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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Prahistorii

Szczyt kocio³a Najwiêtszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.
Budowa, ikonografia, ród³a archeologiczne
Gable of the Blessed Virgin Mary Church at the Ostrów Tumski Island in Poznañ.
Construction, Iconography, Archaeological Sources

Id¹c od strony Starego Miasta na poznañski Ostrów Tumski, widzimy ci¹g
charakterystycznych ceglanych budowli, s¹ to: Psa³teria, dawna kolegiata Najwiêtszej Marii Panny i w dali dwuwie¿owa zachodnia fasada katedry. Niniejsza publikacja ma na celu ponowne zwrócenie uwagi na gotycki koció³ NMP, a w zasadzie
na jeden z elementów jego bry³y  zachodni szczyt (il. 1). Ze wzglêdu na to, ¿e
historia tej XV-wiecznej wi¹tyni by³a obszernie omówiona przez ks. Józefa Nowackiego1 oraz powtarzana i uzupe³niana w licznych opracowaniach innych autorów2; we wstêpie przypomniane zostan¹ wy³¹cznie najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce tej budowli.
Jak wykaza³y badania archeologiczne ostatnich kilkunastu lat, koció³ NMP
wybudowano w miejscu przedromañskiej, kamiennej kaplicy powi¹zanej z czêci¹ pa³acow¹ (palatium) znajduj¹c¹ siê w ksi¹¿êcym cz³onie poznañskiego grodu3. Budowa gotyckiego, ceglanego kocio³a rozpoczê³a siê od oko³o 1430 r.,
J. Nowacki, Kolegiata Najwiêtszej Maryi Panny w Poznaniu, Miesiêcznik Kocielny Archidiecezji Poznañskiej, t. 6, 1951, z. 11/12, s. 314-341.
2
M.in.: Z. Kurzawa, Koció³ sukursalny pw. Najwiêtszej Marii Panny, w: Katalog zabytków
sztuki w Polsce, t. VII, Miasto Poznañ, cz. 1, Ostrów Tumski i ródka z Komandori¹, red. E. Linette, Z. Kurzawa, Warszawa 1983, s. 62-66; M. Machowski, A. W³odarek, Koció³ kolegiacki pw.
Wniebowziêcia Panny Marii, w: Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyñski,
t. 2: Katalog zabytków, red. A. W³odarek, Warszawa 1995, s. 188-189 (tu autorzy podali b³êdne
wezwanie kocio³a, powinno byæ Najwiêtszej Marii Panny); Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Historyczne kocio³y Poznania. Przewodnik, Poznañ 2006, s. 66-69; J. Kowalski, Gotyk wielkopolski.
Architektura sakralna XIII-XVI w., Poznañ 2010, s. 179-192.
3
H. Kóèka-Krenz, Rezydencja pierwszych Piastów na poznañskim Ostrowie, w: Poznañ we
1
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a jego konsekracja odby³a siê w 1448 r. Koció³ w niezmienionej bryle stoi po
dzieñ dzisiejszy, choæ wielokrotnie wymaga³ remontów, pocz¹wszy ju¿ od schy³ku XVI w. Do kocio³a przylega³ niewielki cmentarz otoczony ceglanym murem,
a badania archeologiczne wykaza³y równie¿ liczne pochówki we wnêtrzu wi¹tyni. Cmentarz ten u¿ytkowany by³ przynajmniej w XV-XVIII w.4 Wraz z pocz¹tkiem XIX w. budynek by³ w tak bardzo z³ym stanie technicznym, ¿e w³adze
pruskie zdecydowa³y o jego rozbiórce i wystawieniu odzyskanych cegie³ na licytacjê. Na szczêcie uda³o siê temu zapobiec i dziêki zebranym funduszom przeprowadzono oko³o po³owy XIX w. generalny remont wnêtrza i fasad obiektu.
Ponowna konsekracja nast¹pi³a w 1862 r. W czasie II wojny wiatowej koció³
pe³ni³ funkcjê magazynów muzealnych i nie zosta³ w powa¿niejszy sposób
uszkodzony. Wnêtrze wyremontowano w 1954 r. i wówczas Wac³aw Taranczewski wykona³ istniej¹c¹ do dzi dekoracjê malarsk¹. Odnowienie elewacji i wymiana uszkodzonych kszta³tek odby³a siê pod koniec lat siedemdziesi¹tych oraz
na prze³omie XX/XXI w.
SZCZYT  STAN DZISIEJSZY I IKONOGRAFIA

