernymi 

i traktowano go jako miejsce wygodnego odpoczynku podczas sprawowania liturgii. Po 

soborze trydenckim rozdzielono miejsce przewodniczenia na tzw. katedrę, przeznaczoną 

dla biskupa, oraz ławkę dla celebransa. Tron biskupa składał się z krzesła, baldachimu 

i stopni. Wykonany były z kamienia lub drewna z bogatym zdobnictwem w nurcie scen 

biblijnych. Ławka dla celebransa była zazwyczaj skromna, wykonana z drewna 

i pozbawiona ozdób. Taki wysoki sposób traktowania tronu biskupia przetrwał do 1968 r., 

kiedy to uproszczono ryty pontyfikalne. Postanowiono, iż miejsce to nie powinno 

przypominać tronu, i zakazano używania baldachimów i nadmiernych ozdób. 

 

Ryc. 3.14. 

Tron biskupi na podium z XII w.  
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a)         b) 

        

       
 

Ryc. 3.15. 

Przykłady tronu  biskupiego (katedry) 

a) sedilia w bazylice św. Klemensa w Rzymie 

b) sedilia w bazylice Santa Maria in Cosmedin w Rzymie  

1.9. Miejsce głoszenia Słowa Bożego – Ambona 

Jednym z elementów obrzędu Eucharystii jest liturgia słowa, gdyż Słowo Boże uobecnia 

się wśród zgromadzonych
219

, przybliżając nauki Chrystusa. Z uwagi na misterium tego 

sakramentu jego głoszenie zawsze odbywało się w miejscu specjalnie do tego 

przeznaczonym
220

, a zaznaczenie poprzez jego podwyższenie jest najstarszą tradycją 

Kościoła
221

. Zabieg ten miał na celu zarówno podniesie mówcy ponad wiernych w celu 

uzyskania lepszej widoczności i słyszalności, jak i zasadę, iż czytanie winno odbywać się 

na widoku wszystkich uczestników liturgii. We wczesnochrześcijańskich świątyniach 

głoszenie Słowa Bożego odbywało się z opisanej powyżej katedry biskupiej. Z czasem 

zamieniło się ono w miejsce nawiązujące do starotestamentowych podestów, które 

nazywano ambonami
222

. Pochodzenie ambony nie jest dobrze znane
223

. Być może 
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nawiązuje ona do wczesnochrześcijańskiej bemy
224

, która była konstrukcją analogiczną do 

przestrzeni ołtarza
225

. Samo słowo ambona (suggestum) w etymologii greckiej oznacza 

szczyt góry
226

, a symbolika tego miejsca wskazuje na jej wysoką rangę jako miejsce do 

posługi słowa Bożego
227

 jako główny element dla głoszenia liturgii słowa. W najstarszych 

kościołach syryjskich bema umieszczona była w centrum nawy świątyni często pod 

kopułą
228

. W XII w. potrzeba uczynienia liturgii bardziej uroczystą wykształciła z kolei 

w kościele przestrzeń na niewielkim podwyższeniu, oddzieloną od nawy głównej 

zazwyczaj kamienną balustradą i łukiem tęczowym
229

 zwaną lektorium. Wznoszone były 

one w kościołach katedralnych, tam gdzie przebywało dużo duchowieństwa. Dzieliły 

przestrzeń kościoła na część przeznczoną dla kleru i wiernych. Z kolei wiek XIII, po 

soborze trydenckim, wykształcił typ ambony zwany kazalnicą, gdzie wygłaszano tzw. 

głośne czytania. Była ona zawieszona na ścianie nawy w pobliżu prezbiterium. Czasem też 

funkcjonowała poza kościołem. Na rozwój kazalnicy miały wpływ zakony mendykanckie 

(Franciszkanie, Dominikanie). Z czasem ambona przesuwała się w głąb nawy. Dopiero 

gotyk usankcjonował umieszczenie ambony w nawie głównej przy jej bocznej ścianie
230

, 

prostopadle do prezbiterium (na wysokości łuku tęczowego)
231

 i powieszonej na filarze. 

Prowadziły do nich schodki oparte na kolumnie lub ścianie. Składały się z kosza 

(mównicy) oraz baldachimu. Ambony wykonane były z najrozmaitszych materiałów
232

, 

głównie z drewna, lecz zdarzały się również ambony marmurowe i kamienne. Ich kształt, 

forma oraz zdobnictwo ewoluowały. Najbardziej zdobne pojawiły się w epoce baroku. Na 

koszach umieszczano symbole podkreślające znaczenie głoszonego słowa Bożego, 

nawiązujące do Ewangelii, takie jak łodzie lub okręty. Przybierały nawet kształt zwierząt 

starotestamentowych, np. wieloryba
233

. Ambona nie jest jedynie tylko elementem wystroju 

wnętrza kościelnego, pełni również funkcję dydaktyczną. Symbolika stosowana w jej 

wystroju wskazuje na jej wyjątkowe znaczenie. Wskazują na to również porównania jej do 
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„stołu słowa Bożego”
234

, ambona stoi bowiem koło ołtarza, czyli stołu Ciała Chrystusa, 

stołu ofiary. Oba elementy są aktem kultu: głoszenie słowa Bożego i symboliczna uczta 

Baranka. Oba elementy wzajemnie się wzmacniają, przez co ambona staje się głównym 

aktorem przestrzennym liturgii słowa. 

 

Ryc. 3.16. 

Jedna z piękniejszych barkowych ambon w o ksztalcie łodzi  pochodzi z Klasztoru Bożego Ciała w Krakowie 

1.10. Miejsce sprawowania Eucharystii – Ołtarz 

Ołtarz jest miejscem duchowego środka gmachu kultu, jak również miejscem 

zgromadzenia uczestniczących w liturgii oraz aktu jej celebracji. Jest miejscem i powodem 

istnienia samej świątyni, gdyż można celebrować mszę świętą poza wnętrzem kościoła, 

lecz nie można jej odprawiać bez kamiennego ołtarza
235

. Jego symboliczne usytuowanie 

ma swoje odniesienie do liturgii i jej parafrazy, iż sprawowana liturgia na ziemi łączy się 

z liturgią nieba
236

. W archetypie ołtarza możemy dopatrzeć się trzech podstawowych 

odniesień do aktów liturgicznych. Pierwszym nawiązaniem jest odniesienie do stołu 
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Ostatniej Wieczerzy i spotkania Chrystusa z uczniami, a celebrans niejako naśladuje świętą 

liturgię sprawowaną przez Chrystusa Kapłana
237

. Ołtarz to również symbol Krzyża 

Męczeństwa, w tym śmierci i dokonania przez Zbawiciela ofiary odkupienia
238

, której 

pamiątka ma miejsce podczas każdej mszy świętej. Mensa ołtarzowa to również 

odniesienie do grobu Chrystusa, który „odrzucony przez budujących stał się kamieniem 

węgielnym” (Ps 118,22)
239

. Tak więc ołtarz jest miejscem nawiązywania kontaktu 

z Chrystusem i Bogiem, a wierni zgromadzeni wokół niego stają się częścią aktu jej 

dokonania. Ołtarz nie zawsze był miejscem składania ofiary, był również miejscem 

spotkania z Bogiem. Już w Starym Testamencie Noe zbudował ołtarz dla Pana po wyjściu 

z Arki
240

. Pierwsze ołtarze budowali Izraelici, a Ołtarz Starego Przymierza był miejscem 

otaczanym wyjątkową estymą zwłaszcza podczas sprawowanych uroczystości. Na 

przestrzeni historii jego rozmiar i otoczenie ulegały zmianie. Niewątpliwie jednakże był 

i pozostał przestrzenią uświęconą gdzie Prawo Kościelne oraz Rytuał Rzymski wskazują 

wyraźnie na ołtarz jako na miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu. 

Niezależnie od kontekstu historycznego i przemian w sposobie sprawowania liturgii, 

w tym celebracji mszy świętej, do czasów Soboru Watykańskiego II (1962-1965) oraz 

sposobu celebracji mszy świętej postreformackiej – twarzą do wiernych – pozostaje 

miejscem składania ofiary, nawiązując do symboliki Ostatniej Wieczerzy czy do samego 

grobu Chrystusowego.  

 

Ryc. 3.17. 

Piękny w swojej prostocie kamienny ołtarz w krypcie kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Mogilnie, II poł. 

XI w.  
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Niezależnie, czy analizujemy architekturę świątyń pogańskich, czy 

chrześcijańskich, od najdawniejszych czasów ołtarz był otaczany szacunkiem i zajmuje on 

miejsce uprzywilejowane 
241

. W świątyniach wczesnochrześcijańskich, które nie miały 

wykształconej swojej indywidualnej architektury, ołtarz zastępowały przenośne stoły 

drewniane, które na czas zgromadzeń skupiały wiernych w celu upamiętnienia wydarzenia 

wieczernikowego. W czasach prześladowań Eucharystię sprawowano na kamiennych 

ołtarzach ofiarnych, na grobach męczenników i biskupów w rzymskich katakumbach
242

. 

Wykuwano wówczas wnękę w ścianie, gdzie składano ich ciała, i przykrywano je płytą
243

. 

Ołtarz po edykcie mediolańskim (313 r.) lokowany był w centralnym punkcie kościoła, 

najczęściej na przecięciu nawy i transeptu. Usytuowanie takie dawało możliwość 

uczestniczenia zgromadzonych w czynnościach liturgicznych i sprzyjało pojmowaniu 

przez wiernych, iż razem z celebransem są „pasażerami” jednej łodzi Piotrowej
244

. Z kolei 

ustawienie ołtarza w miejscu grobu męczennika, który to grób przyjmował kształt stołu
245

, 

miało swoje miejsce w okresie powstawania pierwszych bazylik chrześcijańskich (IV w.). 

Nie posiadał on nastawy, składał się natomiast z konfesji podołtarzowej, mensy i kopuły 

Stół liturgiczny, który przybrał formę skrzyni, z reguły był nakryty baldachimem 

w kształcie kopuły wspartej na kolumnach o bogatej ornamentyce, zwanych cyborium
246

. 

Przed ołtarzem najczęściej było zostawione miejsce dla scholi oraz umieszczone były 

zwykle dwie ambony. Późniejsze bazyliki starochrześcijańskie zawierają już w sobie 

elementy do pełnienia liturgii, w tym kazalnicę, katedrę dla biskupa, mensę ołtarzową
247

, 

a ołtarz jest lokowany w centralnym punkcie absydy. Okres romański utrzymywał tę 

tradycję, jednak pomiędzy ołtarzem a nawą wprowadzono miejsce dla chóru kapłańskiego, 

który wydzielał przestrzeń pomiędzy celebrantami a wiernymi, oddzielając ich tym samym 

od uczestnictwa w liturgii. Było to zdecydowane odejście od idei współuczestniczenia 

wiernych w Uczcie Pańskiej. Okres gotyku wyniósł ołtarz na podwyższenie zwane 

lectorium, a celebrans był odwrócony podczas sprawowania liturgii do wiernych tyłem. 

Ołtarze ponad mensą otrzymały nastawy. Było to miejsce, gdzie umieszczano obrazy 

o tematyce biblijnej, jak również liczne figury świętych. Z czasem, z uwagi na mnogość 
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detali, wielkość ołtarzy się rozrosła, a w celu pomieszczenia wszystkich elementów 

dodawano dodatkowe skrzydła, tworząc w ten sposób tryptyki i pentatyki. Ich wielkość zaś 

spowodowała konieczność zastosowania specjalnych oparć – predelli. Po soborze 

trydenckim pośrodku predelli umieszczane było często tabernakulum. Wzrosła też liczba 

ołtarzy i ołtarz główny przestał być tym dominującym. Okres baroku przyniósł rozwój 

sztuki, kiedy to kiedy ołtarze budowano na kształt sarkofagów z zastosowaniem 

konstrukcji piętrowych z kolumnami, ozdobnymi gzymsami i figurami świętych i aniołów. 

Ołtarze stawały się coraz bardziej okazałe zarówno w swojej wielkości, jak i w wyrazie 

plastycznym, a często polichromowane i pozłacane elementy stawały się elementem 

dominującym wnętrze kościoła. Po tym okresie nastąpiła stagnacja w twórczych 

poszukiwaniach. Zmieniała się stylistyka budowanych ołtarzy nawiązująca do epok 

minionych
248

. Symbolika i znaczenie ołtarza ukazane są również przez materiał, z jakiego 

jest wykonany
249

. W początkach VI w. synody zakazują stosowania ołtarzy z drewna
250

. 

Potrydenckie dokumenty kościoła dają szereg przepisów dotyczących wyglądu ołtarza
251

 

i jego elementów składowych. Płyta ołtarza miała być wykonana z jednolitego kamienia 

naturalnego i miała się rozciągać na cały ołtarz, podstawa natomiast miała się na trwale 

łączyć z posadzką. Symbolika lokacji ołtarza ma znaczenie przy wprowadzaniu nowych 

elementów do wnętrza kościelnego. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań strefa ta jest 

wykorzystywana i transformowana.  
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     a)                                                                     b) 

 

            
 

Ryc. 3.18. 

Przykłady architektury ołtarzy 

a) drewniany ołtarz w romańskiej krypcie w Bazylice pw. św. Serwacego w Maastricht w Holandii 

b) barkowy ołtarz z nastawą w kościele pw. św. Idziego w Giebułtowie  

1.11. Miejsce przechowywania najświętszego sakramentu – 

Tabernakulum 

Tabernakulum jest miejscem i znakiem obecności Chrystusa i mieszkaniem dla Boga. Jest 

symbolem prawdy, tak jak ołtarz jest symbolem Chrystusa – ofiary i pokarmu dla ludu. 

Sama nazwa tabernaculum wywodzi się z wyrażenia łacińskiego oznaczającego namiot lub 

chatę
252

. Stąd nawiązanie do Namiotu Przymierza jako miejsca przebywania Boga 

w postaci Chleba Żywego. Przez całe pokolenia naczynie z Najświętszym Sakramentem 

było umieszczane centralnie i w ołtarzu głównym
253

. Zanim jednak tabernakulum znalazło 

swoje stałe miejsce w przestrzeni prezbiterium, w pierwszych wiekach, kiedy to 

Eucharystia nie była sprawowana codziennie, naczynie z Najświętszym Sakramentem 

zanoszono do domów. Szkatuły, w których przechowywano sanctissimum zwane były 

arca, capsela lub pyxis
254

. Wykonane były z różnych materiałów od metalu po kość 

słoniową, często bogato zdobione. Samo naczynie umieszczano w specjalnie do tego 
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stworzonym miejscu, niszy w ścianie lub w pokoju modlitewnym. Jednakże od 418 r. 

podczas III Soboru w Kartaginie zabroniono wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza 

obszar świątyni z uwagi na możliwość jego kradzieży lub zniszczenia. Przeniesiono zatem 

Eucharystię do specjalnych pomieszczeń przyległych do kościołów, które służyły również 

za mieszkania dla duszpasterzy
255

, zwanych secretarium, w których przechowywano także 

naczynia liturgiczne. W początkach IX w. przeniesiono Eucharystię do wnętrza 

kościelnego w okolice ołtarza głównego. Na początku zawieszano Ciało Pańskie nad 

ołtarzem, w popularnym w tamtym okresie naczyniu w kształcie gołębicy. Samo naczynie 

było opuszczane na sznurze czy łańcuchu i wykonane z metali szlachetnych złota lub 

srebra. Nakryte było specjalną tkaniną zwaną konopeum
256

. Z uwagi jednak na niewygodę 

takiego rozwiązania IV Sobór Laterański zakazał stosowania naczyń wiszących. Zaczęto 

zatem umieszczać tabernakulum w ścianach kościoła. Miejsce przechowywania hostii 

przybierało różne formy, od wolnostojących ażurowych konstrukcji, ozdobnych 

wieżyczek, po całe kunsztownie zdobione domki. Umieszczano je po stronie ołtarza, gdzie 

leżał ewangeliarz (lewa bądź północna strona ołtarza). Miejsce przechowywania 

sanctissimum było wyeksponowane poprzez podwyższenie, odpowiednie oświetlenie oraz 

napisy. Aby wierni mogli podziwiać hostię, stosowano również zabieg zastąpienia 

drzwiczek tabernakulum ażurową kratą. Z kolei dla tych wiernych, którzy nie mogli wejść 

do kościoła, eksponowano hostie poprzez wydrążony w ścianie absydy otwór zwany 

oculusem, przez który wpadające światło oświetlało Najświętszy Sakrament. Wiek XVI 

przynosi zwyczaj przechowywania Eucharystii w tabernakulum ołtarzowym
257

. Takie 

umiejscowienie rozpowszechniło się po soborze trydenckim, od kiedy nakazano 

umiejscowienie tabernakulum na środku ołtarza, co wpłynęło również na podniesienie 

rangi znaczenia samego ołtarza. W wieku XIX obowiązująca stała się zasada umieszczenia 

tabernakulum na ołtarzu głównym kościoła. Dopiero posoborowa odnowa liturgii 

umiejscowiła je od ołtarza, na którym sprawuje się Eucharystię. Ołtarz jako miejsce 

widoczne przestaje być miejscem przechowywania Świętego Sakramentu. Ma to również 

swoje podstawy teologiczne oddzielenia form obecności Chrystusa, a samo tabernakulum 

staje się ważnym elementem wnętrza kościoła
258

. 
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a)    b) 

   

    
 

Ryc. 3.19. 

Przykłady, jak różne mogą być rozwiązania na sposób przechowywania Najświętszego Sakramentu 

a) tabernakulum ścienne w kościele pw. św. Andrzeja w Thörl-Maglern w Austrii 

b) bogato zdobione tabernakulum w kształcie Arki Przymierza w katedrze NMP w Antwerpii w Belgii 
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Rozdział IV 

 

PROBLEMATYKA DOTYCZĄCA ADPATACJI OBIEKTÓW 

ZABYTKOWYCH  DO NOWYCH FUNKCJI 
 

1. Przyczyny desakralizacji kościołów – uwarunkowania społeczne 

i prawne 

Likwidacja miejsc kultu i zmiana ich sposobu użytkowania nie jest zjawiskiem nowym. 

Historia architektury pełna jest takich przypadków. Kościoły były miejscem spotkań 

mieszkańców czy nawet wieców politycznych. Niejednokrotnie strefę liturgii łączono ze 

świeckimi wydarzeniami takimi jak koncerty, wystawy czy spotkania publiczne. Nawet 

sesje plenarne Soboru Watykańskiego II odbywały się w kościołach. Zjawisko 

desakralizacji kościołów w przeszłości związane było głównie z uwarunkowaniami 

politycznymi, wojnami, migracją ludności czy klęskami żywiołowymi. Kościoły 

zamieniano na szpitale, składy broni czy koszary wojskowe. Zwłaszcza okres zaborów 

przyniósł wiele strat w tej materii. W tamtym okresie odebrano kościołowi wiele gruntów 

i zabudowań. Masowo likwidowano zakony i konfiskowano ich majątki. Wiele kościołów 

wyburzono, a inne zmieniały swoje przeznaczenie. Najcięższa sytuacja panowała 

w zaborze rosyjskim. Wiele kościołów zamieniono wówczas na cerkwie, a wskutek 

likwidacji Księstwa Polskiego kościół został podporządkowany Kolegium Rzymsko-

Duchownemu w Petersburgu. Skutkiem tego były liczne kasaty klasztorów. Należy 

pamiętać, że kościół katolicki w okresie rozbiorów (1772–1918) był jedyną polską 

instytucją prawnie działającą we wszystkich trzech zaborach. Dzięki temu religia katolicka 

stała się istotnym czynnikiem tożsamości narodowej Polaków. Okres II wojny światowej 

również nie był łaskawy dla obiektów kultu. Wiele z nich uległo zniszczeniu w wyniku 

działań wojennych, wiele opustoszało w  wyniku przesiedleń ludności i, co za tym idzie, 

braku wiernych w kościołach. Problem ten dotyczył głównie protestantów wysiedlanych 

z Ziem Odzyskanych. W wyniku emigracji ludności o wyznaniu ewangelickim znaczna 

część kościołów została zburzona, a wiele z nich utraciło swój sakralny charakter, 

przechodząc we władanie świeckich instytucji. Okupacja sowiecka również przyczyniała 

się do niszczenia świątyń. Katolicyzm stał się wrogiem systemu. Ideologia marksistowsko-
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leninowska zakładała całkowity upadek wszelkich religii
259

. Efektem tych działań była 

grabież i zajmowanie plebanii i domów parafialnych. Komuniści w zajmowanych 

świątyniach urządzali składy i magazyny. Sprzęty i wyposażenie z kościołów były 

niszczone i rozgrabiane. Klasztory były zamieniane na więzienia i urzędy. Niszczono więc 

nie tylko substancję zabytkową, lecz przede wszystkim dokonywano zniszczeń w sferze 

emocjonalnej i duchowej. Lata powojenne i niechętny stosunek władz komunistycznych do 

kościoła przyniosły wielkie straty w kwestii zarówno odbudowy utraconych w czasach 

wojennych świątyń, jak i przywracania tym zdegradowanym liturgicznych funkcji. Przez 

dziesięciolecia praktycznie konsekwentnie blokowano budowę nowych kościołów
260

. Z 

kolei wielu świątyniom, które przeszły na własność Skarbu Państwa, nadano nową funkcję 

Tylko dzięki wysiłkom odradzającego się wówczas środowiska konserwatorskiego, które 

rozumiało konieczność zachowania obiektu zabytkowego jako dziedzictwa narodowego, 

niektóre z nich udało się odbudować, a następnie przywrócono im ich pierwotną funkcję 

religijną. Dzięki tym działaniom licznym kościołom przywrócono ich pierwotny wygląd, 

utrwalając tym samym znaczenie świątyni jako obiektu historycznego związanego 

z tożsamością miejsca. Kraje Europy Zachodniej nie miały tak złych doświadczeń 

związanych z celowym niszczeniem miejsc kultu. Jedynie tak samo jak na terenie Polski 

zniszczenia wojenne przyczyniły się w dużej mierze do utraty wielu zabytkowych 

obiektów. Jednakże wzrost świadomości potrzeby przywracania dziedzictwa kulturowego, 

którego wynikiem było powstanie wielu deklaracji i dekretów, w tym uchwalenie karty 

weneckiej, uchronił wiele historycznych kościołów przed całkowitym zatracaniem, 

a dokumenty te wskazały kierunek postępowań przy zabytkowych obiektach. Jednakże 

postępująca laicyzacja społeczeństwa, uwarunkowana wieloma czynnikami wpływa na 

odchodzenie wiernych od wspólnoty religijnej. Konsekwencją tego jest brak środków na 

utrzymanie świątyń i tym samym powstaje problem zagospodarowania opustoszałych 

kościołów. 

1.1. Kościół katolicki w Polsce – wybrane aspekty 

Problematyka adaptacji kościołów do nowych funkcji jest aktualnym tematem również 

w Polsce. Powodem tego są zmiany uwarunkowań społecznych zachodzące praktycznie 

w całej Europie, które doprowadziły między innymi do spadku uczestnictwa wiernych 
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w praktykach religijnych
261

. Tendencja ta z uwagi na brak wiedzy i szerszego kontekstu 

ekonomicznego oraz prawnego, zwłaszcza w środowiskach konserwatywnych, wydaje się 

niezrozumiała. Nie można rozpatrywać tego problemu, nie sięgając po badania 

przeprowadzane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego – Stowarzyszenie 

Apostolstwa Katolickiego w Polsce oraz Głównego Instytutu Statystycznego na temat 

sytuacji Kościoła Katolickiego w Polsce
262

. W obszernym opracowaniu wydanym przez 

Instytut zawierającym badania statystyczne prowadzone w roku 2017 pt.: Annuarium 

Statisticum Ecclesiae in Polonia, AD 2018 obliczono odsetek katolików uczęszczających 

na niedzielną Eucharystię w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych (dominicantes). 

W badaniach wskazano, iż wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2016 o 3,1 punktu 

procentowego i wynosi 36,7%
263

. W ostatnich 20 latach zmniejszył się również odsetek 

osób deklarujących się jako praktykujący systematycznie z 52% do 48%. Wzrosła 

natomiast liczba respondentów praktykujących rzadko lub niepraktykujących z 15% do 

25%. W obszernym opracowaniu Postawy społeczno-religijne Polaków 1991–2012
264

 

wskazano, że  liczba osób ochrzczonych w obrządku łacińskim od roku 1993 uległa 

jedynie niewielkim zmianom. Statystyki sakramentów wskazują, że katolicyzm pozostaje 

powszechnie przyjmowaną religią w Polsce. Z drugiej jednak strony pod względem 

praktyk religijnych, a tym bardziej akceptacji katolickiej moralności, religijność Polaków 

odbiega od proponowanego przez Kościół modelu. Kościół katolicki w Polsce jest 

integralną częścią Kościoła powszechnego, ale ma swoją specyfikę w wielu dziedzinach 

życia religijnego. Spadek liczby wiernych podczas nabożeństw skutkuje pustoszeniem 

kościołów. Sytuacja ta ma również swój wymiar ekonomiczny. Zachodzi bowiem problem 

utrzymania świątyń, które z uwagi na fakt, że są obiektami zabytkowymi, wymagają 

specjalistycznych prac remontowych, a co za tym idzie dużych nakładów finansowych na 

te cele. Dzieje się tak przeważnie w małych społecznościach lokalnych, gdzie środki 

przekazywane przez wiernych na utrzymanie kościoła są wprost nieproporcjonalne do 

potrzeb. Niejednokrotnie tylko dzięki wsparciu programom angażującym środki 
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publiczne
265

 istnieje możliwość zachowania unikatowych historycznych obiektów. Często 

jest to dla nich jedyny ratunek przed degradacją. Hierarchowie kościelni również 

dostrzegają ten problem. Kodeks prawa kanonicznego w rozdziale dotyczącym Kościołów 

reguluje kwestie możliwości przeznaczenia kościoła na cel świecki (kan. 1222 §1, §2), 

wskazując, iż: (…) Jeśli jakiś kościół nie nadaje się już w żaden sposób do sprawowania 

w nim kultu Bożego i nie ma możliwości odrestaurowania go, może być przeznaczony przez 

biskupa diecezjalnego do użytku świeckiego, ale nie niewłaściwego. (…) Gdy inne poważne 

racje doradzają wyłączenie jakiegoś kościoła ze sprawowania w nim kultu Bożego, biskup 

diecezjalny, wysłuchawszy zdania Rady kapłańskiej, może go przeznaczyć na cele świeckie, 

ale nie niewłaściwe, za zgodą tych, którzy w stosunku do tego kościoła nabyli słuszne 

uprawnienia, jeśli dobro dusz nie doznaje z tego żadnej szkody (…)
266

. Ustawodawca 

wskazał również, że miejsca święte tracą poświęcenie w sytuacji, kiedy kościół jest 

w takim stanie, że nie może w żaden sposób być użyty do kultu Bożego, np. gdy znaczna 

część kościoła została zniszczona (kan. 1212), lub w żaden sposób nie jest możliwa 

rekonstrukcja kościoła, np. w przypadku, gdy kwota przeznaczona na remont przekracza 

możliwości finansowe danej wspólnoty parafialnej i nie ma pomocy z innych źródeł
267

. 

Tak więc prawodawca zastrzegł sobie, iż nowe życie w przestrzeni postkościelnej winno 

zachować charakter godny miejsca, sam kościół wciąż winien służyć lokalnej 

społeczności, a jego nowa adaptacja ma podkreślić jego utracone walory. Pomimo 

uwarunkowań prawnych desakralizacja
268

 kościoła jest wciąż tematem bolesnym 

zwłaszcza dla wspólnoty wiernych, która na tego typu działania jest nieprzygotowana i im 

niechętna. Ten palący problem rozważany jest bowiem na poziomie zarówno 

emocjonalnym, jak i materialnym. Jednym ze znaczących ośrodków poruszających ten 

temat jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, które jest zarówno organizatorem 

licznych konferencji
269

, jak i uczestniczy w projekcie  realizowanym w latach 2014–2016 

w partnerstwie polsko-norweskim, skupiającym się na potencjale kulturotwórczym 
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europejskich zabytkowych kościołów zaadaptowanych na nowoczesne centra kultury – na 

przykładzie Centrum św. Jana w Gdańsku i Kulturkirken Jakob w Oslo
270

.  

1.2. Kościół katolicki w Niemczech – wybrane aspekty 

W Niemczech już w lat 90. XX wieku rozpoczęto badania, które miały na celu określenie 

przyczyn znacznego  spadku liczby wiernych uczestniczących w liturgii i stanowiących 

wspólnotę kościelną. Wykazano, iż od roku 1950 do czasów współczesnych liczba ta 

spadła z dwunastu do około czterech milionów
271

. Wskazuje się na wielorakie przyczyny 

takiego zjawiska. Jednym z nich jest postępujący niż demograficzny dotykający kraje 

Europy Zachodniej, brak nowych powołań w kościele i, co za tym idzie, niedobór 

kapłanów, postępująca sekularyzacja społeczeństwa czy w końcu czynniki ekonomiczne 

mające wpływ na kwestie utrzymania świątyń. Postępujące zmiany społeczne pociągają za 

sobą również sposób zagospodarowania historycznych centrum miast, które ulegają 

wyludnieniom na rzecz agresywnej turystyki. Skutkiem tego zjawiska jest wyludnienie 

historycznych kościołów. Tendencja ta nie dotyczy jedynie małych parafialnych 

kościołów, lecz również klasztorów i kościołów pielgrzymkowych. Zaistniała sytuacja 

wymusiła zatem na wspólnotach zmianę podejścia do zagospodarowania obiektów 

sakralnych. Powstało wówczas wiele instytucji i dokumentów, które podjęły próbę 

określenia sposobu funkcjonowania opuszczonych kościołów. Należy nadmienić, iż 

obowiązujące prawo Republiki Federalnej Niemiec nakłada na państwo obowiązek 

zachowania wszystkich dóbr kultury w tym również dóbr kościelnych. W latach 1966–

2000 przeznaczono na ochronę zabytków kościelnych ponad 2,1 miliarda euro przy 

przeszło 15-procentowym wkładzie instytucji państwowych, w tym również przy wsparciu 

państwowych służb ochrony zabytków. Pomimo tego opuszczanie kościołów stało się 

faktem. Z uwagi na konieczność podjęcia działań w tym zakresie w opublikowanym 

w 2003 r. dokumencie, sygnowanym przez Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,  

podjęto próbę określenia zakresu konwersji funkcji świeckiej oraz liturgicznej 

w przypadku malejących wspólnot kościelnych. Raport ten w niezwykle wnikliwy sposób 

zarówno porusza tematykę znaczenia kościoła w życiu wspólnot kościelnych, jak i pochyla 

się nad problematyką adaptacji świątyń do nowych funkcji. W dokumencie wskazano, iż 

każdy przypadek adpatacji należy rozpatrywać indywidualnie, a konwersja winna być 

oparta na wnikliwych badaniach interdyscyplinarnych. Dopuszczono możliwość asymilacji 
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funkcji świeckiej i liturgicznej przy założeniu, iż przestrzeń kościoła ma być używana 

godnie. Co ciekawe, dopuszczono możliwość częściowego używania przestrzeni kościelnej 

na cele liturgiczne i jej podziału na odrębne funkcje, np. bibliotekę, biuro parafialne, 

wystawy czasowe. Wszelkie działania prowadzące do zmiany funkcji winny prowadzone 

przy udziale i w porozumieniu zarówno z władzami kościelnymi (rada doradcza na 

szczeblu diecezjalnym, komisja liturgiczna), jak i lokalnymi i przy udziale konserwatora 

zabytków. Współczesne wprowadzane elementy związane z nową działalnością winny być 

odwracalne i nie powinny w zasadniczy sposób ingerować w zabytkowe struktury świątyń. 

Dopuszczono wykorzystywanie przestrzeni kościelnych do użytku liturgicznego przez inne 

wspólnoty zarówno chrześcijańskie, jak i protestanckie, a także możliwość udostępniana 

jej na wydarzenia artystyczne, koncerty, wystawy etc. Jednak, co niezwykle istotne, nie 

dopuszczono możliwości używania wnętrza kościelnego przez wspólnoty 

niechrześcijańskie w tym islam, buddyzm czy zakwalifikowane jako sekty. W przypadku 

całkowitego ustania funkcji liturgicznej istnieje możliwość pozostawienia kościoła jako 

miejsca kontemplacji odpoczynku i refleksji. Określono również prawne aspekty 

przekazywania dóbr kościelnych, w tym wszelkiego rodzaje umów sprzedaży, dzierżawy, 

darowizny etc. Dokument w bardzo szczegółowy sposób opisuje również sam rytuał 

desakralizacji miejsca świętego. Zapisy zawarte w niniejszym raporcie jednoznacznie 

zatem wskazują, iż istnieje możliwość mariażu sacrum i profanum oraz ich wzajemne 

przenikanie się, gdyż wyburzenie kościoła jest ostatecznością. Podobne założenia 

prezentuje niemiecka organizacja Förderkreis Alte  Kirchen Berlin-Brandenburg eV 

(FAK)
272

, która została założona w 1990 r. i zajmuje się głównie ochroną zagrożonych 

budynków kościelnych w Berlinie, a zwłaszcza w Brandenburgii. Stowarzyszenie zwraca 

uwagę na fakt, iż nowa funkcja w starych kościołach jest jedyną szansą na ich przetrwanie. 

Dzięki swojej działalności i możliwościom finansowym pochodzącym z darowizn 

i składek członkowskich organizacja może negocjować z urzędami państwowymi, 

miejskimi i kościelnymi możliwość zachowania obiektów sakralnych. FAK wskazuje 

również, że właściwe wykorzystywanie kościołów jest podstawą ich ochrony, oraz 

promuje ideę, iż dochód z imprez kulturalnych i promocji zabytku jest szansą na jego 

zachowanie. Prowadził także kampanię na rzecz obniżenia podatku VAT na odbudowę 

i naprawę zabytkowych budynków oraz utworzenie w Niemczech pomnika zabytków 

podobnego do Monumentenwacht w Holandii i Flandrii. 
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1.3. Kościół w Holandii  – wybrane aspekty 

Na dzień dzisiejszy Holandia jest jednym z najbardziej zsekularyzowanych państw Europy 

Zachodniej. W obszernym badaniu dotyczącym problematyki zmiany sposobu 

użytkowania kościołów w Holandii zainicjowanym przez Dział Budownictwa i Diecezji 

Haarlem i Rotterdamu wspierane przez  Biuro Projektowe Belveder
273

 z 2008 r. wskazano, 

iż od 1970 r. proces desakralizacji dotknął przeszło 927 świątyń katolickich
274

. Prognozuje 

się, iż w kolejnych latach z uwagi na  zmniejszanie się liczby chrześcijan swoje 

właściwości religijne utraci około 1200 świątyń. Część z kościołów będących 

przedmiotem badań zostało wyburzonych
275

, część (około 150 świątyń) przeznaczono dla 

innych wspólnot religijnych, w tym wykazana, iż około 20 budynków kościelnych zostało 

zamienionych na meczety (sic!). W większości jednak kościoły zmieniły swoje 

przeznaczenie, stając się centrami rozrywki, budynkami mieszkalnymi, użyteczności 

publicznej, muzeami lub bibliotekami etc. Niewielki odsetek obiektów został 

wykorzystany na cele przemysłowe. Proces sekularyzacji obiektów kultu w Holandii trwa 

już od przeszło 40 lat. Przyczyny tego zjawiska są tożsame z problemami występującymi 

w innych krajach Europy zachodniej, takimi jak m.in.: brak wiernych na nabożeństwach, 

nasycenie budynkami kościołów przestrzeni publicznej czy czynniki ekonomiczne. 

