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janusz Bogdanowsica

wWnón osoBLIwoWoń ŹzńźŁ PRZYROŹY I KULTURY
(zamiast wstCpu do serii wydawniczej Natura i Kultura w Krajobrazie jury Krakowskiej)

Kiedy czyniC... do Krakowa cugi,
PiCknie patrzeć na lasy i rozległe góry,
PiCknie na Wisły rozliczne Ýgury,
Na grzbiety skał wysokich i przykre urwiska...

Mimo ic cytowany fragment stanowi czCWć poetyckiego opisu pochodz>cego z XVII ac
wieku, i to pióra nie byle jakiego, bo Wacława Potockiego, nie jest on najwczeWniejszym
wyrazem podziwu dla piCkna jury Krakowskiej. Ten bowiem podziw, kto wie, czy nie po
raz pierwszy znalazł swój wyraz w sztukach plastycznych. WłaWnie na lipowych brusach
sławnego Ołtarza Mariackicgo. WłaWnie W dziele Wita Stwosza zaklCte zostały juc w XV
wieku kształty jurajskiego krajobrazu. Tu właWnie, w tle nowotestamentowych obrazów,
wznosz> siC wWród zielonych wzgórz wapienne skały, na nich zamki, obok miasta i wsie,
wreszcie zwykłe pasterskie koszary, grodzone, jak do niedawna W tych okolicach - plecio-
nymi płotami. W tymce Wredniowieczu nie był to jednak obraz odosobniony. Takce widok
okolic Krakowa, zawarty w dziele doktora Ursinusa ze schyłku XV stulecia, wydobywa na
plan pierwszy ten sam skalisty pejzac, tym razem jako tło Wwieckich powabów zabawy
i wypoczynku.

Tak to w>tek scalania piCkna natury z dziełami r>k człowieka raz rozpoczCty
w Wredniowieczu -- trwa nieprzerwanie przez stulecia w poezji, malarstwie, historii,
literaturze i ludowej tradycji. Niezmiennie tec piCkno przyrody i architektury stanowi>
nierozcrwaln>jednoWć. Klemens Janicki W perspektywie rencsansowego ogrodu na Woli
_justowskiej podziwia powaby Źoliny Rudawy. XVII-wieczni poeci ukazuj> wizjC
koronki wiec miasta Krakowa nierozdzielnie z malowniczoWci> skalistej Bramy Krakow-
skiej. Nie inaczej traktuje to KarpiMski W bodaj najpiCkniejszym - jak chc> znawcy
~ fragmencie naszej XVIII-wiecznej poezji, podziwiaj>c krajobraz Pieskowej Skały
słowamiŚ

jakce to wielki widokĄ Woda popCdliwa
Przeciw skałom na pomoc czasu prcywoływa.

WłaWnie wtenczas pogodne słoMce zachodziło
I białych skał wierzchołki same czerwieniło...

HejĄ kto nie był na skale, jakby nigdzie nie byłĄ

W Wlad za nim Żranciszek WCcyk tak scharakteryzuje okolice KrakowaŚ

Bogactwa i pami>tki, wdziCki i powaby
Ziemi, na której łono natura wspaniała
Hojn> rCk> obÝtoWč i skarby wylała.
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Ten tec wiek przynosi cał> juc kolekcjC widoków, a potem fotografii, i obrazów tej
przebogatej na równi w skały, potoki i lasy, jak zamki, chaty i pałace ziemi.

Tu tec rodzi siC idea ,,gotyckiego krajobrazu”, który cofa nas do jakce odległych
czasów. Mur przy jaskini -~- Murek w Mnikowie to zdaniem Ossowskiego pierwsze u nas
dzieło budownictwa siCgaj>ce czasów neolitu. Wspaniałe grodzisko w Piekarach, a obok
znów jeden z najstarszych zamków w Morawicy, dalej do dziW zachowane narysy płacowych
wsi R>cznej czy Zclkowa, młyny na Sancc lub Pr>dniku, wszystko to w malowniczym
krajobrazie natury. Wszystko tec osnute legendami, a to historycznymi, jak ogólnie znana
o jaskini Łokietka, a to baWniowymi o mistrzu Twardowskim czy o Źiable Wideradzkim,
a nawet heraldycznymi, wywodz>cymi herb Stary KoM właWnie z Pieskowej Skały.

Ten „gotycki” w>tek stał siC zacz>tkiem pojCcia, które do dziW mienimy ,,zabytkowym
krajobrazem”. jakce bowiem rozdzielić malownicze PanieMskie Skały od tatarskiej opowie-
Wci o norbertankach? Wspaniał> skałC SokolicC od grodziska w BCdkowskicj Źolinie?
Wreszcie Źiabelski Most w Czernej od doliny Ww. źliasza i piCtrz>cego siC na skale eremu
Karmelitów? Tak to niemocliwoWci> stało siC zarówno oddzielanie rezerwatu kserotermicz-
nych roWlin tarasów bielaMskiego klasztoru czy jaskini Twardowskiego od wznosz>cego siC
wprost nad ni> ziemnego fortu z połowy ubiegłegu stulecia. żdzie zaW koMczy siC park
krajobrazowy w Krzeszowicach, a zaczynaj> zwi>zane z nim aleje i zwicrzyMce, poznać
mocna jedynie po bramach lub ogrodzeniach, tak mocno scalaj> siC ze sob> krajobrazy
przyrody z uformowanymi przez człowieka.

VVłaWnie tak tec widziano to przed wiekami i tak postrzegali to ci, którzy pierwsi
dojrzeli niezwykłoWć jurajskiego pejzacu i jego turystycznych walorów. Pocz>tek temu dał
bez w>tpienia były napoleoMski oÝcer Amilkar KosiMski, wydaj>c publikacjC na kształt
przewodnika po ,,gotyckim” pejzacu. \/Vkrótce liczne przewodniki po okolicach Krakowa,
poczynaj>c od Klemensa B>kowskiego po Karola źstreichera, wydobyły godne uwagi
piCkno wybranych miejsc jurajskiej krainy. Pierwszym, który pokusił siC o stworzenie
swoistej ęsyntezy turystycznych wartoWci, był znakomity krajoznawca prof. Kazimierz
Sosnowski (ńř47). Pierwszym zaW, który podniósł ten problem do potrzeby stworzenia
jurajskich Parków Krajobrazowych (ńř5Ń), a co wiCcej -- uwieMczył to sukcesem, był prof.
Zygmunt Novák. Nie brakło tec z czasem, choć nielicznych, opracowaM specjalistycznych
od geologicznych, by wymienić żradziMskiego i Kowalskiego, poprzez turystyczne, jak
kontynuator prac Sosnowskiego _ Zinkow, po kastellalogiczne, poczynaj>c od Simona,
a takce i autora tego studium.

_jakce to wiCc mocliwe, mimo tylu działaM, mimo wysiłków naukowców i miłoWników
w tak krytycznym stanie znalazły siC całe, i to niemałe, połacie juc istniej>cych przeciec
jurajskich Parków Krajobrazowych? jak to mocliwe, ce piCkno Źoliny Czernej dewastuje
ogromny kamieniołom przemysłowy rozbudowany przeciec juc po wojnie? Źalej, ce
opiewane przez janickiego piCkno Źoliny Rudawy zatarła rozproszona, daleka choćby od
zwykłego ładu, zabudowa? WiCcej, ic w samym Krakowie mocliwe było wysadzenie tej
miary osobliwoWci geologicznej co progi skalne na WiWle pod Norbertankami? Ze na terenie
Lasu Wolskiego w Przegorzałach powstał jakce niedawno nowy oWrodek _ hotel?

To prawda, ce tzw. ,,minione czasy” nie sk>piły „priorytetów” industrialnych
i urbanizacyjnych, niekiedy zgodnie z tzw. planami zagospodarowania przestrzennego,
a niekiedy nawet wbrew nim. Niemniej samowola, pazernoWć, bezkrytycznoWć dla własnych,
partykularnych zamierzeM, a jakce czCsto zwykłe nieuctwo i arogancja wobec krajobrazu
czyniły i czyni> dalej spustoszenia.

WłaWnie po to, aby irn zapobiegać, aby tworzyć WwiadomoWć rodzimego otoczenia
i krajobrazu, by zacz>ć dostrzegać piCkno tak wyj>tkowo tu scalonych w jednoWć walorów
natury i kultury, podjCto trud stworzenia serii opracowaM popularyzuj>cych te wartoWci.
Publikacji skierowanych do kacdego, komu bliska jest kraina, w której cyje b>da chciałby
w niej przebywać, i kto zachował bodaj cieM poczucia tocsamoWci z ni>. Po to właWnie
wypadło rozpocz>ć pokazywanie piCkna i wartoWci nie tylko całoWci jurajskiego krajobrazu
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ifnie tylko bardziej juc znanej jego przyrodniczej strony, ale tec kulturowej. Zobaczyć wiCc
_IurC przez pryzmat dzieł sztuki, architektury Wwieckiej, sakralnej i obronnej, walorów
miasteczek i wsi, dawnego przemysłu, i wreszcie komponowanego celowo krajobrazu.
Poznać ten pejzac wielostronnie po to, by zrozumieć wartoWć, docenić j> i zachować,
a nawet rozumnie wzbogacić.

Jura zreszt> to ci>gle sk>din>d niedoczytana karta. Nie tak dawno przeciec odkryto
skamieniałe lasy pod Kwaczał> i Babicami. Na skale pod Białym KoWciołem ruiny
zapomnianego Wredniowiecznego zamku. Pytania, gdzie wznosiły siC inne zamki, w Przegini
i Marszowcu, pozostaj> ci>gle bez odpowiedzi. Podobnie nieprzebadane pozostaj> niejedno
grodzisko i miejsca osad sprzed tysi>cleci. Równiec i na odwrót, nowymi osobliwoWciami
staj> siC ostrogi forteczne, malowany czołg czy wieca pancerna z ostatniej wojny pod
Nielepicami, Kobylanami czy Sank>. jawi siC tec coraz wyraaniej _jura jako osobliwoWć
geologiczna skał i jaskiM, siCgaj>cy neolitu obszar osiedleMczy, symboliczne ńŃŃŃ-letnie
pasmo obronne, tradycja kulturowa dawnych miast, Wwi>tyM, osad, a takce obszar
etnograÝczny Ń własnym wyrazie.

Wszystko zaW nierozerwalnie scalone w jeden szczególny, wyj>tkowy krajobraz,
w którym z natur> przenika siC, rzec mocna, odwieczna, kulturowa działalnoWć człowieka.
Tu właWnie, jak powiedział prof. Zygmunt Novák, ,,patrz>c z krakowskich Krzemionek
jednym rzutem oka ogarn>ć mocna widok geologicznych epok, prahistoryczny kopiec
Krakusa, historyczne miasto i dziW wznoszony dom”. W jednym widoku zawiera siC
ogromna historyczna perspektywa. Ona to, jak mówili starocytni, niby otwarta ksiCga
„podana jest nam do czytania i pod rozwagC”.
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Temat tej ksi>ckiŚ sztuka sakralna na jurze Krakowskiej _ obejmuje rozwacania
o niektórych zjawiskach z historii sztuki, zwi>zane z konkretnym terytorium, wyodrCb-
nionym ze wzglCdu na swe geofizyczne właWciwoWci. jest to wiCc kontekst, u którego podstaw
lecy swoista symbioza dzieł natury z wielowiekow> obecnoWci> i działalnoWci> człowiekaś
efekty tej działalnoWci - w wymiarze historycznym - stały siC znarnionami tocsamoWci
konkretnego kulturowego krajobrazu. BCdzie to wiCc rozprawa zajmuj>ca siC dziejami
sztuki, choć W szczególnoWci jednym tylko wyodrCbnionym działem, oraz odwołuj>ca siC
wci>c, niekiedy moce nawet wbrew Wcisłym regułom swej dyscypliny, do b>da co b>da
sztucznie wydzielonego obszaru obserwacji.

Źlatego wydaje siC potrzebne poczynienie na wstCpie kilku uwag dotycz>cych tak
samego obszaru, owej umownie tu nazwanej jury Krakowskiej, jak tec samego przedmiotu
rozwacaMś pozwoli to umiejscowić sztukC sakraln> na tym obszarze w Wwietle merytorycznie
zasadnej geograÝi sztuki.