Szczególnie okazale prezentuje siê schodkowy szczyt kolegiaty z dziewiêcioma ostro³ukowymi blendami obwiedzionymi kszta³tkami z faz¹. Od krawêdzi
szczytu wymurowano 12 pinakli zwieñczonych ceramicznymi kwiatonami. Na
samej górze szczytu zamiast 13. pinakla znajduje siê zdecydowanie m³odsza sygnaturka. Podstawê pinakli zdobi w naro¿ach trójlistna, nieglazurowana kszta³tka w formie wa³ka ujêtego z obu stron pó³wa³kiem. Dwa górne pinakle od pó³nocy pochodz¹ z nowo¿ytnych napraw i wykonano je z nieotynkowanej ceg³y
bez u¿ycia profilowanych kszta³tek naro¿nych. Schodkowy szczyt kocio³a, bardzo uproszczony, tylko z piêcioma prostymi pinaklami pozbawionymi kwiatonów
widnieje w dziele Civitates Orbis Terrarum z 1618 r. autorstwa Georga Brauna
i Franza Hogenberga5. Na kolejnych trzech widokach: z 1728 r. zamieszczonym
na planie Jana Rzepeckiego6, na panoramie z 1734 r. Fryderyka Bernarda Wernera7 oraz na rysunku z 1734 r. tego samego autora 8, zauwa¿amy nadbudowan¹
wczesnym redniowieczu, t. V, red. H. Kóèka-Krenz, Poznañ 2005, s. 59-81; Na wyspie Ostrów,
przy której dzi jest Poznañ , Poznañ 2012, s. 20-23, 28-46, ryc. 25 (kaplica przedromañska przylega bezporednio do fundamentów obecnego kocio³a od strony po³udniowo-wschodniej).
4
O. Antowska-Gor¹czniak, A. Sikorski, P. Pawlak, P. Wawrzyniak, Cmentarze Ostrowa Tumskiego, „Kronika Miasta Poznania” 1 (2003), s. 57-64.
5
Plany Poznania, red. D. Ksi¹¿kiewicz-Bartkowiak, Poznañ 2010, nr 1.
6
Plany…, nr 4.
7
M. Warkoczewska, Ostrów Tumski na dawnych widokach i fotografiach, „Kronika Miasta
Poznania” 1 (2003), ryc. 4.
8
M. Warkoczewska, Ostrów Tumski…, ryc. 5.

SZCZYT KOCIO£A NAJWIÊTSZEJ MARII PANNY NA OSTROWIE TUMSKIM

127

Il. 1. Koció³ Najwiêtszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, widok od zachodu;
fot. O. Antowska-Gor¹czniak