Przeprowadzone badanie wykazało, że na utrzymanie kościoła należy przeznaczyć około 

50 000 euro rocznie
276

. Staje się ono zatem coraz mniej opłacalne, a bez regularnych 

wpływów praktycznie niemożliwe. W tej sytuacji adaptacja miejsca kultu do nowej funkcji 

wydaje się jedynym wyjściem przed utratą obiektu historycznego. Oczywiście ta 

problematyka jest bardziej złożona. Konwersja z funkcji liturgicznej na świecką jest 

również poddawana licznym analizom. Czasami się okazuje, że wyburzenie kościoła jest 

bardziej opłacalne ekonomicznie niż jego przebudowa, która wiąże się z licznymi 

nakładami finansowymi związanymi ze specyfiką obiektu sakralnego. Koszt renowacji 

zabytkowego budynku oraz potrzeba wprowadzenia rozwiązań związanych z nową funkcją 

niejednokrotnie przerastają możliwości nowego właściciela. Stąd też wielu z nich wybiera 

drogę całkowitej rozbiórki. Wpis do rejestru zabytków staje się zatem rozwiązaniem, które 

blokuje możliwość tego typu rozwiązań prowadzących do całkowitego unicestwienia 
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obiektów. Ochrona zabytków w Holandii nie jest prowadzona odgórnie
277

. System w dużej 

mierze opiera się na koegzystencji sektora prywatnego i publicznego. Państwo poprzez 

systemy dotacji i finansowego wsparcia
278

 zachęca właścicieli do dbania o dziedzictwo 

historyczne. Nie jest to jednak łatwe zadanie, tym bardziej że  konwersja świątyń do 

nowych funkcji nie jest w pełni popierana przez holenderskich biskupów
279

. Wielu z nich 

stoi na stanowisku, że ponowne wykorzystywanie i zagospodarowanie kościoła musi 

nawiązywać do wartości chrześcijańskich. Dopuszczalna jest zmiana przeznaczenia 

budynku kościoła, który nie pełni funkcji liturgicznej, na takie, które przysłuży się 

społecznie, czyli np. na hospicja, biblioteki czy muzea. Badania wykazały, że 

przedstawiciele kościoła katolickiego w Holandii wolą wyburzyć budynek kościoła, niż 

wykorzystywać go na inne „niegodne” cele. Podobnie jak episkopat w Niemczech biskupi 

nie dopuszczają zmiany kościoła katolickiego na meczet lub inne niechrześcijańskie religie 

i filozofie życia. Episkopat stoi również na stanowisku, że konwersja obiektu nie może 

odbywać się kosztem formy zewnętrznej budynku, jak również zmiany zastosowane we 

wnętrach nie mogą być zbyt ingerujące. 

2. Podstawy teoretyczne ochrony zabytków w oparciu o przepisy 

prawne oraz ogólne doktryny konserwatorskie w kontekście 

zabytkowych przestrzeni kościelnych 

Zmiana i adaptacja do nowych funkcji obiektów zabytkowych jest jedną z form ich 

ochrony i zachowania. Patrząc na większość budynków historycznych, które przetrwały do 

naszych czasów, trudno zauważyć takie, które utrzymały się bez istotnych przekształceń 

czy to w zakresie bryły, czy wystroju wnętrz. Większość z nich ulegała przebudowom 

i przeobrażeniom na przestrzeni wieków. Dotyczy to nie tylko budynków świeckich, takich 

jak kamienice mieszczańskie, pałace, założenia dworsko-parkowe, historyczne układy 

urbanistyczne, lecz również budowli sakralnych, których wystrój wnętrz zmieniał się wraz 

epoką
280

. Historia pełna jest takich przykładów. Zmiany te wynikały z aktualnych potrzeb, 

czynników ekonomicznych i społecznych. Obecnie wiele obiektów zabytkowych 

z trudnością może pełnić swoje pierwotne funkcje (np. pałace, zamki, fortyfikacje, obiekty 
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praca zbiorowa zespołu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, „Kurier Konserwatorski”, v.1, s. 14. 
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 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu finasowania obiektów zabytkowych zostały ujęte w: Ibidem, 

s. 5–33. 
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 Rooms-Katholiek visie op het kerkgebouw, 26 September 2008, https://adaptalkmaar.nl/wp-
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 Takim przykładem może być kościół św. Andrzej w  Krakowie któremu w roku ok. 1700 r. zmieniono 

wystrój wnętrza na barokowy.  
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przemysłowe). Opuszczone obiekty popadają w ruinę i znikają z krajobrazu 

kulturowego.Brak zabiegów remontowych i konserwatorskich, jak również brak nadania 

właściwej funkcji użytkowej, powodują destrukcję każdego obiektu budowlanego, nie 

tylko tego zabytkowego. Niewiele obiektów może stać się muzeami czy ośrodkami kultury 

dotowanymi przez państwo. Przemiany funkcjonalne obiektów są w wielu przypadkach 

ratunkiem przed wyburzeniem
281

, a niekiedy nawet szansą na uzyskanie ciekawej nowej 

funkcji będącej nośnikiem nowych wartości estetycznych. Jednocześnie zachodzi pytanie 

o zakres takiej ingerencji. Czy o trwałości obiektu decyduje jedynie jego konserwacja 

estetyczna i zachowawcza, tak jak głosił gorliwy wielbiciel gotyku John Ruskin? 

Doświadczenia i przemiany społeczne wskazują jednak, że teoria nieinterwencjonizmu 

w obecnych czasach jest utopią
282

. Romantyczna „ruina” nie jest naturalnym stanem 

architektury. Zasada ta jest najbardziej widoczna dla obiektów, które oprócz wartości 

artystycznych niosą za sobą również wartości emocjonalne. Ważnym aspektem jest 

potrzeba aktywizacji
283

 obiektów, które  uległy destrukcji np. w wyniku działań 

wojennych. Potrzeba ich przywrócenia pamięci jest niezwykle ważnym czynnikiem dla 

ochrony dziedzictwa kulturowego i budowania wspólnoty. Dotyczy to w szczególności 

obiektów sakralnych, które łączą w sobie aspekt artystyczny i duchowy. Problematyka 

klasycznej rekonstrukcji kościołów była tematyką podnoszoną w szczególności po 

zniszczeniach II wojny światowej, kiedy to uznanie racji wyższego rzędu przyczyniło się 

do odbudowy wielu kościołów. Po wojnie starano się jak najszybciej przywrócić wielu 

świątyniom ich funkcje liturgiczne. Jednakże nie zawsze była taka możliwość. Główną 

przeszkodę stanowił w dużej mierze czynnik ekonomiczny i brak wsparcia państwa od 

strony finansowej dla tego typu działań. Efektem tego było pozostawienie kościołów jako 

„trwałej ruiny”
284

 lub poszukiwanie innej formy, która pozwoliłaby zachować spuściznę 

narodową. Zaczęto zatem podejmować decyzje o zmianie sposobu przeznaczenia 

kościołów na obiekt użyteczności publicznej niemający związku z miejscem kultu 
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religijnego
285

. Adaptacja kościołów do nowych funkcji pozasakralnych, stała się zatem 

kolejną formą zachowania obiektu zabytkowego. Tak więc w przypadku chęci zachowania 

dziedzictwa kulturowego kojarzonego również z tożsamością miejsca i wartościami 

pozamaterialnymi adaptacja wydaje się rozwiązaniem nieuniknionym. Następuje jednak 

zmiana w świadomości społecznej co do sposobu i zakresu takich przekształceń. 

Mieszkańcy Europy zdają się genetyczne obciążeni tradycją i historią
286

. Piękno obiektów 

zabytkowych, ich wartości estetyczne i historyczne, zarówno skłaniają do zastosowania 

rozwiązań utrwalających oryginalność obiektu, jak i są inspiracją do poszukiwań 

rozwiązań będących kompilacją współczesnej architektury ze starymi strukturami, 

przynosząc tym samym ciekawe efekty wizualne. Jednakże głównym czynnikiem braku 

przesadnej ingerencji w zabytkową strukturę jest konieczność zachowania i utrzymania 

obiektu historycznego jako świadka minionej epoki. Aby jednak uzyskać ten status, nowa 

funkcja wprowadzona do obiektu winna się z nim zintegrować w sposób naturalny. Bez 

stosowania rozwiązań zunifikowanych, gdyż każdy zabytek należy traktować 

indywidualnie. Zatem czy adaptację do potrzeb nowej funkcji historycznego obiektu 

możemy uznać za formę ochrony i konserwacji? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy 

się odnieść do samej doktryny konserwatorskiej dotyczącej poprawności działań przy 

obiekcie historycznym. W obecnym systemie prawnym mamy do czynienia z ochroną 

prawną obiektu zabytkowego wynikającą z ustaw oraz rozporządzeń będących aktami 

prawnymi państwa, na terenie którego się znajdują, oraz dokumentów doktrynalnych, 

takich jak karty, dokumenty czy deklaracje. Próbę uzupełnienia i weryfikacji klasycznych 

dokumentów podjął również w 2008 r. na XVI Zgromadzeniu Generalnym 

Międzynarodowy Komitet Naukowy Teorii Konserwatorskiej ICOMOS. Zdecydowano 

wówczas o konieczności uzupełnienia klasycznej teorii konserwatorskiej o nowe 

dokumenty, co wynika z faktu, iż zasady podejścia do ochrony dziedzictwa kulturowego 

ulegają zmianie i ewoluują
287

. Podstawą prawną regulującą aspekty dotyczące ochrony 
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obiektów zabytkowych na terenie Polski jest ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami 

z 23 lipca 2003 r. Przedmiotowa ustawa określa głównie przedmiot, zakres i formy 

ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów 

ochrony zabytków
288

. Pomimo wymienionych dokumentów, których w ostatnich latach 

przybywa ze względu na rozszerzanie pojęcia dziedzictwa i sposobu jego ochrony, próby 

sformalizowania dziedziny nauki, jaką jest konserwacja zabytków, nie są proste, 

konserwacja obiektów zabytkowych nie jest bowiem dziedziną ścisłą. Wynika to z faktu, iż 

każdy obiekt zabytkowy czy zespół historyczny jest jedyny w swoim rodzaju, jest 

nośnikiem innych wartości zabytkowych
289

 i potrzebuje zatem indywidualnego podejścia. 

Adaptacja obiektu zabytkowego jest o tyle trudnym zagadnieniem, iż w odróżnieniu od 

takich pojęć jak „konserwacja zabytków” określona w art. 5.  Karty Weneckiej (…) 

konserwacja zabytków zakłada przede wszystkim obowiązek ich należytego utrzymania 

(…), czy „restauracja” (pozwalająca w wyjątkowych sytuacjach na rekonstrukcję form 

historycznych) nie ma dla nich wyznaczonych jednoznacznych wytycznych 

konserwatorskich, które standaryzowały sposób postępowania przy obiekcie. Teoria 

konserwatorska nie wskazuje więc jednoznacznie, w jaki sposób należy zaadaptować 

obiekt do nowych funkcji. Wskazuje raczej drogę i formułuje oczekiwania, niż podaje 

ogólną zasadę. Próbę określenia problemów ochrony historycznych obiektów, w tym jego 
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integrację ze współczesną funkcją, podjął Pietro Gazzola, włoski historyk architektury 

i konserwator zabytków, przewodniczący komisji redakcyjnej Karty Weneckiej w swojej 

pracy: The Past in the Future
290

. Autor zwrócił w niej uwagę na czynniki społeczne 

i ekonomiczne przy sposobach adaptacji podnosząc, iż ocalenie zniszczonego budynku 

służy społeczności, ponieważ jest gwarancją utrzymania jedności tradycyjnych form 

historycznego sąsiedztwa, przyczyniając się do istotnej wartości miasta i utrzymania 

dziedzictwa narodowego
291

. Rozważając zatem samo pojęcie adaptacji
292

, mamy do 

czynienia z aspektem ideologicznym i technicznym
293

. Aspekt ideologiczny odnosi się do 

rozważań na płaszczyźnie filozoficznej, czyli do funkcjonowania obiektu w przestrzeni, 

ewaluacji jego wartości artystycznych, zachowania jego genius loci, czyli czynników 

związanych z niesieniem wartości pozamaterialnych. Z kolei pojęcie adaptacji 

w rozumieniu technicznym dotyczy przekształcenia jego struktury materialnej. Wiąże się 

to ze zmianą jego pierwotnej funkcji, przebudową i rozbudową. Z uwagi na te elementy 

przekształcenie zabytkowego obiektu do warunków współczesnego życia odbywa drogą 

interwencji
294

. Ta z kolei oparta na prawidłowych założeniach i pełnym rozpoznaniu 

obiektu, w tym jego wartościowaniu
295

, może przyczynić się do zachowania trwałości 

zabytku, tym bardziej iż dzisiejsze rozwiązania materiałowe również temu służą. 

Wybierając określone przemyślane działania i nowoczesne zabiegi konserwatorskie 

możemy podkreślić i wydobyć piękno historycznego obiektu, przyczyniając się 

jednocześnie do utrwalenia jego historycznego wyglądu. To oczywiście jest sytuacja 

idealna. Patrząc jednak na obecne przekształcenia zabytków, niekoniecznie realizowana. 

Pojawia się zatem pytanie, jakie są granice współczesnej ingerencji. Określenie jej zakresu 

nigdy nie było proste. Zapisy zawarte w „Karcie Krakowskiej – Pryncypia konserwacji 

i restauracji dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego Kraków 2000”, uchwalonej 

podczas Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej „Kraków 2000” 1997–2000 

Kraków, mówią, iż: (…) Celem ochrony budynków historycznych, tak w miejskim, jak 
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i wiejskim kontekście, jest zachowanie ich autentyczności i integralności, w tym ich 

przestrzeni wewnętrznych, wyposażenia i dekoracji, zgodnie z zamierzeniem oryginalnym. 

Taka ochrona wymaga odpowiedniego „projektu konserwatorskiego” definiującego cele 

i metody ich osiągnięcia. W wielu wypadkach konieczne jest także zapewnienie 

odpowiedniego użytkowania, zgodne z zachowaną przestrzenią i znaczeniem obiektu. 

Wszelkie prace w budynkach historycznych muszą w pełni respektować wszystkie warstwy 

stratygraficzne i okresy historyczne zachowane w jego obecnej substancji (…). Zatem 

adaptacja jest kompilacją programu funkcjonalnego i wartości zabytków przy 

jednoczesnym zachowaniu zasady primum non nocere. Służy temu również rozpoznanie 

obiektu zabytkowego pod kątem uwarunkowań wynikających z samej istoty obiektu oraz 

nowej zadanej mu funkcji. Aby prawidłowo wykonać ten proces, należy wyjść od 

wcześniej wspomnianego wartościowania obiektu zabytkowego. Winno być ono 

prowadzone na każdym etapie prac, które dotyczą materii zabytku i wartości 

niematerialnych z nią związanych
296

. Profesor Jan Tajchman wyróżnił dziesięć 

następujących elementów, które należy wziąć pod uwagę, przystępując do przekształcenia 

zabytków architektury: historia ogólna i budowlana obiektu (czyli jego przekształcenia), 

układ funkcjonalno-przestrzenny, forma, czyli kompozycja i wystrój, materiał, struktura 

i technika wykonania, autentyczna substancja, indywidualny charakter, poziom wykonania 

„standard”, klimat, kondycja fizyczna, czyli stan zachowania zabytku, wartość
297

. 

Rozszerzając powyższe elementy, aby dokonać prawidłowego działania, należy 

w pierwszej kolejności wykonać pełne rozpoznanie obiektu poprzez przeprowadzanie 

badań historycznych, architektonicznych i konserwatorskich. Działania te pomagają 

w rozpoznaniu układu przestrzennego, ewentualnych nawarstwień historycznych, 

zachowanego wystroju wraz z wartościowaniem obiektu pod kątem konieczności 

zachowania najcenniejszych elementów. Zabiegi te są preludium do podjęcia decyzji co do 

zasadności adaptacji obiektu oraz określenia właściwej dla niego funkcji, takiej, którą 

można wpisać, a nie „wciąć” w jego układ
298

. Analizie i rozpoznaniu również podlega 

materiał, z którego obiekt powstał. Każda epoka posiada bowiem charakterystyczne dla 
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 E. Łużyniecka, Ochrona wartości zabytkowych w adaptacjach architektury sakralnej [w:] Ochrona 

wartości w procesie adaptacji zabytków, praca zbiorowa pod redakcją B. Szmigina Polski Komitet 

Narodowy ICOMOS, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Politechnika Lubelska, Warszawa 2015, 

s. 180. 
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 Na podstawie  artykułu: J. Tajchmana,  Podstawowe zagadnienia konserwacji i restauracji dziedzictwa 

architektonicznego w zakresie zabytkowych budowli [w:] Współczesne problemy teorii konserwatorskiej 

w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją B. Szmigina, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, 

Politechnika Lubelska, Warszawa-Lublin 2008 r., s. 160. 
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 Ibidem, s. 160 



98 
 

siebie rozwiązania konstrukcyjne i techniki budowlane. Zachowanie autentyczności 

obiektu jest bowiem jedną ze składowych przesłanek dla wpisania obiektu do rejestru 

zabytków. Kluczowym elementem jest również zachowanie klimatu obiektu, czyli takie 

działanie, które pozwoli odbiorcy na właściwe rozpoznanie pierwotnego przeznaczenia 

obiektu. Widz eksplorujący wnętrze historycznego budynku winien bowiem wiedzieć, czy  

znajduje się w np. w starym browarze, pałacu, czy może w świątyni. Zbytnia ingerencja 

zaburzająca układ przestrzenny powoduje bowiem utratę wartości artystycznych 

budynków. 

2.1. Problematyka konwersji zabytkowych kościołów do nowych funkcji 

w ujęciu teoretycznym 

W przypadku adaptacji wnętrz kościelnych do nowych funkcji mamy do czynienia nie 

tylko z działaniem na poziomie technicznym, zgodnym z postępowaniem przy obiekcie 

zabytkowym, chronionym na mocy ustawy, lecz również z działaniem w strefie 

mistycznej. Zasadą winno być, iż nowe wartości wprowadzane do obiektu historycznego 

nie mogą umniejszać jego wartości materialnej i estetycznej tym bardziej, iż w przypadku 

obiektu sakralnego mamy również do czynienia z monumentalnym dziełem architektury. 

Prace przy takim obiekcie winny być rozpatrywane zarówno na płaszczyźnie rozwiązań 

konstrukcyjno-architektonicznych, jak i działań niematerialnych. Nie oznacza to jednakże, 

iż w celu ochrony walorów artystycznych czy historycznych obiektu żadna interwencja nie 

może być podjęta. Wręcz przeciwnie. Szeroko pojęta konserwacja obiektów zabytkowych 

ma na celu zachowanie wartości kulturowych wraz z ich utrwaleniem i wzmocnieniem 

oddziaływania poprzez wartości estetyczne z równoczesnym zachowaniem autentyku. 

Opierając się więc na szeroko pojętych doktrynach konserwatorskich XX wieku, nie jest 

błędem adaptowanie wnętrz kościelnych do nowych funkcji. Należy natomiast zwrócić 

uwagę na fakt, iż architektura zewnętrzna kościołów jest już dziełem samym w sobie 

dojrzałym i pełnym. W zasadzie pozostaje ramą dla nowych wprowadzanych wartości. Tak 

więc dodanie do tej nadrzędnej historycznej struktury elementów ją uzupełniających nie 

powoduje zakłóceń w jej odbiorze. Dla części odbiorów ważne jest, aby obiekt sakralny 

trwał na swoim miejscu i stanowił swoisty kod przeszłości
299

. Obecnie można 

zaobserwować dwa ścierające się nurty w teorii konserwatorskiej co do sposobu i zakresu 

adaptacji kościołów do nowych funkcji. Jeden kierunek preferuje rekonstrukcję wraz 
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 R. Cielątkowska, Ochrona dziedzictwa polskiej architektury drewnianej na Ukrainie – problemy, 

metodologia, formy finasowania w kontekście możliwości zachowania ciągłości kulturowej, na przykładzie 

trzech obiektów, [w:] Przeszłość…, op. cit., s. 10. 
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z przywróceniem funkcji sakralnej, czyli powrót do Domu Bożego
300

. Drugi natomiast stoi 

na stanowisku adaptacji obiektów zabytkowych na funkcje inne niż sakralne. Tendencja ta 

jest powodem szerokiej dyskusji co do zakresu takiej ingerencji w tym zastosowania 

nowych form architektoniczno-konstrukcyjnych oraz zachowania godności w obrębie 

tożsamości zabytków sakralnych adaptowanych do nowych funkcji świeckich
301

. Temat 

ten był poruszany na licznych konferencjach, podczas których podejmowano próbę 

dyskusji o laicyzacji i komercjalizacji zabytków sakralnych również w Polsce
302

. 

Oczywiście nieodłącznym zagadnieniem jest rodzaj zadanej funkcji, która w rezultacie ma 

wpływ na przyszły kształt obiektu oraz docelowy sposób jego użytkowania. Niewątpliwe 

przywrócenie funkcji sakralnej lub połączenie jej z funkcją społeczno-kulturalną sprzyja 

zachowaniu autentyczności zabytku. Działania te generuje oczywiście szereg problemów, 

zarówno co sposobu i rodzaju użytkowania, jak i oczekiwań użytkownika, które należy 

pogodzić z wartościami historycznymi zabytku. Przestrzeń kościelna może zostać 

uwypuklona poprzez zadanie mu prawidłowego użytkowania. Pozostaje pytanie o zakres 

tej ingerencji. Nowe przeznaczenie dla tego typu budowli musi być pieczołowicie dobrane, 

tak aby uszanować przekaz niematerialny. Prace przedprojektowe przy takim obiekcie 

winny być poprzedzone pełnym rozpoznaniem jego cech charakterystycznych w tym 

układu przestrzennego, kompozycji wnętrza, historii czy zachowanych elementów 

zabytkowych. Tylko takie pełne badania interdyscyplinarne pozwolą na poprawne 

zagospodarowanie w zastanej historycznej strukturze. Ocenie należy również poddać 

potencjał wynikający z transformacji. Zarówno ten wynikający z wpływu na zachowanie 

obiektu, jak i ten emocjonalny wynikający z zachowania swoistego znaku czasu 

w przestrzeni publicznej. Przykłady podane w kolejnym rozdziale wskazują, z jak trudną 

materią autorzy adaptacji muszą się zamierzyć, aby nie dopuścić do profanacji tak 

delikatnej substancji. 

 

                                                           
300

 Takim przykładem może być kościół pw. św. Wacława w Radomiu, który jeszcze w latach 70. XX wieku 

gościł w swoim wnętrzu pomieszczenia Muzeum Archeologicznego, a jego górne partie funkcjonowały jako 
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oraz pomocy wybitnych osób kultury, w tym prof. W. Zina przy współpracy prof. A. Kadłuczki  jest 
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ROZDZIAŁ V 
 

ANALIZA ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH NOWYCH 

FUNKCJI W ZABYTKOWYCH KOŚCIOŁACH  

NA PRZYKŁADACH W POLSCE ORAZ W EUROPIE 

ZACHODNIEJ  
 

W każdej kulturze istnieją miejsca uważane za święte. Religia chrześcijańska na 

przestrzeni wieków wykształciła wiele takich miejsc, od opisywanych wcześniej katakumb 

po strefę sacrum, jaką jest budynek kościoła. Zapisy kanonów Kodeksu prawa 

kanonicznego kościół określa jako budowlę świętą, przeznaczoną dla kultu bożego, do 

której wierni mają wstęp wolny w celu wykonywania kultu, szczególnie publicznego
303

. 

Aby ukonstytuować budynek kościoła w sferze sacrum, potrzebne są trzy elementy: 

formalny, określający cel jego powstania, materialny, czyli konkretne miejsce dla jego 

lokalizacji, oraz funkcjonalny, czyli funkcję, jaką ma spełniać: kult boży lub grzebanie 

zmarłych
304

. To właśnie przestrzeń wewnątrz świątyni, która jest miejscem szerzenia 

i sprawowania liturgii, stanowi o jej przestrzeni sacrum.  Zabytkowe kościoły zatem są 

najtrudniejsze do zaadaptowania do nowej funkcji. Wpływa na to wiele czynników: 

czynniki emocjonalne związane z wiarą, ukształtowanie wnętrza kościoła, jak również 

uwarunkowania kompozycyjne i konstrukcyjne. Przemiany następujące we współczesnym 

świecie powodują, że kościoły z funkcji Domu Bożego stają się zabytkową strukturą 

budowlaną, która aby nie zniknęła z panoramy miast, wymaga innego zagospodarowania 

niż obecna jej zadana przez kościół. Czy istnieje zatem funkcja godna miejsca kościelnego, 

taka, która nie narusza strefy sacrum? Przedstawione poniżej przykłady adaptacji 

kościołów do funkcji innej niż sakralna są próbą odpowiedzi na to pytanie. Zostały one 

podzielone na dwie kategorie:  „sacrum w sacrum”, czyli funkcja, która w dużej mierze 

jest kojarzona z szeroko rozumianą  sztuką, jak: muzeum, galeria sztuki czy sala 

koncertowa, czyli swego rodzaju element odniesienia do wartości wyższych (bowiem 

przecież przez śpiew i muzykę chwalimy Pana, a obcując ze sztuką, doznajemy wyższych 

emocji) oraz kategoria „profanum w sacrum” traktująca kościół jako obiekt monumentalny, 

swego rodzaju zabytkowe naczynie, które zostało wypełnione przez rozwiązania należące 

do strefy profanum, czyli związane z ziemską sferą życia, takie jak: hotel czy prywatne 
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mieszkanie. Tego typu rozwiązania dotyczące w głównej mierze krajów Europy 

Zachodniej spotykamy również w Polsce. Te formy adaptacji jednak wciąż budzą wiele 

kontrowersji i są przyczynkiem do wielu dyskusji. Przykłady przedstawione poniżej 

prezentują jedne z ciekawszych rozwiązań, które funkcjonują w przestrzeni publicznej. 

 

1. SACRUM W SACRUM, CZYLI SZTUKA W KOŚCIELE 

1.1. Polska; Elbląg, Centrum Sztuki Galeria EL, Kościół   

pw. Najświętszej Marii Panny  

Zwiedzając Elbląg, jedno z najstarszych miast w Polsce, które prawa miejskie otrzymało 

w 1246 r., nietrudno się natknąć na architekturę gotycką. Najwięcej oczywiście zachowało 

się średniowiecznej architektury sakralnej. Pejzaż miasta jest nią nasycony. Nic zatem 

dziwnego, że  przy dawnych murach miejskich wznosi się gotycki kościół pw. 

Najświętszej Marii Panny
305

. Obiekt, jak wiele innych zabytków miasta, nie uchronił się 

przed zniszczeniami dokonanymi podczas II wojny światowej. Jednakże dzięki 

inicjatywom lokalnych artystów został w latach 60. XX w. odbudowany i zaadaptowany na 

cele kulturalne. Obecnie mieści się tam ośrodek kultury - „Galeria EL” promujący głównie 

sztukę współczesną. We wnętrzach gotyckiej budowli swoje prace przedstawiają 

znamienici artyści z Polski oraz z zagranicy. Imponujące wnętrza świątyni są miejscem 

wystaw popularyzującym sztukę i kulturę. W średniowiecznych wnętrzach obecna Galeria 

EL realizuje swoje statutowe cele, w tym liczne warsztaty, koncerty i wystawy. Funkcja 

muzeum – galerii została zatem wprowadzona do murów kościelnych, które służą jako tło 

i rama dla odbywających się tam działań związanych z szeroko rozumianą kulturą wyższą. 
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Ryc. 5.1.  

Kościół NMP Elbląg, widok od strony zachodniej  

1.1.1. Historia 

Początki kościoła pw. Najświętszej Marii Panny sięgają połowy XIII w.
306

 Budowę zespołu 

klasztornego dominikanie rozpoczęli w 1246 r. od wzniesienia jednonawowego, 

czteroprzęsłowego korpusu nawowego, do którego, od strony północnej, został 

dobudowany krużganek klasztorny. Budowę przerwał pożar w 1504 roku, podczas którego 

zniszczeniu uległy sklepienia, szczyt oraz wnętrze kościoła
307

. Jednakże zakonnicy nie 

poddali się w swoich działaniach i przystąpili do odbudowy świątyni. Podczas odbudowy 

podwyższyli nawę południową, przez co kościół otrzymał wygląd dwunawowej hali. Nawy 

zostały przekryte sklepieniami sieciowymi oraz wspólnym wysokim dachem. Na dachu 

w pobliżu szczytu wschodniego umiejscowiono sygnaturkę. Ten zasadniczy kształt 

budowli przetrwał do dziś. Po okresie rozwoju reformacji około roku 1542 zakonnicy 

przekazali kościół i klasztor Radzie Miejskiej i tym samym katolicka świątynia przeszła 

w ręce ewangelików. Protestanci przez lata dbali o swoją świątynię. Za ich czasów 

wybudowano w nawie południowej arkady oraz wprowadzono organy
308

. W XVII w. do 

nawy północnej wprowadzono dodatkowo drugi prospekt organowy i  założono cmentarz 
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na dziedzińcu. W kolejnych latach przeszklono krużganki, wstawiając nowe okna 

w prezbiterium i nową stolarkę drzwiową.  

 

Ryc. 5.2.  

Historyczny rzut kościoła z 1827 r.  

Kolejny pożar w 1824 r. zniszczył sklepienie obu naw oraz ściany szczytowe 

kościoła. Zniszczeniu uległy również budynki klasztorne. Po tym zdarzeniu kościół 

przechodził kolejne prace naprawcze. W latach 1870–1871 powstał nowy przedsionek 

według projektu mistrza Fricke z Berlina
309

, natomiast w latach 1886–1888 po 

przeprowadzonej renowacji wnętrz według projektu Prejawy, który wprowadził do wnętrza 

neostylowe polichromie, łuk tęczowy oraz wymienił środkowe służki w prezbiterium, 

świątynia nabiera cech neogotyckich. Kolejne prace konserwatorskie zostały 

przeprowadzone w latach 30. XX w. W tym okresie zlikwidowano empory, wymieniono 

dach nad główną nawą i wprowadzono stalową konstrukcję. Zrekonstruowano również 

partie szczytowe, zamurowano łuk tęczowy, okna i część otworów, obniżono poziom 

posadzki w krużganku północnym, a ściany oblicowano cegłą rekonstrukcyjną.  
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Ryc. 5.3.  

Widok kościoła z lat 1930–1940  

Kościół pełnił funkcje sakralne do 1945 r., kiedy to dokonano największych 

zniszczeń podczas oblężenia miasta przez wojska radzieckie. Po bombardowaniach ocalały 

jedynie prezbiterium, zakrystia, krużganek wraz z dachami. Niemal doszczętnie 

zrujnowano pozostałości zabudowań klasztornych. Do 1959 r. kościół pozostawał w stanie 

ruiny. Wtedy to zapadła decyzja o jego odbudowie, którą rozpoczęto na początku lat 60. 

Dzięki zaangażowaniu inżynierów Zamechu
310

 i środowiska artystów skupionych wokół 

artysty plastyka Gerarda Kwiatkowskiego rozpoczęto starania o przekazanie obiektu na 

cele galerii sztuki współczesnej.  Zwrócił się on do władz miejskich o przekazanie mu ruin 

kościoła na pracownie plastyczną
311

. Tak też się stało i 24 lipca 1961 r. odbyła się pierwsza 

prezentacja twórców. Datę te uznaje się za powstanie Galerii EL.  

W latach 70. zostały zakończone prace konserwatorskie, które obejmowały 

przekrycie dachem obiektu i wymurowanie zrujnowanych szczytów nawy głównej
312

. 

W wyniku prac restauratorskich oraz konserwatorskich w latach 1976–1982 nastąpiła 
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pełna adaptacja obiektu na galerię sztuki, która pozostaje we wnętrzach kościoła do dnia 

dzisiejszego. 

a)             b) 

          

Ryc. 5.4. 

Stan zachowania wnętrz kościelnych z lat 70. XX w. 

a) widok na ścianę wschodnią z wejściem do pomieszczenia łącznika  

b) widok na kruchtę 

1.1.2. Architektura 

Kościół jest częścią dawnego klasztoru dominikanów. Zlokalizowany jest w pobliżu 

dawnych murów miejskich po północno-zachodniej stronie miasta. Takie usytuowanie, 

czyli lokalizacja przy fortyfikacjach przy jednoczesnej bliskości nadbrzeża, było typowe 

w średniowieczu dla zakonów żebraczych. Parcela, na której zlokalizowany jest kościół, 

ograniczona jest siatką ulic Wałowej, Kuśnierskiej, Wodnej oraz od strony wschodniej ul. 

Stary Rynek, tworząc w ten sposób wewnętrzny dziedziniec. Z całego założenia 

klasztornego zachowała się bryła kościoła, relikty ogrodzenia z bramą oraz fragmenty 

ścian obwodowych dawnych zabudowań klasztornych od strony zachodniej. Sama 

świątynia umiejscowiona jest we wschodniej części parceli i otoczona płaskim terenem 

trawiastym, z nielicznymi drzewami. Kościół jest orientowany, wybudowany na planie 

wydłużonego prostokąta. Wzniesiony został w układzie dwunawowym, halowym, 

czteroprzęsłowym. Jego bryła jest urozmaicona i mocno rozbudowana. Główny korpus 

nawowy został wybudowany w dwóch etapach. Najwcześniej powstała nawa północna, 

o czym świadczy grubość jej ściany. Wysokość głównej bryły kościoła wynosi około 38,15 
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m i jest zwieńczona wysokim dachem dwuspadowym krytym dachówką typu mnich-

mniszka. Ściany korpusu od strony południowej podparte są pięcioma trójstopniowymi 

szkarpami sięgającymi wysokości gzymsu koronującego. Od strony północnej elewację 

zasłania krużganek podparty osobnymi pochyłymi szkarpami oraz pięcioboczna 

przybudówka, w której znajduje się klatka schodowa. Całość spina niezależny dach 

pulpitowy. Od strony wschodniej do głównego korpusu kościoła przylega prostokątne 

prezbiterium przesunięte w stosunku do osi kościoła w kierunku północno-południowym. 