Tak wiCc o zasiCgu terytorialnym, obok oczywistych walorów krajobrazowych tej
czCWci Wycyny Krakowsko-CzCstochowskiej, zadecydowały równiec wzglCdy pragmatyczne
zmierzaj>ce ku szeroko rozumianej ochronie krajobrazu. Połnocno-zachoclnia czCWć obec-
nego województwa krakowkiego objCta została rócnymi formami ochrony prawnej. Tu
utworzono jeszcze w ńř56 r. Ojcowski Park Narodowyś w ńř8ń r. otoczono go stref>
ochronn> o statusie parku krajobrazowego. jednoczeWnie powstały parki krajobrazowe
(obecnie jest ich szeWć)Ś BielaMsko-Tyniecki, RudniaMski, TenczyMski, ŹłubniaMski, Źolinek
Krakowskich oraz Orlich żniazdś podlegaj> one Zarz>dowi Zespołu jurajskich Parków
Krajobrazowych Węojewództwa Krakowskiego, a całoWć tej enklawy scala strefa krajobrazu
chronionego, równiec pozostaj>ca pod opiek> wymienionego zarz>du. Ostatecznie formałn>
ochron> krajobrazu, choć w rócnym stopniu, objCty został teren północno-zachodniej czCWci
województwa, siCgaj>cy na południowym wschodzie po Kraków. Rozwieraj>ce siC ramiona
jego granic przebiegaj> na południu mniej wiCcej wzdłuc biegu Wisły, a od wschodu
i północy obejmuj> dolinC rzeki Źłubni. OczywiWcie chroniony krajobraz jurajski siCga
daleko poza obec.nc granice administracyjne, lecz opracowanie nasze ~ w tym tomie
-~¬ granic tych nie przekracza. Ksi>cka pomyWlana jest bowiem jako czCWć złoconej,
obszernej i wielospccjalistycznej monografii zespołu jurajskich parków krajobrazowych
województwa krakowskiego, do której w przyszłoWci nawi>zywać bCd> opracowania
dalszych obszarów chronionych.

Ochrona krajobrazu kojarzyła siC dawniej przede wszystkim z ochron> przyrody.
Współczesne doktryny operuj> juc jednak pojCciem krajobrazu kulturowego, szeroko
widz>c potrzebC ochrony wszelkich wartoWciŚ dzieł natury i człowieka, składaj>cych siC na
tocsamoWć danego obszaru, zagrocon> coraz szybszym procesem przemian. Źlatego
WSpółczesnoWć zmierza ku ochronie integruj>cej udział wszystkich specjalnoWci i dyscyplin
naukowych zainteresowanych kształtowaniem wiedzy o danym obszarze. Ochrona taka,
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maj>c na uwadze szerokie uwarunkowania naturalne i historyczne, nie pomija tec aspektów
kultury duchowej, odzwierciedlaj>cej siC W rócny sposób na widowni Wwiata zewnCtrznego.

Zabytki architektury i sztuki s> istotnym elementem krajobrazu kulturowego oraz
dokumentem jego historii. WWród nich dzieła sztuki sakralnej zajmuj> miejsce szczególne.
To właWnie W nich zaznacza siC ów tak trudno uchwytny czynnik ideowy, decyduj>cy
o przynalecnoWci kulturowej całych obszarów W wymiarze historycznej tocsamoWci. Źzieła
architektury i sztuki sakralnej były zarazem zawsze obiektami reprezentacyjnymi, skupiaj>-
cymi uwagC społecznoWci i ambicje mecenatu. Budowle koWcielne były ponadto dominan-
tami architektonicznymi zespołów osiedleMczych. To wszystko pozwala na omawianie tej
dziedziny sztuki oddzielnie, obok innych pokrewnych tematów.

Najstarsze koWcioły i klasztory na tym terenie M przedpolu Krakowa, pokrytym
odwiecznymi szlakami osadniczymi i handlowymi --~ powstawały Wraz z pocz>tkami
kształtowania siC paMstwowoWci polskiej jeszcze W fazie przedlokacyjnej. W gł>b póanego
Wredniowiecza rozwijała siC i umacniała sieć parafialna, W swym historycznym zrCbie
kontynuowana po nasze czasy. Inspiracje artystyczne sztuki tego terenu powstawały
W orbicie Krakowa, jednego z czołowych centrów artystycznych Polski. Źlatego nie mocna
traktować jej ani jako czegoW zamkniCtego, ani samoistnegoś jej obraz stanowi natomiast
pare. pro toto wiCkszej całoWciŚ sztuki Małopolski, której blaski i cienie zaznaczaj> siC tu
podobnie jak W innych regionach otaczaj>cych dawn> stolicC Polski. Wracliwy obserwator
moce dostrzec jednak swoisty genius Zoci, dziCki któremu urozmaicony kraobraz jurajski
dodaje uroku i malowniczoWci niejednemu sk>din>d skromnemu dziełu architektury.

Sztuka sakralna na omawianym obszarze jest bardzo bogata, obejmuj>c zabytki
wszystkich historycznych stylów, poczynaj>c od romanizmu, ac po dzieła inspirowane
nowymi pr>dami a.rtystycznymi. Źlatego W niniejszym opracowaniu, zgodnie z metodami
stosowanymi W analogicznych przegl>dach sztuki, przyjCto podział na rozdziały od-
powiadaj>ce periodyzacji głównych epok i stylów, a W obrCbie kacdego tak wyodrCbnionego
rozdziału, omówienie obejmuje kolejno dzieła architektury, malarstwa, rzeaby i rzemiosła
artystycznego. NiezbCdne odstCpstwa od tej zasady podyktowane zostały koniecznoWci>
omawiania ł>cznie niektórych zabytków i ich zespołów stanowi>cych swoiste zbiorowe
dzieła sztuki, W których architektura i wyposacenie tworz> jednolite całoWci W sensie
ideowym i artystycznym. Tak skonstruowany przegl>d koMczy siC W zasadzie na przełomie
XIX i XX wieku. Zrezygnowano z wywodu na temat sztuki Współczesnej, maj>c na
uwadze przede Wszystkim brak dostatecznego dystansu czasowego, który moce W sposób
istotny wacyć na ocenie, jak tec ci>głe jeszcze przewartoWciowywanie powstaj>cych
spontanicznie najnowszych kierunków i tendencji artystycznych.

Uzupełnieniem omówienia jest skrótowy katalog zabytków, z hasłami uszeregowanymi
W porz>du alfabetycznym nazw miejscowoWci. Obejmuje on wył>cznie obiekty zachowane,
według stanu poprzedzaj>cego bezpoWrednio rok wydania ksi>cki.

W trakcie rozwacaM mniejszy nacisk połocono na omawianie tych zabytków, które
wchodz>c W zasiCg jurajskich Parków Krajobrazowych, znajduj> siC od dawna W obrCbie
miasta Krakowa. Miałem tu na uwadze zarówno bogactwo opracowaM, jak i ich łatw>
dostCpnoWć. Źotyczy to głównie zabytków zwierzynieckichŚ zespołu norbertaMskiego i koW-
cioła NajWw. Salwatora. Brak ten uzupełniaj> zapisy not katalogowych.

=|=

Napisanie tej pracy skłania mnie do miłego wspomnienia W tym miejscu moich
Przyjaciół oraz Współpracowników, z którymi W ci>gu Wielu lat poznawałem skarby sztuki
na jurze Krakowskiej oraz miałem zaszczyt i przyjemnoWć Współdziałać przy ich dokumen-
tacji i konserwacji. Miło mi równiec wyrazić słowa podziCkowania inicjatorem Wydania tej
ksi>cki i Osobom współpracuj>cym przy edycji.

PracC tC dedykujC Zonic mojej Żclicji.
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szęrUKA WnźŹNńowńźczNA. RoMANńzM ń żOTYK

Trudno podejmować rozwacania o sztuce na jurze Krakowskiej bez wspomnienia
Krakowa, gdzie na ,,jurajskiej” skale Wawelu i na usytuowanym u jego podnóca Okole od
pocz>tku chrzeWcijaMstwa W naszym kraju i zarazem od pocz>tku kształtowania siC
paMstwowoWci wczesnopolskiej powstały pierwsze Wwi>tynie przedromaMskie i romaMskie, co
do których genezy (i precyzji datowania) do dziW pojawiaj> siC rozbiecne pogl>dy. Ale na
obrzecach prastarej stolicy i na otaczaj>cej j> przestrzeni rozci>gały siC długo obszary
„puste”, na których Wlady osadnictwa nikn> W przysłowiowej pomroce dziejów, odsłanianej
fragmentarycznie W toku badaM historycznych i archeologicznych.

Ten stan rzeczy ulega jednak szybkiej zmianie, gdy po epizodzie reakcji pogaMskiej
odradza siC organizacja koWcielna, pojawiaj> siC fundacje zakonne, Wwi>tynie grodowe,
powstaje terytorialna sieć paraÝalna.

Na czoło wysuwa siC tu opactwo tynieckie odgrywaj>ce szczególn> rolC, takce na polu
sztuki. jak wiadomo, tradycja ł>czy powstanie TyMca z osob> Kazimierza Odnowiciela,
powracaj>cego do Polski z wygnania miCdzy r. ńŃ3ř-4ńś wraz z nim miał przybyć
benedyktyn Aron z gronem mnichów z Lotaryngii i jemu przypisywano spełnienie
szczególnej misji. Był Wprawdzie Aron póaniej biskupem krakowskim (ńŃ46-5ř) i niew>t-
pliwie zasłuconym dla ugruntowania organizacji koWcielnej, lecz trudno ł>czyć jego osobC
bezpoWrednio z powstaniem opactwa, co nast>piło póaniej. W nowszych dociekaniach
przyjCto prawdopodobieMstwo fundacji TyMca miCdzy r. ńŃ76 a ńŃ7ř, przy udziale
Bolesława Szczodrego i królowej judyty (cony Władysława Hermana), co opierano na
interpretacji dokumentówś pogl>d ten jednak równiec zakwestionowano (żerard Labuda)
na tej zasadzie, ce fundacja dotyczyła konwentu juc istniej>cego.

Źata fundacji nie okazała siC jednak jednoczesna z powstaniem budowli, której
pozostałoWci nalec> do pierwszej fazy budowy zachowanego kompleksu benedyktyMskiego.
Obecny stan wiedzy o romaMskim TyMcu opiera siC na gruntownych badaniach z lat
ńř6ń-5, przeprowadzonych przez zespół naukowców pod kierunkiem prof. Lecha Kalinows-
kiego.

jak ujawniły badania, pierwszym koWciołem była trójnawowa, piCcioprzCsłowa bazyli-
ka bez transeptu, zakoMczona od wschodu trzema apsydami, wzniesiona około
ńńŃŃ r. Tak wiCc zaliczyć j> mocna do najstarszych i najokazalszych Wwi>tyM W Polsce.
żeneza planu i układu przestrzennego koWcioła (Wg Klementyny Zurowskiej) wykazuje
zwi>zki nadreMskie i nadmozaMskie, niewolne jednak od powi>zaM z wpływami naddunaj-
skimi, a takce północnowłoskimi. Z tych zatem Wrodowisk wiod> kierunki inspiracji
najstarszych dzieł romanizmu W Małopolsce.

Z romaMskiego koWcioła zachowały siC pod obecnym fragmenty murów i apsydś
W partiach nadziemnych przetrwała znaczna czCWć Wciany oddzielaj>cej dziW koWciół od
krucganka, a W niej skromny portal W trójuskokowym obramieniu. Z romaMskiego klasztoru
otaczaj>cego wirydarz zachowały siC detale bogato rzeabionych przearoczy kolumnowych,
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W wiCkszoWci odnalezione W trakcie dawniejszych badaM. Przechowywane W lapidarium,
obejmuj> pojedyncze i blianie głowice kolumienek o urozmaiconej dekoracji o motywach
roWlinnych i plecionki, fragmenty trzonów, baz, łuków arkad i inne jeszcze szczegółyę daj>ce
siC zestawić. Według interpretacji L. Kalinowskiego dekoracja kamieniarki najblicsza jest
podobnej z terenów północnych Włoch, a jej datowanie -_ ok. ńńŃŃ r. Êę potwierdza
datowanie koWcioła. Tak WiCc przyj>ć mocna, ic W tej samej fazie powstała bazylika
i przyległy kompleks klasztorny. Inny odnaleziony element rzeabiarskiŚ Wspornik z głow>
kobiec> zwieMczon> koron> z motywem krenelacu, Wykazuje pokrewieMstwo ze sztuk>
francusk>.