sygnaturkê, a wiêc wnioskowaæ mo¿na, ¿e pochodzi ona przynajmniej z pocz¹tków XVIII w. U Jana Rzepeckiego koció³ zosta³ przedstawiony z bardzo schematycznie zaznaczonym szczytem o trójk¹tnym kszta³cie, pozbawionym pinakli
i kwiatonów. Równie¿ F.B. Werner ograniczy³ jeden z rysunków do schematycznie potraktowanego schodkowego szczytu pozbawionego pinakli i kwiatonów.
Na drugim dostrzec mo¿na wiêcej szczegó³ów zachodniej ciany kolegiaty: pinakle, kwiatony i zarys blend. Kolejna rycina pochodz¹ca ze szkicownika Kaje-
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tana Wincentego Kielisiñskiego z lat czterdziestych XIX w.9 oddaje realistycznie
obraz mocno zrujnowanego szczytu kocio³a tu¿ przed jego generalnym remontem i konserwacj¹ wykonan¹ w po³owie XIX w.10 Na rysunku widoczny jest
przechylony i odgiêty krzy¿ na sygnaturce oraz brak fragmentu drugiego pinakla
wraz z kwiatonem po pó³nocnej stronie sygnaturki.
O BUDOWIE

Koció³ NMP budowany by³ bardzo d³ugo. Pocz¹tek zbierania funduszy pro
fabrica ecclesiae odnotowuje siê ju¿ w 1426 r., czyli za rz¹dów biskupa Andrzeja £askarza11. Z pewnoci¹ budowla by³a ju¿ rozpoczêta w 1431 r. Przyjmuje siê,
¿e w pocz¹tkowej fazie wznoszenia kolegiaty zatrudniono tzw. „brunsbergowski”
warsztat zachodniopomorski12.
Od lat piêædziesi¹tych XX w. toczy siê dyskusja nad obecnoci¹ wówczas
w Poznaniu warsztatu Brusnberga13 lub którego z jego uczniów14. Zauwa¿a siê
udzia³ warsztatu zachodniopomorskiego w tym samym okresie (nieco prêdzej)
równie¿ w katedrze poznañskiej15. Jednak z nieznanych bli¿ej przyczyn (mo¿e
finansowych?) inni, lokalni muratorzy finalizowali dzie³o. W³anie z koñcow¹
faz¹ budowy ³¹czyæ nale¿y wykonanie szczytu zachodniego wi¹tyni gotyckiej.
ród³a pisane wymieniaj¹ pod 1444 r. Hanusza Prusza, który ukoñczy³ budowê
cian, zwracaj¹c w dniu 12 sierpnia niewykorzystan¹ ceg³ê i narzêdzie zwane
grac¹ oraz nadwy¿kê gotówki w wysokoci pó³ grzywny. W 1445 r. Lorek
z Kociana wymurowa³ interesuj¹cy nas szczyt kocio³a oraz pokry³ dach dachówk¹ za kwotê 20 grzywien16. W latach 1447-1448 Niklos z Poznania i jego
syn, te¿ Niklos, zasklepili wnêtrze kocio³a. W tym samym roku (1448) za rz¹dów biskupa Andrzeja z Bnina nast¹pi³a konsekracja kocio³a i to w³anie jemu
kronikarz Jan D³ugosz nies³usznie przypisa³ ca³oæ zas³ug w fundacji17.
J. Fogel, Kocio³y Wielkopolski, Kujaw i Ziemi Lubuskiej. Z teki rysunków Kajetana Wincentego Kielisiñskiego (1808-1849), Poznañ 1998, s. 118-119.
10
Z. Kurzawa, Dziewiêtnastowieczna restauracja staro¿ytniczych budynków na Ostrowie
Tumskim, „Kronika Miasta Poznania” 1 (2003), s. 364-372.
11
J. Nowacki, Kolegiata Najwiêtszej…, s. 325-327; J. Kowalski, Gotyk…, s. 179-180.
12
J. Kowalski, Gotyk…, s. 185-188.
13
L. Przymusiñski, Architektura kocio³a N. P. Marii w Poznaniu (streszczenie referatu wyg³oszonego na zebraniu naukowym Oddzia³u Poznañskiego w dniu 10.X.1955 r.), „Biuletyn Historii Sztuki” 18 (1956), z. 2, s. 302-303.
14
A. Kar³owska-Kamzowa, Sztuka gotycka, w: red. J. Topolski, Dzieje Poznania do roku 1793,
t. 1, cz. I, Poznañ 1988, s. 378.
15
M. Kutzner, Wielkopolska, Kujawy, Ziemia £êczycka i Sieradzko-Wieluñska, w: Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyñski, t. 1, Warszawa 1995, s. 162; W. Ga³ka,
O architekturze i plastyce dawnego Poznania do koñca epoki baroku, Poznañ 2001, s. 116.
16
J. Nowacki, Kolegiata Najwiêtszej…, s. 327; M. Kutzner, Wielkopolska, Kujawy…, s. 165.
17
J. D³ugosz, ¯ywoty biskupów poznañskich przez Jana D³ugosz kanonika krakowskiego na9