Do jego ściany północnej dostawiona jest zakrystia, a całość nakryta jest dachem 

siodłowym
313

. Południową ścianę prezbiterium podpierają wysokie szkarpy, od strony 

wschodniej zaś zamknięte jest ono ścianą z wysokim ostrołukowym oknem umieszczonym 

we wnęce schodzącej do posadzki. Od strony północnej do prezbiterium dostawiona jest 

zakrystia, a za nią łącznik prowadzący do krużganka. On sam zachodzi na lico elewacji 

zachodniej korpusu i  łączy się z prostokątną czteroprzęsłową kruchtą zachodnią. Do bryły 

kościoła dostawione są bowiem dwie kruchty. Jedna, niska prostokątna, umiejscowiona 

jest od strony południowej, przekryta płaskim dachem w stosunku do całości bryły jest 

niejako elementem obcym. Druga zachodnia o wysokości około 11 m, nakryta dachem 

pulpitowym i podparta szkarpą,  umieszczona jest od strony elewacji frontowej i przesłania 

jej dolną partię. Elewację kruchty zdobi ostrołukowy otwór flankowany dwoma 

symetrycznie umieszczonymi oknami. Stanowi mocny element kompozycyjny głównej 

elewacji kościoła. Ściana wschodnia świątyni została oflankowana i zwieńczona jest 

trójkątnym szczytem sterczynowym. Elewację wypełniają dwa ostrołukowe okna, a  po ich 

obu stronach znajdują się blendy okienne o różnej wysokości. Jej szczyt został wydzielony 

ceglanym gzymsem, nad którym w trzech kondygnacjach zostały umieszczone 

ostrołukowe blendy. Wzdłuż spływów szczytu zostały umieszczone sterczyny ceglane 

w formie pinakli z kwiatonami. Elewacja południowa kościoła również została flankowana 

trójstopniowymi szkarpami. Jej silną artykulację podkreślają wcześniej opisane szkarpy, 

pomiędzy którymi umieszczone są cztery wysokie ostrołukowe okna. Zwieńczona jest 

gzymsem podokapowym, który jak gzymsy podokienne wykonany został z kształtek 

ceramicznych o ciemniejszej barwie. Kompozycję elewacji frontowej zakłóca dostawiona 

niska kruchta  z portalem zamkniętym w ostrołukowym otworze. Wschodnia ściana 

głównej bryły kościoła przesłonięta jest częściowo przez ścianę prezbiterium i  podobnie 

jak frontowa zakończona jest szczytem. Jego górna partia wykończona jest pięcioma 
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 J. Tytus-Wańkowska, Dokumentacja techniczna Kościół pw. NMP (Galeria EL), Elbląg ul. Linki 6, 

Badania architektoniczne Tom I, Część A-Tekstowa, część B- rysunkowa, Olsztyn 1976, s. 21. 
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ceglanymi lizenami, pomiędzy którymi umieszczone są otwory doświetlające. Elewację 

zdobi również wysokie gotyckie okno analogiczne do znajdujących na ścianie 

południowej.  

Kościół został wzniesiony z cegły gotyckiej, ręcznie formowanej i wypalanej, na 

fundamentach kamiennych. Liczne badania archeologiczne przeprowadzone w latach 70. 

XX wieku wykazały, iż właściwe fundamenty kamienne kościoła leżą na warstwie ziemi 

podbudowanej rusztem drewnianym. Takie rozwiązanie wynikało z faktu, iż obiekt 

ulokowany jest na gruntach bagiennych
314

. Materiałem użytym do budowy ław 

fundamentowych w dużej mierze jest kamień polny, układany warstwowo i przemieszany 

z cegłą. Konstrukcja ścian złożona jest z cegły o wymiarach 30,5 cm – 31 cm × 14,5 cm  – 

15cm × 8 cm – 8,5 cm układana w wątku wendyjskim
315

 i gotyckim. Miejscami występują 

przemurowania z cegły rozbiórkowej i maszynowej. W dużej mierze dotyczy to 

zrekonstruowanych ścian, w tym południowej ściany prezbiterium w partii przyziemia. 

Grubość ścian świątyni w korpusie nawowym wynosi około 241 cm w części przyziemia 

i około 126 cm w wyższych partiach. Grubość ścian zewnętrznych prezbiterium jest 

jednakowa i wynosi w przybliżeniu 125 cm. Zakrystia wzniesiona jest w całości z cegły, 

układana w wątku wendyjskim. Rozplanowanie kościoła ukształtowało się około roku 

1514 i w dużej mierze zachowało się do czasów obecnych. Wnętrze głównego korpusu jest 

podzielone na dwie nawy, oddzielone od siebie ceglanymi ośmiobocznymi filarami, 

dwoma przyściennymi i trzema wolnostojącymi. Na nich umieszczone są ostrołukowe 

arkady o wysokiej strzałce łuku
316

. Pierwotnie nawy nakryte były sklepieniami, po których 

pozostały jedynie strzępia w postaci pach sklepiennych i wiązek żeber. Z uwagi na duże 

zniszczenia kościoła sklepienia zastąpiono rusztem żelbetowym z otwartą, metalową 

kratownicą stropodachu
317

, a nad nim umieszczono stalową więźbę, co pogłębia wrażenie 

wysokości. Ściana wschodnia przy prezbiterium zaznaczona jest przez łuk tęczowy. 

W prezbiterium zachowały się oryginalne sklepienia, tak samo jak w krużgankach 

i zakrystii. Wykonane są z cegły, a ich wysklepki opierają się na ceglanych żebrach 

spiętymi zwornikami. Z prezbiterium jest przejście do zakrystii, która za pomocą łącznika 

z dwoma pomieszczeniami przechodzi w krużganki. Konstrukcja sklepień jest 

w większości krzyżowo-żebrowa (prezbiterium i zakrystia). Natomiast w krużgankach 

występują sklepienia przeskokowe z żebrami o kształcie gruszki i talerzowymi zwornikami 
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 Biała karta obiektu, Archiwum WUOZ Delegatura w Elblągu. 
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w formie serca lub kwadratu. Sklepienia w kruchcie zachodniej zostały przemurowane na 

nowo o układzie krzyżowym i żebrach spływających na neogotyckie konsolki. Więźba nad 

prezbiterium wykonana jest jako drewniana, tak samo jak nad krużgankami. W kruchcie 

zachodniej zlokalizowane są dwie klatki schodowe, jedna neogotycka prowadząca 

pierwotnie na emporę (obecnie do biur) i druga prowadząca do piwnic, które występują 

jedynie pod kruchtą zachodnią i pod zakrystią. w piwnicach kruchty zachodniej 

zastosowano sklepienia odcinkowe wykonane z cegły maszynowej układanej na belkach 

stalowych. Kościół był pierwotnie otynkowany od wewnątrz. Obecnie wapienne tynki ze 

śladami rdzawej polichromii zachowały się w części prezbiterium, w krużgankach oraz 

w kruchcie zachodniej. Wewnętrzne ściany korpusu nawowego obecnie są ceglane. 

Niestety nie zachowały się oryginalne posadzki kościoła. Podczas remontów zastosowano 

w części prezbiterium wylewkę betonową z wtopionymi resztkami płyt nagrobnych. 

W pozostałej części kościoła zastosowano współczesną posadzkę ceramiczną. Dotyczy to 

również stolarki wewnętrznej, w większości współczesnej. Jedynie pomiędzy prezbiterium 

a zakrystią w ostrołukowym otworze zachowała się oryginalna stolarka drewniana z XIX 

w. W przyziemiu ściany zachodniej znajdują się dwa półkoliste otwory drzwiowe oraz 

dwie ostrołuczne wnęki. W wyższej partii ścian zlokalizowane są trzy otwory 

doświetlające emporę oraz dwa duże okna nad nimi. Wszystkie ściany korpusu nawowego 

wykazują liczne przemurowania. Z pierwotnego wystroju kościoła zachowały się dwa 

kamienne epitafia. Pierwsze jest umiejscowione na pierwszym od zachodu filarze, 

natomiast drugie na drugim od zachodu przęśle nawy. Przy tym epitafium zachowały się 

fragmenty rdzawej polichromii o stylizowanym ornamencie roślinnym.  

1.1.3. Rozwiązania projektowe 

W latach 70. XX w. zakończono prace konserwatorskie, które polegały na przekryciu 

kościoła dachem oraz uzupełnieniu zrujnowanych szczytów nawy głównej. W tym czasie 

zaproponowano nowy program użytkowy dla przestrzeni kościoła. Nawy główne miały 

spełniać funkcję widowiskowo-ekspozycyjną i służyć do różnych akcji 

czasoprzestrzennych i audiowizualnych
318

, bez lokowania stałych elementów w jej 

wnętrzu. Zainstalowano wówczas nowy stropodach wraz z elementami do montażu 

eksponatów, w tym na wysokości 19,2 m zaprojektowano stalowe pomosty, na których 

umieszczono zespół reflektorów scenicznych do obsługi wystaw. Wprowadzono instalację 

grzewczą i nową instalację elektryczną oraz systemy do zaciemniania okien. Kruchta 
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zachodnia została zaadaptowana na część wejściową z kasą i salą recepcyjną, a nad nią 

wprowadzono pomieszczenia socjalno-biurowe. W dawnej zakrystii powstała pracownia 

plastyczna. Obecnie mieści się tam Galeria Laboratorium, której wnętrza są dostosowane 

do prezentacji filmowych i multimedialnych. Odbywają się tam również wystawy 

czasowe. Krużganki miały być wykorzystane jako sale ekspozycyjne dla wystaw 

zmiennych, a kondygnacja strychowa została przeznaczona na pomieszczenia archiwum 

oraz pracownie. W piwnicach miała się mieścić klubokawiarnia dostępna dla 

zwiedzających. Wprowadzono nowe instalacje elektryczne i centralne ogrzewanie, 

instalację wentylacji oraz infrastrukturę techniczną potrzebną do organizacji wystaw. 

Głównym celem było zachowanie bryły kościoła oraz reliktów zabudowań klasztornych 

wraz z ich remontem również w zakresie prac konserwatorskich przy strukturze murowej. 

Uzupełniono i odtworzono zdegradowane elementy kamienne w oknach i wprowadzono 

nowe szklenie. Podjęto również decyzję o połączeniu prezbiterium z nawą główną poprzez 

usunięcie zamurówek i przywrócenie XIX-wiecznego łuku tęczowego. Prace obejmowały 

również zagospodarowanie terenu kościoła oraz naprawę muru otaczającego budynek. Po 

wprowadzeniu w przestrzeń kościoła funkcji galerii w kolejnych latach przeprowadzano 

w kościele głównie prace remontowe. W 2007 r. przystąpiono do przebudowy poddasza 

krużganków na pomieszczenia administracyjno-biurowe dla galerii. Adaptacji podlegała 

część komunikacyjna pomieszczeń od strony północnej, z której wydzielono 

pomieszczenia dla archiwum pracowni plastycznej i akustycznej. Została wymieniona cała 

więźba dachowa wraz z pokryciem oraz wprowadzono dodatkowe oświetlenie w postaci 

okien połaciowych jako rozwiązanie tymczasowe do czasu odbudowy części klasztornej 

obiektu. 

 

Ryc. 5.5.  

Wspołczesne rozplanowanie wnętrz kościoła 
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W 2008 r. na podstawie Dokumentacji technicznej wystroju wnętrz hallu i klatki 

schodowej Galerii El w Elblągu autorstwa architektów wnętrz Macieja Świtały i Artura 

Długosza w miejscu dawanej kruchty powstał hall recepcyjny galerii. Intencją projektu 

było, jak napisali sami autorzy wstępnej koncepcji, (…) uzyskanie nowej przestrzeni 

wejściowej galerii, tak aby przy poszanowaniu gotyckiej formy kościoła znaleźć przy 

pomocy nowych środków wyrazu punkty styczne z funkcjonującą przestrzenią ekspozycyjną 

galerii (…)
319

. W wyniku tych działań powstała nowa przestrzeń w zabytkowym wnętrzu. 

Aby uczytelnić wejście, za istniejącym portalem wprowadzono drugą bramę wejściową 

wykonaną ze szkła, która pełni funkcję wiatrołapu. Wprowadzono ladę recepcyjną jako 

wolnostojący obiekt i wymieniono posadzkę. Ponadto w otwór prowadzący do przestrzeni 

krużganków wprowadzono szklane drzwi z nadświetlem dostosowując ich kształt do 

istniejącego ostrołukowego otworu. W pobliżu klatki schodowej wprowadzono dodatkowo 

pomieszczenia przeznaczone na sanitariaty. 

a)         b) 

      

Ryc. 5.6.  

Widok na wnętrze kościoła 

a) widok na prezbiterium, stan obecny  

b) widok na łuk tęczowy stan z roku 1976, reprodukcja zdjęcia z dokumentacji Badania 

architektoniczne, Kościół podominikański pw. NMP w Elblągu Galeria EL, tom III, serwis fotograficzny, 

mgr J. Tytus-Wańkowska przy udziale M. Arczyńskiego, Pracownie Konserwacji Zabytków 

Przedsiębiorstwo Państwowe Oddział Gdańsk, Zakład w Olsztynie  

                                                           
319

 M. Świtała, A. Długosz, Projekt koncepcyjny wystroju wnętrz hallu głównego (kruchty) Galerii El, projekt 
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W 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia–Mazury 

2007–2013 Centrum Sztuki Galeria EL otrzymało dotację na przeprowadzenie prac 

remontowych i inwestycyjnych w ramach projektu Rewitalizacja dawnego kościoła 

i klasztoru pw. NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL na Starym Mieście 

w Elblągu. Przystąpiono wówczas do odbudowy istniejącej przed II wojną światową 

jednokondygnacyjnej empory w nawie bocznej dawnego kościoła w formie 

dwukondygnacjowej konstrukcji ze szkła i stali połączonej szklanym szybem windowym. 

Galeria o łącznej powierzchni 349 m
2
, służy jako dodatkowa powierzchnia wystawowa do 

prezentacji stałej kolekcji sztuki geometrycznej podarowanej przez Gerarda 

Kwiatkowskiego, obecnego dyrektora Museum Modern Art w niemieckim Hünfeld
320

. 

Wnętrze naw przecinają szklane pomosty, na które prowadzą stalowe schody. Dzięki temu 

rozwiązaniu we wnętrzu uzyskano efekt lekkości i przejrzystości formy. Konstrukcję 

kładek zaprojektowano w taki sposób, aby nie naruszać średniowiecznej struktury 

budynku. Główny trzon stanowią stalowe słupy, na których oparte są stalowe podciągi, 

będące podporami belek stropu. Wokół stropów oraz schodów wprowadzono  szklane 

balustrady. Nowe wprowadzone formy nie zaburzają percepcji wnętrza. Dzięki takim 

rozwiązaniom sztuka prezentowana we wnetrzach świątni pozostaje współaktorem dla 

architektury uzupełniają się nawzajem i pozostają w symbiozie. 

         a)             b) 

                  

Ryc. 5.7. 

Aranżancja przestrzeni nawy: 

a) widok na północną ścianę nawy kościoła 

b) nawa boczna-południowa ze szklaną galerią w formie pomostów 
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 http://www.galeria-el.pl/historia-galerii-el.html, dostęp: 24.04.2019. 
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a)        b) 

   

      
 

c)        d) 

       

      
 

Ryc. 5.6. 

Wnętrza kościoła obecnie Galeria EL 

a) widok na szklane galerie w nawie bocznej 

b) artystyczna rzeźba w nawie głównej, przedstawiająca łódź/okręt – wystawa czasowa 

c) widok na szkalne podesty wraz z szybem windowym 

d) przestrzeń pod szklaną galerią z widokiem na stalową klatkę schodową 
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a)      b) 

   

           
 

c)      d) 

     

               
 

Ryc. 5.7. 

a) krużganki, stan obecny  

b) stan krużganków z 1976 r.  

c) ekspozycja sztuki w przestrzeni krużganków 

d) portal główny i jednocześnie wejście do galerii 
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1.2. Polska; Gdańsk, Nadbałtyckie Centrum Kultury, kościół  

pw. św. Jana  

Gotycki kościół św. Jana w Gdańsku
321

 usytuowany jest w pobliżu rzeki Motławy, 

w zwartym kwartale miasta pomiędzy ulicami: Świętojańską, Warzywniczą, Straganiarską 

i Minogi. Od strony ulic Straganiarskiej i Warzywniczej sąsiaduje z kamienicami 

mieszczańskimi, co przyczyniło się do wytworzenia niewielkiego zaułku noszącego od 

2000 r. nazwę Zaułku Zachariasza
322

. Masywna bryła kościoła z jego wysokimi dachami 

i koronkowymi szczytami góruje ponad delikatnymi domami mieszczańskimi, zaznaczając 

swoją obecność zarówno tę materialną, jak i duchową. Jest to obiekt o bogatej, ale też 

dramatycznej historii. Swą funkcje sakralną pełnił do 1945 r. Po wojnie świątynia była 

własnością Skarbu Państwa i do 1991 r. nie była użytkowana, w związku z czym popadła 

w ruinę W tym samym roku została przekazana Archidiecezji Gdańskiej Kościoła 

Rzymskokatolickiego. Od roku 1995 jej odbudowę i adaptację na cele kulturalne prowadzi 

samorządowa instytucja kultury pod nazwą Nadbałtyckie Centrum Kultury 

w Gdańsku
323

.Wnętrze kościoła jest świadkiem niezwykłej działalności łączącej ze sobą 

funkcję sali koncertowej oraz artystycznej. Jest miejscem otwartym na różnorodne 

projekty kulturalne, w którym następuje naturalna synchronizacja pomiędzy zachowanym 

dziedzictwem historyczno-kulturowym a współczesnością
324

. 

 

Ryc. 5.8. 

Widok na kościół pw. św. Jana w Gdańsku  
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 Kościół pw. św. Jana przy ul. Świętojańskiej 50 w Gdańsku wpisany jest do rejestru zabytków pod 

numerem A-422, decyzją z dnia 27.02.1967 r. 
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 I. Berent, J. Szczepański,  Kościół św. Jana w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2012, s. 14. 
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 Ibidem, s. 61. 
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1.2.1. Historia 

Kościół św. Jana został zaplanowany i wybudowany na terenach należących od roku 1227 

do zakonu dominikanów w Gdańsku
325

. Prawdopodobnie w tym czasie wzniesiono na 

wytyczonej parceli pierwszy prowizoryczny drewniany kościół, natomiast zasadnicza 

budowa bazylikowego kościoła rozpoczęła się dopiero w 1370 r w miejscu wyburzonych 

domów. Jego budowę poprzedziła budowa kaplicy pw. św. Jana w miejscu dzisiejszej 

wieży
326

. I tak na początku XIV w. rozpoczęto budowę większego założenia kościelnego 

w formie trójnawowej świątyni z jednonawowym prezbiterium, dwiema kaplicami oraz 

transeptem
327

, planowanym jako bazylika, lecz niezrealizowanym w tej formie. Prace 

zakończono na początku XIV w. W zarysie architektonicznym nawiązującym do 

dzisiejszego układu, przy czym pozostawiono miejsce na wieżę, którą zaplanowano na 

okres późniejszy, podobnie jak budowę sklepień, które tymczasowo zastąpił strop 

drewniany W roku 1415 przebudowano świątynię na kościół halowy z prezbiterium 

i transeptem. Rozpoczęły się również prace przy wznoszeniu wieży, którą doprowadzono 

jedynie do dwóch kondygnacji. Niestety zakaz stawiania wysokich budynków w okolicy 

zamku (zakaz dotyczył również innych świątyń oraz ratusza) wydany przez zakon 

krzyżacki w 1453 r. zastopował jej budowę. Sklepienia gwieździste i wieżę wykonano 

dopiero na przełomie lat 1463–1465, jeszcze w trakcie wojny trzynastoletniej. Obiekt staje 

się kościołem parafialnym w 1456 r., kiedy to biskup kujawski Jan Gruszczyński dokonał 

podziału miasta na sześć parafii. W 1543 r. wieża kościelna została zniszczona podczas 

pożaru. Odbudowana została dopiero po dwudziestu czterech latach. Z uwagi na ciężką 

konstrukcje, słabe fundamenty i niestabilny grunt, na jakim został posadowiony kościół, 

a także zbyt głębokie pochówki, pojawiły się problemy ze stabilnością całej budowli 

i świątynia zaczęła nierównomiernie osiadać. Prace przy jego wzmacnianiu prowadzono 

kilkakrotnie na przestrzeni XVII i XVIII wieku. Ich wynikiem był demontaż attyki 

odchylającej się od szczytowej ściany wschodniej, jak również wielokrotnie wzmacniano 

fundamenty oraz poprawiono konstrukcję dachową. Do kościoła przylegały również inne 

zabudowania, z których zachowały się do dziś: zakrystia, kaplica Św. Ducha, 

pomieszczenie biblioteki fundacji Zachariasza Zappio wzniesione w latach 1680–1690 po 

południowej stronie transeptu. Natomiast kamieniczki, które pojawiły się po południowej 
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stronie prezbiterium około roku 1650, a zostały zniszczone po II wojnie światowej, zostały 

odtworzone (na podstawie materiałów ikonograficznych w latach 2009–2010) W 1823 r. 

została rozebrana sygnaturka
328

 W II połowie XIX w. uporządkowano otoczenie świątyni, 

a ją samą ogrodzono murem. Od XIV w. do roku 1559 kościół był świątynią katolicką, 

natomiast po zwycięstwie reformacji w Gdańsku, od roku 1559 do sierpnia 1945 r., czynną 

parafią ewangelicką. Swą funkcję sakralną pełnił do zakończenia II wojny światowej. 

W marcu 1945 r. kościół spłonął. Ocalały jednakże zręby murów. Zniszczeniu uległo wiele 

elementów architektonicznych, takich jak więźba dachowa, okna, posadzki, sklepienia 

w prezbiterium i  dwa w transepcie
329

.  

a)      b) 

     

    
 

Ryc. 5.9. 

Widok zniszczeń wnętrza kościoła:   

a) zniszczenia w nawie środkowej,  fot. z około 1970 r.  

b) widok na północną część transeptu przed zadaszeniem, zdjęcie z około 1951 r.  

 

Konsekwencją pożaru było naruszenie konstrukcji i statyki budowli, wieża straciła 

dach, zawaliły się barokowe kamieniczki a zakrystia od strony kaplicy Św. Ducha legła 
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w gruzach. Dzięki szybkij ewakuacji wiele z elementów zabytkowego wyposażenia udało 

się ocalić. Większa jego część została przeniesiona do kościoła Mariackiego w Gdańsku. 

Zachowany został jedynie in situ ołtarz kamienny, którego nie można było przenieść 

z uwagi na rozmiary, oraz epitafium N. Schroedera w nawie południowej prezbiterium. Po 

zakończeniu działań wojennych w latach 50. wypalony budynek kościoła zabezpieczono, 

przeprowadzono zabiegi wzmacniające, wprowadzono dach, a świątynię przeznaczono na 

lapidarium. Z uwagi na fakt, iż w latach 60. gmina ewangelicka zrezygnowała z własności 

świątyni, kościół nie został przejęty na cele kultu religijnego. Przez wiele lat niszczał, 

a jego wnętrza stanowiły scenografię dla filmów wojennych (m.in. Kolumbów w reżyserii 

Janusza Morgensterna), wskutek czego popadał w dalszą ruinę. Wieża doczekała się 

odbudowy dopiero pod koniec lat 60., a sklepienia zrekonstruowano dopiero w latach 80. 

XX w. W maju 1986 r. zawalił się jeden z filarów i runęła część sklepienia. Podjęto 

wówczas decyzję o ich odbudowie. Do odbudowy filara zastosowano konstrukcję 

betonową i niestety opłaszczowano również betonem pozostałe filary kościelne. W roku 

1995 właściciel budynku, Archidiecezja Gdańska Kościoła Rzymskokatolickiego, oddał 

obiekt w użyczenie Nadbałtyckiemu Centrum Kultury na okres 30 lat. Na mocy 

porozumienia NCK zobowiązał się do zarządzania odbudową oraz konserwacją 

zniszczonego kościoła na cele kulturalne. Wykonano wówczas szereg robót 

konstrukcyjnych wzmacniających, jak również prac konserwatorskich. Na początku, 

z uwagi na brak środków finansowych, były to roboty polegające głównie na wzmocnieniu 

samej struktury kościoła, prace zachowawcze przy zachowanej polichromii, oszklenie 

okien maswerkowych, prace przy posadzce w prezbiterium i transepcie. Równocześnie 

w kościele miały miejsce wydarzenia kulturalne, koncerty i wystawy, przedstawienia 

teatralne w ramach funkcjonowania Centrum św. Jana. Przeprowadzone w 1996 r. prace 

ratunkowe przy tynkach przyczyniły się zarówno do zabezpieczenia pozostałych dekoracji 

malarskich, jak i do odkrycia średniowiecznych polichromii na północnej ścianie 

prezbiterium, na filarach oraz podłuczach w prezbiterium i korpusie nawowym.  
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a)      b) 

    

    
 

Ryc. 5.10. 

Odkryte polichromie podczas prac remontowych  

a) polichromia na łuku jarzmowym, stan z 2012 r. 

b) polichromia na jednym z filarów kościoła widok na ścianę wschodnią 

Odnaleziono również i poddano konserwacji płótna z dekoracją malarską, którymi 

w XVI i XVII w. oklejono dolne części ścian i filarów
330

. W roku 2008 przedłużono 

umowę na następne 50 lat. Swoje miejsce znalazło  tu też – od 1998 r. – Duszpasterstwo 

Środowisk Twórczych Archidiecezji Gdańskiej
331

. Co ciekawe, diecezja gdańska może 

użytkować kościół w niedziele i święta – msze odbywają się regularnie od jesieni 1998 r. 

Liturgia sprawowana jest w językach kaszubskim i polskim. Od momentu przejęcia 

kościoła, czyli od lat 90., NCK prowadzi w nim prace remontowo-zabezpieczające oraz 

konserwatorskie i restauratorskie. 

1.2.2. Architektura  

Kościół św. Jana w Gdańsku z uwagi na swoją formę i materiał jest typowym przykładem 

gotyckiego budownictwa sakralnego z XIV i XV w. Obiekt reprezentuje typ trójnawowej, 
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halowej świątyni z jednonawowym, silnie wydłużonym w kierunku osi poprzecznej 

transeptem oraz wieżą umiejscowioną od strony zachodniej. Każda z trzech naw korpusu 

i prezbiterium nakryta jest osobnym dachem siodłowym zakończonym ozdobnymi 

ścianami szczytowymi
332

. Wzniesiony jest z cegły o układzie gotyckim nieregularnym 

i cokołami oraz zwieńczeniami przypór z białego wapienia
333

. Świątynię charakteryzuje 

masywna i prosta architektura, która od czasów średniowieczna praktycznie się nie 

zmieniła w swoich charakterystycznych parametrach. Jest to kościół orientowany 

z odchyleniem prezbiterium około 15
o
 na południe, które wynikało z konieczności 

dostosowania obiektu do siatki ulic. Długość kościoła wynosi 55,10 m, szerokość 20,18 m. 

Czterokondygnacyjna wieża, o wysokości 47m, dostawiona jest do korpusu głównego 

i udekorowana blendami oraz  ornamentowanymi  fryzami, odzwierciedlającymi 

kilkuetapowy czas jej powstawania. Przyziemie wieży ozdobione jest pasem fryzowym 

złożonym z ośmiu rzędów glazurowanych płytek ceramicznych
334

 ułożonych 

w szachownicę i zamkniętym od góry kamiennym kapinosem. W przestrzeni jej drugiej 

kondygnacji ściany udekorowane są ostrołucznymi wnękami i również zakończone 

wzorem szachownicowym. Trzecia kondygnacja ozdobiona jest okrągłymi wnękami 

umiejscowionymi pomiędzy pasem cegieł. Ostatnią kondygnację wieży wykonano 

w odmiennym charakterze. Pomiędzy sterczyny wprowadzono wnęki ujęte w kamienne 

obramienia, a całość zakończono fryzem złożonym z warstw ukośnie ułożonych cegieł. 

Całość wieńczy wysoki dach zakończony smukłą sygnaturką. Przestrzeń kościoła jest 

podzielona na trzy nawy za pomocą dwóch rzędów filarów. Boczne są wyraźniej wyższe 

od nawy środkowej. Prezbiterium składa się z trzech nierównych przęseł, natomiast 

skrzyżowanie naw akcentują cztery filary o rzucie krzyżowym
335

. Do transeptu i północnej 

ściany prezbiterium przylega biblioteka Zachariasza Zappia oraz zakrystia. W narożniku 

południowego transeptu umieszczona jest natomiast kaplica Św. Ducha. Przy południowej 

ścianie prezbiterium wznoszą się dwie barkowe kamieniczki, które zrekonstruowano, a ich 

pomieszczenia adaptowano dla potrzeb zaplecza administracyjnego Centrum św. Jana. 

Pozostałe trzy zakrystie i kaplica cmentarna to małe przybudówki kryte dachem 

pulpitowym. Kościół jest częściowo podpiwniczony w obszarze biblioteki oraz dużej 

zakrystii, które są wzniesione ponad 2 m w stosunku do posadzki kościoła. Każda ze ścian 
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korpusu podzielona jest uskokowymi przyporami. Pomiędzy nimi ściany elewacji zdobią 

liczne ostrołukowe nisze okienne ujęte w bogato zdobione profilowanie. Okna naw ujęte są 

w kamienne ościeża z profilowaniem w postaci wałka, natomiast te w prezbiterium 

posiadają bogatsze profilowanie częściowo prosto ścięte z zastosowaniem podwójnego 

wałka
336

. Wnętrze kościoła przekryte jest sklepieniami żebrowymi i gwiaździstymi 

z okresu dojrzałego gotyku o bogatym rysunku
337

 i wspartymi na ośmiobocznych filarach. 

Konstrukcja sklepień różni się od siebie. Najbogatsze występują w nawach bocznych, 

najskromniejsze natomiast w przęśle skrzyżowania naw
338

. Biblioteka Zappia przekryta 

jest z późniejszym sklepieniem kryształowym, tak samo jak pomieszczenie pod wieżą. Z 

kolei nad zakrystią oraz kaplicą Św. Ducha występują sklepienia gwieździste. Żebra 

sklepień wspierają się o wsporniki w formie ośmiobocznych konsol wieszarowych 

w prezbiterium i nawach bocznych, w nawie głównej baldachimowych, niekiedy mające 

kształt główek lub całych postaci. Żebra sklepień oraz wysklepki sklepienne wykonane są 

z cegły. Ściany kościoła od wewnątrz są częściowo pokryte malowidłami, wśród których 

można dostrzec liczne nawarstwienia oraz dekoracje. Widoczne są zarówno dekoracje 

figuralne, jak i geometryczne, np. ciemnoczerwone pasy na filarach z ciemniejszymi 

narożami. W wielu miejscach kościoła można również dostrzec ślady malowideł 

nowożytnych. Posadzkę kościoła tworzą płyty nagrobne przemieszane z nieregularnymi 

płytami kamiennymi. Główne wejście prowadzi przez portal znajdujący się pod wieżą od 

strony zachodniej. Ponadto istnieją jeszcze dwa portale zachodnie – od strony południowej 

oraz północnej, umieszczone symetrycznie po obu stronach transeptu w jego ścianach 

szczytowych. Na ścianie wschodniej prezbiterium znajduje się mały portal gotycki. Cała 

sylweta kościoła odznacza się czystą kompozycją i pięknymi proporcjami uzyskanymi 

pomiędzy ceglaną bryłą a gotyckim dążeniom do silnie spionowanych form 

charakterystycznych dla architektury katedr francuskich
339

.  
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Ryc. 5.11. 

Rzut kościoła, reprodukcja  

1.2.3. Rozwiązania projektowe 

W roku 2008 rozpoczęła się realizacja projektu, finansowanego z funduszy europejskich, 

w ramach regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 

2007–2013 pod nazwą Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na 

Centrum św. Jana – Etap I
340

. Prace ruszyły w 2009 r. Dzięki dofinansowaniu możliwe 

były wzmożone prace konserwatorskie, budowlane i adaptacyjne.  Projekt przewidywał 

adaptacje wnętrza kościelnego dla potrzeb nowoczesnego centrum kultury. Z uwagi na 

fakt, iż część zachodnia korpusu nawowego pozbawiona była swoich wartości 

historycznych, co było wynikiem również obetonowania sześciu filarów gotyckich po 

katastrofie z 1986 r., braku historycznej kamiennej posadzki, a duże organy po konserwacji 

w latach 80. XX w. zostały przeniesione do bazyliki Mariackiej w Gdańsku, podjęto dość 

istotną decyzję o zamontowaniu w tym miejscu sceny wraz z niezbędną infrastrukturą. 

Miało to wpływ na podział wnętrza na strefę sacrum obejmującą prezbiterium 

z zachowanymi elementami historycznego wyposażenia wnętrz w tym z ołtarzem 

głównym oraz strefę profanum w zachodniej części korpusu nawowego
341

. Podział ten 

wynikał również z faktu, iż opłaszczowane betonem gotyckie filary umożliwiały montaż 

infrastruktury potrzebnej do obsługi sceny muzycznej takiej jak oświetlenie czy 

nagłośnienie bez naruszania substancji zabytkowej. Pracami konserwatorskimi objęto 
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również elewację południową, wieżę, wszystkie ściany kościoła, sklepienia, kaplicę Św. 

Ducha, kruchtę pod wieżą oraz krypty rodziny Zappio. Odkryto i objęto konserwacją płyty 

nagrobne, które zostały umieszczone w zrekonstruowanej posadzce w korpusie nawowym. 

Prace konserwatorskie przyczyniły się do wielu ciekawych odkryć, w tym niewidocznych 

dotąd malowideł pochodzących z różnych epok funkcjonowania kościoła. Poddano 

konserwacji polichromie pochodzące zarówno z okresu średniowiecza, jak i czasów 

nowożytnych. Do najbardziej spektakularnych  odkryć należy przedstawienie figuralne 

w północnej ścianie prezbiterium obrazujące prawdopodobnie wizerunek zamku 

krzyżackiego. Charakterystycznym elementem dekoracyjnym kościoła jest wzór 

szachownicy. Użyto go w większych i mniejszych kwadratowych glazurach płytek 

w kolorze ciemnozielonym i brązowym. Wzór ten występuje zarówno na elewacjach wieży 

jak i we wnętrzu na parapetach. W jednym z okien w prezbiterium w zwieńczeniu 

maswerku zachował się XIX-wieczny fragment witrażu z motywem szachownicy. Po 

zakończeniu prac konserwatorskich do wnętrza wróciło jego zabytkowe wyposażenie, 

takie jak epitafia: Adelgundy Zappio, Wawrzyńca Fabriciusa, Jana Hutzingusa, rzeźby św. 

Katarzyny i św. Michała Archanioła, zwieńczenia Stalli Snycerzy, cykl obrazów Panny 

mądre i głupie, kaplica chrzcielna czy stalle gotyckie z końca XV wieku, które ponownie 

zdobią wnętrze świątyni. W ramach prac adaptacyjnych w zakresie robót budowlanych 

wykonano instalację elektryczną, teletechniczną, nowoczesny przeciwpożarowy 

i antywłamaniowy system zabezpieczeń, system kamer oraz instalacje ogrzewania 

podłogowego. Wprowadzono nową konstrukcję na ścianie zachodniej w postaci dwóch 

empor – dolną na potrzeby sceny oraz górną, która jest łącznikiem komunikacyjnym 

pomiędzy wieżą a wnętrzem kościoła. Na balkony prowadzi klatka schodowa wykonana 

z betonu, której boczne ściany zostały przeszklone. Bezpośrednio z nowoczesnych 

balkonów przechodzi się do pomieszczeń w wieży, która została przeznaczona w całości 

na potrzeby centrum kultury. Powstały tam profesjonalne garderoby dla artystów. Scena 

została profesjonalnie zaprojektowana z trawersami, na których zamontowano oświetlenie 

i nagłośnienie sceniczne. Widownia składa się z obrotowych foteli, które pozwalają na 

swobodne ustawienia w zależności od potrzeb. Zastosowano również system zaciemniania 

gotyckich okien za pomocą elektrycznie zasuwanych rolet, wprowadzono profesjonalny 

sprzęt multimedialny oraz lampy oświetlające całe wnętrze kościoła. Dodatkowo 

wykonano remont dachu kościoła i wieży oraz zainstalowano abonencką stację 

transformatorową, którą zlokalizowano w dawnej kaplicy grobowej (sic!). Przestrzeń dla 

zaplecza administracyjnego umieszczono w zrekonstruowanych dwóch kamieniczkach 
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oraz w nowym łączniku, który prowadzi do wnętrza kościoła. Pracom konserwatorskim 

poddano również elewację oraz dach, przywracając historyczne dekoracje 

charakterystyczne dla architektury kościoła. W wyniku przeprowadzonych robót wnętrze 

zabytkowego kościoła zyskało nową wartość. Złożyły się na to specyfika i unikatowość 

historycznych walorów wnętrza wraz ze wszystkimi elementami dodanymi, w tym 

nowoczesną  infrastrukturą, które przekształciły to historyczne miejsce we współczesną 

wyposażoną salę widowiskowo-koncertową oraz oryginalny punkt ekspozycji sztuki 

zarówno sakralnej, jak i współczesnej. Odbudowa trwa nadal, ale najważniejsze, iż kościół 

po latach degradacji jest ponownie otwarty i cieszy zarówno gdańszczan, jak i turystów. 