Wyj>tkowy na omawianym terenie zespół romaMskiego klasztoru W TyMcu nie był
jedynyę W regionie podkrakowskim. jeszcze W drugiej połowie XII W. pojawili siC
prerhonstratensi, zakładaj>c swe opactwa, pocz>tkowo mCsko-ceMskie. Wymienić tu trzeba
Hebdów nad Wisł> (ponicej Krakowa, powstały miCdzy ńń46 a ńń73 r.), gdzie jednak brak
reliktów romaMskich, i oczywiWcie klasztor Zwierzyniecki (fundacja jaksy żryÝty ok. ńń62
r.)ś tu przetrwały pozostałoWci budowli romaMskiej z portalem z XIII W. W tym miejscu
nalecy równiec wspomnieć znany koWciółek NajWw. Salwatora na ZwierzyMcu, którego
historia - co najmniej od drugiej połowy XII wieku -- Wi>ce siC takce z norbertaMskim
klasztorem. Nie doWć jasne pocz>tki tej sCdziwej budowli były przedmiotem dociekaM (i
niekiedy polemik) Wielu badaczy ujawniaj>cych kolejne etapy przemian. ń

Na obserwowanym przez nas terenie powstał natomiast kolejny konwent norbertaMski
W Imbramowicach nad Źłubni>, fundowany W latach ń223-26 przez biskupa Iwona
Odrow>ca. W Wredniowieczu klasztor ten przecywał kilkakrotne kryzysy i po kolejnych
zniszczeniach i odbudowach niemal brak tu pozostałoWci budowli z tej epoki. W za-
chowanym kompleksíe klasztornym nie odnaleziono dot>d _jednak cadnych reliktów
załocenia romaMskiego, co mogłoby sugerować, ic najstarsze zabudowania wzniesione były
z drewna. jak stwierdzono niedawno, W murach obecnego koWcioła barokowego (o którym
bCdzie mowa nicej) zachowały siC znaczne partie murów gotyckiej, ceglanej budowli z XIV W.,
która W tym okresie prawdopodobnie nigdy nie została ukoMczona Wobec czasowego
opuszczenia siedziby przez konwent.

Sledz>c najstarsze fundacje monastyczne na interesuj>cym nas obszarze, uwagC
zwracamy oczywiWcie na żrodzisko koło Skały, gdzie około ń228 r. ksi>cC Henryk Brodaty
wzniósł gród na skalnym urwisku nad Pr>dnikiem. Była to zapewne budowla drewniana,
otoczona jednak murami wznicsionymi z kamienia i umocnieniami ziemnymi. W ń257 r.
Bolesław Wstydliwy osadził tu klaryski przybyłe z Zawichostu, a jego siostra, ksiCcna
Salomea, przełocona zgromadzenia, wzniosła warowny klasztor około ń26Ń r. Klaryski nie
przetrwały tu jednak i ostatecznie przeniosły siC W ń32Ń r. do Krakowa, gdzie osiadły przy
koWciele Ww. Andrzeja na Okole. Ich dotychczasowa siedziba W żrodzisku opustoszała na
przeci>g kilku stuleci. PozostałoWci pokryła ziemia i dopiero być moce W przyszłoWci badania
rzuc> nieco Wwiatła na układ Wredniowiecznego załocenia, zarówno grodu, jak i klasztoru.
S>dzić mocna, ce klaryski Wzniosły na żrodzisku niewielki koWciółek typu grodowego, lecz
dot>d nie odkryto cadnych reliktów romaMskich. Przeciec istniej>cy tu dziW barokowy
koWciółek, o którym bCdzie jeszcze mowa, swym oryginalnym planem, z półkoliWcie
wystCpuj>c> ku Wschodowi wiec>, zdaje siC jakby sugerować Wlad wczeWniejszego układu.
Być moce zawdziCcza sw> formC jakimW reliktom fundamentowym lub tradycji romaMskiej,
opartej o koncepcjC koWcioła grodowego W typie małopolsko-czeskim z dwiema apsydami
(czego znakomitym przykładem jest niezbyt odległy koWciół W Prandocinie). Źowodów
takiej koneksji jednak dot>d nie mamy. jest przeciec żrodzisko miejscem osnutym nie tylko
legendami siCgaj>cymi głCbokiego Wredniowiecza.

Poczesne miejsce W wykładzie sztuki romaMskiej zajmuje wiejski koWciół parafialny
W Wysocicach W dolinie Źłubni. Był to pierwotnie koWciół grodowy, wzniesiony We Wsi
stanowi>cej jedn> z siedzib rodu Odrow>ców. Pod wzglCdem układu przestrzennego koWciół
nawi>zuje do typowego tzw. schematu pełnego, obejmuj>cego nawC zblicona do kwadratu,
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wCcsze prezbiterium z półkolist> apsyd>, a od zachodu wiecC, niedostCpn> z zewn>trz.
Wieca ta mieWci w przyziemiu celC, pierwotnie otwart> do wnCtrza półkolist> arkad>, na
piCtrze zaW emporC (słuc>c> feudałowi) dostCpn> schodkami pomieszczonymi w gruboWci
muru i wystCpuj>c> do wnCtrza nawy lekko wybrzuszon>, płytk> apsydk>, przeprut>
romaMskimi okienkami otwartymi w stronC ołtarza. W architekturze tego cennego koWcioła,
wzniesionego W całoWci ze starannie obrobionych ciosów wapiennych, zachowało siC równiec
wiele detalu architektonicznego i zdobniczego. Zaliczaj> siC tuŚ główny portal usytuowany
w południowej Wcianie nawy, zdobny płaskorzecbionym tympanonem, oraz okienka
dwudzielne W najwycszej kondygnacji wiecy z łCkami wspartymi na kolumienkach
z kapitelami kostkowymiś z drobniejszego detalu wymienicę nalecy jeszcze gzymsy impos-
towe wspieraj>ce łuk tCczy o płaskorzeabionej dekoracji liWciastej i z rzCdami rautów.
Znakomitym zabytkiem jest tec statua Matki Boskiej, umieszczona na zewn>trz, na
wschodniej Wcianie prezbiterium ponad apsyd>.

Wspomniany juc tympanon portalu i pos>g NPMaryi nalec> do najcenniejszych
zabytków rzeaby romaMskiej w Polsce południowej. Monumentalna, niemal pełnoplastycz-
na statua Tronuj>cej Madonny jest na naszym terenie zabytkiem niemal wyj>tkowym.
Marya, pomieszczona w rombowym obramieniu, zwrócona jest WciWle frontalnie, pod-
trzymuje spoczywaj>ce na lewym kolanie Źzieci>tko ustawione profilemś drug> rCk> podaje
Mu jabłko. Nieco schematyczne potraktowanie tej rzeaby dodaje jej tylko monumentalnej
powagi, podkreWlaj>c wymowC ideow> ,,Źziewicy na majestacie”. Zabytek wysocicki jest
w Polsce niemal odosobnionyś drugi, pokrewny, pochodzi z koWcioła w żoclicach
w Sandomierskiem, dziW przechowywany w tamtejszym Muzeum Źiecezjalnym. `ródeł
inspiracji tego typu ikonograÝcznego szukać nalecy na zachodzie źuropy. Tadeusz
Źobrowolski w swym stuclium poWwiCconym omawianemu zabytkowi skłaniał siC ku
przypisaniu dróg inspiracji, poczynaj>c od pos>gu w Reims, a poWrednio od analogicznie
zakomponowanego w Bambergu. Trzeba tu jeszcze wspomnieć o wymowie ideowejŚ
romaMskic wyobracenia. Tronuj>cej Madonny okreWlane s> czCsto mianem Sedes Sa{)¿eYztz°ae
_ Tronu M>droWci, odnoszonym do starotestamentowego Tronu Salomona.

Tympanon wysocicki nasuwa równiec pewne problemy interpretacyjne. UjCty W trój-
liWć, zawiera poWrodku swej kompozycji relief triumfuj>cego, tronuj>cego Chrystusa, ze
stopami wspartymi na fantastycznych bestiach. Po jego prawej stronie widnieje klCcz>ca
postać biskupa z kielichem (Ww. Norbert?) i druga figurka «- bez atrybutów (fundator lub
WwiCty) ~-- a po drugiej stronie scena Bocego Narodzenia. PoWród romaMskich tympanonów
W Polsce omawiany relief zdaje siC jakby nie wykazywać blicszych analogii. Moce najblicszy
- zarówno form> trójlistnego wykroju, jak i potraktowaniem reliefów _ zdaje siC być
tympanon w norbertaMskiej Wwi>tyni w Strzelnie, co wskazywać mogłoby na udział
warsztatu działaj>cego dla zakonu norbertaMskiego (atrybucja Z. Vwiechowskiego). Powi>-
zanie to moce wydawać siC przekonywaj>ce, jeWli weamiemy pod uwagC zwi>zki Wysocic
z fundacjami Odrow>ców (ich posiadłoWci rodowe), a W koMcu domyWlny w>tek ikono-
graficzny z patronem zakonu. Źatowanie koWcioła wysocickiego i jego romaMskiego wystroju
oscyluje od przełomu XII/XIII w. --- po ń ćwierć XIII w., co zreszt> przystaje do
ówczesnych inicjatyw fundacyjnych Odrow>ców (w tym pobliskiego konwentu norbertaMs-
kiego w Imbramowicach).

RomaMski koWciół w Wysocicach nie był jednak całkowicie odosobnion> monumental-
n> Wwi>tyni> wiejsk> tej epoki. W stosunkowo niewielkim oddaleniu, ale juc poza zasiCgiem
jurajskich Parków Krajobrazowych, zachowały siC inne grodowe Wwi>tynie romaMskic
wzniesione z ciosówŚ we wspomnianym juc Prandocinie oraz w żieble (datowane wczeWniejŚ
na w. XII). RomaMskie pozostałoWci zachowała tec okazała Wwi>tynia miechowskich
bocogrobców.

Omawiaj>c jakce nieliczne, choć tak istotne dla dziejów sztuki w Polsce dzieła plastyki
romaMskiej, wspomnieć jeszcze wypada o równie cennych ~ takce w wymiarze historycz-
nym _ znaleziskach wydobytych w trakcie badaM w kryptach koWcioła tynieckiego,

wCcsze prezbiterium z półkolist> apsyd>, a od zachodu wiecC, niedostCpn> z zewn>trz.
Wieca ta mieWci w przyziemiu celC, pierwotnie otwart> do wnCtrza półkolist> arkad>, na
piCtrze zaW emporC (słuc>c> feudałowi) dostCpn> schodkami pomieszczonymi w gruboWci
muru i wystCpuj>c> do wnCtrza nawy lekko wybrzuszon>, płytk> apsydk>, przeprut>
romaMskimi okienkami otwartymi w stronC ołtarza. W architekturze tego cennego koWcioła,
wzniesionego W całoWci ze starannie obrobionych ciosów wapiennych, zachowało siC równiec
wiele detalu architektonicznego i zdobniczego. Zaliczaj> siC tuŚ główny portal usytuowany
w południowej Wcianie nawy, zdobny płaskorzecbionym tympanonem, oraz okienka
dwudzielne W najwycszej kondygnacji wiecy z łCkami wspartymi na kolumienkach
z kapitelami kostkowymiś z drobniejszego detalu wymienicę nalecy jeszcze gzymsy impos-
towe wspieraj>ce łuk tCczy o płaskorzeabionej dekoracji liWciastej i z rzCdami rautów.
Znakomitym zabytkiem jest tec statua Matki Boskiej, umieszczona na zewn>trz, na
wschodniej Wcianie prezbiterium ponad apsyd>.

Wspomniany juc tympanon portalu i pos>g NPMaryi nalec> do najcenniejszych
zabytków rzeaby romaMskiej w Polsce południowej. Monumentalna, niemal pełnoplastycz-
na statua Tronuj>cej Madonny jest na naszym terenie zabytkiem niemal wyj>tkowym.
Marya, pomieszczona w rombowym obramieniu, zwrócona jest WciWle frontalnie, pod-
trzymuje spoczywaj>ce na lewym kolanie Źzieci>tko ustawione profilemś drug> rCk> podaje
Mu jabłko. Nieco schematyczne potraktowanie tej rzeaby dodaje jej tylko monumentalnej
powagi, podkreWlaj>c wymowC ideow> ,,Źziewicy na majestacie”. Zabytek wysocicki jest
w Polsce niemal odosobnionyś drugi, pokrewny, pochodzi z koWcioła w żoclicach
w Sandomierskiem, dziW przechowywany w tamtejszym Muzeum Źiecezjalnym. `ródeł
inspiracji tego typu ikonograÝcznego szukać nalecy na zachodzie źuropy. Tadeusz
Źobrowolski w swym stuclium poWwiCconym omawianemu zabytkowi skłaniał siC ku
przypisaniu dróg inspiracji, poczynaj>c od pos>gu w Reims, a poWrednio od analogicznie
zakomponowanego w Bambergu. Trzeba tu jeszcze wspomnieć o wymowie ideowejŚ
romaMskic wyobracenia. Tronuj>cej Madonny okreWlane s> czCsto mianem Sedes Sa{)¿eYztz°ae
_ Tronu M>droWci, odnoszonym do starotestamentowego Tronu Salomona.