Il. 2. Zestawienie szczytu kocio³a NMP na Ostrowie Tumskim (A) ze szczytem kocio³a benedyktynów w Lubiniu
(B  wg J. Kohte). Rysunki nieskalowane;
rys. O. Antowska-Gor¹czniak

SZCZYT KOCIO£A NAJWIÊTSZEJ MARII PANNY NA OSTROWIE TUMSKIM

129

130

OLGA ANTOWSKA-GOR¥CZNIAK

Marian Kutzner zwróci³ uwagê na podobieñstwo zachodniego szczytu kocio³a NMP i nieco m³odszego (1444-1462) wschodniego szczytu kocio³a benedyktynów w Lubiniu18. Na tej podstawie zasugerowa³ mo¿liwoæ wykonania
szczytu kocio³a w Lubiniu tak¿e przez Lorka z Kociana. Przy zestawieniu obydwóch szczytów: poznañskiego i lubiñskiego widoczne s¹ wspólne cechy, tzn.
wysokie ostro³ukowe blendy i ceglane podstawy pinakli (il. 2). W realizacji lubiñskiej blendy s¹ zdecydowanie g³êbsze i nie ma, niestety, dekoracji w postaci
ceramicznych elementów ostros³upowych sterczyn z kwiatonami.
NAPRAWY SZCZYTU