W 2006 r. mroczne i przytłaczające swoim ogromem wnętrze kościoła było scenerią dla 

spektakli teatralnych X Festiwalu Szekspirowskiego. 

a)       b) 

     

    
 

Ryc. 5.12. 

Archiwalne zdjęcia kościoła: 

a)  widok na organy boczne, fot. z około 1929 r.  

b)  nawa główna i ołtarz, fot. z około 1970 r. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Festiwal_Szekspirowski_w_Gda%C5%84sku
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a)      b) 

     

  
 

c)                                     d)    

            

            
 

Ryc. 5.13. 

Aranżacja wnętrza kościoła; 

a) widok na scenę na ścianie zachodniej nawy głównej, zdjęcie z 2005 r. 

b) widok z balkonu w stronę ołtarza 

c) widok na scenę zza ołtarza głównego 

d) widok na klatkę schodową 
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a)          b) 

        

        
c)              d) 

               

      

Ryc. 5.14. 

a) widok na nawę główną 

b) betonowe opłaszczowanie słupów 

c) odnowione kamieniczki 

d) przeszklona klatka schodowa 
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1.3. Polska; Wrocław, Muzeum Architektury, zespół klasztorny  

pw. św. Bernardyna ze Sieny 

Muzeum Architektury we Wrocławiu w 2015 r. obchodziło 50-lecie istnienia
342

. Instytucja, 

która powstała w 1965 r. pierwotnie pod nazwą Muzeum Architektury i Odbudowy, 

działała na początku jako oddział Muzeum Miasta Wrocławia. Założycielem muzeum był 

główny konserwator miasta Wrocławia Olgierd Czerner, który był z nim związany do 2000 

r. Mieści się w ono w gotyckim pobernardyńskim zespole klasztornym. Zespół jest jednym 

ze znanych i eksponowanych założeń klasztornych Wrocławia. W gotyckich wnętrzach 

zespołu prezentowane są zarówno kolekcje architektury średniowiecznej, w tym detali 

kamieniarskich, jak i zbiory architektury nowożytnej i tej współczesnej, co przybliża 

spuściznę narodową.  

 

 

Ryc. 5.16.  

Widok na kościół oraz klasztor od strony południowej 

1.3.1. Historia 

Powstanie klasztoru bernardyńskiego było wynikiem pobytu w mieście św. Jana 

Kapistrana (1386–1456) – charyzmatycznego kaznodziei, ascety, w młodości prawnika
343

. 

Jego gorący fanatyzm religijny oraz płomienne kazania religijne zaowocowały uzyskaniem 

                                                           
342

 Zespół został uznany za zabytek 23.10.1961 r. i wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1299/17. 
343

 A. Gola, M. Ławicka, Od klasztoru do muzeum: dzieje zespołu zabudowań bernardyńskich we Wrocławiu, 

Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 53. 
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zgody od władz miasta na założenie we Wrocławiu klasztoru bernardyńskiego. I tak 18 

marca 1453 r. na terenie Nowego Miasta starosta wrocławski Konrad Eisenreich wraz 

z rajcami
344

 dokonał aktu przekazania gruntu. Na objętym w posiadanie placu szybko 

wzniesiono kościół i zabudowania klasztorne, pierwotnie o konstrukcji fachwerkowej 

(szkielet z drewna)
345

. Pierwotny kościół drewniany został następnie rozebrany i na jego 

miejscu w latach 1463-1466 została wzniesiona trójnawowa bazylika o konstrukcji 

murowanej. Pracami nad budową klasztoru i kościoła w tym czasie kierował Mistrz Hans 

Berthold
346

 z Łużyc. Budowniczowie nie ustrzegli się jednak błędów przy wznoszeniu 

świątyni. Tuż po odejściu Hansa Bertholda z budowy w roku 1491 zawaliły się sklepienia 

kościoła. Po tym wydarzeniu przebudowano i obniżono sklepienie nad prezbiterium. 

Wzniesiono również kaplicę pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

i św. Jana Kapistrana
347

. Nie wiadomo jednakże, kto był jej fundatorem. Równocześnie 

z kościołem wokół kwadratowego wirydarza powstawały zabudowania klasztorne. Z 

przesklepionych krużganków wchodziło się do poszczególnych pomieszczeń. W skrzydle 

wschodnim, na parterze, znajdowały się kapitularz oraz oratorium (kaplica). W krużganku 

północnym, bezpośrednio przylegającym do elewacji kościoła, znajdowały pomieszczenia 

zakrystii, nad którą była umieszczona biblioteka zakonna. Wrocławscy bernardyni 

zgromadzili w swoich zbiorach liczny księgozbiór, na który składały się mszały, psałterze 

i graduały. Refektarz wraz z pomieszczeniem kuchennym zlokalizowany był w skrzydle 

południowym. W tej części znajdują się również pomieszczenia, których przeznaczenie 

trudno określić. Cele zakonników natomiast zlokalizowane były na piętrze w skrzydle 

południowym zachodnim i wschodnim. Ten charakterystyczny układ wnętrz klasztornych 

zachował się do czasów współczesnych. W 1517 r., jako ostatni budynek w zespole, 

bernardyni wznieśli szpital św. Hioba. 

                                                           
344

 Ibidem, s. 59. 
345

 E. Małachowicz, Wrocław. Zespół pobernardyński (Muzeum Architektury), Wydawnictwo Arkady, 

Warszawa 1985, s. 12. 
346

 A. Gola, M. Ławicka, op. cit., s. 4. 
347

 Ibidem, s. 67. 
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Ryc. 5.17. 

Próba  rozplanowania wnętrz klasztoru w epoce średniowiecznej  

Po ukończeniu zespołu klasztornego Rada Miejska zmusiła bernardynów do 

opuszczenia miasta. Po tym wydarzeniu wnętrza klasztoru zostały przeznaczone na szpital, 

a później szkołę i placówkę pomocy społecznej.  Kościół pod wezwaniem św. Bernarda ze 

Sieny długo stał opustoszały. Dopiero w 1526 r. miasto przekazało go w ręce gminy 

protestanckiej, która dysponowała nim do końca II wojny światowej. Kolejna przebudowa 

zespołu miała miejsce w 1628 r., po wielkim pożarze Nowego Miasta. Podczas tego 

wydarzenia spłonęły wszystkie dachy, runęła część sklepienia i została naruszona statyka 

budowli. Odbudowa zespołu trwała całe stulecie. Zapoczątkowało ją wprowadzenie 

nowego dachu przez pokrycie go gontem. W 1634 r. zostały odbudowane zawalone 

sklepienia w prezbiterium. Dach pokryto dachówką dopiero w 1704 r. po przebudowaniu 

i wzmocnieniu więźby dachowej. Przebudowano gotycki szczyt, nadając mu barokowy 

charakter, co zdecydowanie wpłynęło na wygląd budynku. Podczas przebudowy zmieniły 

się zarówno wygląd wnętrza kościoła, jak i jego architektura. W okresie renesansu 

rozebrano lektorium oddzielające prezbiterium od głównego korpusu kościoła. Na zmiany 

w wyglądzie świątyni miało wpływ przeznaczenie jej na miejsce kultu innego wyznania. 

Po pożarze kościół został wyposażony w wiele dekoracji i rozwiązań barokowych. 
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Zmieniono kształt gotyckich okien w nawie głównej poprzez zmianę ich obramień 

z ostrołukowych na półkoliste, dobudowano od strony północnej kościoła kruchtę. 

Również wnętrze zostało wzbogacone o nowe elementy wyposażenia. W 1640 r. przy 

południowej ścianie prezbiterium wzniesiono drewnianą emporę muzyczną dekorowaną 

malowidłami przedstawiającymi sceny o tematyce zaczerpniętej ze Starego Testamentu. 

Wymieniono ołtarz główny projektu znanego fortyfikatora Albrechta von Saebischa
348

, 

a ściany ozdobiono obrazami religijnymi. Kolejne przeobrażenia świątynia przeszła 

w 1708 r. Jej wnętrze wzbogacono nowym prospektem organowym oraz lożą kolatorską, 

ufundowaną w 1713 r. przez generałową Annę Sophię von Salisch
349

. W 1807 r. Wrocław 

został zdobyty przez wojska napoleońskie. We wnętrzach kościoła zakwaterowano 

francuskich żołnierzy, którzy dokonali wielu zniszczeń. Po ustaniu okupacji przystąpiono 

do remontu wnętrz, głównie prowadzonych w zakrystii. Usunięto wówczas również belkę 

tęczową. W latach 1827–1882 wybudowano nowy szpital przyległy do południowo-

zachodniego skrzydła klasztoru. W 1872 r. w miejscu wyburzonego wschodniego klasztoru 

wzniesiono nowy budynek w neogotyckim charakterze z elewacją wykonaną z cegły 

klinkierowej. W XIX w. kościół przeszedł duży remont, który rozpoczął się latem 1899 r., 

a zakończył się poświęceniem świątyni 1 września 1901 r.
350

 Wnętrza zostały na nowo 

zaaranżowane. Połączono w nich elementy różnych stylów architektonicznych jako mariaż 

gotyku z secesją. Przywrócono wówczas wiele dekoracji architektonicznych świadczących 

o średniowiecznej proweniencji budynku. Przywrócono gotycki charakter okien 

w przestrzeni prezbiterium. Wprowadzono żeliwną balustradę odgradzającą przestrzeń 

chóru od nawy głównej. Zmieniono wygląd elewacji, podkreślając zarówno jej gotycki 

charakter w dolnej partii, jak i cechy nowożytne w części górnej.  

  

                                                           
348

 A. Gola, M. Ławicka, op. cit., s. 116. 
349

 Ibidem, s. 118. 
350

 Ibidem, s. 134. 
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a)         b) 

            

              
 

 c)          d) 

     
Ryc. 5.18. 

Zdjęcia archiwalne wyposażenia wnętrz koscielnych 

a)  loża Salischów, zdjęcie z 1930 

b)  empora organowa fot. archiwalna sprzed 1899 r. 

c)  widok w stronę prezbiterium, fot. archiwalna z 1899 r. 

d)  widok w stronę zachodnia, fot. archiwalna z 1899 r. 
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Podobnie jak inne kościoły we Wrocławiu struktura dawnego kościoła i klasztoru 

bernardyńskiego w 70% uległy dużym zniszczeniom podczas działań wojennych. 

Doszczętnie zrujnowane zostało południowe skrzydło klasztorne, a ze skrzydła 

południowo-zachodniego pozostały jedynie ściany obwodowe
351

. Część szpitalną, dach 

i hełm wieży, a także większość sklepień strawiły pożary. Wiele dzieł wyposażenia wnętrz 

uległo bezpowrotnemu zatraceniu, w tym oryginalne średniowieczne zworniki, dekoracje 

rzeźbiarskie. Na szczęście większość ruchomych dzieł sztuki została zawczasu 

zabezpieczona i wywieziona. Obecnie znajdują się w zbiorach muzealnych. Odbudowa 

kościoła była prowadzona etapami w latach 1949–1974 pod kierunkiem profesora 

Edmunda Małachowicza – autora koncepcji odbudowy całego zespołu
352

. Wzniesiono 

wówczas w miejscu zburzonego skrzydła klasztornego nowy budynek w konstrukcji 

żelbetowej z elewacją ze szkła i marblitu. Do użytkowania został oddany najpierw klasztor, 

a następnie kościół, który w 1974 r. przeznaczono w całości na Muzeum Architektury. 

Z ruin wydobyto wiele detali architektonicznych, które następnie były eksponowane we 

wnętrzach muzeum. Pomysłodawcą i twórcą muzeum był profesor Olgierd Czerner.  

a)             b) 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 5.19. 

Zniszczenia powojenne: 

a) zniszczona nawa północna fot. archiwalna 

b) stan kościoła z  1949 r.  

 

                                                           
351

 A. Gola, M. Ławicka, op. cit., s. 205. 
352

 Ibidem, s. 238. 
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1.3.2. Architektura 

Zespół klasztorny Bernardynów składa się z dawnego kościoła oraz przylegających do 

niego od południa zabudowań klasztornych. Świątynię wybudowano jako gotycką 

orientowaną trójnawową bazylikę o gwiaździstych sklepieniach
353

. Trzy skrzydła klasztoru 

są oryginalne późnogotyckie, czwarte (wschodnie) zostało wzniesione w latach 60. XX w. 

i stanowi częściową rekonstrukcję. Na całość założenia składają się dawny gotycki kościół 

św. Bernarda ze Sieny wraz z częścią klasztorną ujętą w nieregularny czworobok 

klasztorny z wirydarzem oraz dawne skrzydło szpitalne zamykające od strony południowo-

zachodniej drugi dziedziniec gospodarczy. Sam kościół został wzniesiony w układzie 

trójnawowej bazyliki o nierównym układzie naw bocznych. Prezbiterium zakończone jest 

trójbocznie ze wstawionymi oknami. Sklepienie nawy głównej oraz niższe sklepienie 

prezbiterium mają gwieździsty układ żeber, natomiast nawy boczne sklepione są krzyżowo 

z przęsłami podzielonymi gurtami. Sklepienia naw bocznych wzmocnione są przyporami 

jedynie od strony południowej, nawa południowa, wyraźnie węższa, już ich nie posiada. 

W geometrii rzutu występują odchylenia od kąta prostego. 

1.3.3. Rozwiązania projektowe  

Odbudowa zespołu pobernardyńskiego poprzedzona była wykonaniem projektu 

budowlanego, który określał również przeznaczenie obiektu. Oprócz Muzeum Architektury 

z powierzchnią przeszło 900 m
2 

swoje siedziby ma tam również biuro Miejskiego 

Konserwatora Zabytków (ok. 77,3 m
2
), oraz Urząd Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Wejście główne do przestrzeni muzeum prowadzi przez renesansowy portal, 

przeniesiony z rozebranego budynku przy ul. Igielnej
354

, umieszczony na ścianie skrzydła 

południowego. Na parterze umieszczono sale wystawiennicze, natomiast piętro 

przeznaczono na pomieszczenia biurowe. Wszelkie działania konserwatorskie 

i restauratorskie zmierzały do przywrócenia zespołowi poklasztornemu dawnego 

gotyckiego charakteru
355

, do czego wykorzystano źródła ikonograficzne oraz ocalałe 

oryginalne fragmenty murowe. Przy odbudowie zastosowano zarówno metodę 

rekonstrukcji form historycznych, jak i wprowadzono współczesne rozwiązania 

architektoniczne. Wybór jednej z metod zleżał od stopnia zachowania autentycznej 

                                                           
353

 E. Grodzka,  Zespół pobernardyński we Wrocławiu – historia przekształceń i powojenna odbudowa. 

Projekt skrzydła wschodniego z 1962 r. jako prekursorskie rozwiązanie konserwatorskie [w:]  „Architectus. 

Pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej” 2016, nr 1, s. 7–18.  
354

 Ibidem, s. 12. 
355

 A. Gola, M. Ławicka, op. cit., s. 209. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzut_(budownictwo)
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substancji zabytkowej
356

 oraz od dostępności materiałów i technologii, co miało zresztą 

wpływ na ostateczny wygląd obiektu. Zachowane i odzyskane fragmenty detalu 

architektonicznego zostały wykorzystane i użyte ponownie. Część tych elementów, np. 

zworniki, głowice służek czy powierzchnie ścian ceglanych, pozostawiono w stanie 

zachowawczym jako świadka historii i czasów działań wojennych. Jednakże całość 

zespołu wymagała nadania mu i wprowadzenia takiego programu użytkowego, który 

umożliwiałby ekspozycje wszystkich jego walorów bez zniekształceń, a jednocześnie 

pozwolił na funkcjonowanie nowej wartości w zabytkowych wnętrzach.  

 

Ryc. 5.20. 

Rozplanowanie wnętrz Muzeum Architektury 

Zaproponowany program Muzeum Architektury spełniał te oczekiwania. Ten 

nieznany do tej pory rodzaj muzeum był kompromisem pomiędzy ochroną zabytkowej 

struktury a potrzebą funkcji. I tak zachowane zostało ogólne rozplanowanie części 

klasztoru wraz z bryłą kościoła, natomiast z niektórych oryginalnych rozwiązań 

przestrzennych zrezygnowano na rzecz stworzenia np. sal ekspozycyjnych. Podczas 

prowadzenia prac adaptacyjnych zrezygnowano w części skrzydła południowego klasztoru 

z odtworzenia kondygnacji nad dawnym refektarzem, co dało możliwość stworzenia sali 

                                                           
356

 E. Małachowicz, op. cit., s. 41. 
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wystawowej o powierzchni 242 m
2
 i wysokości 7,22 m

357
, która może pomieścić okazałe 

elementy detalu romańskiego. Pomieszczenie przekryto stropem żelbetowym, a część 

okien zamurowano. Oprócz wystawionych elementów i reliktów detalu romańskiego służy 

ona do organizowania wystaw tematycznych, jak również przyjęć okolicznościowych. 

Poddasze nad salą zaadaptowano na pomieszczenia biurowe i administracyjne. W miejscu 

zniszczonego skrzydła wschodniego wzniesiono budynek o płaskim dachu i elewacją od 

strony parku wykończoną szkłem i stalą. Widoczne są w niej duże przeszklenia, 

poprzecinane stalową konstrukcją, nadające jej zdecydowanie modernistyczny wygląd. 

Forma budynku jest mocnym kontrapunktem w gotyckiej architekturze zabytkowego 

zespołu. Obecnie jest już reminiscencją architektury lat 60.  

 

 

Ryc. 5.21. 

Widok na wschodnie skrzydło wybudowane w latach 60. XX w. 

W nowatorski sposób potraktowano ścianę zachodnią krużganka
358

 klasztornego. 

Została ona sperforowana poprzez ostrołukowe arkady wypełnione szkłem. Zabieg ten 

pozwolił na wprowadzenie światła do wnętrza i jednocześnie otworzył się na wewnętrzny 

wirydarz, natomiast pomieszczenia wokół niego zostały przeznaczone na sale 

ekspozycyjne. Pozostałe wnętrza, głównie na piętrach, wykorzystano na zaplecze i część 

                                                           
357

 A. Gola, M. Ławicka, op. cit., s. 211. 
358

 Ibidem, s. 217. 
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administracyjną muzeum. Wnętrze samego kościoła również wykorzystano na cele 

ekspozycyjne, a aranżacja była jak na lata 60. rozwiązaniem nowatorskim. W celu 

powiększenia miejsca na wystawy po obu stronach nawy wykonano antresole na 

konstrukcji stalowej, na które można było się dostać metalowymi schodami od strony 

nawy głównej. Strefa prezbiterium została podzielona na dwa poziomy. Na poziomie 

parteru zlokalizowano magazyny, nad nimi natomiast umieszczono część przeznaczoną na 

stałą ekspozycję. Poziom ten połączono z nawą główną schodami. Wprowadzono 

nowatorski jak na tamte czasy sposób ogrzewania kościoła w postaci elementów 

grzewczych w posadzce ogrzewanych ciepłą wodą. W roku 2005 został ogłoszony konkurs 

na koncepcję przebudowy Muzeum Architektury we Wrocławiu, niestety do dnia 

dzisiejszego jego założenia nie zostały zrealizowane.  

W 2014 r. przebudowano wnętrza muzealne, aby przystosować je do potrzeb 

współczesnego muzealnictwa oraz dostosować obiekt do osób niepełnosprawnych. Została 

przebudowana strefa wejściowa, wprowadzono przeszklony niewielki hol, przy istniejącej 

klatce schodowej w części klasztornej zamontowano przeszklony szyb windowy, 

wydzielono w strefie wejściowej miejsce na kasy, zastosowano system ramp pozwalający 

poruszać się po pomieszczeniach muzealnych osobom niepełnosprawnym. Projekt 

wykonała wrocławska pracownia projektowa ARCH_IT ARCHITECTURE+DESIGN pod 

kierownictwem architekta Piotra Zybury
359

. Ja mówi sam projektant, prace aranżacyjne 

nie były obciążone świadomością, iż realizowane są we wnętrzach sakralnych, z uwagi na 

fakt, iż kościół  funkcjonował już jako muzeum od lat 70. W ramach zmiany aranżacji 

w kościele zastąpiono drewniane antresole nowymi białymi formami na konstrukcji 

stalowej. Na miejscu jednej z antresol wprowadzono zamkniętą przestrzeń nazywaną 

Archi-boxem, służącą do prezentacji w jej wnętrzu współczesnych zjawisk 

architektonicznych. Druga antresola znajdująca się w nawie kościoła została dedykowana 

wystawom „Galerii Jednego Projektu”
360

. Wprowadzenie białego koloru do wnętrza 

gotyckiego kościoła nasuwa skojarzenia z czystością i lekkością i koresponduje z jego 

surowym wnętrzem. Na nowo została rozwiązana strefa ołtarza. W miejscu prezbiterium, 

na wyniesieniu, zaaranżowano strefę wystawienniczą, łącząc strefę nawy z prezbiterium, 

pod którą obecnie znajduje się część magazynowa muzeum. Szerokie schody amfiladowe 

ze szklaną balustradą prowadzą na podniesienie, pod którym ukryty jest stary model miasta 

                                                           
359

 Jak mówi Piotr Zybura, autor ostatniej przebudowy, celem architektów było, by na bazie obecnych 

rozwiązań Muzeum w przyszłości mogło rozwinąć ewentualne swoje potrzeby wystawiennicze. Całość jest 

więc tak zaprojektowana, że nie jest kreacja skończoną i zgodnie z wolą inwestora może być rozwinięta 

dalej. Wywiad z autorem przeprowadzony przez autorkę. 
360

 http://culture.pl/pl/artykul/przebudowa-muzeum-architektury-we-wroclawiu, dostęp: 08.04.2016. 
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Wrocławia (ze względów finansowych nie mógł być poddany konserwacji). Dzięki tym 

rozwiązaniom pozostała czytelna główna oś świątyni wraz ze wszystkimi 

charakterystycznymi elementami. Kieruje ona wzrok widza od strefy wejścia poprzez 

nawę ku prezbiterium. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie na wpół 

przepuszczających światło rolet w gotyckich oknach, co zapewnia z jednej strony 

intymność dla wystawianych eksponatów muzealnych, a z drugiej daje możliwość 

regulacji natężenia światła w przestrzeni, które w kościołach gotyckich jest elementem 

budującym wnętrze. Całość wędrówki po muzeum spina jednorodna stylistyka 

piktogramów. Ten system identyfikacji wizualnej pozwala zwiedzającym na lokalizację 

miejsca, w którym się znajduje, a jednocześnie scala wszystkie sale ekspozycyjne oraz 

obszary muzeum. Logotyp został zaprojektowany w nawiązaniu do historycznego rzutu 

zespołu i jest jego integralną częścią z możliwością dalszego uzupełniania w miarę 

rozwoju ekspozycji muzealnej. Zastosowano również rozwiązania dla lokalizacji świateł, 

rozmieszczając je zarówno na ramach aluminiowych w nawach, jak i na lekkich 

konstrukcjach w strefie prezbiterium. Wystrój kościoła pozostał surowy bez zbędnych 

dekoracji i stał się tłem dla wprowadzanych tam muzealnych wystaw. W jego pierwotnym 

wnętrzu nie zachowały się wystrój i wyposażenie sakralne, na które składały się barwne 

polichromie, ołtarze, organy stalle czy sprzęt liturgiczny. Tak więc tłem dla 

wprowadzanych tam eksponatów jest gotycka architektura kościelna ze smukłymi filarami, 

gwieździstymi sklepieniami czy surową kamieniarką. Oryginalne gotyckie wnętrze daje 

szerokie możliwości do aranżacji wystaw, które niejednokrotnie stają się małymi dziełami 

sztuki. Dzisiejsze wnętrze kościoła to nie tylko ekspozycje muzealne, kościół pełni 

również funkcję sali koncertowej.  
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a)          b) 

      

        
 

c) 

 

 

Ryc. 5.22. 

Zaaranżowane wnętrza dawnego klasztoru: 

a) sala romańska 

b) widok na klatkę schodową 

c) sala romańska – ekspozycja detali 
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a)          b) 

       

          

) 
    

Ryc. 5.23. 

Widok na krużganki: 

a) zrujnowany krużganek południowy, fot. archiwalna 

b), c), d) krużganki stan obecny  

c) d) 
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Ryc. 5.24. 

Wnętrza nawy głównej kościoła z aranżacją obecnej wystawy 
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a) 

. 

 

b) 

 

Ryc. 5.25.  

a)  widok na przestrzeń dawnego prezbiterium  

b)  zagospodarowanie nawy głównej  
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a) 

 

 

 

b) 

 

 

Ryc. 5.26. 

a) strefa wejścia z piktogramami  

b) aranżacja przestrzeni kościoła podczas jednej z wystaw 
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1.4. Niemcy; Neubrandenburg, sala koncertowa w kościele  

pw. Najświętszej Marii Panny (Marienkirche) 

W południowo-wschodniej części Pojezierza Meklemburskiego, na skraju jeziora 

Tollensesee leży miasto powiatowe Niemiec, dawny gród słowiański, znany dziś pod 

nazwą Neubrandenburg. Prawa miejskie uzyskało w 1248 r. i nazywane jest dziś „miastem 

czterech bram”, a to ze względu na zachowane mury średniowieczne układające się 

w pierścień wraz z prowadzonymi do niego czterema bramami. Pośród architektury miasta 

wyrasta w otoczeniu wszechobecnej zieleni wieża kościoła pw. Najświętszej Marii Panny. 

Monumentalna architektura świątyni widoczna jest ponad dachami miasta, będąc 

przykładem niemieckiego ceglanego gotyku. Wnętrze kościoła zaadaptowano na salę 

koncertową. Tu właśnie swoją siedzibę ma główna Filharmonia Neubrandenburga. 

W gotyckich wnętrzach gości zatem sztuka wyższa.  

 
 

Ryc. 5.27. 

Widok bryły kościoła pw. NMP w  Neubrandenburgu 

1.4.1. Historia 

Budowa kościoła rozpoczęła się w 1248 r., w czasie kiedy tworzyły się również struktury 

miejskie. Około 1270 r. W miejscu drewnianego kościoła
361

 wzniesiono na rzucie 

prostokąta monumentalny murowany kościół. Pod budowę świątyni oraz cmentarza 

                                                           
361

 E. Brückner, Die St. Marienkirche zu Neubrandenburg, Union Verlag, Berlin 1957, s. 6. 
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wyznaczono cały blok zabudowy w niezagospodarowanej, południowej części miasta
362

. 

Budowano etapami. Jako pierwszy powstał główny korpus nawowy o długości 37 m 

z wysokim dachem, następnie dobudowano do niego wieżę. Ołtarz, w którym umieszczono 

relikwie św. Bernarda, został konsekrowany w 1298 r. przez biskupa Havelberga. Jak 

większość kościołów jego losy były burzliwe. W 1591 r. iglica wieży została zniszczona 

przez burzę. W roku 1614 podczas pożaru miasta cała świątynia uległa destrukcji. 

Odbudowana w kolejnych latach była świadkiem okrutnych wydarzeń związanych 

z historią miasta. Podczas wojny trzydziestoletniej w 1631 roku wojska carskie w jej 

wnętrzach zorganizowały krwawą kaźń ludności cywilnej. Wiek XVII również nie był 

łaskawy dla kościoła. W 1655 r. po raz kolejny zniszczeniu uległa wieża, tym razem przez 

błyskawicę, w wyniku czego ucierpiały dzwony kościelne oraz zegar. Kolejny pożar, który 

nawiedził miasto w 1676 r., uszkodził zarówno strukturę wieży, jak i dach oraz sklepienia 

kościoła. Po tym incydencie, z uwagi na brak środków finansowych, sklepienia kościoła 

zostały zastąpione drewnianym stropem. Destrukcja wieży z kolei była tak duża, że 

podjęto decyzję o jej całkowitym usunięciu. Pełna odbudowa świątyni miała miejsce 

dopiero w 1694 r. Obecny wygląd kościoła jako budowli o cechach architektury 

średniowiecznej jest wynikiem przeprowadzonych robót budowlanych w latach 1832–41 

prowadzonych pod kierunkiem Friedricha Wilhelma Buttela, ucznia Karla Friedricha von 

Schinkla.  

 

 

Ryc. 5.28.  

Rzut kościoła sprzed przebudowy, kiedy istniał jeszcze oryginalny układ przestrzenny  
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Ponieważ w tamtym czasie odbudowę zamków i kościołów traktowano jako 

powinność narodową z ukierunkowaniem na architekturę w duchu romantyzmu, podczas 

przebudowy zmieniono wygląd wieży kościelnej, nadając jej typowo gotycki charakter 

i wykańczając ją strzelistym dachem osadzonym na ośmiobocznej podstawie. Na mocno 

zrujnowanym wschodnim frontonie zmieniono również układ sterczyn. Otrzymał on 

przesadną smukłą formę, która nie odpowiadała wczesnemu gotykowi w eterycznym 

jasnożółtym kolorze cegieł. W wnętrzu płaski drewniany strop został zastąpiony 

sklepieniami krzyżowymi, a wnętrze przekształcono na jednoprzestrzenne, bez podziału na 

nawy. Podczas prac konserwatorskich zlikwidowano wiele barokowych elementów 

wyposażenia i wystroju wnętrza, nadając świątyni zgoła odmienny charakter.  

 

  a)                    b)    

   

 
 

Ryc. 5.29. 

Widok na kościół  z około 1890 r.:  

a)  widok na nawę kościoła z dobudowaną wieżą wg projektu Friedricha Wilhelma Buttela 

b)  widok na nawę kościoła  

Świątynia nie oprała się również działaniom prowadzonym podczas II wojny światowej. 

Kościół został praktycznie całkowicie spalony w kwietniu 1945 r., tak jak większość 

miasta, a jego planowana odbudowa po wojnie przekraczała możliwości finansowe miasta. 

Próby odbudowy części kościoła, w której miała powstać sala parafialna, również nie 

przyniosły oczekiwanych rezultatów. Kościół w formie trwałej ruiny przetrwał do lat 70. 

XX w. Ponieważ gminy kościelnej nie stać było na odbudowę świątyni, podjęto decyzję 

o jej sprzedaży. W 1975 r. miasto Neubrandenburg nabyło nieruchomość i rozpoczęło 

plany rekonstrukcji budynku z przeznaczeniem go na salę koncertową i galerię sztuki. 

Pełna odbudowa trwała praktycznie około 15 lat. Pierwsza koncepcja projektowa 
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autorstwa architekta Josefa Waltera, która powstała w 1989 r., została odrzucona przez 

ministerstwo budownictwa, głównie z uwagi na konieczność pozyskania europejskich 

środków finansowych. Dopiero w roku 1996 przeprowadzono duży międzynarodowy 

konkurs, w wyniku którego przedstawiciele miasta zdecydowali się na znacznie tańszy 

projekt odbudowy autorstwa fińskiego architekta Pekki Salminena. Prace trwały około 

pięciu lat, a inwestycja kosztowała około  31 mln marek. 13 lipca 2001 r. we wnętrzach 

zrekonstruowanego kościoła odbył się pierwszy koncert inauguracyjny. Powstało nowe 

audytorium na przeszło 850 miejsc z zapleczem dla artystów, foyer i zapleczem 

technicznym. W 2002 r. we wnętrzach wieży kościoła otwarto stałą wystawę prezentującą 

sztukę gotyku. Dziś wnętrza gotyckiego kościoła goszczą główną Filharmonię 

Neubrandenburga, która daje podczas sezonu około 30 koncertów. Od kilku lat odbywa się 

tutaj młodzieżowy festiwal orkiestrowy „NB JOT”, na który zapraszani są młodzi muzycy 

z całej Europy. 

1.4.2. Architektura 

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny został wybudowany jako halowy, trójnawowy, 

zamknięty od strony wschodniej prostokątnym prezbiterium z wieżą umiejscowioną od 

strony zachodniej. Na narożach korpusu znajdują się cztery spiralne klatki schodowe
363

 

umieszczone w ośmiobocznych wieżyczkach przekrytych wysokimi dachami. Główna 

wieża została zrekonstruowana podczas prac konserwatorskich w latach 80. XX wieku i jej 

wysokość wynosi obecnie 90 m. Zakończona jest wysokim dachem, a jej konstrukcja jest 

stopniowana od czterobocznej podstawy, by w górnej części przejść w oktagonalny układ. 

Korpus nawowy wybudowany został jako wydłużony prostokąt to wymiarach 22,4 m × 

53,6 m i wysoki na 19 m. Kościół pierwotnie sklepiony był prostymi sklepieniami 

krzyżowymi wspartymi na słupach konstrukcyjnych, które dzieliły przestrzeń kościoła na 

trzy nierówne nawy. Elewacje świątyni są oszkarpowane i zakończone ceglanym 

gzymsem. W dziewięć symetrycznie umieszonych na elewacjach bocznych szkarpach 

wkomponowane są wysokie, ostrołukowe okna typowe dla architektury gotyku. Fronton 

kościoła zakończony jest wysokim ceglanym szczytem. Pomiędzy wysokimi pinaklami 

umieszczone są okna zakończone ostrołukowo z rozetami w górnej partii. Nowatorska 

konstrukcja szczytu, którą zastosowano w 1297 r. podczas wznoszenia świątyni, posłużyła 

jako wzór dla innych ceglanych kościołów w Niemczech. Kościół został wzniesiony 

głównie z palonej cegły w układzie mieszanym z zastosowaniem czarnych szkliwionych 
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kształtek oraz z kamienia polnego. Główny korpus nawowy przykryty jest wysokim 

jednolitym dachem, pokrytym dachówką ceramiczną. Na elewacjach bocznych znajdują 

się główne portale wejściowe do kościoła. Portale zamknięte są w ceglanych 

obramieniach, z rozetami kamiennymi w górnej partii. Wnętrze kościoła z uwagi na jego 

nową funkcję obecnie jest jednoprzestrzenne. Ściany utrzymano w cegle oraz zachowano 

i poddano konserwacji zabytkowe polichromie odkryte podczas prac remontowych. 