Tympanon wysocicki nasuwa równiec pewne problemy interpretacyjne. UjCty W trój-
liWć, zawiera poWrodku swej kompozycji relief triumfuj>cego, tronuj>cego Chrystusa, ze
stopami wspartymi na fantastycznych bestiach. Po jego prawej stronie widnieje klCcz>ca
postać biskupa z kielichem (Ww. Norbert?) i druga figurka «- bez atrybutów (fundator lub
WwiCty) ~-- a po drugiej stronie scena Bocego Narodzenia. PoWród romaMskich tympanonów
W Polsce omawiany relief zdaje siC jakby nie wykazywać blicszych analogii. Moce najblicszy
- zarówno form> trójlistnego wykroju, jak i potraktowaniem reliefów _ zdaje siC być
tympanon w norbertaMskiej Wwi>tyni w Strzelnie, co wskazywać mogłoby na udział
warsztatu działaj>cego dla zakonu norbertaMskiego (atrybucja Z. Vwiechowskiego). Powi>-
zanie to moce wydawać siC przekonywaj>ce, jeWli weamiemy pod uwagC zwi>zki Wysocic
z fundacjami Odrow>ców (ich posiadłoWci rodowe), a W koMcu domyWlny w>tek ikono-
graficzny z patronem zakonu. Źatowanie koWcioła wysocickiego i jego romaMskiego wystroju
oscyluje od przełomu XII/XIII w. --- po ń ćwierć XIII w., co zreszt> przystaje do
ówczesnych inicjatyw fundacyjnych Odrow>ców (w tym pobliskiego konwentu norbertaMs-
kiego w Imbramowicach).

RomaMski koWciół w Wysocicach nie był jednak całkowicie odosobnion> monumental-
n> Wwi>tyni> wiejsk> tej epoki. W stosunkowo niewielkim oddaleniu, ale juc poza zasiCgiem
jurajskich Parków Krajobrazowych, zachowały siC inne grodowe Wwi>tynie romaMskic
wzniesione z ciosówŚ we wspomnianym juc Prandocinie oraz w żieble (datowane wczeWniejŚ
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a nalec>cych do WyposaceM grobów opackich. Szczególn> wartoWć maj> szcz>tki insygniów,
relikty dwóch pastorałów, z których zachowały siC elementy koWciane lub z rogu oraz
metaloweŚ fragmenty krzywaWni z głow> wCca i jabłkiem, nodus z fantastycznymi
zwierzCtami i skuwki z inskrypcjami. Najwacniejszym jednak znaleziskiem jest jedyny
W Polsce złoty kielich Wraz z paten>. jest to tzw. kielich podrócny (calíx zMaticus),
niewielkich rozmiarów, pozbawiony ornamentykiś ale na przynalecnej doM patenie znajduje
siC typowy dla tej grupy zabytków motyw błogosławi>cej dłoni, wyłaniaj>cej siC spoWród
obłoków. Źatacja tych zabytków, pochodz>cych z importu, Wskazuje na XI _ ń poł. XII
W. Z póaniejszego okresu (XII-XIII w.) pochodz> relikty stuły oraz manipularz, z haftem
o motywie Ýguralnym i aplikacjami na jedwabiu. Te ekskluzywne zabytki z okresu głCbokiego
Wredniowiecza zdeponowane zostały W skarbcu PaMstwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.

Z odnow> organizacji koWcioła W`Polsce i dziejami opactwa wi>ce siC jeszcze jeden
wacny zabytekŚ tzw. Sakramentarz Tyniecki, ozdobiony miniaturami, uznawany za dzieło
szkoły koloMskiej z ok. ńŃ6Ń-7Ń r. Obecnie znajduje siC W Bibliotece Narodowej W War-
szawie, Tegoę rodzaju zabytki nalec> u nas do wyj>tkowych rzadkoWci. Ale W zbiorach
klasztoru Imbramowickiego znajduje siC równiec zabytek z tej kategorii, oczywiWcie
nieporównanie skromniejszy. jest to antyfonarz zdobny romaMskimi jeszcze inicjałami.
jeden z nich, o motywie plecionki z lwem, mieWci postać biskupa. Tradycja miejscowa ł>czy
pochodzenie tego zabytku z osob> biskupa płockiego żedki (ok. ll6Ń-ń223), miniatury
jednak wydaj> siC być nieco póaniejsze -_ z około połowy XIII stulecia, przypominaj>ce
dzieła z krCgu skryptorium cysterskiego W Lubi>cu, W tym okresie aktywnego. Charakterys-
tyczne cechy to posługiwanie siC motywem taWmowej plecionki, stosowanie motywów
zoomorficznych, a W traktowaniu fałdów szat formowanie ich twarde i zygzakowate. O ile
mi wiadomo, zabytek imbramowicki nie został jeszcze gruntownie przebadany przez
specjalistów tej dziedziny. Źawniej nie znany, „odkryty” został W czasie konserwatorskiej
ewidencji zabytków W klasztormych zbiorach W koMcu lat szeWćdziesi>tych.

Wprawdzie W pierwszej połowie XIII Wieku na małopolskiej prowincji realizowano
jeszcze Wiele budowli W stylu romaMskim i W tradycji jego warsztatu, stosuj>c kubiczne
formy brył budowli, w>tki ciosowe (zwłaszcza na obszarach obfituj>cych W odpowiedni do
obróbki materiał), łuk półkolisty i detal zdobniczy przynalecny do repertuaru form
przyswojonych z kilku centrów sztuki zachodu i południa źuropy, ale jednoczeWnie pojawiły
siC juc pierwsze budowle W tzw. stylu przejWciowym, zapowiadaj>cym rozkwit gotyku.
Pierwsze realizacje odpowiadaj>ce tym tendencjom architektonicznym _ których istot> był
konstrukcyjny szkielet budowli (system przCseł, podpór, szkarp i sklepieM) oraz rozpow-
szechnienie w>tków ceglanych, przy trwałych jeszcze detalach romanizuj>cych _ pojawiły
siC W krCgu strzech działaj>cych na usługach klasztornych, głównie cysterskich. Wznosiły
one nie tylko budowle konwentualne, o cechach odpowiadaj>cych regułom zakonnym, ale
doWwiadczenia ich przenoszone były W szerszym krCgu. Oddziałały tuŚ produkcja (mocna
ucyć tego słowa) budulca W klasztornych cegielniach, wypracowywanie metod obróbki
i zasad konstrukcji, co póaniej stało siC domen> uniwersalistycznie Wyszkolonych warsz-
tatów cechowych, oraz współdziałanie rzemieWlników rócnej specjalnoWci.

Na omawianym obszarze nie mamy Wprawdzie przykładu takich realizacji o wiCkszej
skali, ale tu i ówdzie spotykamy skromne budowle lub fragmenty nowatorskich metod. żdy
problem pierwszej budowli ceglanej W Imbramowicach nie przedstawia sie jasno _ zwrócić
uwagC nalecy na koWciół wiejski W Rudawie, W obecnej postaci prezentuj>cy siC wyj>tkowo
malowniczo W wyniku Wielu faz rozbudowy, tworz>cy jedyny W swoim rodzaju harmonijny
i fascynuj>cy przykład ,,jednoWci W rócnoWci”.

KoWciół rudawski ma bardzo dawne tradycje. Istnieć miał jakoby przed r. ńń85, kiedy
wraz ze wsi> miał zostać podarowany kapitule krakowskiej. OczywiWcie z tego czasu nic siC
tu nie zachowało. Najstarsz> czCWci> obecnego koWcioła jest niewielkie prezbiterium,
wzniesione na rzucie zbliconym do kwadratu. jest ono Wymurowane starannie z ucyciem
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cegły Wi>zanej W tzw. układ wendyjski (schemat W licu muruŚ dwie wozówki _ główka), na
fundamencie kamiennym. Naroca nie s> oszkarpowane (pierwotnie nie było sklepienia),
lecz zgodnie z praktyk> ówczesnego warsztatu zaakcentowane płaskimi lizenami. Z detalu
zachował siC zarys zamurowanego, półkoliWcie zamkniCtego okna (jeszcze romanizuj>cego)
W Wcianie wschodniej, a ponadto fryz z cegieł ułoconych rCbem skoWnym (typowa dekoracja
w>tku ceglanego W tym okresie), Wreszcie proÝlowany kamienny gzyms cokołowy. Te
wszystkie elementy pozwalaj> datować najstarsz> czCWć koWcioła na około ń3ŃŃ r., co
pozwala uznać go za jedn> z najstarszych budowli ceglanych W Małopolsce. Swoistym
odpowiednikiem byłby znany koWciół W Zembocinie W Proszowskiem, powstały W orbicie
warsztatu norbertanów hebdowskich.

Około ń44Ń r. koWciół W Rudawie odnotowany był jako czCWciowo drewniany, tak wiCc
obecn> nawC zrealizowano nieco póaniej. Ciekawostk> s> liczne koliste dołki W dolnych
partiach murów prezbiterium, według tradycji miały one być wywiercone W trakcie
WwiCcenia mieczy przez rycerstwo, przed wyruszeniem na Wojenne wyprawy. Źrobny ten
szczegół przenosi nas W atmosferC zapomnianego obyczaju staropolskiego.

Źo niedawna uchodził uwagi drugi, doWć podobny W układzie koWciół W Sieciechowi-
cach W dolinie Źłubni, bCd>cy W obecnej postaci równiec dziełem kilku przekształceM,
głównie W dobie baroku. I tu przetrwało prawie kwadratowe prezbiterium, pozbawione na
zewn>trz pierwotnego detalu (mury zatynkowane, ich w>tki dot>d nie rozczytane). Sciany
prezbiterium s> zapewne kamienne, ich naroca Wspieraj> niewydatne prostopadłe szkarpy,
wnCtrze zaW nakrywa sklepienie krzycowo-cebrowe, spływaj>ce na ostrosłupowe Wsporniki.
Zachował siC tec ostrołukowy otwór tCczy. Za fundatora uchodzi Brandys, kawaler
maltaMski, W r. ń3ń2ś najstarsze Wzmianki archiwalne pochodz> z lat ń325-7.

Inny juc charakter posiada kolejny koWciół Wiejski legitymuj>cy siC Wredniowiecznym
rodowodem. KoWciół W Bolechowicach, Wzmiankowany równiec W wykazach z lat ń325-7,
W swych najstarszych partiach (prezbiterium i zakrystia) wzniesiony został dopiero W ń3ř3
r.ś dalsze partie Wznoszono kolejno W XV W. i póaniej. Budowa zapocz>tkowana została
bardzo ambitnieŚ fundator, biskup Piotr Wysz RadoliMski (póaniejszy biskup poznaMski),
zaplanował zapewne budowlC okazał> i kształtowan> juc W duchu póanogotyckim.
Węznoszono j> przy udziale wytrawnych budowniczych. Vwiadczy o tym Wysokie,
oszkarpowane prezbiterium zamkniCte Wielobocznie, sklepione krzycowo. W obszernej
zakrystii Wprowadzono sklepienie sieciowe, z cebrami spływaj>cymi na uskokowe wspor-
niki. WlszCdzie zwraca uwagC staranny w>tek ceglany (mury wi>zane na powszechny
W póanogotyckim warsztacie układ tzw. polski (powtarzalny schemat W licuŚ Wozówka
-- główka) z ucyciem kamienia. PodjCta zapewne WspółczeWnie budowa prostok>tnej nawy
prawdopodobnie uległa długotrwałej przerwie, jak Wwiadcz> o tym zrócnicowane w>tki
murów i detale, ale jej pierwotny zasiCg jest czytelny dziCki zachowaniu dwóch skoWnych
szkarp Wyznaczaj>cych zachodnie naroca gotyckiej budowli. Z detalu gotyckiego warto
wspomnieć ostrołukowy portal zakrystyjny, W którym zachowały siC gotyckie drzwi okute
skoWn> krat>, z herbami Ozoria i Leszczyc. Trzeba tu jeszcze nadmienić, ce Bolechowice,
pobobnie jak Rudawa, nalecały do uposaceM kapituły katedralnej W Krakowie, st>d tec
ówczesna opieka i inicjatywa o skali przekraczaj>cej mocliwoWci zwykłych wspólnot
paraÝalnych i ubocszych kolatorów. O wyposaceniu W dzieła sztuki bCdzie mowa póaniej.