Niedawno, podczas czyszczenia fasad, uzupe³nieñ cegie³ i kszta³tek na kociele pw. NMP, ci¹gniête zosta³y równie¿ pinakle wraz z kwiatonami. Obecne
sterczyny sk³adaj¹ siê z trzech elementów mocowanych ze sob¹ za pomoc¹ metalowego prêta przek³adanego w otwory poszczególnych czêci. Na spodniej stronie dwóch elementów uda³o siê udokumentowaæ wyryt¹ datê 1859, co potwierdza moment wykonywania XIX-wiecznych konserwacji (il. 3). Sterczyny te
zrobiono przy u¿yciu formy, z odpowiednio przygotowanej szlamowanej gliny,
z dodatkiem mineralnej domieszki schudzaj¹cej (bardzo drobnego piasku). Po
wypale masa ceramiczna zyska³a odcieñ jasnoceglasty i szaroceglasty. Elementy
sterczyn pokryto oliwkow¹, matow¹, miejscami chropowat¹ polew¹ szklan¹.
Ostatnio opublikowano omówienie rachunków z dokonanych wówczas napraw
kocio³a, w tym odnosz¹cych siê do ceramicznych sterczyn, które doskonale
koresponduje z powy¿szymi spostrze¿eniami19. Dziêki temu znamy nazwisko
autora obecnych zwieñczeñ schodkowego szczytu. By³ to garncarz Kon[stanty?]
Moliñski, który we wrzeniu 1859 r. wystawi³ rachunek za 13 sztuk piramid
wykonanych wed³ug formy i modelu i pokrytych zielon¹ glazur¹. Prace murarskie, w tym naprawê wie¿yczki (sygnaturki) i 12 sterczyn oraz, jak wolno przypuszczaæ, osadzenie na metalowych prêtach wspomnianych piramid, które  na
podstawie rachunku z padziernika 1859 r.  wykona³ murarz Falke.
Wed³ug powy¿szego b³êdna wydaje siê starsza sugestia o naprawach sterczyn
dopiero w latach 1883-1890, odnotowana w publikacji Architektura gotycka
w Polsce20. Zarówno ród³a historyczne, jak i wyryte daty na spodach obecnych
sterczyn wskazuj¹ jednoznacznie na ich wykonanie w 1859 r. S¹dziæ jednak napisane, t³um. A. Pawlaczyk, w: Katalogi biskupów poznañskich, red. J. Wiesio³owski, Poznañ 2004,
s. 35.
18
M. Kutzner, Architektura, w: Dzieje Wielkopolski. Do roku 1793, red. J. Topolski, t. 1, Poznañ 1969, s. 387, przyp. 7. Tak¿e: J. Kowalski, Gotyk…, s. 343-344, ryc. 246, 298.
19
Z. Kurzawa, Dziewiêtnastowieczna restauracja , s. 370-371.
20
M. Machowski, A. W³odarek, Koció³ kolegiacki…, s. 189.
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Il. 3. Sterczyny autorstwa Moliñskiego (1-3). Wyryta data ich wykonania  1859 na spodzie
dwóch elementów (2a, 3a); fot. A. Sikorski
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le¿y, ¿e pinakle wraz z kwiatonami musia³y zdobiæ szczyt gotyckiego kocio³a