1.4.3. Rozwiązania projektowe  

Umieszczenie sali koncertowej wraz z audytorium we wnętrzach zabytkowego kościoła 

wiązało się z koniecznością przeprojektowania na nowo jego wnętrza. Podjęto zatem 

decyzję o likwidacji kolumn dzielących przestrzeń na nawy. Zabieg ten wpłynął na statykę 

budowli, ponieważ zmieniono całkowicie układ konstrukcji budowli, przenosząc 

obciążenia bezpośrednio na ściany obwodowe kościoła za pomocą stalowych ram. Do ich 

wzmocnienia użyto również betonu, który we wnętrzach stał się także elementem 

dekoracyjnym. Dodatkowo z uwagi na ciężar wprowadzanych nowych elementów 

wzmocniono podłoże pod posadzką kościoła. Działania te były poprzedzone 

wcześniejszymi badaniami archeologicznymi, które ujawniły zarówno elementy 

architektoniczne pochodzące z czasu budowy kościoła, m.in. trzony fundamentowe pod 

kolumny, jak i liczne pochówki pod posadzką kościoła, co jest typowe dla gotyckich 

świątyń. 

Główna przestrzeń kościoła została podzielona na dwie części. Od strony 

wschodniej umieszczono salę koncertową z audytorium, natomiast od strony zachodniej 

wprowadzono część reprezentacyjną foyer z kasami biletowymi oraz toaletami 

i garderobami dla muzyków, a także zapleczem dla obsługi technicznej. Sala została 

zaprojektowana na 850 miejsc. Dziś, po latach użytkowania, okazało się, iż zaplecze 

techniczne stało się niewystarczające do obsługi tak dużej liczby widzów, co stanowi 

znaczny mankament w użytkowaniu i obsłudze koncertów. Strefa wejściowa oraz 

audytorium zostały od siebie oddzielone dwoma betonowymi trzonami, mającymi swoją 

kontynuację w piwnicach kościoła. Stanowią one również oparcie dla klatek schodowych 

prowadzących na balkony przeznaczone dla widzów. Do wykończenia ich powierzchni 

użyto zarówno betonu architektonicznego jak również stali, szkła i betonu. Oprócz dwóch 

masywnych trzonów betonowych główna salę koncertową od strefy wejścia oddziela 

szklana ściana. Stanowi ona zarówno przegrodę akustyczna oraz ognioodporną. Zabieg ten 

wyraźnie kontrastuje z zabytkowymi ceglanymi ścianami, na których we fragmentach 
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zachowały się dekoracje malarskie, stanowiąc tło dla zabytkowych struktur kościoła. 

W celu uzyskania odpowiedniej akustyki wnętrza wprowadzono nowy płaski strop 

o ciekawej konstrukcji. Użyto w tym celu półprzeźroczystego materiału rozpiętego na 

specjalnej stalowej konstrukcji, tworząc moduły powtarzających się szklanych piramid. 

 

Ryc. 5.30. 

Wizualizacja przekroju przez wnętrze obednej Sali Koncerowej, przedstawiająca rozplanowanie 

poszczególnych funkcji 

Symetryczne moduły rozmieszczone są w równych odstępach, natomiast nie 

posiadają jednakowej wielkości. Powoduje to odbicie i rozproszenie dźwięku we wnętrzu. 

Moduły mogą być ustawiane i dostosowywane do aktualnie odbywającego się koncertu 

poprzez zmianę ich wysokości i kąta nachylenia. Podobne rozwiązanie zostało 

zastosowane nad sceną koncertową. Zamontowano tam ekrany akustyczne w formie 

trójkątnych żagli, również mobilnych i ustawianych odpowiednio w zależności od potrzeb 

dla odbywającego się tam koncertu. Dodatkowo ściany obwodowe kościoła przesłonięte są 

szklanymi ruchomymi panelami. Dzięki ich transparentności nie stanowią one konkurencji 

dla ceglanych ścian kościoła. W 2017 r. sala koncertowa została uzupełniona 

o nowoczesny prospekt organowy. Zaprojektowano je na potrzeby sali koncertowej już 

podczas głównej fazy budowy. Miały być umieszczone pod balkonem chóru, gdzie 

wybudowano dla nich przestrzeń techniczną, jednakże pierwotny budżet nie pozwalał na 

ich zakup. Dopiero w 2015 r. dzięki lokalnemu sponsorowi zamontowano nowe 70-
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rejestrowe organy o wadze 21 ton, a ich uruchomienie zainaugurowano koncertem w lipcu 

2017 r. Masywna dolna podstawa wykonana jest z jesionu, a fasada organów z cyny i stali 

nierdzewnej. Należy zauważyć, iż w wyniku przedmiotowej przebudowy zmianie uległo 

jedynie wnętrze kościoła, jego bryła, wielkość, jak również wygląd elewacji pozostały bez 

zmian i wciąż stanowi ono pomnik historii. 

 

 

 

Ryc. 5.31. 

Odtworzony portal gotycki ze współczesną ślusarką 
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a) 

 

 

b) 

 

Ryc. 5.32. 

Zdjęcia z czasów przebudowy kościoła z 1982 r.:  

a)  widoczna konstrukcja pod ramy spinające ściany obwodowe kościoła  

b)  prace przy zakładaniu stropu nad nawą główną  
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a)        b) 

    

c) 

 

Ryc. 5.33. 

a)  widoczna zabytkowa strukturą ścian obwodowych z zachowaną polichromią 

b) c)  widok na współczesne balkony wykonane z betonu i stali 
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a)        b) 

       

       
 

c)        d) 

      

       
Ryc. 5.34. 

a) zastosowane panele szklane służące do wygłuszenia przestrzeni sali koncertowej 

b) słupy betonowe z opartymi na nich klatkami schodowymi 

c)  balkony nad widownią 

d)  współczesne organy  
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1.5. Niemcy; Müncheberg, biblioteka w kościele pw. Najświętszej Marii 

Panny (Marienkirche) 

W połowie drogi pomiędzy granicą Polską a Berlinem leży niewielkie miasteczko 

Müncheberg. Zostało one założone przez mnichów cysterskich w latach 1225–1232. 

Pierwotnie osada nosiła nazwę „Lubes” na cześć mnichów z klasztoru Leubus (Lubiąż), 

skąd pochodzili. Nazwa ta nie przetrwała jednak długo i do dnia dzisiejszego znane jest 

jako Müncheberg. Zniszczenia dokonane podczas II wojny światowej przyczyniły się do 

utraty większości obiektów zabytkowych. Uwagę jednakże przykuwają odrestaurowane 

ruiny fary
364

, zlokalizowane na wzgórzu we wschodniej części miasta, które obecnie 

użytkowane są przez parafię i samorząd komunalny
365

. Wnętrze niegdyś opuszczonego 

kościoła wzbogacone zostało o nową bryłę stanowiącą rodzaj „budowli w budowli”
366

, tym 

samym wpisało się ono w wyrażaną przez niemiecki Kościół koncepcję o możliwości 

asymilacji dwóch funkcji: świeckiej i kościelnej, przy jednoczesnym zachowaniu godności 

miejsca. 

 

Ryc. 5.35. 

Kościół pw. NMP w Münchebergu w Niemczech 

 

                                                           
364

 Obiekt został wpisany do bazy zabytków Brandenburgii pod numerem  09180536. 
365

 D. Karg, Określenie miejsca – ruiny kościołów jako profanacja, którą należy zachować?, Materiały 

z międzynarodowej konferencji naukowej, Ruiny zabytków sakralnych – ochrona i adaptacja do nowych 

funkcji, Gubin 6–8.11.2008, s. 201–225. 
366

 Ibidem. 
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1.5.1. Historia 

Pierwsze wzmianki o kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Münchebergu związane są 

ściśle z historią powstania  miasta. Zakonnicy, osiedliwszy się, postanowili wybudować tu 

swój pierwszy kościół. Pierwotnie był on wzniesiony z kamienia jako kościół 

jednonawowy, zamknięty prostokątnym prezbiterium i przekryty stromym dachem. 

Świątynia została konsekrowana w 1335 r. i na przestrzeni wieków była poddawana 

licznym przebudowom. W XV w. nastąpiło znaczne przekształcenie bryły kościoła 

z układu jednonawowego na dwunawowy kościół halowy ze sklepieniem gwiaździstym 

w wyniku dodania systemu przyporowego oraz pięciostronnego zamknięcia chóru
367

. 

Przebudowa ta była konsekwencją zniszczenia świątyni po zajęciu i zniszczeniu miasta 

przez husytów w 1432 r. Wcześniejsza kamienna konstrukcja została zastąpiona cegłą. 

Ośmioboczne filary wprowadzone do wnętrza przenosiły ciężar sklepień. Z tego czasu 

pochodzą również wysokie ostrołukowe okna zdobiące zarówno prezbiterium, jak i ściany 

obwodowe kościoła. Kolejne prace remontowo-budowlane przypadają na lata 1684–1695. 

W tym okresie do korpusu głównego zostaje dostawiona ośmioboczna drewniana 

barokowa wieża. Od XVIII do XIX w. W kościele wykonywane były jedynie prace 

polegające na robotach naprawczych prowadzonych w jego wnętrzach. Po okresie, kiedy 

w latach 1806–1813 francuskie wojska okupacyjne używały świątyni jako magazynu siana 

i słomy, co przyczyniło się do jego znaczniej dewastacji, podjęto decyzję o jego 

przeprojektowaniu. Prac tych podjął się znany niemiecki architekt projektujący w duchu 

romantyzmu – Karl Friedrich Schinkel.  Przebudowa ta wypada na lata 1817–1829. W tym 

czasie w wyniku dużych uszkodzeń konstrukcyjnych wyburzono barokową wieżę 

i wybudowano ją na nowo jako ceglaną w odległości około czterech metrów
368

 od 

zachodniej ściany kościoła. Architekt chciał tym samym nadać jej bardziej reprezentacyjny 

charakter
369

. Ceglaną wieżę połączono z głównym korpusem przejściem ze sklepieniem 

ostrołukowym na wysokości jej drugiej kondygnacji. W wyniku tej przebudowy 

wzniesiono na nowo zachodnią ścianę kościoła oraz przebudowano portale południowy 

i północny w duchu architektury neogotyckiej. Poza modyfikacjami wieży z XVII w. 

średniowieczny układ kościoła został zasadniczo niezmieniony. Zachowano ośmioboczne 

kolumny i ogólne rozplanowanie wnętrza kościoła. W takim stanie kościół utrzymywał się 

do czasów II wojny światowej. W wyniku działań wojennych w 1945 r., w tym zaciętych 

                                                           
367

 Ibidem.  
368

 Ibidem. 
369

 H. Borg, U. Röper, Stadtpfarrkirche Sankt Marien Müncheberg, Buchholz und Mayer, Fürstenwalde 

1997, s. 41. 
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walk wokół Berlina, miasto zostało doszczętnie zniszczone. Zniknęło bezpowrotnie 

przeszło 80% wszystkich budynków. Münchenberg utracił swój dawny urok 

i małomiasteczkowy charakter. Niestety w wyniku tych działań destrukcji uległ również 

kościół, który przez lata pozostawał w stanie ruiny, a wspólnota kościelna zebrana wokół 

kościoła utraciła swoje miejsce do sprawowania liturgii. Na początku XX w. podjęto 

wstępne próby jego odbudowy. W 1964 r. rozpoczął się pierwszy dialog między 

teologami, architektami, socjologami i konserwatorami zabytków, który trwał aż do lat 

1968–1970. Rada parafialna kościoła w Münchebergu zawsze dążyła do rekonstrukcji 

zniszczonego kościoła miejskiego, lecz panujące warunki polityczne i ekonomiczne 

uniemożliwiły realizację jakichkolwiek poważnych przedsięwzięć budowlanych. Przede 

wszystkim stanowisko polityczne Frankfurtu nad Odrą reprezentowało ostre antykościelne 

nastawienie, co miało wpływ na decyzję o jego odbudowie. Negatywne nastawienie służb 

państwowych znalazło odzwierciedlenie podczas wizyty w Münchebergu Instytutu 

Ochrony Zabytków w Berlinie 22 lipca 1968 r. Podczas tej wizyty służby konserwatorskie 

zdecydowanie odrzucały możliwość rekonstrukcji i przebudowy kościoła w innej formie 

niż zrealizowana w XIX w. koncepcja propagowana przez Schinkla. W wyniku takiego 

stanowiska prace polegały jedynie na doraźnych zabezpieczeniach. W 1968 r. wykonano 

zewnętrzną renowację wieży kościelnej, polegającą głównie na jej prowizorycznym 

zabezpieczeniu. W latach 1971/72 podjęto starania mające na celu przebudowę nawy 

głównej. Projekt autorstwa monachijskiego architekta dra inż. Herberta Jonigkeita nie 

został jednak zrealizowany z powodu braku wsparcia politycznego i braku materiałów 

budowlanych. Koszt tych prac szacowany przeszło na 800 tys. marek niemieckich przerósł 

możliwości finansowe miasta. 
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Ryc. 5.36. 

Wstępny projekt rekonstrukcji kościoła wykonany przez architekta dra. Herberta Jonigkeita z roku 1972 

Dopiero zmiana polityczna dokonana w Niemczech w listopadzie 1989 r. otworzyła 

nowe możliwości odbudowy kościoła. W 1991 r. pułkownik Wilhelm Wessling, nowy 

dowódca batalionu 6l, zaprosił, po konsultacjach z pastorem Hubertem Müllerem, grupę 

zainteresowanych stron do rozmów o odbudowie. Inicjatywa obywatelska została 

przekształcona w Stowarzyszenie Wspierania Odbudowy, Użytkowania i Opieki nad 

Parafią Miejską, którą poparła Miejska Rada Kościołów. Przystąpiono do pozyskiwania 

środków na ten cel. Od samego początku dla zaangażowanych było jasne, że rekonstrukcja 

kościoła tylko dla samej jego odbudowy jest nieuzasadniona. Wsparcie finansowe 

instytucji dla tego projektu zakładało bowiem, iż będzie on nie tylko miejscem liturgii dla 

wspólnoty religijnej, lecz również otworzy się na współużytkowanie jego wnętrza przez 

innych partnerów, w tym miasta. W latach 1993–1994 Stowarzyszenie Kulturalne 

Müncheberg i miasto Müncheberg przedstawiły propozycje wspólnego korzystania 

z kościoła polegające na koegzystencji praktykowania wiary i świeckiego użytkowania 

kościoła, polegającego na wykorzystaniu części wnętrza kościoła, wprowadzając tam 

funkcję biblioteki miejskiej. 25 czerwca 1993 r. przy udziale mieszkańców miasta 

uroczyście położono kamień węgielny pod odbudowę kościoła. Autorem koncepcji 
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rekonstrukcji kościoła był architekt Ekkehart Hähnel, który 15 sierpnia  1991 r. przedstawił 

pierwszą koncepcję odbudowy z przybliżoną kalkulacją kosztów wycenioną na około 6 

mln marek niemieckich. Pomiędzy 1993 a 1994 r. rozpoczęły się pierwsze prace przy 

odbudowie kościoła. Na podstawie pomysłów architekta Hähnela biuro inżynieryjne 

z Hanoweru zaplanowało budowę samonośnej konstrukcji drewnianej, która została 

założona na dachu kościoła z przygotowanych wcześniej części przez lokalnych 

rzemieślników. Jej konstrukcja pozwoliła zrezygnować z dwóch centralnych kolumn 

w nawie głównej i  pozostawienia jednoprzestrzennej nawy głównej. Dach pokryto 

dachówką wypalaną z lokalnej gliny. 

a)      b) 

                   
 

Ryc. 5.37. 

Widok na kościół za czasów budowy:  

a)  prace podczas odnawiania elewacji kościoła 

b)  montaż nowej więźby dachowej: zdjęcia z tablicy informacyjnej  przestawiającej historię kościoła 

Na odbudowę kościoła pozyskiwano środki zarówno z budżetu państwa, jak 

i z datków prywatnych. W dużej mierze współfinansowanie prac odbywało się dzięki 

zaangażowaniu wielu instytucji, w tym Ewangelickiego Kościoła Narodowego Berlin-

Brandenburgia, środków z budżetu miasta Müncheberg czy w końcu funduszy własnych. 

W następnych latach rozpoczęły się plany renowacji i aranżacji wnętrz, które pozwoliły na 

publiczne użytkowanie kościoła. Prace poprzedzone zostały badaniami archeologicznymi 
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przeprowadzonymi przez Towarzystwo Archeologiczne Ochrony Zabytków w latach 

1995–1996. Badania te pozwoliły nie tylko rozpoznać fazy budowy kościoła, ale również 

ujawniły pochówki w nawie głównej i poza murami kościelnymi. Archeolodzy odnaleźli 

zarówno resztki drewnianych trumien, jak i pochówki ziemne. Interesującym jest fakt, iż 

większość odnalezionych w głównej nawie kościoła pochówków należała wyłącznie do 

wysokich dostojników kościoła, duchownych lub dobroczyńców, w tym do zmarłego 

w 1696 r. pierwszego protestanckiego pastora Blasiusa Bethiniusa. W latach 1995–1997 

biuro niemieckiego architekta KLAUS BLOCK ARCHITEKT wykonało projekt adaptacji 

wnętrz kościoła, który zakładał wstawienie nowoczesnej struktury we wnętrze nawy 

kościelnej. Miała się w niej znaleźć przestrzeń wykorzystywana jako biblioteka miejska 

oraz miejsca spotkań lokalnej społeczności. W ten sposób w kościele została zastosowana 

zasada symbiozy dwóch funkcji – świeckiej i liturgicznej. 

1.5.2. Architektura  

Obecna bryła kościoła jest wynikiem przebudowy i rekonstrukcji, która miała miejsce 

w XIX w. Obecnie kościół wzniesiony jest z cegły na kamiennym fundamencie. Jest to 

obiekt jednonawowy z wydłużoną nawą główną i ośmiobocznym oszkarpowanym 

prezbiterium. Ściany prezbiterium wypełniają wysokie, ostrołukowo zakończone okna. 

Ściany głównego korpusu kościoła zostały wzmocnione ceglano-kamiennymi 

schodkowymi szkarpami. Pomiędzy nimi umieszczono gotyckie okna. Główny portal 

znajduje się od strony południowej, ujęty jest w kamienne obramienia w formie 

laskowania i zakończony wysokim neogotyckim szczytem. Bryła kościoła przekryta jest 

dwoma dachami siodłowymi, osobnym nad nawą główną i osobnym nad prezbiterium. 

Dach kryty jest naturalną dachówką w kolorze ceglastym. Od strony zachodniej 

w odległości 4 m wznosi się wysoka wieża połączona ze ścianą zachodnią kościoła za 

pomocą przejścia, łącząc się z głównym korpusem nawowym na wysokości jej drugiej 

kondygnacji. Wieża zakończona jest wysokim dachem ukrytym częściowo za ceglaną 

attyką z narożnymi pinaklami. Wnętrze kościoła nie posiada ani podziału na nawy, ani 

sklepień. Podczas przebudowy w 1992 r. wykonano nową więźbę dachową z drewna 

klejonego. Ściany kościoła nie posiadają wypraw tynkowych, poza niewielkimi 

zachowanymi fragmentami znajdującymi się w przestrzeni prezbiterium. Na narożach 

widoczne są pozostałości po konstrukcji żeber sklepiennych pozostawione w formie 

świadków historii. Posadzka kościoła wyłożona została lokalnym kamieniem 

w antracytowym kolorze, a pod nią zamontowano ogrzewanie podłogowe.  
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1.5.3. Rozwiązania projektowe 

Założenia funkcjonalne, które po trudnych negocjacjach, wymusiły konieczność 

połączenia funkcji świeckiej i liturgicznej, stały się przyczynkiem do wprowadzenia do 

przestrzeni kościoła zupełnie nowej formy, która miała być rozpoznawalnym akcentem 

w jego strukturze. Przed berlińskim projektantem Klausem Blockiem, autorem projektu, 

stanęło zatem niezwykle trudne zadanie połączenia sacrum i profanum w spójną całość 

koegzystującą w jednym wnętrzu. Nowa, wolnostojąca konstrukcja, wprowadzona 

w przestrzeń nawy głównej i umieszczona w jej północnej części, została zaprojektowana 

jako niezależna i rozpoznawalna struktura. Jest zarówno potężna, jak i delikatna. Podkreśla 

ją przestrzeń, która ją otacza. Tworzy we wnętrzu swoistą swobodnie stojącą rzeźbę. 

Nowoczesna forma z  ażurową, drewnianą elewacją nawiązuje swoim kształtem do 

kadłuba okrętu, a jej sylweta podkreśla podłużny kształt nawy. W ten sposób kościół 

otrzymał niezależną przestrzeń pełniącą funkcję miejskiego ośrodka kultury, w skład 

którego wchodzą: biblioteka, sala konferencyjna oraz pomieszczenia pomocnicze. 

Konstrukcja bryły wykonana jest jako stalowa rama usztywniona poprzecznymi żebrami 

z wypełnieniem betonowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu stanowi ona niezależną strukturę 

i nie ingeruje w zabytkowe ściany kościoła. Przestrzeń miejskiego ośrodka kultury została 

zaplanowana na czterech kondygnacjach. Parter zajmują toalety, pomieszczenia socjalne 

oraz pomieszczenia gospodarcze. Wyżej zlokalizowana jest biblioteka, biura oraz 

niewielka salka, która może być wykorzystywana na cele konferencyjne czy miejsce 

spotkań lokalnej społeczności. Przestrzeń ta może pomieścić około 60 osób jednocześnie. 

Wszystkie cztery kondygnację łączy wspólna wąska klatka schodowa zlokalizowana 

bezpośrednio przy ścianie obwodowej kościoła. Metalowe schody z drewnianymi 

stopnicami i stalową balustradą są niewidoczne od strony nawy kościoła. Pomiędzy klatką 

schodową a gotycką ścianą kościoła umieszczono szklane panele umocowane na 

dystansach. Dzięki temu wyeksponowano ceglane wątki kościoła. Oryginalne okna zostały 

przesłonięte dodatkowymi szklanymi przegrodami, stanowiącymi część konstrukcji, co 

zapewniło przestrzeni biblioteki dodatkowe naturalne doświetlenie pomieszczeń. 

Przestrzeń biblioteki od klatki schodowej oddzielona jest szklanymi ścianami 

wkomponowanymi w pola o szerokości 1,5 x 2 m. Nowatorsko potraktowano również 

elewację nowej bryły. Na szklaną ścianę nałożone są drewniane panele, mocowane do 

głównej konstrukcji za pomocą ruchomych łożysk. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

i możliwości swobodnego ustawiania paneli można regulować ilość światła wpadającego 

do wnętrza i  uzyskać efekt zamkniętego korpusu lub rozświetlonej lampy. Przy 
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odpowiednim ustawieniu paneli widoczna jest również ceglana ściana kościoła. 

Zastosowane rozwiązania mają wpływ również na akustyczne oddzielenie strefy świeckiej 

od reszty kościoła. Biblioteka wyposażona jest w niezależne instalacje techniczne, w tym 

wentylację i klimatyzację. Jako system ogrzewania zastosowano ogrzewanie podłogowe. 

Podłogi zaizolowano akustycznie oraz wyłożono dźwiękoszczelnym linoleum. 

Dodatkowym mocnym elementem spinającym całość konstrukcji jest winda połączona 

z głównym korpusem za pomocą stalowych kładek w antracytowym kolorze. Nowoczesna 

winda nawiązuje do istniejącej ceglanej wieży i jednocześnie dzieli optycznie przestrzeń 

nawy kościelnej. Zabieg ten pozwolił w sposób jednoznaczny odróżnić nowoczesną formę 

od zabytkowych struktur. Nie stanowi ona konkurencji dla zabytkowego wnętrza, jedynie 

ją wypełniając i uzupełniając. Pozostała część kościoła wykorzystywana jest na działania 

kulturalne, w tym koncerty i lokalne uroczystości. Kościół jednorazowo może pomieścić 

około 500 osób, z kolei przestrzeń prezbiterium wraz z ołtarzem została zarezerwowana na 

cele liturgiczne. Znajduje się tam prosty ołtarz oraz strefa słowa. Wygląd nawy głównej 

oraz prezbiterium jest rezultatem prac konserwatorskich prowadzonych w latach 90. XX 

w. Kościół w chwili obecnej nie posiada sklepień. Widoczna jest konstrukcja dachu 

wykonana z drewna klejonego i stanowi również swoistą rzeźbę we wnętrzu. Pierwotnie 

konstrukcja potężnych belek wykonanych z drewna klejonego miała być zastąpiona 

stalowymi belkami, ale odrzucono ten pomysł. Ostatecznie wygrało rozwiązanie 

zrealizowane z 1993 r. z widoczną drewnianą konstrukcją. Ceglano-kamienne ściany 

kościoła zostały poddane zabiegom konserwatorskim. Okna otrzymały nowe szklenia, 

a podłoga kościoła została wykonana z lokalnego kamienia i wyposażona w ogrzewanie 

podłogowe. Pomieszczenia zakrystii wykorzystywane są do prezentacji muzealnych 

eksponatów, a wieża jest również wieżą widokową. Nowa struktura znajdująca się we 

wnętrzu kościoła wpisała się w przestrzeń kościoła, nie zmieniając charakteru jego 

wnętrza. Stanowi element dodany i jest efektem zmieniających się potrzeb społecznych. 

Wpisuje się w sposób adaptacji zniszczonych kościołów w Niemczech, łącząc ze sobą 

funkcje świeckie i liturgiczne. Przykład kościoła w Münchebergu pokazuje, że istnieje 

możliwość dzielenia się przestrzenią kościelną bez uszczerbku dla jej sacrum. W ten 

sposób kościół stał się centrum życia obywatelskiego, jednocząc wspólnotę wokół 

wspólnych zainteresowań. 
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a)               b) 

                
c)        d) 

        

              

Ryc. 5.38. 

Wnętrza przestrzeni biblioteki 

a) widok na klatkę schodową 

b) system ruchomych łożysk, na których zamocowane sa panele drewniane  

c) pomieszczenia biblioteki 

d)  system szklanych paneli  
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a)                                              b) 

                                    

        
 

c)        d) 

       

         
Ryc. 5.39. 

a) widok na ołtarz w prezbiterium 

b) widok na nawę północną z szybem windowym 

c) drewniana konstrukcja nowej bryły  

d) widok na prezbiterium oraz otwartą konstrukcję dachową 
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a)              b) 

               

                
 

c)                d) 

             

                
 

Ryc. 5.40. 

a) widok od strony prezbiterium na windę  

b) wnętrze biblioteki z widokiem na pomosty łączące poszczególne poziomy 

c) i d)  kładki łączące windę z nową konstrukcją  
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a)           b) 

       
 

c)           d)  

         

       
 

Ryc. 5.41. 

a) widok na wieżę kościoła wg projektu K.F. Schinkla  

b) portal wejściowy  

c) i d) widok na prezbiterium  
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1.6. Holandia; Maastricht, księgarnia w kościele klasztornym 

Dominikanów  

 

Ryc. 5.42. 

Nawa główna kościoła oo. Dominikanów w Maastricht w Holandii  

1.6.1. Historia 

Kościół klasztorny Dominikanów w Maastricht
370

 związany jest z historią powstania 

zakonu dominikanów na ziemiach holenderskich. Pierwsi mnisi pojawili się w Holandii 

w 1230 r. niedługo potem, jak Kościół katolicki w 1213 r. oficjalnie uznał zakon i nazwał 

mnichów kaznodziejami
371

. Zakonnicy rozprzestrzenili się po całej Europie 

w poszukiwaniu miejsc pod budowę swoich siedzib. Wielu zakonników trafiło do nowych, 

gęsto zaludnionych miast, a swoim skromnym sposobem życia dawało świadectwo wiary. 

Założenie zakonu w Maastricht datuje się przed rokiem 1260. Jest to o tyle niezwykłe, iż 

na terenie miasta istniały już w tedy dwa duże kościoły: bazylika św. Serwacego i kościół 

Matki Bożej, które skupiały wokół siebie licznych wiernych. Pierwszym przeorem 

klasztoru w Maastricht był Saint Winand, który zmarł około roku 1235. Niewiele wiadomo 

                                                           
370

 Kościół 30 czerwca 1966 r. został uznany za pomnik narodowy pod numerem 269557. 
371

 P. Weelen, Boekhandel dominicanen The most beautiful bookshop in the world, Sociaal Historisch 

Centrum voor Limburg, Maastricht, s. 13. 
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o jego życiu. Źródła historyczne podają, iż został on pochowany w centrum kościoła, lecz 

nigdy nie odnaleziono jego pochówku. 

 

 

Ryc. 5.43. 

Rysunek klasztoru i kościoła wykonany w 1717 r.  

Budowa samego kościoła rozpoczęła się w 1265 r. i trwała przez kolejne lata. 29 

września 1294 r. świątynia została konsekrowana
372

. W 1309 r. rozbudowano bryłę 

kościoła, dostawiając do prezbiterium dwie kaplice: od strony południowej kaplicę Matki 

Bożej
373

 oraz kaplicę poświęconą św. Katarzynie ze Sieny od strony północnej. W 1577 r. 

kościół i klasztor zostały splądrowane i doszczętnie zniszczone w wyniku pożaru. Stało się 

to z powodu szerzącego się w Holandii ruchu ikonoklazmu
374

 związanego z ruchem 

reformacji.  Po tym wydarzeniu mnisi zostali zmuszeni do opuszczenia swojej siedziby. 

Odbudowa kościoła i klasztoru zajęła dużo czasu. Dopiero dzięki hojności przeora 

Dominika Nulensa (1614–21) w 1620 r. podjęto pierwsze próby odbudowy. Wiek XVII to 

okres rozkwitu architektury kościoła. W 1619 r. ojciec Johannes Vasoens otrzymał zadanie 

namalowania barokowych fresków na sklepieniach, które do dziś możemy podziwiać. 

W 1674 r. wnętrze kościoła otrzymało nowy ołtarz główny, a w 1700 r. zachodnia fasada 

                                                           
372

 Ibidem, s. 19. 
373

 Obecnie w przestrzeni dawnej kaplicy znajduje się tam dział książek dla dzieci. 
374

 W 1566 r. w Niderlandach zwolennicy reformacji przez kilka tygodni niszczyli w kościołach katolickich 

ołtarze, obrazy i posągi świętych itp. Wydarzenia te znane są jako rewolta ikonoklastów. 
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została wzbogacona o barkowy portal. W tym czasie wnętrze pokryte było wyprawami 

tynkarskimi, co przyczyniło się do zakrycia wielu barwnych polichromii. Po 1796 r. 

W wyniku wojen francuskich większość nieruchomości klasztornych uległa kasacji, a ich 

wnętrza wykorzystywano jako magazyny wojskowe. Tego losu nie podzielił jednak 

kościół Dominikanów. Od 1797 r. przez kilka lat był bowiem wykorzystany jako miejsce 

sprawowania liturgii dla parafii kościoła św. Jana. W 1805 r. parafia przeniosła się do 

bazyliki św. Serwacego. W tym czasie znaczna część jego wyposażenia została 

przeniesiona, w tym organy piszczałkowe, marmurowe ławy, siedem barokowych ambon, 

monumentalny grób oraz liczne rzeźby i obrazy. Po 1805 r. kościół przestał pełnić swoje 

funkcje liturgiczne. W budynkach klasztornych funkcjonowała szkoła do 1968 r., a sam 

kościół stał się magazynem dla rady miasta. W dawnej kaplicy Matki Bożej funkcjonowała 

drukarnia. Po 1899 r. kościół Dominikanów został powołany do celów kulturalnych i stał 

się siedzibą Maastricht Stedelijk Orkest.  Był także wykorzystywany jako galeria sztuki 

oraz  gościł wiele wystaw, w tym słynną wystawę kwiatów w 1899 i 1903 r., którą 

odwiedziła holenderska królowa Wilhelmina. W latach 1912–1917 kościół Dominikanów 

został odrestaurowany pod nadzorem znanych holenderskich architektów, Pierre’a 

Cuypersa i Willema Sprengera. W tym czasie usunięto barokowy portal, a zachodnie 

skrzydło zostało przebudowane i przywrócone do „czysto gotyckiego stylu”. Usunięto 

tynki wprowadzone w XVII w., dzięki czemu wyeksponowano kamienną strukturę 

świątyni. W 1925 r. kościół przeszedł gruntowną renowację. Wprowadzono nową 

instalację elektryczną i centralne ogrzewanie. W 1928 r. ponownie przywrócono mu  

dawną rolę kościoła parafialnego, lecz nie trwało to długo. Po II wojnie światowej 

ostatecznie przestał pełnić swoją sakralną funkcję. Jego wnętrze zostało wykorzystane do 

różnych celów, w tym  pokazów, wystaw i uroczystości. W latach 1970–1978 siedzibę 

miały tam miejska biblioteka z archiwum, a nawet poczta. Przez lata budynek ten służył 

jako miejsce imprez, arena boksu, miejsce wystaw, pokazów samochodów, a nawet przez 

pewien czas jako magazyn dla rowerów. Dopiero w 2004 r. Architekci Merkx + Girod 

otrzymali zadanie przekształcenia gotyckiego kościoła w nowoczesną księgarnię. 

1.6.2. Architektura 

Kościół Dominikanów jest jednym z pierwszych kościołów wybudowanym na ziemi 

holenderskiej, który został w całości wzniesiony w stylu gotyckim
375

. Styl ten 

zapoczątkowany w 1150 r. stał się w Holandii niezwykle popularny i związany był 

                                                           
375

 P. Weelen, op. cit., s. 23. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Limburgs_Symfonie_Orkest
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z silnym ruchem religijnym, który przetoczył się wówczas przez Europę. Głównym 

wzorem powstałych wówczas kościołów było opactwo Saint-Denis w pobliżu Paryża, 

gdzie od VIII w. chowano francuskich królów. Kościół został wzniesiony z lokalnego 

wapienia jako trójnawowy z wysoką nawą główną zakończoną półkolistym prezbiterium 

z dwiema dostawionymi do niego kaplicami bocznymi: św. Katarzyny (kaplica ta stanowi 

przedłużenie nawy) oraz kaplicą  Matki Bożej po jego południowej stronie. Pierwotnie 

kaplica ta była zakończona prostokątnie, jednakże w 1617 r. przebudowano ją 

i zakończono pięciokątną absydą sklepioną gwiaździstym sklepieniem. Nawa główna 

korpusu kościoła jest wyższa od naw bocznych, co wymusiło na budowniczych 

konieczność zastosowania łuków odciążających z przyporami rozmieszczonymi wzdłuż 

ścian obwodowych. Ściana północna przylegała bezpośrednio do klasztoru, co jest 

widoczne w jej konstrukcji i co potwierdza, iż kościół i klasztor powstawały jednocześnie. 

Przestrzeń kościoła została wydzielona za pomocą dwunastu kamiennych kolumn 

zakończonych ozdobnymi kapitelami. Główna bryła kościoła została nakryta wysokim 

dachem pokrytym łupkiem, natomiast nawy boczne posiadają dachy pulpitowe. Nawa 

centralna oraz nawy boczne zostały sklepione sklepieniami krzyżowo-żebrowymi 

z rozrzeźbionymi zwornikami.  

 

Ryc. 5.44. 