UwagC poWwiCcić nalecy z kolei koWciołowi W Raciborowicach pod Krakowem,
usytuowanych blisko granicy omawianego chronionego obszaru. KoWciół ten W pewnym
sensie zasługuje na miano podrCcznikowego, nalecy bowiem do najbardziej charakterys-
tycznych budowli powstałych bezpoWrednio W krCgu mecenatu _Iana Źługosza, kanonika
krakowskiego i jednego z najblicszych współpracowników kard. Zbigniewa OleWnickiego.
T2ń niepospolita osobistoWć zapisała siC takce W dziejach architektury szeregiem fundacji
i inicjatyw budowlanych, przy których realizacji czynny był _ przynajmniej W znacznej
mierze __ ten sam Warsztat, działaj>cy według konkretnych i powtarzalnych metod
i wzorców oraz posługuj>cy siC jednolitym zestawem architektonicznego zdobnictwa.
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mierze __ ten sam Warsztat, działaj>cy według konkretnych i powtarzalnych metod
i wzorców oraz posługuj>cy siC jednolitym zestawem architektonicznego zdobnictwa.



Stosuj>c W zasadzie typowe wówczas rozwi>zania plastyczno-przestrzenne, Warsztat
,,długoszoWski” stosował W>tek murów ceglanych (z ucyciem kamienia), o starannych
fakturach układanych podług w>tku ,,polskiego”, wprowadzaj>c dekoracje Wcian motywami
rombowymi z cegieł-zendrówek, zatynkowanych blend i fryzów. Bogate było tec wyposace-
nie W detal kamieniarski, gdzie do najbardziej charakterystycznych motywów nalecały
portalowe obramienia uskokowo-sehodowate, wzbogacone krzycuj>cym siC laskowaniem,
towarzysz>ce ostremu łukowi. Żormy te zwane s> potocznie ,,długoszowymi”, chociac ich
geneza jest WczeWniejsza, a ich rozpowszechnienie po połowie XV W. przekraczało
inicjatywy fundacyjne Źługosza.

KoWciół W Raciborowicach, wzniesiony W latach ń46Ń-76, oparty jest o program typowej
Wwi>tyni jednonawowej wykształcony jeszcze W XIV W. Prezbiterium zamkniCte Wcian> prost>
(budowC rozpoczCto WczeWniej od reszty, lecz całoWć jest jednolita), nakrywa sklepienie
krzycowo-cebrowe, prostok>tna nawa nakryta jest stropem. W starannie WykoMczonych
Wcianach ucyto proÝlowanych i formowanych cegieł, wspomnianych dekoracji z zendrówek,
fryzów ułoconych rCbem skoWnym i gładkich wgłCbnych fryzów tynkowanych. Źetale
kamieniarskie to Wspomniane portale sehodowate, liczne kartusze z herbem Wieniawa Jana
Źługosza, takce na zwornikach sklepiennych (gdzie WystCpuje tec herb kapituły krakowskiej).
Wystroju dopełnia płaskorzeabiona tablica erekcyjna z reliefem patronki koWcioła Ww.
Małgorzaty, inskrypcj> i herbami. KoWciół raciborowicki posiada oddzieln> dzwonnicCz na
murowanej, gotyckiej czCWci przyziemnej, zdobnej skromnym kamiennym portalem, wznosi
siC konstrukcja drewniana, W swej formie zniekształcona jednak przed około stu laty.

jest na omawianym terenie jeszcze kilka murowanych koWciołów z doby gotyku, lecz
zachowały siC W stanie silnie przekształconym. Tu nalecy koWciół W miasteczku Skała, do
niedawna niedostrzegany W opracowaniach mówi>cych o architekturze Wredniowiecznej.
Nie Wyrócnia siC bowiem ani wielkoWci>, ani bogactwem, a brak detalu stylowego utrudnia
datowanie. Pierwotny koWciół powstał tu zapewne W pocz>tku XIV W., był wymieniany
W wykazach z ń325 r. Około r. ń44Ń pozostawał pod patronatem klasztoru klarysek
W Krakowie (co wi>zało siC z ich posiadłoWciami siCgaj>cymi nadaM ksi>cCcych W czasach
ksiCcnej Salomei i pobytem mniszek W żrodzisku) _ był Wówczas czCWciowo murowany,
a czCWciowo drewniany. Póaniejsze Wizytacje mówi> juc o Wwi>tyni murowanej W całoWciś
koWciół ten ulegał pocarom dwukrotnieŚ W ń737 i ń763 r., kiedy spłon>ł wraz z całym
miasteczkiem. Obecn>, niemal bezstylow> postać (z wyj>tkiem rozbudowy najnowszej)
odnieWć nalecy do schyłku XVIII W. jednak W czasie wiCkszego remontu W ńř6Ń r.
ujawniono Wiele szczegółów rzucaj>cych Wwiatło na postać Wwi>tyni u schyłku Wrednio-
wiecza. KoWciół wzniesiony jest z miejscowego kamienia łamanego, co utrudnia datowanie
w>tków. Z pewnoWci> najstarsz> czCWci> jest prezbiterium zamkniCte trójbocznie, od-
znaczaj>ce siC jednak wyraan> nieforemnoWci>, a do tego W stosunku do zapewne póaniejszej
nawy (po połowie XV W.) silnie skrzywion> osi> wzdłucn>. Poza zakrysti> koWciół nigdy nie
posiadał sklepieM, brak bowiem jakichkolwiek ich Wladów. Badania ujawniły jednak zarysy
pierwotnych ostrołukowych okien i inne jeszcze szczegóły, które W trakcie remontu mocna
było po czCWci eksponować W nowo załoconych tynkach.

Niejednolity W swym obecnym wygl>dzie koWciół W Czernichowie nad Wisł> Wznoszono
W kilku etapach. Najstarsze Wzmianki pochodz> z pierwszej połowy XIV W., lecz zachowane
prezbiterium o cechach gotyckich trudne jest do dokładniejszego datowania. jest ono bardzo
małych wymiarów, na zewn>trz zamkniCte Wielobocznie, oszkarpowane, z póaniejszym
sklepieniem. Z gotyckich szczegółów zachowała siC WłaWciwie tylko blenda po zamurowanym
ostrołukowym oknie. Korpus rozbudowany był co najmniej dwukrotnieŚ zapewne jego
Wschodnia, WCcsza czCWć nalecy do Wredniowiecznego programu, lecz pewnie nie dopełnionego
pocz>tkowo, gdyc Wzmianki z ń44Ń r. wymieniaj> koWciół murowano-drewniany.

Skromny, bezwiecowy koWciół murowany z XV W. istniał tec W Sułoszowej, lecz został
całkowicie przebudowany W XIX Wieku i rozebrany po uszkodzeniach W czasie pierwszej
wojny Wwiatowej. Nie zachowały siC po nim ani pomiar, ani bardziej czytelne fotograÝe.
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OczywiWcie nieporównywalnie wiCkszej skali przedsiCwziCciem była gotycka przebudo-
wa TyMca dokonana na pozostałoWciach koWcioła i klasztoru romaMskiego, omówionego na
pocz>tku rozdziału. Budowla gotycka zachowana jest w wiCkszoWci do dzisiaj, choć jej cechy
stylowe uległy zatarciu w póaniejszej barokizacji, a czCWciowo ruinie. TC fazC budowlan>
historii TyMca okreWla siC ogólnie na wiek XV, chociac jest rzecz> oczywist>, ce prace
w opactwie prowadzone były ustawicznie przez długi czas.

żotycki koWciół _ znacznie obszerniejszy od pierwotnej romaMskiej bazyliki _ obej-
,muje czteroprzCsłowe prezbiterium zamkniCte od wnCtrza trójbocznie, trójprzCsłowy korpus
nawowy z czwartym w>skim przCsłem z wiecami w narocach. jednak po kolejnych
przebudowach cechy architektury gotyckiej zostały zatarte. Z detalu przetrwały zaledwie
dwa ostrołukowe okna w prezbiterium z kamiennymi maswerkami i ostatnio odsłoniCty
fragment gotyckiego portalu W fasadzie wiecowej.

W XV wieku ukoMczono równiec gotycki kompleks przyległego klasztoru z wiryda-
rzem otoczonym krucgankami sklepionymi krzycowo-cebrowo. Z wnCtrz gotyckich za-
chowały siC trzy ramiona krucganku (czwarte ostatnio zrekonstruowano) i ci>g pomiesz-
czeM od wschodu, w tym dawny kapitularz, otwarty do krucganku szerok> ostrołukow>
arkad>. W dobie gotyku powstały dalsze zabudowania (w tym budynek tzw. opatówki),
póaniej przekształcone, oraz załocenie obronneś klasztor był bowiem inkastełowany i ten
jego charakter utrzymał siC do koMca XVIII w.

Wspominaj>c o fundacji imbramowickiego konwentu norbertaMskiego nadmieniłem
o gotyckiej „ceglanej” fazie tamtejszego koWcioła, dawniej nie znanej badaczom. W czasie
prac na pocz>tku lat siedemdziesi>tych stwierdzono w obrCbie Wcian obecnego prezbiterium
i nawy (ł>cznie z oratorium) obecnoWć gotyckich murów ceglanych wi>zanych w układ
,,polski”. W zamkniCciu prezbiterium odnaleziono tec trzy duce ostrołukowe okna
(zamurowane). Hanna PieMkowska w swej rozprawie o „fabryce” koWcioła i klasztoru
imbramowickiego sugeruje, ce te partie murów mogły powstać w XIV w., lecz rozpoczCty
wówczas program budowy nie został dokoMczony. Źrugi etap mógł nast>pić dopiero po
ń485 r. (powrót mniszek po czasowym opuszczeniu Imbramowic). W tej kolejnej fazie
posługiwano siC budulcem kamiennym, takie bowiem partie murów wystCpuj> powycej
w>tku ceglanego. I ta póanogotycka faza budowy nie pozostawiła jednak stylowego detalu.

Przechodz>c do omawiania koWciołów drewnianych, przenosimy sw> uwagC na
dziedzinC o szczególnym znaczeniu dla identycznoWci polskiego krajobrazu kulturowego.
Źlatego temat ten wymaga pewnych uwag wprowadzaj>cych.

W perpektywie historycznej budownictwo drewniane jawi siC nam jako nieodł>czny
element polskiego pejzacu i takim było w rzeczywistoWciŚ obÝte niegdyW zasoby naturalne
budulca drzewnego, łatwoWć jego pozyskiwania i obróbki sprawiały, ic budownictwo to było
na naszym obszarze kulturowym rodzime od czasów prehistorycznych i przez wiele stuleci
zaspokajało potrzeby społeczeMstwa. I w tej panoramie równiec koWcioły drewniane _ obok
wzorców monumentalnych przeszczepianych i przyswajanych na naszym terenie _ poja-
wiać siC musiały od samego pocz>tku, wraz z rozwojem struktur społecznych powstaj>cego
paMstwa i jego koWcielnej organizacji. Przewacaj>ca na naszym obszarze kulturowym
konstrukcja zrCbowa znalazła i tu swe zastosowanieś tak wiCc rzec mocna, ic na charakter
polskiego koWcioła drewnianego złocyły siCŚ b>da co b>da importowana funkcja, zdeter-
minowana potrzebami liturgii i rodzima konstrukcjaś o dalszych przeobraceniach decydo-
wały juc kolejne uwarunkowania, jak warsztatowa perfekcja, zwłaszcza w dobie Wrednio-
wiecznego uniwersalizmu zawodowego, lokalne tradycje i odwzorowania, wreszcie reÝeksy
kolejnych przemian stylowych, choć te ostatnie drewno przyjmowało opornie wobec
własnych wymogów konstrukcyjnych.

Niestety nie wiemy, jak wygl>dały pierwsze koWcioły drewniane na naszych ziemiachś
najstarsze zachowane budowle pochodz> dopiero z zaawansowanego XV W. O zaniku
dawniejszych decydowało zapewne zucycie budulca, a moce prymitywizm i niedoskonałoWć
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Przechodz>c do omawiania koWciołów drewnianych, przenosimy sw> uwagC na
dziedzinC o szczególnym znaczeniu dla identycznoWci polskiego krajobrazu kulturowego.
Źlatego temat ten wymaga pewnych uwag wprowadzaj>cych.