od czasów jego wzniesienia. Porednio wnioskujemy o tym na podstawie rysunku Juliusa Minulotiego z 1833 r.21 i ryciny Kielisiñskiego, pochodz¹cych sprzed
renowacji XIX-wiecznych. Kolejnym dowodem na istnienie gotyckich pinakli na
szczycie kocio³a NMP s¹ ich relikty w postaci potrzaskanych fragmentów odkrytych podczas badañ wykopaliskowych prowadzonych przez prof. dr hab. Hannê Kóèka-Krenz z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu22.
CO MÓWI¥ RÓD£A ARCHEOLOGICZNE

Podczas badañ archeologicznych przy kociele pw. NMP i w jego wnêtrzu
(w latach 1999-2011) pozyskano 21 fragmentów, które mo¿na ³¹czyæ z elementami sterczyn gotyckich: pinaklami i kwiatonami. Wiêcej u³amków stwierdzono
po zachodniej i po³udniowej stronie dawnej kolegiaty. Pochodz¹ one z nawarstwieñ nowo¿ytnych, do których trafia³y jako destrukt elementów wystroju architektonicznego. Zdecydowana ich wiêkszoæ pochodzi z warstw datowanych
na XIX w., co powiadcza ówczesne remonty i celowe zrzucenie ze szczytu kocio³a starych, zniszczonych sterczyn.
Sterczyny te wykonano z ¿elazistej gliny z domieszk¹ piasku, niekiedy
z dodatkiem ¿wiru (3 szt.), twardych okruchów ceramicznych (mo¿e szamotu 
5 szt.) oraz byæ mo¿e intencjonalnej domieszki organicznej (negatywy po sianie
lub sieczce – 2 szt.). Kszta³towanie opisywanych detali architektonicznych odbywa³o siê zapewne na stole formierskim, z zastosowaniem podsypki piasku (co
odnotowano na spodzie jednego fragmentu kwiatonu). Na innym u³amku zachowa³y siê odciniête na spodzie licie, co wiadczy o formowaniu bezporednio
na gruncie lub s¹ to negatywy powsta³e na etapie suszenia na ziemi. W procesie
formowania niew¹tpliwie korzystano z gotowych wzorników, byæ mo¿e równie¿
form (drewnianych?). Pracê przy wykrawaniu kszta³tów i finalnym odcinaniu
podstawy od pod³o¿a u³atwiano sobie u¿yciem ostrych narzêdzi (drutów, no¿a,
ko³eczków/patyczków), których lady rejestruje siê na ciankach i spodach ceramicznych wyrobów tego zbioru. Po wypale tworzywo ceramiczne uzyska³o
kolor intensywnie ceglasty, rzadziej jasnoceglasty. Wszystkie fragmenty zosta³y
pokryte b³yszcz¹cym szkliwem, przede wszystkim o charakterystycznym odcieniu ciemnooliwkowym i bardzo ciemnooliwkowym (prawie czarnym), na jednym
u³amku odnotowano szkliwo oliwkowobordowe.
M. Warkoczewska, Ostrów Tumski , ryc. 11.
Materia³y i dokumentacja z badañ w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
21