Oryginalny rzut kościoła z rozwarstwieniem historycznym  

Całość została pokryta licznymi dekoracjami malarskimi. Wejście do kościoła 

prowadzi przez portal umieszczony na elewacji zachodniej i zakończony wysokim 
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ostrołukowym oknem. Podobne okna znajdują się w górnej partii ścian bocznych nawy 

głównej i umieszczone są nad dachami naw bocznych. Okna zamknięte są w kamiennych 

ozdobnych obramieniach typowych dla architektury gotyku. Uwagę widza we wnętrzu 

kościoła zwracają zarówno liczne dekoracje malarskie porywające sklepienia, jak i ściany 

pomiędzy wysokimi oknami. Na szczególną uwagę zasługuje polichromia datowana na 

1337 r. Jest to jedno z pierwszych tego typu malowideł ściennych w Holandii. Niestety 

nieznany jest jej autor. Przedstawienie ukazuje Chrystusa i Marię Dziewicę, dziesięć 

tysięcy ormiańskich męczenników, cykl życia św. Tomasza z Akwinu oraz postaci 

sponsorów malowidła. Uwagę zwraca szczególnie przedstawienie obrazujące żywoty św. 

Tomasza, gdzie zastosowano perspektywę - praktycznie nieznaną w wiekach średnich. 

Przez długi okres polichromie te ukryte były pod warstwą tynku. Dopiero w 1866 r. zostały 

odsłonięte przez holenderskiego konserwatora zabytków Victora de Stuersa, prawnika 

i członka rady miasta Maastricht. Kolejną ich pełną konserwację wykonano w 2011 r. 

podczas prac konserwatorskich prowadzonych w ramach projektu adaptacji kościoła na 

księgarnię. Z kolei przywrócenie malowideł na sklepieniach rozpoczęto w 2005 r. 

i ukończono w 2006 r., tuż przed otwarciem księgarni. Wewnątrz kościoła znajdują się 

również liczne płyty nagrobne, umieszczone również w posadzce kościoła.  

1.6.3. Rozwiązania projektowe  

Adaptacji gotyckiego kościoła Dominikanów w Maastricht
376

 na księgarnię
377

 podjęło się 

biuro architektoniczne Merkx + Girod – jedno z najbardziej znanych biur holenderskich, 

prowadzone przez Evelyne Merkx i Patrice’a Giroda. Projektanci znani są ze swoich 

licznych projektów obiektów użyteczności publicznej i konwersji zabytkowych przestrzeni 

do nowych funkcji. Wśród tylko niektórych realizacji należy wymienić budowę sali 

koncertowej w Amsterdamie, przebudowę na funkcję biurową największego ceglanego 

budynku De Inktpot w Utrechcie, wzniesionego w latach 20. XX wieku, czy w końcu 

adaptację XIX-wiecznej fabryki włókienniczej na nowoczesne Textilmuseum 

w Tilburgu
378

. Księgarnia w Maastricht była już trzecią realizacją dla sieci księgarni 

Selexyz. Projektując nową przestrzeń, zespół miał za zadanie, poza oczywiście 

wprowadzeniem nowej funkcji, przywrócić opuszczonemu kościołowi jego dawny blask 

i świetność, przy jednoczesnym zachowaniu jego zabytkowego charakteru. Inwestycja była 

na tyle udana, iż architekci otrzymali w 2007 r. nagrodę Lensvelt de Architect Interior 

                                                           
376

 Kościół został uznany za pomnik narodowy 30 czerwca 1966 r. i nadano mu numer zabytków 269557. 
377

 Księgarnia należy do sieci Selexyz, jednej z większych sieciowych księgarni w Holandii. 
378

 F. Hovens, Dominicanen, geschiedenis van kerk klooster in Maastricht, Maastricht 2006, s. 237. 
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Award za najlepsze wnętrze roku. Zadanie nie było jednakże łatwe. Podstawowy problem 

stanowiła konieczność zachowania otwartej przestrzeni kościoła bez podziału na odrębne 

jednostki ,  wygospodarowanie miejsca na ekspozycję i sprzedaż książek w sytuacji, kiedy 

do dyspozycji było jedynie 500 m
2
,
 
 na których należało zmieścić wszystkie elementy 

związane z funkcjonowaniem sklepu. Z tego też względu, aby zachować nienaruszoną 

przestrzeń kościoła i jednocześnie stworzyć wystarczająco dużo miejsca na prezentację 

książek, projektanci zaprojektowali wysoką, niezależną od struktury kościoła, stalową 

konstrukcję, nadając jej kształt regałów o długości 30 m i wysokości przeszło 7 m, ktorą 

umieścili po prawej stronie nawy głównej. Dzięki temu rozwiązaniu lewa ściana nawy 

pozostała pusta, eksponując kamienne podpory kamienne, co nadało i utrzymało czytelny 

obraz przestrzeni gotyckiej świątyni. Klatka schodowa oraz szyb windowy zostały również 

zaprojektowane jako perforowana stalowa konstrukcja. Ażurowe schody oraz otwarte 

pomosty nadają konstrukcji lekkości. Dobór materiału również nie był przypadkowy. 

Świadome zastosowanie stali w ciemnym antracytowym kolorze stanowi mocny kontrast 

w stosunku do ciepłego kamienia gotyckiej budowli. Jest elementem obcym we wnętrzu 

i stanowi kontrast pomiędzy współczesnym materiałem, a tkanką historyczną. Efekt ten 

potęguje również ciekawie rozwiązane oświetlenie wnętrza. Nietypowe kolorowe światło 

podświetlające gotyckie sklepienia w bardzo nietypowy sposób eksponuje odrestaurowane 

polichromie. Wkomponowanie w gotycką ścianę nawy niezależnego konstrukcyjnie 

trzypiętrowego regału z książkami pozwoliło na obcowanie z zabytkową strukturą 

kościoła, która w życiu codziennym na tej wysokości nie jest dostępna dla zwykłego 

śmiertelnika. Dzięki temu rozwiązaniu pozwolono doświadczyć ogromu przestrzeni 

budowli również zwykłemu klientowi księgarni. Ważne było, aby wspinanie się po dużym 

regale stanowiło przeżycie. Co ciekawe, najwyższe półki regału zajmują książki 

o tematyce ezoterycznej oraz teologicznej. Na końcu kościoła, w dawnym prezbiterium, 

został zlokalizowany najstarszy bar kawowy w Maastricht: Blanche Dael. Miejsce 

dawnego ołtarza jest zasygnalizowane stołem w kształcie krzyża, a sama absyda 

podkreślona stolikami ułożonymi po jej formie, co daje czytelny obraz przestrzeni 

kościelnej
379

. Nowe wprowadzone elementy nie stanowią dysharmonii dla zabytkowego 

sacrum, a dzięki symbolice wchodzą z nim w pozytywną interakcję. Księgarnia stanowi 

również miejsce spotkań literackich, co w bardzo dalekim odniesieniu może stanowić 

pewną paralelę do spotkań wspólnoty liturgicznej. Pod prezbiterium zlokalizowane są 

toalety, pomieszczenia magazynowe oraz niezbędne instalacje. Ogrzewanie wnętrza 
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P. Weelen, op. cit., s. 47. 
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zapewniło wprowadzone pod nową betonową posadzkę ogrzewanie podłogowe. Ponad 

sklepieniami znajduje się oryginalna konstrukcja dachowa, która przetrwała 800 lat. 

Przestrzeń ta nie jest dostępna niestety do zwiedzania. Odrestaurowano również piękne 

sklepienia krzyżowe z niezwykle barwnymi polichromiami. Architekci zaproponowali 

także zupełnie nowe rozwiązanie dla wejścia do księgarni. Miało ono być znacznikiem 

tego, że mamy do czynienia z zupełnie nową funkcją oraz budzić zaciekawienie 

przechodniów. Zostało zatem zaprojektowane jako rodzaj pawilonu, który jest strukturalnie 

oddzielony od kościoła. Elewacje pawilonu zostały wykonane z cortenu jako silny kontrast 

w stosunku do kamiennej elewacji, w formie nawiązującej swoim wyglądem do otwartej 

książki. Jego elewację pokrywają napisy przedstawiające słowo „książka” w 25 różnych 

językach
380

. Wewnątrz ściany pawilonu wyłożone są czarną stalą. Stalowa konstrukcja  

waży przeszło 1234 kg.  

Wprowadzenie do wnętrz gotyckiego kościoła nowoczesnej funkcji nadało 

obiektowi nowego charakteru. Dzięki tej realizacji zyskała zarówno nieużywana przestrzeń 

kościoła, a miesięcznik „The Guardian” umieścił ją w rankingu najpiękniejszych księgarni 

wszechczasów.  

 

Ryc. 5.45. 

Zdjęcie przedstawiające montaż stalowej konstrukcji w  przestrzeni nawy głównej kościoła  
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 P. Weelen, op. cit., s. 11. 
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a)            b) 

           

              
 

c) 

 
 

Ryc. 5.46. 

a) i b)  wnętrza zabytkowego kościoła z wprowadzoną konstrukcją, która służy jako regały dla książek  

c)  rozplanowanie wnętrz dla obecnej księgarni 

1. wejście   

2. regał z książkami 

3. strefa książek dla dzieci 

4. mural 

5. kawiarnia  

6. toalety zlokalizowane w poziomie piwnic 

7. punkt informacyjny 

8. kasy 

9. wyjście bezpieczeństwa 
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a)        b) 

      

  
 

c) 

 

 

Ryc. 5.47. 

a) i b) zdjęcia modelu wejścia do księgarni  
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a)      b) 

      

         
 

c) 

 

 
 

Ryc. 5.48. 

Widok wnętrza kościoła: 

a) regały z książkami pod gotyckim sklepieniem 

b) widok na przestrzeń dawnego prezbiterium ze stołem w kształcie krzyża 

c)           kawiarnia zaaranżowana w przestrzeni prezbiterium 
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a)        b) 

         

         
 

c)       d) 

       

       

Ryc. 5.49. 

a), b), c), d) Widok na stalowe pomosty umieszczone w nawie bocznej kościoła 
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2. PROFANUM W SACRUM, CZYLI FUNKCJA MIESZKALNA  

W KOŚCIELE 

 

2.1. Polska; Kraków, Apartament królewski w kaplicy dawnego 

klasztoru sióstr koletek 

 

Jednym z ciekawszych przykładów obiektu sakralnego, który otrzymał drugie życie, jest 

zakończona inwestycja zlokalizowana u zbiegu ulic Koletek, Dietla oraz Sukienniczej 

w Krakowie, u stóp Zamku Królewskiego na Wawelu. Zamierzenie budowlane 

zrealizowane zostało  przez dewelopera Angel Poland Group’s  Sp. z o.o., znanego z takich 

inwestycji jak Angel City oraz Angel Plaza w Krakowie. Nowy rewitalizowany kompleks 

nosi nazwę Angel Wawel. Inwestycja jest wyjątkowa. Jak mówi właściciel, jest to miejsce, 

w którym historia łączy się z innowacją
381

. W dawnych murach klasztoru sióstr koletek 

oraz zabudowań Krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności powstał kompleks 

mieszkalno-usługowy z 235 apartamentami i dwupoziomowym podziemnym garażem. 

Może nie byłoby w tym nic dziwnego z racji, iż nie jest to pierwszy kompleks mieszkań 

powstający w Krakowie, jednak uwagę przykuwa fakt, iż dawna narożna, dwupoziomowa 

kaplica, została włączona do wnętrz apartamentu mieszkalnego, co na w polskich 

warunkach jest rzeczą niezwykłą. 

 
Ryc. 5.50. 

Widok na kompleks zabudowań Krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności z kaplicą 
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2.1.1. Historia 

Teren, na którym zlokalizowany jest były zespół zabudowań Krakowskiego Towarzystwa 

Dobroczynności, od XVI w. wchodził w skład klasztoru tercjanek, czyli sióstr trzeciego 

zakonu regularnego św. Franciszka zwanych koletkami od imienia matki św. Franciszka, 

św. Kolety
382

. W roku 1593 Zygmunt Dembiński z Dembian, starosta gostyński, sprzedał 

parcele z zabudowaniami oraz ogrodem zlokalizowaną pomiędzy Stradomiem a domem 

„Mathiaczaska”, naprzeciwko ogrodu bernardynów, nad Wisłą
383

, prowincjałowi oo. 

Bernardynów. Okres ten zostaje przyjęty za czas przejęcia przez siostry tercjanki 

zabudowań z przeznaczeniem na urządzenie klasztoru. W kolejnych latach nakazano 

siostrom przyjęcie klauzury, jednakże z uwagi na fakt, iż klasztor nie posiadał swojego 

kościoła, odstąpiono od tego nakazu. Dzieje klasztoru były burzliwe. Zaraza, która 

panowała w 1630 roku w Krakowie, spowodowała śmierć prawie wszystkich sióstr. 

Ocalała tylko jedna, która w kolejnych latach przyjęła do zgromadzenia trzy kolejne 

zakonnice. W latach 1655–57, w trakcie potopu szwedzkiego, zakonnice zostały zmuszone 

do opuszczenia swojego lokum, a Szwedzi w zabudowaniach klasztornych urządzili stajnie 

dla koni. Po wyjściu wojsk szwedzkich siostry przystąpiły natychmiast do odbudowy 

klasztoru. W następstwie tej decyzji w 1739 roku została wybudowana kaplica klasztorna, 

przystawiona do refektarza od jego wschodniej części z absydą od strony zachodniej. 

Niestety klasztor w roku 1789 został rozwiązany. Konsystorz przyjął ponoszone argumenty 

komisji do badania stanu majątkowego klasztorów panieńskich
384

, która to zarzuciła 

zakonnicom, iż dochody klasztoru pozwalają na wyżywienie jedynie 5 osób, a zakonnic 

wówczas mieszkało w klasztorze 17, oraz dodał do tego brak aktu fundacji i zakazał 

przyjmowanie nowicjuszek. Kasację przeprowadził ówczesny arcybiskup gnieźnieński 

i administrator diecezji krakowskiej książę Michał Poniatowski. W 1822 r. budynki 

poklasztorne wystawiono na licytację wraz z parcelą i ogrodem. Realność nabył kupiec 

krakowski Józef Derych
385

, który chciał przeznaczyć nieruchomość na browar. Autorem 

adaptacji miał być architekt Michał Wąsowicz. Jednakże projektu nie zrealizowano. 
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Ryc. 5.51. 

Niezrealizowany projekt adaptacji klasztoru ss. koletek na browar. org. APK, syg. BM40. repr. prac  

W 1823 r. właściciel sprzedał realność Ignacemu i Marii Rotarskim. W roku 1850 

zabudowania wraz z ogrodem zostają przekazane Krakowskiemu Towarzystwu 

Dobroczynności z przeznaczeniem na mieszkania dla ubogich. Nowy właściciel 

przeprowadził w budynkach klasztoru szereg prac remontowych i naprawczych, m.in. 

gruntowny remont dachu wraz z pokryciem i wzmocnieniem więźby dachowej, odnowił 

kaplice klasztorną, nadbudował budynek klasztoru o jedno piętro i zagospodarował ogród. 

W latach 1881–82 Krakowskie Towarzystwo Dobroczynności rozbudowało kompleks 

klasztorny o nowy budynek – dom ochrony dla starców, lokalizując go w narożniku nowej 

ulicy Sukienniczej oraz ulicy Koletek. Projekt został sporządzony przez architekta Karola 

Zarembę, który zaprojektował dwuskrzydłowy nowoczesny budynek. Tego samego roku 

został wybudowany budynek dla sierot na działce przyłączonej w 1862 r. do realności 

(obecnie mieści się tam Wojskowa Komenda Uzupełnień).  
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Ryc. 5.52. 

Widok zabudowań Towarzystwa Dobroczynności, koniec XIX w., podpis na odwrocie: „Dar p. Adama 

Schimidta 1897” org. APK, zb. Ikonogr., sygn., A. IV/892, repr. z neg. MNK PIK 5614  

W latach 1934–1936 dom opieki dla starców zostaje rozbudowany o nowe 

trzypiętrowe skrzydło od ulicy Sukienniczej. Autorem projektu tej budowy, a w kolejnych 

latach przebudowy (w kierunku południowym), był Franciszek Mączyński. W latach 

1914–18 zespół poklasztorny pełnił funkcję szpitala wojskowego, natomiast w latach 

1957–2002 miało tam swoją siedzibę Studium Medyczne z internatem. Od roku 2004 

właścicielem nieruchomości jest firma deweloperska Angel Poland Group’s Sp. z o.o. 

Obecnie teren inwestycji wraz z zabudowaniami leży w obrębie układu urbanistycznego 

dawnego miasta Kazimierza ze Stradomiem, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-12 

decyzją z dnia 23.02.1934 r., oraz na Listę Dziedzictwa Światowego. Zlokalizowany jest 

również na terenie historycznego zespołu miasta Krakowa uznanego za pomnik historii 

zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994 r. Sam budynek 

Krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności pod adresem Koletek 12 w Krakowie jest 

wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-596. Projekt przebudowy, rozbudowy 

i nadbudowy historycznych budynków wraz z budową nowego obiektu w rejonie ulic 

Dietla, Sukienniczej i Koletek w Krakowie sporządziło paryskie biuro architektoniczne 

Gottesman-Szmelcman przy współpracy z krakowskim biurem architektonicznym ABP. 

Inwestycją zostały objęte wszystkie historyczne budynki, w tym dawny klasztor ss. 

Koletek, posiadający najwcześniejszą proweniencję, dawny Dom Krakowskiego 
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Towarzystwa Dobroczynności rozbudowany o trzypiętrowe skrzydło zlokalizowane 

wzdłuż ulicy Sukienniczej. 

2.1.2. Architektura 

Zespół zabudowań dawnego Towarzystwa Dobroczynności w Krakowie złożony jest 

z trzech budynków wzniesionych w rożnych okresach i o odmiennej architekturze. Całość 

kompleksu tworzy kształt podkowy
386

. Usytuowany jest w zwartym kwartale miasta 

pomiędzy ulicami Koletek, Sukienniczą, Dietla. Od wschodniej strony graniczy z kolei 

z zabudową tylną ulicy św. Agnieszki. Najstarszym obiektem w zespole jest dawny 

klasztor sióstr koletek wzniesiony w XVIII w. i przebudowany w wieku XIX, zamykający 

zespół od strony wschodniej. Jest to budynek trójkondygnacyjny, podpiwniczony, 

wymurowany z cegły i kamienia w partii piwnic, przekryty dachem trójspadowym. 

Wzniesiony na obrysie nieregularnego prostokąta, przełamany ryzalitem w części 

środkowej oraz dobudowaną kaplicą do wschodniej elewacji. W części północnej został 

wybudowany jako trójtraktowy z korytarzem w osi środkowej oraz dwupokojowymi 

mieszkaniami po jego obydwu stronach
387

. Piętra są skomunikowane  klatkami 

schodowymi umieszczonymi po dwóch stronach ryzalitu. Piwnice klasztoru pod północną 

częścią wzniesione są z kamienia łamanego i przekryte ceglanym sklepieniem 

kolebkowym. Pod częścią ryzalitu znajdują się dwie komory piwniczne przekryte z kolei 

sklepieniem żaglastym oraz odcinkowym. Pod częścią dawnego refektarza w części 

południowej znajdują się komory piwniczne nakryte sklepieniami kolebkowymi 

datowanymi na wiek XIX. Najciekawszą częścią, która zachowała historyczny układ 

wnętrz, jest część przyziemia z korytarzem w części środkowej oraz pomieszczeniami po 

obu stronach. We wszystkich pomieszczeniach zachowały się ceglaste sklepienia. W części 

korytarza są to sklepienia kolebkowe z lunetami, natomiast w miejscu dawnego refektarza 

sklepienia żaglaste. Kolejne piętra powtarzają układ przestrzenny przyziemia. Budynek 

posiada prostą, tynkowaną elewację z niskim cokołem i zwieńczony jest w obszarze 

ścianki kolankowej profilowanym gzymsem. Ryzalit w części środkowej z narożnymi 

lizenami dzieli elewację na dwie części, a dodatkowo dobudowana do elewacji wschodniej 

budynku prostokątna kaplica przełamuje podłużny układ elewacji. Pierwotnie klasztor 

w stosunku do całości zespołu był najniższym skrzydłem w kompleksie. Kolejnym 

budynkiem zespołu zamykającym pierzeje ulicy Koletek oraz Sukienniczą jest Dom 

Towarzystwa Dobroczynności (dom starców) wzniesiony w latach 1881–1883. Jest to 
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obiekt dwuskrzydłowy, czterokondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym, murowany 

z cegły, tynkowany z bogatym zachowanym oryginalnym wystrojem elewacji. Oba 

skrzydła budynku cofnięte są w stosunku do linii zabudowy obu ulic i oddzielone od ulicy 

niskim ceglanym murem. Charakter wnętrz dawnego domu starców zasadniczo odbiega od 

dawnych zabudowań klasztornych. Budynek oprócz pomieszczeń mieszkalnych zawierał 

salę obrad, łazienki oraz pralnię. Od strony zachodniej skrzydła budynku spina narożna, 

ośmioboczna kaplica z absydą nakrytą kopułą z krzyżem. Usytuowana jest ona na dwóch 

ostatnich kondygnacjach. Przestrzeń przyziemia pod kaplicą nakryta jest sklepieniem 

ośmiobocznym z lunetami. W poziomie parteru natomiast występuje sklepienie 

gwiaździste ze stalowymi dźwigarami wspartymi na metalowej kolumnie, której czas 

powstania datuje się na lata 1881–1882. Wnętrze kaplicy ozdobione jest dekoracją 

malarską autorstwa Jana Bukowskiego pochodzącą z lat 20. i 30. XX w., przedstawiającą 

motywy geometryczne i roślinne. Dekoracje w kopule podzielone są na prostokątne pola, 

których wnętrza wypełnione są znakami zodiaku. Nad wejściem do kaplicy zawieszono 

drewnianą galerię – balkon chórowy – wspartą na czterech wspornikach z drewnianą 

balustradą. 

a)             b) 

             

      
Ryc. 5.53. 

Kapica po przeprowadzeniu prac konserwatorskich: 

a) widok na chór 

b) widok partii górnych ścian 

W oknach wstawiono witraże Teodora Zajdzikowskiego, z których do czasów 

obecnych zachowały się dwa. Elewacje części narożnej wraz z kaplicą posiadają 

boniowania. Na ścianie środkowej zakomponowany jest centralnie wykusz oraz półkoliste 

okna z maswerkami. Elewacje zakończone są fryzem arkadowym oraz profilowanym 

gzymsem. Latarnia wsparta jest na filarkach i zakończona ozdobnym gzymsem. Całość 

kompleksu zamyka skrzydło zachodnie wzniesione w latach 1934, 1936 przez architekta 
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Franciszka Mączyńskiego. Budynek zamyka pierzeje ulicy Sukienniczej. Jest to obiekt 

murowany z cegły, czterokondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym, założony na 

rzucie prostokąta o prostej formie. Budynek jest tynkowany, zakończony profilowanym 

gzymsem z typową stolarką XX-wieczną skrzynkową i boniowanym cokołem. 

2.1.3. Rozwiązania projektowe 

W ramach projektu przewidziano adaptację istniejącej historycznej zabudowy na funkcję 

mieszkaniową z usługami wraz z częściową adaptacją oraz modernizacją istniejących 

przestrzeni strychowych na cele mieszkalne. Istniejące założenie od strony południowej 

zostało rozbudowane o nowy obiekt kubaturowy stanowiący jednocześnie uzupełnienie 

pierzei ulicy Dietla. Wertykalna elewacja, jej wygląd oraz sposób wykończenia, wpisują 

się w historyczny układ urbanistyczny oraz układ sąsiednich kamienic mieszczańskich. 

W celu uzyskania lekkości bryły ostatnie kondygnacje obiektu zostały cofnięte w stosunku 

do lica elewacji oraz wykończone lekkimi ścianami osłonowymi wykonanymi ze szkła 

i nowoczesnej okładziny w kolorze antracytu. Domknięcie historycznego kwartału 

zabudowy wytworzyło wewnętrzny zielony dziedziniec, pod którym został wykonany 

parking wielopoziomowy. Natomiast przestrzeń parteru została wykorzystana na usługi. 

Niewątpliwie największe wyzwanie czekało na architektów oraz wykonawców przy 

aranżacji zabytkowych wnętrz do nowej funkcji. Należy pamiętać, iż budynek klasztorny 

sióstr koletek wzniesiony najwcześniej, bo w XVIII w., w miejscu wcześniejszych 

budynków, z uwagi na swoją proweniencję posiadał zabytkową strukturę murową z czasów 

budowy obiektu. Obiekt posiada piwnice sklepione kolebkami z zachowanymi XVI-

wiecznymi strukturami murowymi, układ korytarzowy z celami z XVIII wieku, zachował 

się również historyczny układ przestrzenny. Tak więc zarówno wątki murowe, jak 

i zachowane dekoracje malarskie na pierwszym piętrze wymagały bezwzględnego 

zachowania i konserwacji. Należało ograniczyć przekucia i przebicia, a ewentualne 

odkrycia zamurowanych pierwotnych otworów okiennych wykorzystać do nowych 

funkcji. Najciekawszym jednak elementem, który do tej pory budzi największe 

zainteresowanie, jest projekt tzw. Apartamentu Królewskiego, który został zlokalizowany 

w skrzydle Domu Ochrony Towarzystwa Dobroczynności.  
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Ryc. 5.54. 

Rzut Apartamentu Królewskiego z wkomponowaną przestrzenią kaplicy 

Koncepcję aranżacji wnętrz tego wyjątkowego mieszkania zaprojektowało paryskie 

biuro Gottesman-Szmelcman, jako przykładową aranżację, która oczywiście może ulec 

korekcie w razie życzenia nowego nabywcy. Apartament został zlokalizowany w części 

skrzydła północnego oraz wschodniego budynku, obejmującym cztery kondygnacje. 

Zabytkowa kaplica stanowi jego integralną część. Jest to największy tego typu apartament 

w całym kompleksie. Jego powierzchnia użytkowa wynosi ok. 600 m
2
. W części 

przyziemia zaplanowano strefę wejściową z reprezentacyjnym holem, osobnym wejściem, 

dwie sypialnie oraz strefę rekreacyjną SPA z sauną, jacuzzi, strefą fitness oraz miejscem na 

kino domowe. Strefa wypoczynkowa została zlokalizowana w sali ośmiobocznej, 

przekrytej sklepieniem kolebkowym. Na poziomie parteru w sali o stropie gwiaździstym 

z żeliwną kolumną zaplanowano wnętrza reprezentacyjne. Pomieszczenia pierwszego 

piętra zostały zaaranżowane na trzy sypialnie z łazienkami oraz biblioteką. Na kolejnym 

piętrze inwestor zaplanował strefę dzienną z jadalnią, salonem oraz kuchnią. Kuchnia 

zlokalizowana została w centralnej części w pomieszczeniu z żebrowo-krzyżowym 

sklepieniem. Najwyższy poziom zajmuje studio, z którego wyjście bezpośrednio prowadzi 

na galerię chórową kaplicy. Całość została skomunikowana prywatną, wewnętrzną windą 

oraz nową klatką schodową. Podczas remontu wszelkie zachowane elementy zabytkowe 

zostały poddane starannej konserwacji i restauracji pod czujnym okiem dyplomowanych 

konserwatorów dzieł sztuki. Wytyczne oraz wnioski konserwatorskie zakładały możliwość 

wymiany stolarki okiennej na okna powtarzające rysunek, wygląd oraz materiał 
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zabytkowej stolarki. Kolorystykę okien i wypraw tynkowych ustalano na licznych 

komisjach konserwatorskich z udziałem konserwatorów, wykonawcy oraz przedstawicieli 

WUOZ w Krakowie. Wnętrze samej kaplicy z jej wystrojem malarskim ścian, 

drewnianymi sklepieniami w kopule, pokrytą polichromią, drewnianym chórem oraz 

witrażami zostało poddane zabiegom konserwatorskim. Zaproponowano zrekonstruowanie 

dolnej partii dekoracji malarskiej w oparciu o odkryte w czasie konserwacji fragmenty 

polichromii, wykorzystano także liczne analizy stylistyczno-formalne sporządzone przez 

historyków sztuki. Dekoracje malarskie pochodzące z okresu międzywojennego zostały 

odczyszczone z nawarstwień oraz zabrudzeń, dzięki czemu przywrócono kaplicy jej 

pierwotny wygląd. Drewniane sklepienie zostało poddane konserwacji in situ. 

Zrekonstruowano witraże oraz uzupełniono szklenie z powtórzeniem rysunków kwater
388

. 

Wprowadzono instalację wentylacji mechanicznej, zgrabnie ukrywając ją pod drewnianym 

stropem kopuły. Niewątpliwie po zakończeniu prac będzie ona perłą zdobiącą ten 

niezwykły apartament. Jej przeznaczenie przestrzenne nie do końca jest pewne.  Być może, 

jak mówi Bartłomiej Kostecki, inżynier projektu, przyszły właściciel przeznaczy ją na 

jadalnię. Na pewno budujący jest fakt, iż pozostała w swojej pierwotnej formie bez 

wprowadzonych dodatkowych podziałów przestrzennych, i nie zniszczono jej wyrazu 

artystycznego. Zachowanie jej w obecnym stanie świadczy o wyczuciu projektantów, 

którzy uszanowali jej historyczną autentyczność, co w przypadku obiektu zabytkowego 

jest niezwykle istotne.  

  

                                                           
388

 B. Boba-Dyga, A. Mossler,  Aneks [w:] Program prac konserwatorskich dla wnętrz zespołu budynków 
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a) 

 
b) 

 
 

Ryc. 5.55. 

Aranżacja apartamentu mieszkalnego 

a) widok w czasie remontu 

b) wizulizacja pomieszczenia po remoncie 
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Ryc. 5.56.  

Wizulalizacje wnętrz kaplicy po remoncie 
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Ryc. 5.57.  

Wizulalizacje wnętrza apartamentu 
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2.2. Holandia; Utrecht, dawny kościół katolicki pw. św. Jakuba 

zaadaptowany na apartament mieszkalny  

Niecałe 40 km od Amsterdamu leży Utrecht, trzecie co do wielkości miasto w Holandii,  

znany ośrodek naukowy i turystyczny. Zostało ono wybudowane na fundamentach 

rzymskiego castellum, a prawa miejskie uzyskało w 1122 r., wzbogacając się o mury 

obronne i zamek. Nie dziwi więc fakt, iż miasto pełne jest zabytków architektury nie tylko 

romańskich czy gotyckich, lecz również pochodzących z XIX w. Podobnie jak Amsterdam 

poprzecinane jest siecią kanałów. W większości są to zmeliorowane odnogi rzeki Vecht, 

których uregulowane brzegi zostały zabudowane licznymi budynkami, tworząc zwartą 

zabudowę miasta. Nad jednym z takich malowniczych kanałów, pomiędzy kamienicami 

mieszczańskimi, wznosi się strzelista fasada XIX-wiecznego ceglanego kościoła pw. św. 

Jakuba. Bryła świątyni wtopiona jest pomiędzy kamienice mieszczańskie i jedynie 

charakterystyczny rysunek elewacji pozwala niejako przeczytać, że mamy do czynienia 

z budynkiem sakralnym. Nie pełni on jednakże swojej funkcji kościelnej. Mieści się tam 

bowiem ekskluzywny apartament mieszkalny. 

 
 

Ryc. 5.58. 

Widok na elewację kościoła pw. św. Jakuba pomiędzy budynkami mieszkalnymi 
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2.2.1. Historia 

Parafia św. Jakuba w Utrechcie ma swoją wielowiekową tradycję. Pierwsze wzmianki o jej 

powstaniu sięgają 1400 r., kiedy na przedmieściach miasta, zwanych Bemuurde Weerd, 

rozwinął się kult świętego, któremu wierni wznieśli niewielką kaplicę, a ta zamieniła się 

następnie w niewielki kościołek parafialny. Z czasem przedmieścia zostały wchłonięte 

przez miasto, stając się jego integralną częścią. W tym czasie katolicka parafia rozrosła się 

i około 1643 r. uzyskała niezależność. Z uwagi na dużą liczbę wiernych administracja 

kościelna w 1869 r. zdecydowała się na budowę nowego kościoła. Projekt powierzono G. 

Gerittsenowi, architektowi pochodzącemu z Utrechtu, który został również jego głównym 

budowniczym. W 1870 r. udzielono formalnej zgody na budowę świątyni wraz z plebanią. 

Ponieważ planowano wznieść kościół znacznie większy niż istniejący, dokupiono 

dodatkową parcelę zabudowaną domami mieszczańskimi, które ostatecznie uległy 

wyburzeniu pod ten cel. Kamień węgielny pod budowę nowej świątyni został poświęcony 

w maju 1870 r., a  już w  grudniu 1890 r. dokonano jej konsekracji. Kościół wzniesiono 

w stylu nazywanym w Holandii Waterstaatsgothiek, czyli popularnego w  tym czasie 

w Europie neogotyku, nawiązującego poprzez użyty materiał, czyli cegłę, oraz strzelistą 

konstrukcję do architektury średniowiecza. Z biegiem lat parafia zaczęła podupadać. 

W końcu, z uwagi na bardzo niską frekwencję wiernych na mszach świętych 

i uroczystościach oraz wysokie koszty utrzymania budynku, w  latach 80. XX w. parafia 

zdecydowała się sprzedać kościół w prywatne ręce. Opróżniono wówczas wnętrze świątyni 

ze wszystkich elementów wyposażenia, a kościół przestał pełnić swoją funkcję sakralną. 

Wierni stali się częścią innej wspólnoty katolickiej skupiającą się wokół gotyckiej katedry 

pw. św. Gertrudy w Utrechcie. Pomiędzy rokiem 1991 a 2007 budynek był w posiadaniu 

prywatnego właściciela, który z racji profilu swojej działalności wykorzystał jego wnętrze 

na imprezy kulturalne, wystawy i niewielkie koncerty. W tamtym czasie obiekt przeszedł 

również kompleksowe remonty techniczne. Wykonano naprawę dachu, wymieniono 

instalację centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną. Przebudowano również jego 

wnętrze, dzieląc przestrzeń niezależną konstrukcją antresoli, która była podtrzymywana 

przez żeliwne kolumny. Zabieg ten wykorzystano również przy kolejnej przebudowie. 

Nowy, prywatny właściciel zlecił bowiem znanej firmie architektonicznej Zecc Achitecten, 

kompleksową przebudowę dawnych wnętrz sakralnych. W roku 2007 XIX-wieczny, 

katolicki kościół św. Jakuba stał się nowoczesnym apartamentem mieszkalnym
389

. 
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  a)            b) 

                       
 

Ryc. 5.59. 

Wnętrze kosciola sprzed przebudowy:  

a) widok na nawę kościoła 

b) widok na prezbiterium z ołtarzem  

2.2.2. Architektura 

Budynek kościoła znajduje się w zwartej zabudowie miasta pomiędzy kamienicami przy 

ulicy Gruttersdijk. Sam obiekt jest cofnięty w stosunku do linii zabudowy, czego efektem 

jest wytworzenie się w pierzei ulicy niewielkiego placu, zamkniętego żeliwnym 

ogrodzeniem.  Ceglana fasada nawiązuje materiałem do charakteru sąsiadującej zabudowy. 

Kościół ulokowany jest w zwartej zabudowie miasta, a jego prezbiterium otwiera się na 

duży ogród  znajdujący się w głębi kwartału. Wzniesiony został w stylu neogotyckim, jako 

jednonawowy, zamknięty prezbiterium doświetlonym przez wysokie ostrołukowe okna, 

przekryty wysokim dachem pokrytym dachówką. Mierzy około 30 m długości i 11 m 

szerokości. Nawa główna liczy sobie około 20 m. Zarówno sklepienia krzyżowe, 

nawiązujące do wyglądu sklepień gotyckich, jak i cała konstrukcja dachu wykonane są 

z drewna. Kościół wzniesiony jest z cegły, ze skromnym detalem kamiennym. Na 

zewnętrznych ścianach nawy głównej, pomiędzy neogotyckimi oknami umieszczone są 

ceglane przypory, zakończone kamiennymi płytami. Pierwotnie okna zdobiły witraże. 