W perpektywie historycznej budownictwo drewniane jawi siC nam jako nieodł>czny
element polskiego pejzacu i takim było w rzeczywistoWciŚ obÝte niegdyW zasoby naturalne
budulca drzewnego, łatwoWć jego pozyskiwania i obróbki sprawiały, ic budownictwo to było
na naszym obszarze kulturowym rodzime od czasów prehistorycznych i przez wiele stuleci
zaspokajało potrzeby społeczeMstwa. I w tej panoramie równiec koWcioły drewniane _ obok
wzorców monumentalnych przeszczepianych i przyswajanych na naszym terenie _ poja-
wiać siC musiały od samego pocz>tku, wraz z rozwojem struktur społecznych powstaj>cego
paMstwa i jego koWcielnej organizacji. Przewacaj>ca na naszym obszarze kulturowym
konstrukcja zrCbowa znalazła i tu swe zastosowanieś tak wiCc rzec mocna, ic na charakter
polskiego koWcioła drewnianego złocyły siCŚ b>da co b>da importowana funkcja, zdeter-
minowana potrzebami liturgii i rodzima konstrukcjaś o dalszych przeobraceniach decydo-
wały juc kolejne uwarunkowania, jak warsztatowa perfekcja, zwłaszcza w dobie Wrednio-
wiecznego uniwersalizmu zawodowego, lokalne tradycje i odwzorowania, wreszcie reÝeksy
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pierwotnych konstrukcji. Nowo wypracowane metody rozpowszechniły siC dopiero w zawo-
dowych warsztatach cechowych w okresie znamiennych przeobraceM społeczno-ekonomicz-
nych ugruntowanych od XIV w.

Na podstawie statystycznych danych aródłowych przyj>ć nalecy, ce w pierwszej połowie
tego stulecia na interesuj>cym nas terenie istniało bardzo wiele drewnianych koWciołów.
Z kolei dane z drugiej połowy XV w. (m. in. zawarte w Liber benCÝcaorum J. Źługosza,
wymieniaj>ce nawet budulec Wwi>tyM) pozwalaj> na bardziej szczegółow> ich listC. Tak wiCc
istniały tu wówczas conajmniej 22 (ń) koWcioły drewniane, w tym wŚ żiebułtowie,
Imbramowicach (fara), Jangrocie, Jerzmanowicach, Korzkwi, Krzeszowicach, Liszkach,
Minodze, Modlnicy, Nowej żórze, Paczółtowicach, Przegini, Racławicach, Regulicach,
Rybnej, S>spowie, Smardzowicach, Ulinie Wielkiej, Zadrocu, Zalasie i Zielonkach. Istniej>ce
wówczas koWcioły murowano-drewniane wzmiankowałem wczeWniej. ŹziW w wymienionych
miejscowoWciach zachowało siC zaledwie piCć drewnianych Wwi>tyM (a szeWć _ licz>c
przeniesiony ze Smardzowic do Mostka), lecz ani jedna nie siCga czasów Źługosza.

Jednakce badania prowadzone nad drewnian> architektur> sakraln> w Polsce pozwoliły
na konstatacje w zakresie wygl>du, konstrukcji i detali gotyckich koWciołów, w Wwietle których
małopolski koWciół drewniany w XV wieku, w obliczeniu uniwersalistycznych tendencji
społeczno-ekonomicznych (system cechowyl), rysuje siC jako typowy, wznoszony według
powtarzalnego wzorca. Taki typowy koWciół był w zasadzie dwuczłonowy, złocony z szerszej,
czworobocznej nawy i wCcszego prezbiterium, które _ zapewne pocz>tkowo czworoboczne
_ przyjCło W tym okresie w wiCkszoWci wieloboczne zamkniCcie. KoWcioły te były pierwotnie
bezwiecowe i pocz>tkowo pozbawione przybudówek, z których najwczeWniej pojawiła siC
zakrystia, przybudowana do prezbiterium od północy (koWciół był bowiem zawsze orien-
towany), staj>c siC elementem ,,obowi>zkowym”. Taka koncepcja była WciWle funkcjonalna.

Okna umieszczane były wył>cznie od południa (niekiedy dodatkowe we wschodniej
Wcianie prezbiterium), wejWcia z reguły wprowadzono dwaŚ do nawy od południa i od
zachoduś zakrystia dostCpna była pocz>tkowo wył>cznie z wnCtrza, z prezbiterium.
WnCtrza nakrywały stropy płaskie.

Opisane tu typowe cechy ulegały w ci>gu XV w. ulepszeniom powtarzanym
W skupiskach regionalnych. Źla konstrukcji istotne było zespolenie obu głównych członów
budowli, co uzyskiwano _ w streÝe poddasza _ przez wprowadzenie jednolitej, odpornej
i usztywnionej na osi wzdłucnej wiCaby dachowej, wypracowanej w warsztatach zawodo-
wych „buclarzy”, opartej o typ wiCzarów tzw. storczykowych. W Małopolsce przewacył typ
nazwany ,,wiCabowo-zaskrzynieniowymę”, o ci>głej wiCabie z jednakowymí wiCzarami
o rozstawie krokwi odpowiadaj>cym szerokoWci prezbiterium. Krokwie w nawie wspierały
siC na nadwieszonych podci>gach w tzw. zaskrzynieniach, załoconych w przedłuceniu Wcian
czCWci kapłaMskiej. KonstrukcjC usztywniały zastrzały w formie krzycy Ww. Andrzeja.
Sylweta dachu, o kalenicy wspólnej nad obu czCWciami, była smukła, a strome połacie
dachowe uzyskiwały charakterystyczne załamanie nad naw> na skutek złagodzenia spadku
nad skrajnymi partiami nawy, nad owymi zaskrzynieniami.

Obok smukłej sylwety gotycki charakter podkreWlał stylowy detal, obejmuj>cy głównie
wykroje otworów wejWciowych i okiennych, arkad oraz obróbkC elementów ciesielskich
pokrewn> detalowi kamieniarskiemu (proÝlowanie i fazowanie). Podstawowy repertuar
form to łuk ostry, ale takce rócne modyÝkacjeŚ wykrój WciCty, trójliWć czy bardzo
W póaniejszym czasie popularny w formie tzw. oWlego grzbietu, o rócnych proporcjach
wykroju, niekiedy podwojonego.

Taki powszechny model gotyckiego koWcioła drewnianego, Ń wysokiej zarazem jakoWci
technicznej, Wznoszono masowo u schyłku XV w-., a takce w pierwszej ćwierci XVI w., bez
zasadniczej modyÝkacjiś tak wiCc trwanie gotyku w drewnianej architekturze sakralnej
uległo znacznemu przedłuceniu, a sporadycznie rozci>gnCło siC nawet na póaniejszy okres.
Źlatego uwacam za niezbCdne wymienienie tu istniej>cych na omawianym terenie
„gotyckich” koWciołów drewnianych, mimo ich stosunkowo póaniej daty budowy.
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W Racławicach Olkuskich zachował siC koWciół wzniesiony W ń5ńń r., który uznać
mocna nie tylko za modelowy przykład omówionego gotyckiego wariantu zrealizowanego
Według systemu wiCabowo-zaskrzynieniowego, ale zarazem za egzemplarz bogato wyposa-
cony W detal stylowy. Nalec> tuŚ wykrój tCczy o łuku zaostrzonym, jeden z portali
ostrołukowy o dekoracji z motywem sznurowym (na drzwiach zachowane ozdobne,
gotyckie okucia kowalskie), dwa inne wyciCte W łuk oWlego grzbietuś podobny wykrój
posiadaj> obramienia okienne. Źo raczej odosobnionych szczegółów nalecy zewnCtrzny
system zaczepów o charakterze sfazowanych kroksztynów, zespalaj>cych krokwie z trama-
mi, co sporadycznie wystCpuje przy najstarszych znanych nam koWciołach. żotycka
budowla zachowała siC WiCc W całoWci. Póaniejsze dodatki to niska wieca konstrukcji
słupowo-ramowej, nie przekraczaj>ca sw> wysokoWci> kalenicy wyniosłego dachu, oraz
wiecyczka na sygnaturkC. Te uzupełnienia pochodz> z XVIII wieku.

Źrug> dobrze zachowan> gotyck> Wwi>tyni> odpowiadaj>c> omówionemu schematowi
jest koWciół W Paczółtowicach, zbudowany W latach ń5ń8-2Ń. I tu znajdujemy analogiczne
jak W Racławicach detale styloweŚ ostrołukowy wykrój tCczy, portale i okna wyciCte W łuk
oWlego grzbietu. W drzwiach do zakrystii zachowały siC współczesne budowie drzwi celazne,
okute listwami, ze starym zamkiem. Wieca koWcioła dobudowana została około połowy
XVIII W., wieMczy j> namiotowy daszek mansardowy zakoMczony kopułk>. Trzeba tutaj
dodać, ce zarówno W Paczółtowicach, jak i W Racławicach przetrwało cenne wyposacenie
WnCtrz, W tym wiele zabytków sztuki Wredniowiecznej, którym poWwiCcimy uwagC W dalszej
czCWci wywodu. Tu jeszcze warto wspomnieć, ce istniała praktyka wtórnego ucytkowania
przydatnych przy kolejnych budowach elementów ciesielskich pochodz>cych ze starszych,
rozbieranych budowli. I takŚ W Iwanowicach przetrwał ostrołukowy portal (z budowli
wzniesionej W ń4Ń8 r.?), a nawet niektóre elementy storczykowej wiCaby gotyckiej,
zastosowane ponownie W budowli realizowanej W ń745 r.

W dobie Wredniowiecza wyposacenia WnCtrz koWcielnych odpowiadały Wcisłym regułom,
wi>c>cym siC z jednej strony z potrzebami kultu i liturgii, z drugiej z równie Wcisłymi
zasadami formalnymi steruj>cymi sztuk> sakraln>. Powstawała ona przede wszystkim
W krCgu elitarnego mecenatu Wrodowisk dworskich i monastycznych, a W póanym
Wredniowieczu głównie W zawodowych warsztatach cechowych. OczywiWcie inna była skala
sztuki tworzonej dla Wwi>tyM pozostaj>cych pod szczególnie mocnym mecenatem i dla
wybranych zgromadzeM zakonnych, bCd>cych W szerokich koneksjach ze swymi wiod>cymi
oWrodkami _ a inna W szeregowych koWciołach paraÝalnych.

Podstawowym elementem wyposacenia typowego koWcioła był oczywiWcie ołtarz _ stół
oÝarny, a takce miejsce przechowywania sanctissimum (niekiedy W koWciołach murowanych
_ tabernakulum Wciennie). W paraÝalnych koWciołach dochodziła chrzcielnica. Ołtarz to
przede wszystkim kamienna lub murowana mensa, gdzie W płycie Wierzchniej umieszczano
portatyl z relikwiami. Retabula stanowiły W zasadzie wtórne uzupełnienie, a ich rozwój
prowadził ku Wykształceniu siC ołtarzy skrzydłowych. W zalecnoWci od stosunków panuj>-
cych W poszczególnych oWrodkach warsztatowych, ołtarze takie były malowane lub
rzeabione. W krCgu sztuki warsztatów krakowskich (obsługuj>cych nawet odległe obszary)
od XV wieku równolegle rozkwitało malarstwo tablicowe i rzeaba Ýguralna. TwórczoWć
opierała siC zarówno na ustalonej technologii (jeWli chodzi o malarstwo, była to technika
temperowa na gruncie kredowym z ucyciem złota lub laserowanych innych metali, głównie
srebra i cyny), jak tec na Wcisłych prawidłach ikonograÝi, co dotyczyło formalnego sposobu
przedstawiania postaci i scen, ich identyÝkacji i poprawnoWci przedstawienionej. W tych
Warunkach przemiany stylowe nastCpowały powolnie, rosła natomiast perfekcja wykonania,
uzyskuj>c wysoki poziom artystyczny, choć nie bez narastania okresowo zjawiska rutyniza-
Cji. Warsztaty cechowe posługiwały siC przy tym wzornictwem graÝcznym, co pozwala
lepiej Wledzić drogi inspiracji sztuki rodzimej, ułatwia dziW uWciWlenie datowania i obserwacjC
wzajemnych relacji dzieł, ac po sugestie wspólnego autorstwa. Wprawdzie archiwalia
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przekazały nam Wiele imion i danych dotycz>cych konkretnych mistrzów, lecz tylko bardzo
niewiele z nich da siC powi>zać z konkretnymi zabytkami, których znaczna wiCkszoWć
pozostaje anonimowa. Niekiedy sugestie Wspólnego autorstwa okreWlane bywaj> umownym
mianem tak postrzeganego konkretnego mistrza, przy czym miano takie przyjmowane
bywa od najbardziej reprezentatywnego zabytku.