22
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Il. 4. Pozosta³oci sterczyn gotyckich z badañ archeologicznych z lat 1999-2011  ostros³upowe
pinakle; rys. O. Antowska-Gor¹czniak, W. Gor¹czniak

Il. 5. Pozosta³oci sterczyn gotyckich z badañ archeologicznych z lat 1999-2011  ostros³upowe
pinakle: 1, 2; kwiaton: 3; rys. O. Antowska-Gor¹czniak, W. Gor¹czniak
[134]

Il. 6. Pozosta³oci sterczyn gotyckich z badañ archeologicznych z lat 1999-2011  podstawa
kwiatonów: 1, 6; wybór innych fragmentów kwiatonów: 2-5, 7;
rys. O. Antowska-Gor¹czniak, W. Gor¹czniak
[135]
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Wród pinakli – czyli podstaw sterczyn – wydzielono dziewiêæ fragmentów.
Wykonywano je z gliny uformowanej w kszta³t ostros³upa, o podstawie zbli¿onej do kwadratu i zapewne ze ciêt¹ p³asko górn¹ czêci¹. Na ca³ej d³ugoci zosta³y zaopatrzone w otwory monta¿owe zrobione po uformowaniu wyrobu.
Otwory (o rednicy 2,5-3,5 cm) s³u¿y³y do zamocowania na szczytach, na metalowych prêtach wzmacniaj¹cych i stabilizuj¹cych konstrukcjê wszystkich elementów sterczyny. Dodatkowo (na ciankach otworu konstrukcyjnego) w dolnej
czêci pinakli zaobserwowano zaprawê wapienn¹, która wzmacnia³a monta¿ poszczególnych czêci. Wiêkszoæ pinakli mia³a charakterystyczne wykoñczenie
krawêdzi, w rodzaj „falbanek”, wykonane rêcznie (il. 4, 5:1). Powierzchnie cianek zdobiono w dwóch wariantach. Pierwszy (il. 4:1) rozpoznany na trzech ciankach mia³ g³êboki rowek przez rodek (zapewne wykonany palcem) i pod³u¿ne
rzêdy do³ków palcowych po obu stronach. Na tylnej ciance wykonano wy³¹cznie
delikatne ¿eberka. Jest to najlepiej zachowany sporód omawianych tu fragmentów pinakiel, który ma zachowan¹ wysokoæ oko³o 22 cm i szerokoæ podstawy
16,9 cm. Drugi typ z „falbankami” (il. 5:1) mia³ cianki uformowane w rozchodz¹ce siê ¿eberka, byæ mo¿e jest to stylizacja licia palmowego (?). Ostatni z pinakli,
o masywnej podstawie, g³adkich ciankach ma zapewne nieprzypadkowe odciski
palcowe, uk³adaj¹ce siê po ³uku (rozetka?)  mo¿e znak wytwórcy (il. 5:2). Ró¿norodne znaki ryte i wyciskane, równie¿ z u¿yciem stempli, znamy z ceramicznych
elementów budowlanych z innych miejscowoci23.
Pozosta³ych 12 fragmentów mniej lub bardziej prawdopodobnie nale¿a³oby
³¹czyæ z destruktami kwiatonów  górnej, ozdobnej czêci wieñcz¹cej sterczynê.
Wród nich stwierdzono dwie podstawy (il. 6:1, 6), w tym jedn¹ z zachowanym
otworem konstrukcyjnym. Rekonstruowana szerokoæ tej podstawy wynosi oko³o
9 cm. Pozosta³e u³amki kwiatonów to przede wszystkim fragmenty formowane
w kszta³cie licia lub p³atków kwiatu, z czego przedstawiam te najlepiej zachowane (il. 5:3, 6:2, 3, 5, 7). Niezwykle starannie i szczegó³owo powykrawany liæ
(il. 5:3) przypomina nieco kwiatony z realizacji zachodniopomorskich: z kocio³a
w Chojnie i w Stargardzie. Na podstawie tego pojedynczego mocno uszkodzonego
fragmentu trudno oczywicie jednoznacznie identyfikowaæ warsztat budowlany,
choæ w tym przypadku nie mo¿na wykluczyæ nielokalnego pochodzenia tej formy
kwiatonu. Inny fragment to zakoñczenie kwiatonu w formie sto¿ka osadzonego na
walcu (il. 6:4), przypomina raczej zakoñczenie sterczyn z XIX w., dla których
gotycki kwiaton, sk¹d pochodzi³a ta koñcówka, by³ pierwotnym wzorcem.
23
M.in. H. Dr¹¿kowski, M. Rozenerska, R. Kostynowicz, Prace konserwatorskie w katedrze
kamieñskiej w latach1962-1963, „Materia³y Zachodniopomorskie” t. 10 (1964), s. 418, ryc. 6-9;
J. Kaczmarek 1995, Ceramika budowlana ze stanowiska nr 3 w £eknie, w: Studia i materia³y do
dziejów Pa³uk, red. A.M. Wyrwa, t. II, Poznañ 1995, s. 240-241, ryc. 6; E. Skowroñska, Ceramika
budowlana z kompleksu klasztornego augustianów-eremitów w Stargardzie. Wprowadzenie do badañ nad detalem, „Stargardia” t. 6 (2011), s. 137, ryc. 2.
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Il. 7. XIX-wieczna hipotetyczna rekonstrukcja dekoracji elewacji kocio³a NMP wykonana przez
J. Kohtego na wzór kocio³a w. Katarzyny w Brandenburgu (J. Kohte 1896, ryc. 21)
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PODSUMOWUJ¥C