Zostały jednak zastąpione przez jednobarwne szklenia prawdopodobnie w 1911 r. Wnętrze 

kościoła wykonane było jako bardzo proste i skromne. Główną dekoracją są elementy 

wyposażenia wnętrz, takie jak organy, ołtarz, ławki czy obrazy o treści religijnej. Ściany 

oraz sklepienia pokryte były tynkiem w białym kolorze. Zachowały się jedynie niewielkie 
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dekoracje malarskie w łuku tęczowym. Pierwotnie fasadę budynku zdobiła wieża. Musiała 

zostać jednak rozebrana w 1888 r.
390

 z uwagi na liczne wady konstrukcyjne. 

Prawdopodobnie przy budowie źle obliczono jej fundamenty, co spowodowało ich 

gwałtowne osiadanie i groziło katastrofą budowlaną. Po wyburzeniu wieży 

przeprojektowano fasadę kościoła, zakańczając jej szczyt kamiennym krzyżem, w środku 

którego zamontowano dzwon. Ciekawostką jest fakt, iż dokładnie ten sam dzwon 

obwieścił wyzwolenie miasta w 1945 r. Do północnej strony ściany kościoła dobudowana 

jest plebania, powstała z częściowo wyburzonych kamienic mieszczańskich. Od strony 

głównego wejścia, tuż nad kruchtą znajduje się przestrzeń, gdzie były umieszczone organy, 

przeniesione do innego kościoła po sprzedaży świątyni. 

 

 

 

a)            b) 

                     
Ryc. 5.60. 

Projekt kościoła 

a) elewacja zachodnia 

b) przekrój  
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a) 

 
b) 

 
Ryc. 5.61. 

Projekt kościoła 

a) rzut 

b) elewacja południowa 

2.2.3. Rozwiązania projektowe 

Projekt przebudowy wnętrz kościoła na elegancki dom mieszkalny został powierzony 

projektantom holenderskiego biura projektowego Zecc Architekten. Architekci Marnix van 

der Meer, Bart Kellerhuis, René de Korte i Steven Nobel w 2007 r. wykonali projekt, 

którego głównym założeniem była jak najmniejsza ingerencja nowych elementów w XIX-
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wieczną strukturę obiektu. Została zachowana zewnętrzna bryła kościoła, a jego elewacje 

poddane zabiegom konserwatorskim. Wnętrze zostało zaprojektowane jako duża otwarta 

przestrzeń z wydzielonymi prywatnymi przestrzeniami, takimi jak łazienki, sypialnie czy 

gabinet. W miejscu prezbiterium i dawnego ołtarza znajduje się jadalnia. Stół oraz ławy do 

siedzenia umieszczone są na drewnianym podwyższeniu
391

. 

 
Ryc. 5.62. 

Rzut przedstawiający rozplanowanie funkcji mieszkania 

Z uwagi na fakt, że przestrzeń ta pierwotnie doświetlona była jedynie oknami 

witrażowymi, w pasie parteru absydy w miejscu dawnych blend okiennych wprowadzono 

duże prostokątne przeszklenia wychodzące na ogród. Ich prosta forma celowo odbiega od 

oryginalnego rysunku neogotyckich okien. Tuż przed jadalnią wydzielona została 

przestrzeń kuchenna w formie dużej prostokątnej bryły kamiennej, stanowiącej wyspę 

kuchenną. Zachowano strefę wejścia z oryginalnymi drzwiami oraz chórem nad wejściem. 

Kolumny podtrzymujące chór zostały odrestaurowane i przywrócono im oryginalną 

kolorystykę. Obecnie w miejscu po dawnych organach znajduje się otwarty gabinet. 

Punktem wyjścia dla całości kompozycji wnętrz stała się już wcześniej wspomniana 

antresola (wykonana w latach 90.), która dla potrzeb wnętrz mieszkalnych została 

przebudowana i znacznie zmodyfikowana. Wprowadzono w niej liczne przełamania 

i otwory, tak aby uczytelnić wnętrze kościoła oraz wykorzystać możliwość pośredniego 

doświetlenia pomieszczeń. Na jej górnej części została wygospodarowana otwarta 

przestrzeń wypoczynkowa, przeznaczona dla domowników. Dzięki niejednorodnej 

konstrukcji antresoli wykorzystano efekt pośredniego doświetlenia pomieszczeń. Powstały 

również puste przestrzenie tworzące rodzaj wewnętrznych patii. Brzydką antresolę 
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przekształcono w niezależną konstrukcję, stanowiącą rodzaj rzeźby we wnętrzach, a jej 

konstrukcja jest całkowicie niezależna od zabytkowej struktury budynku. Wyjątkowość 

projektu polega na tym, że wnętrze zostało zaaranżowane jako jedno mieszkanie, bez 

podziału na mniejsze jednostki. W ten sposób w pośredni sposób zachowano ducha 

wnętrza kościelnego. Podczas prac zachowano wiele elementów pochodzących z czasów 

powstania budynku, w tym zabytkową stolarkę, drewnianą podłogę, niektóre witraże. 

Odtworzono również pierwotną kolorystykę kościoła oraz delikatną dekorację malarską 

w łuku tęczowym. Z kolei biała forma antresoli, szkło, żeliwne kolumny, drewno na 

schodach stanowią kontrast i nadają elegancji połączenia nowego ze starym. Nowa funkcja 

i jej składowe zostały tak zaprojektowane, że stały się niejako „rezydentem”
392

 we 

wnętrzu. W każdej chwili można było usunąć wszystkie elementy, dzięki czemu wnętrze 

może pełnić funkcję muzealną, kulturalną, a nawet kościelną. 

a) 

 
b) 

 
Ryc. 5.64. 

Wnętrza obecnego mieszkania 

a) widok na wyspę kuchenną 

b) makieta wnętrza   
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a) 

 
 

b) 

 

 
 

Ryc. 5.65. 

Wnętrza mieszkania 

a) łazienka 

b) schody na antresolę 
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2.3. Holandia; Maastricht, hotel w zespole klasztornym Zakonu 

Kanoników Świętego Krzyża 

Zwiedzając Maastricht, niewielkie średniowieczne miasteczko położne na południu 

Holandii, możemy nie zauważyć pięknego, całkowicie zachowanego XV-wiecznego 

kompleksu klasztornego, który niegdyś należał do Zakonu Kanoników Świętego Krzyża, 

a w którym obecnie zlokalizowany jest pięciogwiazdkowy hotel, należący do sieci 

hoteli  Oostwegel Collection (wcześniej: Château Hotels & Restaurants). Zabytkowy 

zespół klasztorny usytuowany w zwartej zabudowie miasta, pomiędzy ulicami  Kommel 

i Kruisherengang, zajmuje cały kwartał zabudowy. Kamienne elewacje typowe dla epoki 

gotyku, przypory, strzeliste okna z witrażami i maswerkami, funkcjonują w przestrzeni 

miasta jako obiekt sakralny i sugerują miejsce zamieszkania Ducha Świętego. Jedynie 

futurystyczna forma pawilonu wejściowego sugeruje, iż może tam znajdować się inna 

funkcja niż kościelna. Inicjatorem zaadaptowania tego pięknego kompleksu na hotel był 

holenderski przedsiębiorca  Camille Oostwegel, który w 2000 r. kupił od gminy Maastricht 

opuszczony zespół klasztorny z zamiarem wykorzystania jego wnętrz na funkcję 

komercyjną, zachowując przy tym ich zabytkowy charakter
393

. Kriusherenhotel jest piątym 

obiektem zabytkowym nabytym przez Oostwelga i jak do tej pory najbardziej luksusowym 

kompleksem hotelowym. Zespół jest jednym z niewielu zachowanych gotyckich 

klasztorów w Holandii, z tego też względu w 1966 r. został uznany za zabytek narodowy 

(Monumentnummer nr 27253). 

 
Ryc. 5.66. 

Widok na zespół klasztorny  
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2.3.1. Historia 

Historia tego pięknego gotyckiego zespołu sięga początków XV w., kiedy to z rejonu 

Utrechtu wysłano pięciu mnichów, którym powierzono misję znalezienia mecenasa, 

gotowego sfinansować na terenie gminy Maastricht budowę siedziby Zakonu Braci 

Zakonnych pw. Kanoników Świętego Krzyża (Crosiers). Tą osobistością okazał się 

Egidius van Elderen, który podarował mnichom pięć domów mieszkalnych oraz znaczną 

sumę pieniędzy, a w ramach aktu dobrej woli w 1430 r. kupił dwa hektary pola na skraju 

miasta pod budowę przyszłego klasztoru. Postawił on zakonnikom jednakże dwa 

konieczne warunki do spełnienia. Po pierwsze, liczba braci zakonnych miała się 

zwiększyć, po drugie, mnisi musieli sami się utrzymać. Niedługo po tym warunki te 

zostały spełnione. Aby się utrzymać, bracia zakonni zajmowali się najpierw kopiowaniem 

i oprawą książek. Ze względu na swoje wysokie umiejętności wykonywali te prace jeszcze 

długo po wynalezieniu prasy drukarskiej. Poza powielaniem woluminów i obsługą parafii 

zajmowali się również opieką nad chorymi i biednymi, jak również opiekowali się chorymi 

podczas epidemii dżumy, które nawiedzały Maastricht w średniowieczu.   

a)           b) 

     

        
 

Ryc. 5.67. 

Zespół Klasztorny Zakonu Kanoników św. Krzyża w Maastricht  

a) szczegółowa mapa z 1894 r. przedstawiająca usytuowanie klasztoru w XVIII w. 

b) zdjęcie modelu zespołu wykonane w 1795 r. przez francuskiego oficera  Larchera d’Aubancourt 

Kamień węgielny pod budowę kościoła klasztornego położono w 1440 r. Budowę 

korpusu wraz z wieżą zakończono w 1495 r.
394

 Niestety wieża nie przetrwała. Jej dach 

został kompletnie zniszczony podczas letniej burzy 29 lipca 1462 r., a 18 lat później 

ponownie uległa ona całkowitej destrukcji w wyniku uderzenia pioruna. Poświęcenia 
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świątyni dokonano dopiero 1470 r. Na ten przestój wpływ miała zarówno sytuacja 

finansowa zakonu, jak i liczne klęski żywiołowe nawiedzające Maastricht. Po zakończeniu 

budowy kościoła przystąpiono do wznoszenia skrzydeł klasztornych. Do tej pory mnisi 

zajmowali niewielkie sąsiednie kamieniczki, które częściowo zostały wcielone w skrzydła 

klasztorne. Wschodnie skrzydło powstało w latach 1480–1481. Mieściło ono zakrystię, 

kapitularz i tymczasowy refektarz. W roku 1495 rozpoczęto budowę zachodniego skrzydła. 

Jego budowę również przerwano. Po długim przestoju prace podjęto dopiero w 1502 r. 

Dokończono wówczas budowę głównego korpusu kościelnego oraz wzniesiono dodatkową 

nawę boczną od strony północnej. W 1520 r. zakończono budowę zachodniego skrzydła 

klasztornego, w którym umieszczono refektarz oraz pokoje dla zakonników na piętrze. 

Tymczasowy refektarz mieszczący się w skrzydle wschodnim został przekształcony na 

bibliotekę oraz rezydencję przeora. Skrzydło południowe klasztoru powstało jako ostatnie. 

Pierwotnie w tym miejscu mieściły się budynki browaru oraz piekarni, które po wielkim 

pożarze uległy całkowitej destrukcji. Dopiero dzięki Mathiasowi Mijnecomowi (1517–

1527) ta część została ponownie wzniesiona w stylu korespondującym z resztą założenia 

klasztornego. Całość kompleksu uzyskała swój obecny wygląd w 1520 r. Podobnie jak 

wiele klasztorów ulokowanych poza murami miasta i ten nie oparł się licznym atakom 

wroga. Podczas oblężenia Maastricht 8 marca 1579 r. przez wojska hiszpańskiego 

generała  Alexandra Farnesego  (późniejszego księcia Parmy) wszyscy mnisi poza jednym 

zostali brutalnie zamordowani. Również epidemia dżumy nie oszczędziła zakonników. Po 

tych wydarzeniach klasztor był praktycznie niezamieszkany. Dopiero w 1581 r. nowy 

przeor klasztoru Hubertus van Stavelot po sprzedaniu części klasztornych nieruchomości 

przystąpił do obudowy. Odtworzono i odnowiono sklepienie kościoła, zniszczone podczas 

działań wojennych, jednakże klasztor nie wrócił do swojej świetności. W 1615 r. 

społeczność mnichów liczyła dziewięć osób, a w następnych stuleciach liczba ta nie 

przekraczała piętnastu. Kolejne oblężenie Maastricht w 1673 r. podczas wojny 

holenderskiej spowodowało, że klasztor poniósł ciężkie straty. Pod koniec XVIII w. 

Holandię podbili Francuzi i mnisi zostali ostatecznie wypędzeni z klasztoru.  

Klasztor podzielił los wielu kościołów po rewolucji francuskiej, kiedy to w 1796 r., 

po aneksji Maastricht do I Republiki Francuskiej został odebrany zakonnikom, a oni sami 

wypędzeni w 1797 r. Pomieszczenia klasztorne zostały zaanektowane przez żołnierzy na 

koszary, natomiast w kościele trzymano konie oraz amunicję. Mnisi, którzy chcieli 
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pozostać w stanie zakonnym, musieli złożyć tzw. przysięgę nienawiści
395

. Po tym jak 

Francuzi około 1818 r. zostali pokonani i opuścili mury zespołu, puste zabudowania 

klasztorne przeznaczono na sprzedaż, do której ostatecznie jednak nie doszło. Długo 

szukano nowego przeznaczenia dla opuszczonych budynków zespołu klasztornego. Zrobił 

to dopiero pod koniec XIX w. Victor de Stuers, który podjął się odbudowy kompleksu 

i przeznaczeniu go na Krajową Rolniczą Stację Badawczą (Rijkslandbouwproefstation). 

Podczas renowacji w 1906 r. część wschodniego skrzydła zawaliła się w wyniku osunięcia 

ziemi. Na szczęście dzięki licznym rysunkom konstrukcyjnym stworzonym przy okazji 

remontu zespołu w 1897 r. można było odtworzyć tę część zespołu. W latach 1912–1922 

przystąpiono do kolejnego remontu kościoła. Nadzorował go rządowy architekt Daniël 

Eduard Cornelis Knuttel. Podjął on decyzję o usunięciu XIX- wiecznej posadzki, pod 

którą, w miejscu prezbiterium, odnaleziono fragmenty renesansowych rzeźb. Podczas II 

wojny światowej kompleks klasztorny był wykorzystywany do przechowywania miedzi 

zarekwirowanej przez Niemców, a następnie znów do produkcji amunicji. Po wojnie 

alianci zaadaptowali go na cele magazynowe. Państwowa Rolnicza Stacja Badawcza 

ponownie wprowadziła się do zabudowań klasztornych i pozostała tam do końca 1979 r., 

do czasu kiedy ostatecznie przeniosła się do Wageningen. Na początku lat 80. XX w. 

zabytkowy kompleks klasztorny przeszedł na własność gminy Maastricht.  

 

 
 

Ryc. 5.68. 

Widok wschodniej elewacji z 1909 r. w trakcie prac remontowych w celu adaptacji zespołu na Krajową 

Rolniczą Stację Badawczą 

                                                           
395

 Przysięga nienawiści zwana również przysięgą niechęci składana była przez niektórych obywateli 

I Republiki Francuskiej i na terytoriach do niej anektowanych przez Francję. Jako że południowa Holandia, 

w tym również Maastricht, od 1794 r. należała do terytorium I Republiki Francuskiej, przysięga była 

obowiązkowa dla urzędników państwowych, jak również duchownych, którzy chcieli pozostać 

i kontynuować swoje obowiązki. 
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Od przeszło 200 lat nie pełnił on już funkcji religijnych
396

. Jedynie w  latach 1985–

1990 budynek kościoła był wykorzystywany jako zastępczy kościół dla parafii św. 

Serwacego, z uwagi na poważne prace archeologiczne prowadzone w Bazylice św. 

Serwacego w Maastricht. Przez kolejne lata miasto próbowało zagospodarować wnętrze 

gotyckiej budowli. Swoją siedzibę miała tam Opera Ziud, która wykorzystywała je do prób 

i przechowywania rekwizytów. Również przez krótki czas Akademia Sztuk Wizualnych 

wykorzystywała zabytkowe przestrzenie dla swoich celów edukacyjnych. Jednakże koszty 

utrzymania przerastały możliwości instytucji naukowej, co przyczyniło się do postępującej 

destrukcji zabytkowych struktur obiektu. Część skrzydła klasztornego zajmowali również 

bezdomni, co nie wpłynęło pozytywnie na stan zachowania zabytku. Ostatecznie w 2000 r. 

zabytkowy kompleks przeszedł w ręce prywatnego inwestora, który przeprowadził 

kompleksowe prace restauratorskie oraz modernizacyjne kościoła i klasztoru
397

, adaptując 

go na hotel.  

Ryc. 5.69. 

Widok klasztoru z początku XX w. 

a) elewacja wschodnia 

b) elewacja zachodnia  

c) widok na prezbiterium oraz kaplice boczne  

                                                           
396

 D. Kuśnierz-Krupa, M. Krupa, Nowe życie średniowiecznych kościołów z Maastricht, „Wiadomości 

Konserwatorskie” 2008, nr 24, s. 103. 
397

  Ibidem, s.103–106. 
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b)

c)
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2.3.2. Architektura 

Gotycki zespół klasztorny został zaplanowany na planie czworoboku z orientowanym 

korpusem kościoła umiejscowionym od strony północnej oraz z trzema skrzydłami 

klasztornymi zamykającymi wewnętrzny wirydarz. Skrzydła klasztorne zlokalizowane są 

od strony południowej nawy kościelnej. Od strony wschodniej elewacji skrzydła 

klasztornego umiejscowiony jest  plac, który w 2009 r. został zagospodarowany na ogród 

miejski.  

Szerokość elewacji zespołu wynosi 42,60 m, z czego około 24 m stanowi długość 

samego kościoła. Jego korpus główny zbudowany jest z wapiennych bloków kamiennych, 

tzw. margli limburskiej, które częściowo zostały zastąpione w 1928 r. trwalszym 

piaskowcem
398

. Kościół jest dwunawowy, zamknięty siedmiokątnym prezbiterium 

z umiejscowionymi w ścianie absydy wysokimi, ostrołukowymi oknami z jednobarwnym 

szkleniem. Sklepienie prezbiterium pokryte jest barwną dekoracją malarską 

przedstawiającą postacie aniołów, popiersia mnichów i motywy roślinne, wykonaną 

w 1461 r. przez mistrza Gerardusa
399

. Nawa główna o wysokości przeszło 14 m przekryta 

jest gotyckim żebrowym sklepieniem z polichromowanymi zwornikami. Jej konstrukcja 

opiera się na pięciu przęsłach, podtrzymują ją wysokie kolumny z masywnymi 

późnogotyckimi kapitelami. Niewielka nawa boczna umieszczona jest po północnej stronie 

kościoła. Jest ona doświetlona pięcioma dużymi ostrołukowymi oknami z gotycką 

kamieniarką.  

 
 

Ryc. 5.70. 

Schematyczny rzut zespołu klasztornego wykonany na początku XX w. 

                                                           
398

 W. Keyser-Schuurman, op. cit., s. 9. 
399

 Ibidem, s. 19. 
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Po stronie południowej pomiędzy przęsłami ulokowanych jest pięć kaplic, każda 

o głębokości ok 2,4 m i wysokości około 8 m. Ściany kaplic pokryte są licznymi 

polichromiami, niestety w dużej mierze niewidocznymi, poza trzecią kaplicą, w której 

zachowały się malowidła pochodzące prawdopodobnie z XVI w. przedstawiające sceny 

z życia św. Gertrudy z Nivelles. W kaplicach umiejscowione były kamienne barokowe 

ołtarze (zachowały się jedynie dwa). Szerokość kościoła to niewiele ponad 10 m.  Fasada 

zachodnia kościoła zakończona jest wysokim szczytem schodkowym. Jej elewację zdobią 

dwa okna. Jedno duże ostrołukowe sześciopolowe i drugie mniejsze umieszczone 

w szczycie. Oba okna zostały zamurowane w XIX w. i ponownie przywrócone na początku 

wieku XX. Dach nad kościołem oraz nad skrzydłami klasztornymi pokryty jest łupkiem. 

Kościół z klasztorem połączone są od strony południowej nawy kościelnej przejściem, tak 

aby zakonnicy o każdej porze mogli mieć bezpośredni dostęp do świątyni. Skrzydło 

północnego korytarza klasztornego z uwagi na fakt, że przylega bezpośrednio do korpusu 

kościelnego, jest węższe niż pozostałe. Wysokie skrzydła klasztorne zostały wzniesione 

z cegły i wapienia. Część parteru doświetlona jest wysokimi ostołukowymi oknami, 

pochodzącymi z czasów budowy. Analogiczne gotyckie okna umieszczone są 

w schodkowych szczytach klasztoru od strony wschodniej i południowej. Z kolei 

niewielkie prostokątne okna pięter, z kamiennymi opaskami i drewnianymi okienicami, na 

których umieszczony jest symbol krzyża Zakonu, pochodzą z XVI w. Otwór drzwiowy od 

strony wschodniej zamknięty jest w oryginalnej gotyckiej kamieniarce. Skrzydła 

klasztorne przekrywaja wysokie dachy pokryte łupkiem z niewielkimi lukarnami. Od 

strony wirydarza krużganki klasztorne zamykają wysokie arkadowe okna, ze szkleniem 

wstawionym w ołowiane podziały. Okna powstały w XIX w. W pracowni Pierre’a 

Cuypersa w Roermond. Część budynku jest podpiwniczona, a niewielkie piwnice nakryte 

są sklepieniami kolebkowymi. Od strony północnej znajdował się cmentarz kościelny 

z nagrobkami pochodzącymi z XV i XVII w.
400

 Zespół klasztorny jest unikatowym 

obiektem w sali kraju nie tylko ze względu na swoją historię, lecz również z uwagi na fakt, 

że zachował się w pierwotnym stanie. Poza niewielkimi zmianami i oczywiście brakiem 

wyposażenia kościelnego wciąż jest przykładem pięknej średniowiecznej architektury 

późnego gotyku. 

                                                           
400

 Opis na podstawie: Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 

VIII, I De provincie Limburg (Amby-Meer), s. 255–256, 

https://www.dbnl.org/tekst/_voo016voor07_01/_voo016voor07_01_0058.php, dostęp: 14.08.2018. 
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2.3.3. Rozwiązania projektowe 

Kiedy w roku 2000 gmina Maastricht przyjęła propozycję sprzedaży kompleksu 

prywatnemu przedsiębiorcy Camillowi Oostwegalowi, który zaproponował adaptację 

zabytkowych obiektów na hotel, zastrzegła sobie, iż z uwagi na wyjątkowy charakter 

budynków wszelkie interwencje wprowadzone do wnętrz muszą być odwracalne. Projekt 

przebudowy zabytkowego kompleksu klasztornego wykonało holenderskie biuro 

SATIJNplus przy współpracy architektów: Henka Vosa, architekta wnętrz, oraz Ingo 

Maurera, specjalisty od oświetlenia
401

. Uroczystego otwarcia hotelu dokonano 1 września 

2005 r. Gościem honorowym był emerytowany Generał Zakonu Kanoników św. Krzyża 

Rein Vaanhold. Za projekt wnętrz architekt Henk Vos otrzymał nagrodę European Design 

Award. W 2017 r. hotel zgodnie ze standardami Europejskiej Klasyfikacji Hoteli (NHC) 

otrzymał pięć gwiazdek jako jedyny w Maastricht i Limburgii. Przebudowa tego 

kompleksu kosztowała ok. 15 mln euro. Specyfikę hotelu stanowi kontrast pomiędzy 

zabytkowymi strukturami a nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i współczesną 

sztuką użytkową. Z tego też względu Kruisherenhotel jest reklamowany jako „designerski 

hotel między niebem a ziemią”.  Składa się on z ogólnodostępnej części ulokowanej 

w głównej bryle kościoła oraz prywatnych 60 pokoi umieszczonych w skrzydłach 

klasztornych. W głównym korpusie gotyckiego kościoła znajdują się reprezentacyjne 

lobby hotelowe, biblioteka, sala konferencyjna i winiarnia. Poprzez zastosowanie różnych 

poziomów w nawie głównej uzyskano kameralną przestrzeń wpisującą się w funkcję 

hotelową. Na antresoli wstawionej w centralną części nawy, tuż pod gotyckim sklepieniem, 

mieści się restauracja dla 85 gości hotelowych
402

, skąd odwiedzający mogą podziwiać 

piękne średniowieczne polichromie na sklepieniach oraz gotycki detal architektoniczny. 

Zastosowanie dużych lamp w kształcie misy do oświetlenia restauracji przełamuje 

wysokość wnętrza, co daje zarówno poczucie intymności, jak również wpływa na akustykę 

wnętrza. Poziom ten jest również bezpośrednio skomunikowany ze skrzydłem klasztornym 

poprzez futurystyczne kładki, których balustrady wykonane są z cortenu. Komunikację 

uzupełniają drewniane schody oraz futurystyczny szyb windowy o lekkiej szklanej 

konstrukcji. 

                                                           
401

 D. Kuśnierz-Krupa, M. Krupa, op. cit., s.103. 
402

 P. Groenendijk, P. Vollaard, Architectuurgids Nederland (1980-nu), Architectural Giude  to the 

Netherlands (1980-Present),  Uitgerevij 010 Publishers, Rotterdam 2009, s. 336. 
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a)             b) 

       
 

c) 

 
 

Ryc. 5.80. 

a) kładka łącząca antresolę z częścią klasztoru 

b) widok na antresolę w nawie głównej 

c) widok na szyb windowy i kładkę pomiędzy częścią klasztorną a nawą główną  
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Pod antresolą znajdują się winiarnia oraz reprezentacyjna recepcja hotelu. Przestrzeń 

prezbiterium zajmuje bar serwujący ekskluzywne wina, a wokół ścian absydy umieszczono 

siedziska wykonane z czerwonego pluszu, dzięki czemu przestrzeń ta staje się bardziej 

intymna, a jednocześnie wpływa na akustykę wnętrza. Dawne kaplice kościelne od strony 

południowej zostały zaaranżowane na małe saloniki z wygodnymi kanapami. Od strony 

zachodniej w miejscu niefunkcjonującego już wejścia głównego, za recepcją, 

zlokalizowana jest administracja obiektu zamknięta w formie oryginalnej białej rzeźby. 

a)           b) 

             
 

Ryc. 5.81. 

Winiarnia w miejscu prezbiterium 

a) widok na siedziska umieszczone wokół ścian  prezbiterium 

b) widok na bar w części prezbiterium 

Przestrzeń nawy bocznej od strony północnej dzieli kolejna antresola, na której 

znajduje się niewielka biblioteka wraz z czytelnią. Poniżej znajdują się toalety. Wnętrza 

hotelu są umeblowane klasykami designu – meblami Le Corbusiera, Rietvelda i  Starcka. 

Hol i recepcję oświetla dziewięć lamp dysków Maurera o średnicy 230 cm każda (Maurer 

zaprojektował też akrylową podświetlaną kolumnę na dziedzińcu, po której spływa woda). 

Pełno jest na ścianach doskonałej sztuki współczesnej kontrastującej ze średniowiecznymi 

polichromiami. Skrzydła klasztorne, w których umieszczono pokoje hotelowe, zachowały 

swój prywatny charakter. W celu zachowania prywatności oddzielono krużganki szklanymi 

przegrodami, za którymi umieszczono nowe klatki schodowe, oparte na niezależnych 
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stalowych konstrukcjach. Za pomocą chodników umiejscowionych na różnych poziomach 

stworzono komunikację pomiędzy skrzydłami klasztornymi a kościołem. W krużgankach 

konstruktorzy nie wprowadzili zbyt wielu modyfikacji, pozostając wiernymi zasadzie 

zacisznego życia monastycznego. Jedynie nowoczesna sztuka użytkowa zdobiąca wnętrza 

przypomina, że funkcja kościelna nie jest tu obecna. Pięćdziesiąt pokoi hotelowych 

umieszczono w dawnych celach, pozostałe ulokowano w dwóch oddzielnych budynkach, 

zlokalizowanych po południowej stronie skrzydeł klasztornych, które oddziela klasztorny 

ogród. Jednym z nich jest sąsiadująca z zespołem kamienica tzw. „Dom renesansowy”, 

będąca częścią wartowni należących do klasztoru. Trzy pozostałe pokoje umieszczono 

w nowoczesnym budynku „Casa Nova”, który powstał w 2004 r. jako uzupełnienie 

historycznej zabudowy pierzei ulicy i obecnie jest częścią hotelowego kompleksu. 

        
Ryc. 5.82. 

Krużganki klasztorne  

a) widok ogólny na korytarz krużganku 

b) szklane przegrody oraz nowa klatka schodowa  

Fasada tego futurystycznego obiektu pokryta jest cortenem i stanowi silny kontrast 

do średniowiecznej zabudowy. Nowoczesny wystrój pokoi w subtelny sposób nawiązuje 
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do historii zespołu. Współczesnemu wzornictwu zostały przeciwstawione zachowane 

zabytkowe elementy wnętrz, takie jak oryginalna więźba dachowa, okna w kamiennych 

glifach czy zawiasy drzwiowe, na których umieszczony jest symbol krzyża Zakonu 

Kanoników. Nawiązaniem do historii zespołu jest również logo hotelu wykorzystujące 

kolory stosowane przez Zakon i umieszczone na drzwiach do pokoi. Na terenie dawnego 

wirydarza klasztornego mieści się wewnętrzne patio hotelowe, służące jako miejsce 

odpoczynku i relaksu. Przestrzeń podwórka wypełniają współczesne rzeźby i nowoczesne 

oświetlenie. Uwagę zwraca również niezwykle futurystyczne wejście do hotelu projektu 

Ingo Maurera. Umiejscowiona po północnej stronie stalowa tuba wprowadza gości poprzez 

tunel do wnętrz hotelu. Drewniane ciężkie drzwi kościelne zostały zastąpione przez lekką 

szklaną ściankę. Wejście jest bardzo silnym akcentem, który przyciągając wzrok widza, 

sugeruje, iż w jego wnętrzach może znajdować się inna funkcja niż kościelna.  

 

 
 

Ryc. 5.83. 

Wejście do hotelu w formie miedzianej tuby  
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a)         b) 

       

     
 

Ryc. 5.84. 

Futurystyczna forma wejscia autorastwa holederskiego artysty Ingo Maurera od strony wnętrza hotelu. 

Widok na antresolę w nawie bocznej kościoła 

Przy projektowaniu wnętrz wiele uwagi poświecono sztuce i wzornictwu. We 

wnętrzach wystawiana jest nie tylko sztuka współczesna, lecz także organizowane są 

cykliczne wystawy czasowe, które promują młodych artystów. Główną ideą podczas 

adaptacji historycznego obiektu była konieczność zachowania oryginalnej struktury 

budynku. Dzięki wprowadzeniu w przestrzeń nawy głównej konstrukcji pudełkowej, czyli 

niezależnych, usuwalnych jednostek budowlanych, uzyskano nie tylko imponujący efekt 

wizualny, ale również utrzymano zasadę jak najmniejszej ingerencji w zabytkową strukturę 

obiektu. Dzięki takiemu rozwiązaniu czytelne są zarówno przestrzeń i układ kościoła, jak i, 

w przypadku zmiany funkcji, każdy z elementów może być usunięty bez szwanku dla 

zabytkowej struktury. 
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a)        b) 

 

 

 

 

 

 

 

  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)                   d) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 5.85. 

a) forma przestrzenna, w której ukryta jest administracja hotelu 

b) widok na nawę główną 

c) oświetlenie lampy dyski projektu Maurera 

d) dawna kaplica zaaranżowana na kącik wypoczynkowy 
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Rozdział VI 
 

WNIOSKI KOŃCOWE 
 

1. Potrzeba ochrony opuszczonych kościołów  

Niewątpliwie, co zostało wskazane w pracy, historyczne kościoły nie są typowym 

obiektem zabytkowym. Poprzez swoje odniesienie do metafizyki i pierwiastka 

emocjonalnego mają istotne znaczenie kulturowe i społeczne
403

. Zakorzenione w kulturze 

Europy stanowią o świadectwie istnienia narodów i ich historii. Ich architektura jako 

obiektów monumentalnych jest absolutnie unikatowa w przestrzeni urbanistycznej 

i krajobrazie kulturowym. Jako obiekty historyczne muszą być zatem chronione nie tylko 

ze względu na swoje wartości architektoniczne, lecz również jako obiekty wspólnego 

dziedzictwa narodowego. Tak więc kościoły, niezależnie od ich stanu technicznego, nie 

powinny być wyburzane
404

. I nie dotyczy to jedynie faktu usunięcia z przestrzeni 

publicznej silnej formy architektonicznej, ale przede wszystkim pozbawienia lokalnej 

społeczności ducha miejsca. Aspekt ten odnosi się również do pozostawienia 

opustoszałego kościoła jako niezagospodarowanej przestrzeni. Powszechnie wiadomo, że 

brak zadanej funkcji negatywnie wpływa na strukturę techniczną obiektu. Destrukcji ulega 

substancja murowa budynku, co prowadzi do stopniowej dewastacji obiektu i finalnie do 

zatracenia wartości historycznych, a nawet do jego wyburzenia. Tracimy zatem budynek, 

który jest świadkiem historii miejsca. Takie sytuacje nie powinny się zdarzać szczególnie 

w przypadku kościołów, które jako obiekty zabytkowe powinny być objęte szczególną 

ochroną prawną. Kościoły były i mogą być miejscem jednoczącym wspólnotę lokalną, 

a dzięki nowej funkcji – ponownej jej integracji. Rada Europy oświadczyła, że nie należy 

zaniedbywać nieużywanych budynków kościelnych i trzeba chronić je przed zniszczeniem 

i niewłaściwym ponownym wykorzystaniem. Ponieważ kościół jest często centrum życia 

i centralnym elementem miasta, a także lokalnym punktem orientacyjnym, powinny być ze 

względu na ich architektoniczne i historyczne znaczenie zachowane jako dziedzictwo 

kulturowe dla naszej przeszłości. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby chronić 

budynki sakralne w Polsce i w Europie w celu zachowania ich dla przyszłych pokoleń, 

                                                           
403

 M. Wojtuszek, Architektoniczne aspekty adaptacji kościołów w Europie, rozprawa doktorka, Politechnika 

Śląska, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektonicznego, promotor dr hab. inż. arch. Jan 

Pallado, s. 208, http://delibra.bg.polsl.pl/Content/33850/BCPS_37802_2015_Architektoniczne-asp_0000.pdf, 

dostęp: 24.04.2019. 
404

 Również pozostawienie ruin kościołów wciąż jest sposobem na zachowanie ducha miejsca. 
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a jednym z takich sposobów jest właśnie adaptacja do nowych funkcji. Ważnym jednak 

aspektem jest właściwe określenie funkcji takiego obiektu. Zatem istotne byłoby 

wypracowanie uniwersalnych standardów pozwalających na interdyscyplinarne podejście 

do zagadnienia. 