Obok malarstwa sztalugowego rozwijało siC malarstwo Wcienne, Wykonywane równiec
głównie przez rzemieWlników zrzeszonych W cechach. Ale działali tec malarze zakonni,
a W wielu przypadkach autorami dekoracji byli malarze wCdrowni, przenosz>cy doWwiad-
czenia oraz impulsy artystyczne z bardziej rozwiniCtych Wrodowisk. Tak docierały na nasz
teren impulsy sztuki włoskiej, czeskiej, południowoniemieckiej itp. Omówimy zatem zabytki
malarstwa Wciennego W pierwszej kolejnoWci.

Pewne cechy nawi>zuj>ce do malarstwa włoskiego Trecenta, przejawiaj>ce siC
W stosowaniu motywów perspektywicznej iluzjonistycznej architektury, daj> siC zauwacyć
W skromnej dekoracji malarskiej odsłoniCtej i konserwowanej W ńř62 r. W prezbiterium
koWcioła W Bolechowicach. jak była o tym mowa, ta najstarsza czCWć koWcioła wzniesiona
została W ń3ř3 r. z fundacji biskupa Wysza, co przypomina jego herbŚ Leszczyc (Bróg),
umieszczony na jednym z kartuszy fryzu stanowi>cego osnowC kompozycji, W której tarcze
herbowe WystCpuj> przemiennie z liWciastymi zacheuszami (krzycami konsekracyjnymi).
Polichromia ta powstała jednak nieco póaniej _ około r. l-4ń-ńŃ-2Ń, o czym zdaj> siC takce
Wwiadczyć kolejne herbyŚ Romany i Osoria, dotycz>ce rodów, do których nalecało kilka
okolicznych wsi W tych właWnie latach. Niejako kulminacj> kompozycji s> dwie sceny
Ýguralne na Wcianach zamkniCcia prezbiterium, przedstawiaj>ce Ukrzycowanie i Ww.
Krzysztofa z Źzieci>tkiem jezus. Niestety te dwa obrazy zachowały siC W stanie zaledwie
umocliwiaj>cym czytelnoWć.

Malowidła o kompozycji obejmuj>cej luane „obrazy” przetrwały W stanie szcz>t-
kowym takce W niedalekiej Rudawie. I tu odkryto po ostatniej wojnie relikty polichromii na
Wcianach prezbiterium, owej najstarszej czCWci koWcioła, któr> datowaliWmy na około r. ń3ŃŃ.
Na wiek XIV mocna ostrocnie datować luan> kwaterC z postaci> nie zidentyÝkowanej
WwiCtej, natomiast inne relikty zrz>dzeniem losu przekazały nam dokładny czas ich
wykonania. Na Wschodniej Wcianie widnieje bowiem sporej wielkoWci data ,,l476” wymalo-
wana sangwin>. Ale niestety nikłe s> szcz>tki towarzysz>ce dacie malowidłaś była to
zapewne nadnaturalnej wielkoWci postać Ww. Krzysztofa, wystCpuj>ca W wielu dekoracjach
malarskich tego czasu. Tu tec zachowały siC fragmenty ci>głego motywu odcinaj>cego
doln> strefC niezachowanej kompozycji, W postaci aniołka podtrzymuj>cego draperiC
_ i taki motyw znamy z kilku innych małopolskich dekoracji malarskich datowanych na
wiek XV. Wspomniana konkretna data pozwoliła natomiast na próbC okreWlenia okoliczno-
Wci powstania dekoracji W RudawieŚ W tym czasie proboszczem był ks. _jan Morsztyn
z Krakowa, prawdopodobnie zamocny fundator, który zmarł przed r. ń4řŃ. Z innych
przekazów archiwalnych dowiadujemy siC, ce wykonawc> jego testamentu był blicej
nieokreWlony malarz Stanisław, co z kolei pozwala na domniemanie o jego udziale
W pracach. Niestety na tym koMcz> siC dociekania. Malarzy krakowskich o tym imieniu
było ówczeWnie kilku, a trudno stawiać hipotezC identyfikuj>c> twórcC malowideł W Ruda-
wie np. z najsłynniejszym z nich _ malarzem Stanisławem Starym, niew>tpliwie
nalec>cym do najwybitniejszych twórców W tych latach.

WiCcej, chociac równiec reliktów, zachowało siC W opactwie tynieckim. To co
przetrwało do dzisiaj, nalecy jednak juc do schyłkowej fazy gotyku. Uwaga nasza zwraca siC
przede Wszystkim ku wnCtrzu dawnego kapitularza, otwartego szerok> arkad> do krucgan-
ka. Z malowideł gotyckich (po czCWci pokrytych póaniejszymi, barokowymi) odsłoniCte
zostały fragmenty cyklu Wielokwaterowego, który dawniej próbowano interpretować jako
dotycz>cy Ww. Korbiniana. Zachowane kwatery ukazuj> wprawdzie Ww. Pustelnika, inne
jednak z pewnoWci> Ww. Benedykta. Widzimy tec scenC Ucieczki do źgiptu, Wreszcie
motywy architektoniczne i roWlinne. Malowidła te powstały juc zapewne W pocz>tku XVI W.
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Inny fragment, na Wcianie krucganka obok arkady otwartej do wnCtrza kapitularza, to
Wielowierszowa inskrypcja oraz tarcza z insygniami pogrzebowymi, co miało zwi>zek
z pochówkami zakonników W krucgankach oraz odczytywaniem W kapitularzu modlitw za
zmarłych. I to malowidło pochodzi z pocz>tku XVI stulecia.

W samym koWciele zachowała siC W prezbiterium duca kompozycja, przedstawiaj>ca
Pochód i Pokłon Trzech Króli, bCd>ca samodzielnym obrazem, jak siC okazuje _ wotyw-
nym, fundowanym przez opata Stanisława Baranowskiegoś fundator jest przedstawiony na
obrazie wraz z imieniem umocliwiaj>cym identyfikacjC. Malowidło to mocna zatem
datować doWć dokładnie na około ń5ń2 r. Źodatkowym spostrzeceniem jest praw-
dopodobieMstwo odwzorowania układu postaci na graÝce Źürera (z ń5Ń5 r.), co zreszt>
potwierdza powszechne posługiwanie siC wzornictwem graÝcznym. Źürerowska graÝka
była doWć popularna.

W TyMcu zachowały siC równiec _ choć obecnie niedostCpne _ reszty malowideł
ornamentalnych W postaci fryzu podstropowego o motywie schematycznych rozet, wykona-
nych przy ucyciu szablonów. Malowidło to uzupełniało dekoracjC we wspomnianym
kapitularzu W okresie poprzedzaj>cym póaniejsze zasklepienie tego pomieszczenia. ŹziW
przetrwało W pachach sklepieM dostCpnych ze strychu. W okresie odkrycia (lata szeWć-
dziesi>te) W gruzie odnaleziono takce reszty desek polichromowych z pierwotnego stropu,
pokrytych podobnym motywem rozetowym, wykonanym przy ucyciu patronów (za-
chowane fotograÝe).

I jeszcze jeden zabytek malarstwa Wciennego W TyMcu zasługuje na uwagC. W znanym
nam juc kapitularzu znajduje siC szczególnej urody malowidło przedstawiaj>ce MatkC
Bosk> z Źzieci>tkiem W półÝgurze, stanowi>ce kopiC znanego, otoczonego wielowiekowym
kultem obrazu Matki Boskiej Zbracławskiej. Czeski oryginał pochodzi z XIV W., jednakce
tyniecka kopia powstała dopiero po r. ń66ń, to jest po okresie, gdy oryginał odnowiony
został z pewnymi zmianami. I te WłaWnie dodatki powtarza nasza kopia, która zachowuj>c
WciWle ikonograÝC gotyckiego pierwowzoru jest właWciwie zabytkiem nowocytnym. Przyto-
czyłem go jednak tutaj, z racji swych Wredniowiecznych koneksji ukazuj>cych skom-
plikowane niekiedy wCdrówki typów i motywów, jak tec kultu, przenoszonego W na ogół
wiernych kopiach. Tu jeszcze dodać trzeba, ce malowidło tynieckie przeniesiono niedawno
na nowe tworzywo i umieszczono W innym miejscu, aby odsłonić znajduj>ce siC pod nim
starsze freski.

Reliktom gotyckich malowideł Wciennych na omawianym obszarze poWwiCciłem
W naszych rozwacaniach stosunkowo duco uwagi, czyni>c to dla podkreWlenia szczególnej
roli i znaczenia tej grupy zabytków, nalec>cych juc do rzadkoWci W skali ogólnokrajowej.

Z kolei uwagC poWwiCcić nalecy dziełom malarstwa sztalugowego, które wprawdzie tec
zachowały siC W skromnej iloWci, ale W wielu wypadkach s> to zabytki bardzo cenne, a ich
problematyka kryje W sobie wiele intersuj>cych aspektów. żotyckie zabytki malarstwa
przechowywane s> W Rudawie, Modlnicy, Paczółtowicach, Racławicach, Zańasie,_]angrocie
i Smardzowicach, a do niedawna takce W Naramie.

Najstarszym dziełem jest obraz Matki Boskiej z Źzieci>tkiem W Rudawie, datowany na
około ń45Ń r. Przedstawia on MaryjC W półÝgurze, z błogosławi>cym Źzieci>tkiem. jest to
gotycka wersja bizantyMskiej Hodegetrii, rozpowszechniana jako Wizerunek kultowy, znany
z doWć ducej liczby pokrewnych egzemplarzy. jeszcze przed ostatni> wojn> liczba znanych
zabytków tego typu nie była znacznaś okreWlano je umownym mianem ,,Matki Boskiej
W typie Źoudlebsko-Piekarskim”, co odnosiło siC do dwóch najbardziej przebadanych
egzemplarzy (W czeskich Źoudlebach i Piekarach Vl>skich _ obecnie W katedrze W Opolu).
jednakce powojenne odkrycia (spod przemalówek i póaniejszych przystrojeM) ujawniły
bardzo wiele dalszych charakterystycznych tego typu obrazów, stawiaj>c ich zagadnienie
W Zupełnie W nowym WwietleŚ zarówno co do technologii kopiowania, jak tec i_ mocna tak
Zaryzykować _ co do reguły ich wystCpowania, zwłaszcza na terenie Małopolski. WWród
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tych dzieł, zreszt> Wykazujacych prawie wyrównany, Wysoki poziom jakoWci, znalazła siC
Madonna z Rudawy, obraz otoczony miejscowym kultem, ale do niedawna przemalowany
i pokryty póaniejszymi sukienkami i ozdobami.

Obraz W Rudawie nalecy do najstarszych W tej grupie, a ponadto do najkosztowniej-
szychŚ jego tło pokrywa bowiem złoto płatkowe, W przeciwieMstwie do Wielu innych
podobnych obrazów, gdzie złote tła uzyskiwano przez laserunki na innych metalach.
Źelikatnie malowany obraz rudawski nalecy do klasyków typu.

Źruga małopolska Hodegetria znajduje siC W Modlnicy. I tu najnowsza historia jest
analogiczna. Łaskami słyn>cy obraz Matki Boskiej Modlnickiej, czCWciowo przemalowany,
zakrywały do niedawna póaniejsze sukienki i korony. Po odsłoniCciu i usuniCciu przemaló-
wek ukazał siC obraz aczkolwiek typowy, ale równiec wysokiej klasy artystycznej
i szczególnej piCknoWci. Jako czas powstania przyjCto drug> połowC XV W., z tym, ic
W trakcie konserwacji zachowano zmienion> W XVI W. tłoczon> W gruncie ornamentykC
nimbów, uznaj>c ten dodatek za estetyczny, zaW ewentualn> rekonstrukcjC gładkiego tła
z puncowaniem lub rytami (podobnie jak W Rudawie) za niewłaWciw>. Obraz W Modlnicy
cieszy siC nadal kultem, a jego obecna ekspozycja W ołtarzu umocliwia ukazanie zarówno
W sukienkach, jak tec W warstwie malowidła.