Na tej podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e szczyt kocio³a gotyckiego NMP po
wybudowaniu mia³ inne sterczyny. Z pewnoci¹ pokrywa³o je bardzo ciemnooliwkowe szkliwo, w przeciwieñstwie od janiejszego odcienia oliwkowego
szkliwa piramid autorstwa Moliñskiego. Prawdopodobnie wykonane zosta³y
z kilku (trzech?) ³¹czonych ze sob¹ ¿elaznym prêtem ceramicznych czêci. Odkryte w trakcie badañ archeologicznych dwa typy pinakli wskazuj¹ na u¿ycie ró¿nych elementów w szczycie kocio³a. Przypuszczalnie stosowano dwa warianty
na przemian, choæ nie mo¿na te¿ wykluczyæ innego typu dla ka¿dej pary sterczyn. Sterczyny (pinakle i kwiatony) lub tylko kwiatony mog³y równie¿, przynajmniej w fazie projektu, zdobiæ wimpergi na lizenach i w attyce. Tak¹ rozbudowan¹ wizjê fasady kocio³a NMP, opart¹ na istniej¹cej dekoracji kocio³a pw.
w. Katarzyny w Brandenburgu, zamieci³ Julius Kohte w publikacji z 1896 r.
(il. 7)24. Byæ mo¿e podobne rozwi¹zanie planowano na poznañskim Ostrowie
Tumskim, choæ ma³y zbiór destruktów ceramiki artystycznej odkrytej w wykopach archeologicznych i znana ikonografia kocio³a gotyckiego wiadczy, ¿e takiej nie zrealizowano.
Wracaj¹c do zachodniego szczytu dawnej kolegiaty, stwierdzamy, ¿e podczas
XIX-wiecznych napraw nie wykonano wiernej kopii sterczyn gotyckich (zapewne bardzo ju¿ zniszczonych). Na podstawie zebranych elementów XV-wiecznych
sterczyn trudno rekonstruowaæ ich pe³en obraz. Bardzo indywidualne rozwi¹zanie dekoracyjne w postaci rêcznie wykonanej falbanki na krawêdziach przynajmniej czêci omówionych pinakli i zdobienie ci¹gami palców oraz do³kami
palcowymi ró¿ni te elementy zdecydowanie od estetyki detalu pochodz¹cego
z warsztatów zachodniopomorskich (w tym detalu warsztatu Henryka Brunsberga). Górne partie murów (szczególnie na fasadzie pó³nocnej), szczyt kocio³a
i wykonanie sklepieñ przypisuje siê ju¿ lokalnym muratorom. I choæ na licznych
detalach ceramiki budowlanej25 widoczny jest zamys³ i wykonanie strzechy zachodniopomorskiej: Henryka Brunsberga (jak uzasadnia³ L. Przymusiñski) lub
jego uczniów, to nie mo¿na tego powiedzieæ o sterczynach z tej czêci Ostrowa
Tumskiego, które powsta³y ju¿ niew¹tpliwie w drugiej fazie wznoszenia kocio³a
NMP. Od detali zachodniopomorskich ró¿ni je zdecydowanie rêczny sposób nanoJ. Kohte, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen, Bd. II: Der Stadtkreis Posen,
Berlin 1896, s. 34, ryc. 21.
25
Równie¿ udzia³ warsztatów zachodniopolskich obserwuje siê na podstawie pozyskanych
z badañ archeologicznych fragmentów tzw. artystycznej ceramiki budowlanej: O. Antowska-Gor¹czniak, Ceramika budowlana z badañ na ul. ks. I. Posadzego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu
w 2006 r., Poznañ, 2006, mps w Instytucie Prahistorii UAM; Ceramika budowlana z badañ na
stanowisku przy ul. Posadzego 5 w 2009 r., w: Poznañ we wczesnym redniowieczu, red. H. Kóèka-Krenz, t. 8, Poznañ 2013, s. 203-226.
24
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szenia ornamentu (falbanka, ¿³obki, do³ki palcowe). W zwi¹zku z tym ich wytwórców nale¿a³oby szukaæ w krêgu miejscowych budowniczych z Wielkopolski. Nie
mo¿na wykluczyæ, ¿e wystrój architektoniczny szczytu wraz ze sterczynami, podobnie jak jego bry³ê, zawdziêczamy wspominanemu w ród³ach Lorkowi z Kociana? Niestety, ród³a pisane i archeologiczne na ten temat „milcz¹”…
SUMMARY
The article describes one of the elements of the gothic church of the Blessed Virgin Mary at
Ostrów Tumski in Poznañ  its western gable. It is a crow-stepped construction with twelve
pinnacles with floriated terminations and a younger ave-bell.
The present forms ceramic pinnacles and fleurons come from the extensive redecoration that
the church underwent in mid-19th century, as testified by the dates carved on their underside (1859
 illustration 3) and the surviving bills. From older iconography (F.B. Werner 1734; J. Minutoli
1833; K.W. Kielisiñski  the 1840s) it is evident that the church also in earlier times had pinnacles,
probably gothic ones.
It is assumed that the construction of the church was begun by builders from West Pomerania
ca. 1430 r., and the edifice was completed by the local stonemasons. From written sources it follows
that the gable of the church was erected in 1445 by Lorko of Kocian. It can be supposed that the
gothic pinnacles were executed by the local Greater Poland craftsmen.
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