2. Zmiana sposobu użytkowania sposobem na przetrwanie 

opuszczonych kościołów  

2.1. Konieczność wartościowania obiektu 

Każdy nowy projekt zakładający nową funkcje w zabytkowym kościele winien być 

poprzedzony wykonaniem wartościowania zabytku oraz pełnymi badaniami 

architektonicznymi i konserwatorskimi. Dobrze wykonana adaptacja, która jest wynikiem 

rozpoznania badawczego, jest zarówno sposobem na utrzymanie obiektu w dobrym stanie 

technicznym, jak i wpływa pozytywnie na jego walory użytkowe. Tak więc decyzje co do 

możliwości wprowadzenia określonej funkcji oraz jej zakresu można podjąć dopiero  po 

pełnym rozpoznaniu budynku, którego częścią jest właśnie wartościowanie. Dobrze 

ilustrują to przedstawione powyżej przykłady. Wykonane wcześniej pełne badania 

naukowe i  badawcze pozwoliły na określenie właściwej funkcji dla danego kościoła. 

Wyniki przeprowadzonego wartościowania zabytku, czyli zaznajomienia się z historią 

obiektu, określenia jego czasu powstania, zachowanej struktury, walorów zabytkowych, 

artystycznych etc., pozwoliły projektantom na podjęcie właściwych decyzji co do 

możliwości jego konwersji i zasadności wprowadzonej funkcji. Inaczej bowiem podeszli 

projektanci do adaptacji kościoła o proweniencji średniowiecznej w Maastricht w Holandii, 

gdzie celem było uczytelnienie wnętrza przy jednoczesnej minimalnej ingerencji w jego 

strukturę, a inaczej do struktury XIX-wiecznego kościoła w Utrechcie, w którym z uwagi 

na czas powstania pozwolił na głębszą ingerencję. Z uwagi na fakt, że każdy z kościołów 

jest strukturą indywidulaną, zakotwioną w konkretnym miejscu ze swoimi 

uwarunkowaniami historycznymi i artystycznymi, każda z funkcji mu zadanych jest różna. 

I to jest absolutnie prawidłowe działanie. Duże przekształcenie struktury kościoła NMP 

w Neubrandenburgu pozwoliło na przeobrażenie pustego wnętrza w salę koncertową. 

Czysta, pozbawiona wyposażenia kościelnego przestrzeń kościoła w Elblągu, wydawała 

się najlepszym miejscem dla ekspozycji sztuki, która wzbogaca jego wnętrze. 

W przypadku  kościoła NMP w Münchebergu w Niemczech fakt finasowania jego remontu 

przez jednostki zewnętrzne wymusił konieczność współistnienia w jego wnętrzach dwóch 

różnych podmiotów. Dzięki temu wprowadzona funkcja biblioteki miejskiej obok funkcji 
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sakralnej służy lokalnej społeczności. Jednocześnie średniowieczne wnętrze narzuciło 

projektantom zastosowanie rozwiązań dostosowanych do struktury gotyckiego kościoła. 

Wykonane wartościowanie budynku, czyli określenie wartości historycznej, zachowanej 

struktury budowlanej, czasu powstania – im starsza struktura, tym mniejsza ingerencja 

w konstrukcję i układ przestrzenny – miało wpływ również na decyzję co do sposobu 

ekspozycji zachowanego wystroju wnętrz, np. prezentowania płyt nagrobnych czy 

dekoracji ściennych. Data powstania kościoła wymusiła również konieczność 

zastosowania rozwiązań, które sankcjonują jego historyczny układ przestrzenny. 

W przypadku hotelu w Maastricht w Holandii fakt, iż kościół jest częścią założenia 

klasztornego, ma znaczenie w sposobie komunikacji intymnej części klasztornej 

z ogólnodostępną zlokalizowaną w dawnym kościele. 

a)         b) 

  

Ryc. 6.1. 

Sposób rozwiązania komunikacji pomiędzy cześcią klasztoru a kościołem w kościele w Maastricht 

w Holandii 

a) kładka komunikacyjna pomiędzy antresolą a piętrem klasztoru. Widok w głębi na korytarz 

klasztorny 

b) te same schody – widok z boku 

Określenie stanu budynku, również w aspekcie technicznym, miało wpływ na 

zastosowane rozwiązania dla sposobu montażu infrastruktury technicznej. W przypadku 

kościoła św. Jana w Gdańsku fakt, że gotyckie filary zostały wcześniej opłaszczowane 
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strukturą betonową, umożliwił umieszczenie na nich zintegrowanego systemu służącego 

do oświetlenia sceny bez uszczerbku dla ich substancji murowych.  

a)                              b) 

  
 

Ryc. 6.2. 

Filary gotyckie w kościele pw. św. Jana w Gdańsku opłaszczowane betonem 

a) widok na filar w nawie północnej 

b) widok na zachonią elewację nawy głównej, na pierwszym planie konstrukcja dla systemu 

oświetleniowego sceny  

Fakt, że kościół nie posiadał chóru, pozwolił projektantom podjąć decyzję 

o wprowadzeniu na elewacji wewnętrznej współczesnego balkonu, skomunikowanego 

z kościołem nowoczesną klatką schodową. Z kolei określenie wartości artystycznych 

całości założenia przyczyniło się do podjęcia decyzji o odbudowie zniszczonych 

kamieniczek, będących integralną częścią bryły, w których obecnie znajdują się 

pomieszczenia administracyjne Nadbałtyckiego Centrum Św. Jana w Gdańsku. Dzięki 

takiemu podejściu nowe adaptacje wpisały się w istniejącą strukturę budynku pomimo 

konieczności wygenerowania dodatkowych elementów z nimi zawiązanych. Wydobyły one 

potencjał budynków, wzajemnie się uzupełniając, i przyczyniły się do uatrakcyjnienia 

obiektu zarówno dla niego samego, jak i dla miejsca, w którym istnieją, i pogodziły wiele 

stron będących uczestnikami procesu rewitalizacji. Za każdym razem projektanci musieli 

uzyskać kompromis pomiędzy starym a nowym, co w ostatecznej wersji udało się 

wypracować. Wspólną cechą wszystkich przedstawionych przykładów jest utrzymanie 

zewnętrznej bryły kościoła wraz z zachowaniem ich monumentalnego charakteru, dzięki 

czemu zachowały swoje wartości artystyczne. Zachowane zostały fasady budynków, ich 

bryła i gabaryty, czyli te wszystkie elementy, które świadczą o ich sakralnym charakterze. 
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Jednocześnie przeprowadzone wartościowanie pozwoliło na dokonanie wyboru 

najwłaściwszej funkcji dla obiektu. 

 

2.2. Adaptacja sposobem zapobiegania degradacji budynków sakralnych 

Przebudowa i rewitalizacja każdego zabytkowego obiektu wiąże się z koniecznością 

wykonania robót budowlanych oraz w większości przypadków prac konserwatorskich. 

W każdym z przedstawionych przykładów przeprowadzone prace w dużej mierze 

przyczyniły się do ekspozycji zatraconych przez wcześniejsze remonty wielu nowych 

odkryć. Takim przykładem są na nowo poddane konserwacji zabytkowe polichromie 

Bukowskiego we wnętrzach opisywanej kaplicy przy ul. Koletek, będącej częścią 

apartamentu mieszkalnego w Krakowie, odkryte średniowieczne malowidła w kościele św. 

Jana w Gdańsku czy wydobyte spod warstwy pobiału gotyckie malowidła w hotelu 

w Maastricht w Holandii. 

 

Ryc. 6.3. 

Dekoracyjne polichromie w jednej z kaplic w dawnym kościele należącym do Zakonu Kanoników św. 

Krzyża (obecnie hotel) w Maastricht w Holandii 

We wszystkich obiektach zostały przeprowadzone  roboty o charakterze wzmocnień 

konstrukcyjnych, które niewątpliwie pozytywnie wpłynęły na ich strukturę budowlaną, 

poprawiając statykę obiektu oraz ich stan techniczny. Podczas wykonywania robót w celu 

uczytelnienia wnętrz usunięto wiele wtórnych nawarstwień, eksponując przy tym 

zabytkowe elementy. Taka sytuacja miała miejsce w gotyckim kościele w Maastricht, gdzie 
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usunięto późniejsze przemalowania, tym samym eksponując średniowieczną polichromię. 

W niektórych przypadkach podjęto również próby rekonstrukcji utraconych elementów, 

fragmenty sklepień, kolumn czy więźby dachowej. Zasada ta dotyczy w szczególności 

kościołów z terenów Polski. Dzięki przeprowadzonym robotom budowlanym murowe 

struktury kościelne zostały wzmocnione a wątki kamienne i ceglane poddane 

hydrofobizacji i czyszczeniu. Adaptacje pozwoliły na zachowanie substancji murowej 

i poprawiły walory techniczne adaptowanych obiektów. 

2.3. Zastosowanie niezależnej konstrukcji 

Sposób przeprowadzenia adaptacji we wnętrzu kościoła oczywiście zależy od rodzaju 

wprowadzanej funkcji. Analiza poszczególnych przypadków wykazała, że działaniem, 

które okazało się najbardziej poprawnym przy przeprowadzonych adaptacjach jest 

wprowadzenie do zabytkowego wnętrza kościelnego niezależnej struktury budowlanej. 

W większości przypadków jest to konstrukcja samonośna, oparta na zasadzie wolno 

stojących słupów stalowych lub betonowych zespolonych ze sobą za pomocą poziomych 

płaszczyzn. Takie rozwiązanie jest zgodne z przyjętymi doktrynami konserwatorskimi, 

które wskazują, by nowe wprowadzane elementy do zabytkowego wnętrza były wyraźnie 

rozpoznawalne w jego przestrzeni i nie stanowiły dla niego konkurencji. Ten typ 

rozwiązania został zastosowany m.in. W kościele NMP w Elblągu czy w gotyckim 

kościele w Maastricht. Wprowadzone niezależne stalowe konstrukcje stężone pionowymi 

przegrodami wykonanymi ze szkła czy ażurowej stali są rodzajem mebla we wnętrzu. 

Pomosty szklane czy przeszklony szyb winowy wprowadzone pomiędzy gotyckie filary 

nie zaburzają odbioru przestrzeni świątyni. Stal i szkło nadają konstrukcji lekkości oraz 

uczytelniają układ przestrzenny. Nawet nowoczesna antresola w kościele Dominikanów 

w Maastricht jest elementem wolno stojącym, odseparowanym od głównych ścian 

kościoła. Dzięki temu ingerencja w jego tkankę historyczną została ograniczona do 

minimum i, co najważniejsze, jest działaniem odwracalnym, czyli w każdej chwili po 

usunięciu struktury każdy z adaptowanych kościołów może powrócić co swej sakralnej 

funkcji. Z uwagi na swoją odrębność strukturalną zastosowane rozwiązania pozwalają na 

modyfikacje układu przestrzennego i nie zaburzają jednocześnie odbioru wnętrza. Zasada 

rzeźby w przestrzeni została zastosowana m.in. w kościele w Münchebergu. Wolnostojąca 

zamknięta bryła stanowi jakość, która zasymilowała się z jego zabytkowym wnętrzem. 

Pozwoliło to również na umieszczenie w zamkniętej przestrzeni ograniczonej pionowymi 

ścianami wszelkich elementów potrzebnych do jej funkcjonowania, takich jak toalety czy 

pomieszczenia gospodarcze. Ponadto to konkretne rozwiązanie pozwoliło na oddzielenie 
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funkcji sakralnej od publicznej, które mogą istnieć niezależnie od siebie. Przedstawione 

przykłady wykazały, iż dzięki wprowadzonej niezależnej konstrukcji nie została zaburzona 

przestrzeń historycznego kościoła. Wciąż czytelne pozostały główne osie kompozycyjne 

i jego charakterystyczne rozplanowanie z wydłużonymi nawami i prezbiterium 

umieszczonym na osi wejścia. Wprowadzone podziały dotyczą głównie płaszczyzn 

pionowych, bez wprowadzenia podziałów poziomych. Atutem tych rozwiązań jest 

nienaruszalność wnętrza kościelnego, uzyskanie dodatkowej przestrzeni do wykorzystania 

w ramach istniejącej kubatury
405

, jak również uzyskanie ciekawego efektu wizualnego na 

zasadzie kontrapunktów. Konstrukcja ta nie wymaga również osobnych fundamentów, jest 

tak naprawdę formą wyposażenia wnętrza. Swoboda, jaką daje zastosowanie niezależnej 

konstrukcji, sprawia, iż jest efektywnym środkiem do adaptacji zabytkowych wnętrz 

kościelnych. Nie zakłóca ona bowiem statyki budowy, dając jednocześnie duże możliwości 

plastyczne przy jej kształtowaniu. 

Rozmieszczenie niezależnych struktur i ich układ wpływają również na percepcję 

widza. Fakt wprowadzenia kładek i pomostów wysoko w nawach kościelnych pozwala 

użytkownikowi na odkrywanie tych przestrzeni kościelnych, które na ogół są niedostępne. 

Dzięki temu możemy z bliska podziwiać zabytkowe polichromie czy detale 

architektoniczne świątyni. Oczywiście rodzaj wprowadzonych nowych elementów zależy 

od zadanej funkcji. Charakterystyczny w przedstawionych adaptacjach jest fakt, że nawet 

konstrukcje betonowe wprowadzane do wnętrza kościołów, czyli struktura zintegrowana 

na stałe z substancją murową, stanowią tło dla zabytkowych ścian. Ponadto przedstawione 

rozwiązania w większości usankcjonowały zasadę jednoprzestrzenności wnętrza 

kościelnego. Z tego tez względu nasuwa się spostrzeżenie, że najbardziej właściwą funkcja 

dla zabytkowego kościoła byłaby taka adaptacja, która szanowałaby zasadę czytelnego 

zachowania układu nawowego kościołów. 

  

                                                           
405

 M. Wojtuszek, op. cit., s. 102. 
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a)                  b) 

   
Ryc. 6.4. 

Nowoczesne antresole stanowiące rodzaj pomostów w kościele Kanoników św. Krzyża w Maastricht 

w Holandii 

a) widok na antresolę oraz nowoczesna windę 

b) widok w stronę prezbiterium 

a)       b) 

          

Ryc. 6.5. 

Niezależne struktury budowlane wprowadzone w przestrzeń nawy 

a) po prawej przekrój przez nawę kościoła oo. Dominikanów w Maastricht w Holandii 

z umiejscowieniem regału na książki  

b) niezależna kontrukcja w kościele pw. NMP w Münchebergu w Niemczech; przekrój przez nawę 

 

2.4. Nawiązania do symboliki wnętrza kościelnego 

Aspektem, który nie sposób pominąć przy analizie poszczególnych adaptacji, jest 

zastosowanie nawiązań do symboliki wnętrza kościelnego. Oczywiście nie we wszystkich 
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podanych przykładach nowych wnętrz kościelnych zastosowano ten identyfikator. 

Jednakże w sposobie rozwiązania wnętrz niektórych obiektów możemy dopatrzeć się tej 

tendencji. Wymieniony kościół w Münchebergu w Niemczech przypominający kadłub 

statku ze swoją niezależną strukturą umieszczoną w nawie opartą na stalowej konstrukcji, 

możemy odnieść do etymologii nazwy łacińskiej nawy, czyli navis, który często 

w symbolice kościelnej nawiązuje do statku czy okrętu. Wprowadzenie w kościele 

w Maastricht w przestrzeń dawnego prezbiterium stołu w kształcie krzyża możemy 

odczytać jako nawiązanie do Stołu Pańskiego, czyli ołtarza. Podobne rozwiązanie zostało 

zastosowane w kościele w Utrechcie, gdzie stół jadalniany również jest ulokowany 

w części dawnego prezbiterium, co może się kojarzyć z symboliką stołu wieczernego. 

Nawiązanie do symboliki kościelnej jest również widoczne przy podejmowaniu decyzji co 

do rodzaju funkcji. Sala koncertowa ma swoje odniesienie do chóru kościelnego, czyli 

śpiewu w kościele, który towarzyszy przecież liturgii praktycznie od początku. Ta zasada 

została również zastosowana w kościele św. Jana w Gdańsku. Scena, gdzie odbywają się 

liczne koncerty czy przedstawienia, jest umieszczona w symbolicznym miejscu pod 

dawnych chórem kościelnym. Biblioteka umieszczona we wnętrzach gotyckiego kościoła 

również może nasuwać skojarzenia co do edukacyjnej roli świątyni w przeszłości. Być 

może zastosowanie tego typu rozwiązań do symboliki i przekształcenie jej na współczesną 

modłę jest dobrym rozwiązaniem i winno się stać wytyczną do tego typu rozwiązań. 

W większości przedstawionych przykładów charakter wnętrza sakralnego pozostał 

zachowany. Przestrzeń prezbiterium pozostała otwarta, a nowe formy wprowadzono 

w miejsca wyodrębnione architektonicznie, takie jak dawna kruchta, przestrzeń naw 

bocznych czy miejsce chóru. Działania te potwierdzają zatem postawioną tezę, że 

właściwa funkcja we wnętrzu kościoła jest możliwa do zaakceptowania. 
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  a)                                                                b) 

              

           
Ryc. 6.6. 

Nawiązania do symboliki 

a) jadalnia w miejscu dawnego ołtarza w kościele pw. św. Jakuba w Utrechcie w Holandii  

b) stół w kształcie krzyża w bibliotece w dawnym kościele oo. Dominikanów w Maastricht w Holandii 

3. Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy przypadków można z dużym 

prawdopodobieństwem przyjąć, że istnieje możliwość adaptacji zabytkowych obiektów 

sakralnych do nowych funkcji. Postawiona na wstępie pracy teza wskazała, że nowa 

funkcja wprowadzona do kościoła w dużej mierze wpłynęła pozytywnie zarówno na stan 

zachowania obiektu, jak i na zachowanie tożsamości sakralnego obiektu. Jednocześnie, 

aby zaistniała ta okoliczność, muszą być spełnione określone warunki. Wpływ na tego typu 

decyzje jest uzależniony od czasu powstania obiektu, jego stanu zachowania, w tym 

również nasycenia wnętrza elementami sakralnymi. Ponadto praca wykazała, że znacznie 

lepiej adaptuje się opustoszałe kościoły i zachowaną strukturę murową niż np. ruiny. 

Wpływ na to mają głównie względy finansowe. Zły stan techniczny obiektu generuje 

bowiem wysokie koszty remontów. Prostsze do adaptacji są również wnętrza, w których 

nie zachowała się sztuka sakralna lub zachowała się w niewielkim procencie. „Czyste” 

wnętrza nie generują bowiem tak złożonej problematyki przy podejmowaniu decyzji co do 

zakresu ingerencji, zastosowania skomplikowanych rozwiązań konstrukcyjnych i sposobu 

ekspozycji zabytkowych elementów. Dotyczy to np. płyt nagrobnych, malowideł 
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ściennych, zachowanych ołtarzy etc., sankcjonowania miejsc liturgicznych i wprowadzania 

trudnych rozwiązań konstrukcyjnych. Decyzje co do adaptacji opustoszałych kościołów 

również śmielej podejmuje się w zabudowie śródmiejskiej dużego miasta niż w małych 

miejscowościach. Związek lokalnej społeczności ze „swoim kościołem” jest bowiem 

bardziej ugruntowany i trudniej przekonać wspólnotę do zmiany jego przeznaczenia. 

Ośrodki miejskie są bardziej otwarte na postępujące zmiany, jak również użytkowanie 

nowej przestrzeni jest częściej wykorzystywane. W tym miejscu należy wspomnieć 

o zaangażowaniu lokalnej społeczności, a nawet przeprowadzenie konsultacji społecznych 

co do określenia kierunku przyszłej adaptacji opustoszałego kościoła. To właśnie 

społeczność lokalna staje się ostatecznym odbiorcą i użytkownikiem nowego wnętrza 

i wsłuchanie się w jej potrzeby również decyduje o ostatecznym sukcesie danego 

rozwiązania.   

Praca wykazała także, że ze względu na specyfikę układu przestrzennego kościoła 

znacznie lepszą formą adaptacji jest funkcja, która z gruntu wykorzystuje duże 

przestrzenie, takie jak sale koncertowe, galerie sztuki, muzeum. Funkcja mieszkalna, 

z uwagi na swoją specyfikę podziału wnętrza, jest mniej popularna. Jednakże, jak pokazały 

przykłady, przy założeniach, że nowe wprowadzane elementy umieszczane są na zasadzie 

przestrzennej rzeźby, przy jak najmniejszym podziale w płaszczyznach poziomych jest 

również możliwa do wprowadzenia. Właściwa wydaje się też funkcja mieszana pod 

warunkiem zachowania jednoprzestrzenności wnętrza kościelnego. Ponadto najwłaściwsze 

wydają się rozwiązania oparte na niezależnych strukturach przestrzennych, czyli takich, 

które najmniej ingerują w historyczną tkankę. Istotnym jest bowiem zachowanie specyfiki 

miejsca sakralnego. Na sposób adaptacji wnętrza kościelnego wpływa bowiem jego 

charakterystyczny układ przestrzenny. Przy szerokich założeniach projektowych pojawiają 

się problemy z wprowadzeniem elementów technicznych oraz podziałów koniecznych dla 

spełnienia określonej funkcji (toalety, garderoby, pomieszczenia pomocnicze, magazyny 

etc.). Tak więc dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie istniejących elementów 

architektonicznych wnętrza, takich jak niższe nawy, kaplice czy kruchty. Mogą one 

narzucić projektantom podjęcie decyzji co do sposobu zaaranżowania tej specyficznej 

przestrzeni. Właściwą jest również funkcja, która sankcjonuje przestrzeń, zachowując przy 

tym jej główne elementy, w tym zasadę osiowości, otwartej przestrzeni, gry światła, 

uczytelnienia dawnej funkcji sakralnej przy jednoczesnym wydobyciu wszelkich wartości 

artystycznych i odkryć. Koniecznym jest również zachowanie bryły i gabarytów kościoła, 

czyli jego charakterystycznej monumentalnej formy z fasadą, wieżą, portalem 
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wejściowym, a więc tymi wszystkimi składnikami, które świadczą o jego dawnej funkcji.  

Niezwykle ważnym czynnikiem przy konwersjach zabytkowego budynku 

kościelnego jest sposób finasowania przedsięwzięcia. Działania dotyczące tak specyficznej 

przebudowy obiektów zabytkowych  z reguły rozłożone są w czasie i w wielu przypadkach 

finansowane z różnych źródeł. Właściwym wydaje się stworzenie interdyscyplinarnego 

zespołu złożonego z wielu instytucji, np. gminy miejskiej, parafii kościelnej czy 

stowarzyszeń wspierających, które byłyby zaangażowane zarówno w całość działań pod 

kątem merytorycznym, jak i przy zdobywaniu funduszy. Dobrze by było, gdyby instytucje 

publiczne, np. gmina miejska, mogły zagwarantować w przyszłości trwałe użytkowanie 

obiektu, utrzymując np. funkcję bibliotek czy domów kultury. Ważnym czynnikiem jest 

również zaangażowanie takiego inwestora strategicznego, który rozumie specyfikę wnętrza 

kościelnego i jest gotowy na rozważanie aspektu niematerialnego wnętrza.  

Wskutek porównania adaptacji kościołów w Polsce i w Europie na dzień dzisiejszy 

nasuwa się wniosek, że niezwykle istotne wydaje się opracowanie szerokich wytycznych 

konserwatorskich dla sposobu adaptacji wnętrz kościelnych do nowych funkcji. Kraje 

Europy zachodniej, takie jak Niemcy czy Holandia, z uwagi na przemiany społeczne, które 

w nich nastąpiły, zostały zmuszone do wcześniejszego zmierzenia się z tą kwestią. 

Tendencja ta nie omija również naszego kraju. Obecnie istnieje wiele opuszczonych miejsc 

kultu, które wymagają natychmiastowej interwencji i jak najszybszego podjęcia działań 

w tym kierunku. Im wcześniej zostanie stworzony interdyscyplinarny zespół złożony 

z naukowców, historyków, konserwatorów, stowarzyszeń społecznych przy udziale 

również Kościoła katolickiego i innych wyznań, który opracuje szerokie wytyczne 

metodologiczne do postępowania przy zabytkowych budynkach sakralnych, tym bardziej 

prawdopodobne, że w przyszłości unikniemy wielu błędów w tej materii
406

. Tylko 

sporządzenie doktryn popartych badaniami naukowymi pozwoli bowiem na 

dostosowywanie właściwej funkcji do budynków sakralnych z poszanowaniem ich 

specyfiki miejsca, aby Polska nie stała się państwem opuszczonych kościołów, chroniąc 

tym samym zastane dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń. 

  

                                                           
406

 Takim niezwykle destrukcyjnym przykładem niedopasowanej funkcji do zabytkowego wnętrza było 

urządzenie klubu nocnego Rink-Wies (dyskoteki) w kościele ewangelickim w miejscowości Wieldządz na 

Kujawach. Funkcjonowała ona w jego wnętrzach do 2006 r. Pomijając aspekt sakralny, niedostosowana 

funkcja do wnętrza kościoła oraz jego agresywna eksploatacja doprowadziły do zniszczenia obiektu.  
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we Wrocławiu, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 69. 

 

Ryc. 5.21. 

fot. aut. 

 

Ryc. 5.22. 

a) A. Gola, M. Ławicka, Od klasztoru do muzeum dzieje zespołu zabudowań 

bernardyńskich we Wrocławiu, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 

2009, s. 212, 

b) fot. aut., 

c) A. Gola, M. Ławicka, Od klasztoru do muzeum dzieje zespołu zabudowań 

bernardyńskich we Wrocławiu, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 

2009, s. 212. 
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Ryc. 5.23. 

a) fot. archiwalna, K. Gorazdowska, 1949 A. Gola, M. Ławicka, Od klasztoru do 

muzeum dzieje zespołu zabudowań bernardyńskich we Wrocławiu, Muzeum 

Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 209. 

b) c) i d) fot. aut. 

 

Ryc. 5.24. 

fot. aut. 

 

Ryc. 5.25.  

a)  http://ma.wroc.pl/pl/o-muzeum/historia-muzeum/, dostęp: 12.08.2018, 

b) http://ma.wroc.pl/pl/o-muzeum/historia-muzeum/, dostęp: 12.08.2018. 

 

 

Ryc. 5.26. 

a) http://architektura.muratorplus.pl/zycie-w-architekturze/2015/przebudowa-i-

rewitalizacja-czesci-muzeum-architektury-we-wroclawiu/1457/, dostęp: 

12.08.2018, 

b) aranżacja przestrzeni kościoła podczas jednej z wystaw, 

https://culture.pl/pl/artykul/przebudowa-muzeum-architektury-we-wroclawiu, 

dostęp: 12.08.2018. 

 

Ryc. 5.27. 

https://www.google.com/imgres, dostęp 12.08.2018. 

 

Ryc. 5.28. 

E. Brückner, Die St. Marienkirche zu Neubrandenburg, Union Verlage, Berlin 1957, s. 2. 

 

Ryc. 5.29. 

E. Brückner, Die St. Marienkirche zu Neubrandenburg, Union Verlage, Berlin 1957, 

a)  s. 27, 

b)  s. 19.    

 

Ryc. 5.30. 

http://www.pesark.com/marienkirche.html, dostęp: 12.04.2019. 

 

Ryc. 5.31. 

fot. aut. 

 

Ryc. 5.32. 

a) E. Brückner, Die St. Marienkirche zu Neubrandenburg, Union Verlage, Berlin 

1957, s. 76,  

b) R. Voss, Marienkirche Neubrandenburg Festchrift zum 750 jährigen 

Stadtjubiläum, Hintorff, 1998, s. 76. 

 

Ryc. 5.33. 

a) b) i c) http://www.pesark.com/marienkirche.html, dostęp: 12.08.2019. 

 

Ryc. 5.34. 

a) b) i c) http://www.pesark.com/marienkirche.html, dostęp: 16.04.2019. 
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Ryc. 5.35. 

https://www.seenland-oderspree.de/Media/Attraktionen/Stadtpfarrkirche-St.-Marien-

Muencheberg, dostęp: 24.04.2018. 

 

Ryc. 5.36. 

Zdjęcia z tablicy informacyjnej przestawiajacej historię kościoła dostępne w kościele.  

 

Ryc. 5.37. 

a)  i b) Zdjęcia z tablicy informacyjnej przestawiajacej historię kościoła dostępne w 

kościele.  

 

 

Ryc. 5.38. 

a), b), c) i d) fot. aut. 

 

Ryc. 5.39. 

a), b), c) i d) fot. aut. 

 

Ryc. 5.40. 

a), b), c) i d) fot. aut. 

 

Ryc. 5.41. 

a), b), c) i d) fot. aut. 

 

Ryc. 5.42. 

https://shakespeareintitchfield.weebly.com/selexyz-dominicanen-bookstore--merkxgirod-

architecten.html, dostęp: 23.04.2019. 

 

Ryc. 5.43. 

F. Hovens, Dominicanen, geschiedenis van kerk klooster in Maastricht, Maastricht 2006, s. 

60. 

 

Ryc. 5.44. 

F. Hovens, Dominicanen, geschiedenis van kerk klooster in Maastricht, Maastricht 2006, s. 

62. 

 

Ryc. 5.45. 

F. Hovens, Dominicanen, geschiedenis van kerk klooster in Maastricht, Maastricht 2006, s. 

243. 

 

Ryc. 5.46. 

a) i b) fot. aut., 

c) P. Weelen, Boekhandel dominicanen The most beautiful bookshop in the world, 

Sociaal Historisch Centrum voor, Limburg, s. 6. 

 

 

Ryc. 5.47. 

a), b) i c) F. Hovens, Dominicanen, geschiedenis van kerk klooster in Maastricht, 

Maastricht 2006, s. 240. 

   



241 
 

 

Ryc. 5.48. 

a), b) i c) https://shakespeareintitchfield.weebly.com/selexyz-dominicanen-

bookstore--merkxgirod-architecten.html, dostęp: 23.04.2019. 

 

Ryc. 5.49. 

a), b), c) i d)  fot. aut. 

Ryc. 5.50. 

Angel Wawel Sp. z o.o. 

 

Ryc. 5.51. 

H. Rojkowska, W. Niewalda,  Budynki Dawnego Towarzystwa Dobroczynności w 

Krakowie Ulica Koletek 12, Dokumentacja historyczno-konserwatorka, Dokumentacja z 

badań architektonicznych dawnego klasztoru, Archiwum WUZO w Krakowie, 2004. 

 

Ryc. 5.52. 

H. Rojkowska, W. Niewalda,  Budynki Dawnego Towarzystwa Dobroczynności w 

Krakowie Ulica Koletek 12, Dokumentacja historyczno-konserwatorka, Dokumentacja z 

badań architektonicznych dawnego klasztoru, Archiwum WUZO w Krakowie, 2004. 

 

Ryc. 5.53. 

a) i b) B. Boba-Dyga, A. Mosler Program prac  konserwatorskich dla wnętrz zespołu 

budynków /Dawny klasztor ss Koletek oraz Dom Towarzystwa Dorbroczyynności/ 

Przy ul. Koletek 12 w Krakowie, Kraków 2012. 

 

Ryc. 5.54. 

Angel Wawel Sp. z o.o. 

 

Ryc. 5.55. 

a) fot. aut. 

b) Angel Wawel Sp. z o.o. 

 

Ryc. 5.56.  

Angel Wawel Sp. z o.o. 

        

Ryc. 5.57.  

Angel Wawel Sp. z o.o. 

 

Ryc. 5.58. 

https://www.zecc.nl/uploaded_files/project/EN_Projectsheet_woonkerk_XL_LowRes.pdf, 

dostęp: 25.03.2017. 

 

 

Ryc. 5.59. 

a) i b) https://www.reliwiki.nl/index.php/Utrecht,_Bemuurde_Weerd_Oostzijde_56_-

_Sint_Jakobuskerk, dostęp: 24.04.2019.  

 

Ryc. 5.60. 

a) i b) http://www.documentatie.org/uds4, dostęp: 24.04.2019. 
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Ryc. 5.61. 

a) i b) http://www.documentatie.org/uds4, dostęp: 24.04.2019. 

 

Ryc. 5.62. 

/www.zecc.nl/uploaded_files/project/EN-Woonkerk_XL-projectsheet-LR.pdf,  dostęp: 

24.04.2019. 

 

Ryc. 5.64. 

a) i b) /www.zecc.nl/uploaded_files/project/EN-Woonkerk_XL-projectsheet-LR.pdf, 

dostęp: 24.04.2019. 

Ryc. 5.65. 

a) i b) www.zecc.nl/uploaded_files/project/EN-Woonkerk_XL-projectsheet-LR.pdf, 

dostęp: 24.04.2019. 

 

Ryc. 5.66. 

https://www.101hotels.ru/netherlands/maastriht/kruisherenhotel_maastricht.html, dostęp: 

24.04.2019. 

 

Ryc. 5.67. 

a) W. Keyser-Schuurman, Het Kruisherenklooster Maastrichts silhouet, Sitchting 

Historische Reek Maastricht, 1984, s. 6,  

b) W. Keyser-Schuurman, Het Kruisherenklooster Maastrichts silhouet, Sitchting 

Historische Reek Maastricht, 1984, s. 3. 

 

 

Ryc. 5.68. 

W. Keyser-Schuurman, Het Kruisherenklooster Maastrichts silhouet, Sitchting Historische 

Reek Maastricht, 1984, s. 42. 

 

Ryc. 5.69. 

a), b) i c) W. Keyser-Schuurman, Het Kruisherenklooster Maastrichts silhouet, Sitchting 

Historische Reek Maastricht, 1984, s.19, 6. 

 

 

Ryc. 5.70. 

W. Keyser-Schuurman, Het Kruisherenklooster Maastrichts silhouet, Sitchting Historische 

Reek Maastricht, 1984, s. 19. 

 

Ryc. 5.80. 

a), b) i c) fot. aut.  

 

Ryc. 5.81. 

a) i b) fot. aut. 

 

Ryc. 5.82 

a) i b) fot. aut. 

 

Ryc. 5.83. 

fot. aut. 
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Ryc. 5.84. 

fot. aut. 

 

Ryc. 5.85. 

a), b), c) i d) fot. aut. 

 

Rozdział VI 

 

Ryc. 6.1. 

a) i b) fot. aut. 

 

Ryc. 6.2. 

a) fot. aut. 

b) I. Berent, J. Szczepański, Kościół św. Jana w Gdańsku, s. 141. 

 

Ryc. 6.3. 

fot. aut. 

 

 

Ryc. 6.4. 

a) i b) fot. aut.  

 

 

Ryc. 6.5. 

a) /shakespeareintitchfield.weebly.com/selexyz-dominicanen-bookstore--merkxgirod-

architecten.html, dostęp: 12.04.2019, 

b) http://www.klausblock.de/bauten/sub/muencheberg/muencheberg.html, dostęp: 

12.04.2019. 

 

Ryc. 6.6. 

a) https://www.zecc.nl/uploaded_files/project/EN-Woonkerk_XL-projectsheet-

LR.pdf, dostęp: 24.04.2019, 

b) fot. aut. 

 
 