Źo najpiCkniejszych zabytków gotyckiego malarstwa tablicowego, i to nie tylko na
jurajskiej enklawie, nalecy tryptyk W Paczółtowicach, powstały miCdzy r. ń46Ń-7Ń. Jerzy
żadomski, autor najnowszego studium małopolskiego malarstwa tablicowego, poWwiCcaj>c
mu Wiele uwagi, uWciWlił nawet to datowanie na połowC dekady. Tryptyk paczółtowicki
nalecy do tej grupy stosunkowo wczesnych ołtarzy skrzydłowych, które nie posiadały
predelli ani zwieMczenia, tak WiCc zabytek ten dotrwał W całoWci, chociac jest on obecnie
rozmontowanyŚ obraz Wrodkowy umieszczony jest W ołtarzu głównym, skrzydła zaW
zawieszone s> luano na Wcianach po jego bokach. Pole Wrodkowe przedstawia stoj>c> na
półksiCcycu MatkC Bosk> z Źzieci>tkiem W promienistej mandorli, na tle krzewu
`gorej>cego. Pomin>wszy to malownicze tło, mamy tu do czynienia z typem tzw. Madonny
Apokaliptycznej (wg wizji Ww. Jana), skupiaj>cym ponadto rócne w>tki ideowe kultu
maryjnego, gdzie krzew gorej>cy oznacza dziewicze macierzyMstwo. Awersy skrzydeł
prezentuj> Wysmukłe postacie dwóch popularnych ,,VWiCtych Źziewic” _ Barbary
i Katarzyny, których identyÝkacjC umocliwiaj> trzymane przez nie atrybuty. Postacie na
rewersach składaj> siC na scenC Zwiastowania, z Maryj> i archaniołem żabrielem.
OczywiWcie konwencja malarska przynalecy do nurtu idealistycznego, estetyzuj>cego,
dalekiego od jakichkolwiek realistycznych aluzji, które co najwycej zapowiada trawiasta
roWlinnoWć na awersach skrzydeł.

Historia ołtarza i jego autor nie s> znani. Wszystko jednak Wskazuje na to, ce tryptyk
od pocz>tku przeznaczony był dla paczółtowickiego koWcioła i Wizytacje od XVII W.
kolejno go wymieniaj>. Natomiast co do autorstwa nie mocna powiedzieć nic wiCcej ponad
to, ce ołtarz jest z pewnoWci> dziełem warsztatu krakowskiego i ce jego twórca _ jak to
W wyniku szczegółowej analizy sugeruje żadomski _ obsługiwał raczej koWcioły
W zachodnich partiach krakowskiej archidiecezji, co m.in. potwierdzaj> obrazy z dawnego
ołtarza fary W Zatorze, które najprawdopodobniej s> dziełem tej samej rCki.

Przed blisko dwudziestu laty zagin>ł z koWcioła drewnianego W Naramie obraz
przedstawiaj>cy Ww. Pawła, pierwotnie zapewne skrzydło ołtarza tryptykowego. Obraz ten
równiec reprezentował idealistyczny nurt malarstwa małopolskiego z trzeciej ćwierci XV
W., odznaczaj>c siC miCkkim rysunkiem płynnie drapowanych szat z Wwiadomym zamysłem
estetyzacji. Autorstwo tego obrazu przypisano Kalinowska) malarzowi zakonnemu
Janowi z Nysy, czynnemu W Krakowie W latach ń455-6ř. Obraz ten miał swój odpowiednik
na skrzydle ołtarzyka pochodz>cego z Przytkowic koło Kalwarii Zebrzydowskiej.

W czwartej ćwierci XV W. poczynaj> zaznaczać siC W malarstwie krakowskim
tendencje zmierzaj>ce ku stopniowemu przełamywaniu tradycji idealistycznych, a takce ku
nowej fazie tzw. stylu łamanego (przejawiaj>cego siC W bardziej sztywnym traktowaniu

tych dzieł, zreszt> Wykazujacych prawie wyrównany, Wysoki poziom jakoWci, znalazła siC
Madonna z Rudawy, obraz otoczony miejscowym kultem, ale do niedawna przemalowany
i pokryty póaniejszymi sukienkami i ozdobami.

Obraz W Rudawie nalecy do najstarszych W tej grupie, a ponadto do najkosztowniej-
szychŚ jego tło pokrywa bowiem złoto płatkowe, W przeciwieMstwie do Wielu innych
podobnych obrazów, gdzie złote tła uzyskiwano przez laserunki na innych metalach.
Źelikatnie malowany obraz rudawski nalecy do klasyków typu.

Źruga małopolska Hodegetria znajduje siC W Modlnicy. I tu najnowsza historia jest
analogiczna. Łaskami słyn>cy obraz Matki Boskiej Modlnickiej, czCWciowo przemalowany,
zakrywały do niedawna póaniejsze sukienki i korony. Po odsłoniCciu i usuniCciu przemaló-
wek ukazał siC obraz aczkolwiek typowy, ale równiec wysokiej klasy artystycznej
i szczególnej piCknoWci. Jako czas powstania przyjCto drug> połowC XV W., z tym, ic
W trakcie konserwacji zachowano zmienion> W XVI W. tłoczon> W gruncie ornamentykC
nimbów, uznaj>c ten dodatek za estetyczny, zaW ewentualn> rekonstrukcjC gładkiego tła
z puncowaniem lub rytami (podobnie jak W Rudawie) za niewłaWciw>. Obraz W Modlnicy
cieszy siC nadal kultem, a jego obecna ekspozycja W ołtarzu umocliwia ukazanie zarówno
W sukienkach, jak tec W warstwie malowidła.

Źo najpiCkniejszych zabytków gotyckiego malarstwa tablicowego, i to nie tylko na
jurajskiej enklawie, nalecy tryptyk W Paczółtowicach, powstały miCdzy r. ń46Ń-7Ń. Jerzy
żadomski, autor najnowszego studium małopolskiego malarstwa tablicowego, poWwiCcaj>c
mu Wiele uwagi, uWciWlił nawet to datowanie na połowC dekady. Tryptyk paczółtowicki
nalecy do tej grupy stosunkowo wczesnych ołtarzy skrzydłowych, które nie posiadały
predelli ani zwieMczenia, tak WiCc zabytek ten dotrwał W całoWci, chociac jest on obecnie
rozmontowanyŚ obraz Wrodkowy umieszczony jest W ołtarzu głównym, skrzydła zaW
zawieszone s> luano na Wcianach po jego bokach. Pole Wrodkowe przedstawia stoj>c> na
półksiCcycu MatkC Bosk> z Źzieci>tkiem W promienistej mandorli, na tle krzewu
`gorej>cego. Pomin>wszy to malownicze tło, mamy tu do czynienia z typem tzw. Madonny
Apokaliptycznej (wg wizji Ww. Jana), skupiaj>cym ponadto rócne w>tki ideowe kultu
maryjnego, gdzie krzew gorej>cy oznacza dziewicze macierzyMstwo. Awersy skrzydeł
prezentuj> Wysmukłe postacie dwóch popularnych ,,VWiCtych Źziewic” _ Barbary
i Katarzyny, których identyÝkacjC umocliwiaj> trzymane przez nie atrybuty. Postacie na
rewersach składaj> siC na scenC Zwiastowania, z Maryj> i archaniołem żabrielem.
OczywiWcie konwencja malarska przynalecy do nurtu idealistycznego, estetyzuj>cego,
dalekiego od jakichkolwiek realistycznych aluzji, które co najwycej zapowiada trawiasta
roWlinnoWć na awersach skrzydeł.

Historia ołtarza i jego autor nie s> znani. Wszystko jednak Wskazuje na to, ce tryptyk
od pocz>tku przeznaczony był dla paczółtowickiego koWcioła i Wizytacje od XVII W.
kolejno go wymieniaj>. Natomiast co do autorstwa nie mocna powiedzieć nic wiCcej ponad
to, ce ołtarz jest z pewnoWci> dziełem warsztatu krakowskiego i ce jego twórca _ jak to
W wyniku szczegółowej analizy sugeruje żadomski _ obsługiwał raczej koWcioły
W zachodnich partiach krakowskiej archidiecezji, co m.in. potwierdzaj> obrazy z dawnego
ołtarza fary W Zatorze, które najprawdopodobniej s> dziełem tej samej rCki.

Przed blisko dwudziestu laty zagin>ł z koWcioła drewnianego W Naramie obraz
przedstawiaj>cy Ww. Pawła, pierwotnie zapewne skrzydło ołtarza tryptykowego. Obraz ten
równiec reprezentował idealistyczny nurt malarstwa małopolskiego z trzeciej ćwierci XV
W., odznaczaj>c siC miCkkim rysunkiem płynnie drapowanych szat z Wwiadomym zamysłem
estetyzacji. Autorstwo tego obrazu przypisano Kalinowska) malarzowi zakonnemu
Janowi z Nysy, czynnemu W Krakowie W latach ń455-6ř. Obraz ten miał swój odpowiednik
na skrzydle ołtarzyka pochodz>cego z Przytkowic koło Kalwarii Zebrzydowskiej.

W czwartej ćwierci XV W. poczynaj> zaznaczać siC W malarstwie krakowskim
tendencje zmierzaj>ce ku stopniowemu przełamywaniu tradycji idealistycznych, a takce ku
nowej fazie tzw. stylu łamanego (przejawiaj>cego siC W bardziej sztywnym traktowaniu



fałdów draperii), znamionuj>cych manierC póanego gotyku. Zrazu jadnak te nowe
tendencje nie zaznaczyły siC zbyt silnie, jak to widzimy na malowidłach zdekomp-
letowanego tryptyku W Racławicach Olkuskich. Zachowana para skrzydeł mieWci na
awersach cztery kwatery z postaciami popularnych W Wredniowieczu VwiCtych Źziewic
(Katarzyna, Barbara, Małgorzata i Źorota), pojCtych jeszcze W estetyzuj>cej konwencji,
gdzie identyÝkacjC zapewniaj> wył>cznie atrybuty. Na rewersach widzimy znów Zwias-
towanie, które W małopolskich tryptykach powtarzano wielokrotnie. Zabytek racławicki ma
dla nas jednak szczególne znaczenie takce dlatego, ce jest datowany, a ponadto zawiera
dane dotycz>ce fundatora. Kwatery awersu skrzydeł dzieli bowiem pas z minuskułow>
inskrypcj>Ś ,,iohannes zak de zawada comparavit istos imagines ad honorem beate virginis
petit ave maria ń473”. Wynika st>d, ce ołtarz fundował blicej jednak nie znany nam bak
z Zawady. Z uwagi na brak kartusza herbowego s>dzić nalecy, ic nie nalecał on do
rycerstwa, lecz raczej do duchowieMstwa. I Wreszcie dedykacja zdaje siC odnosić całoWć
ołtarza do kultu maryjnego. Niestety nie zachowało siC jego pole Wrodkowe i nie wiemy na
pewno, czy zawierało obraz, czy rzeabC. Nb. W Racławicach przetrwała luana gotycka
rzeaba Matki Boskiej z Źzieci>tkiem, jest ona jednak blisko o pół wieku wczeWniejsza
i właWciwie brak podstaw do prób ł>czenia jej W pierwotny kontekst z omawianymi
skrzydłami.

Znacznie póaniejsze - datowane juc na pocz>tek XVI w. ~- s> obrazy nalec>ce
pierwotnie do ołtarza tryptykowego W Zalasie. Kwatery awersu przedstawiaj>Ś Ww. Biskupa,
zapewne Stanisława, oraz Ww. źdmunda (lub Sebastiana?). Konwencja stylistyczna jest juc
znacznie bardziej zaawansowana, postacie nie s> całkowicie wyabstrahowane z tła, lecz
ustawione na perspektywicznie potraktowanej posadzce. Równiec złote tła urozmaicone
zostały wyciskan> W gruncie kratownic> wypełnion> stylizowanymi motywami roWlinnymi,
co było bardzo charakterystyczne dla malarstwa tablicowego warsztatów małopolskich
póanego gotyku. Kwatera ze Ww. Biskupem ukazuje nam jeszcze postać klCcz>cego
fundatora ołtarza -_ duchownegoś nie da siC go jednak zidentyfikować, gdyc brak tu
jakichkolwiek informacji, a inskrypcja na banderoli zawiera tylko werset modlitewny. Ale
inn> ciekawostk> s> znaki -_ jakby o charakterze gmerków -e wprowadzone wlkwatery
posadzki. Czycby kryły one sygnaturC malarza? Rewersy skrzydeł przedstawiały znów scenC
Zwiastowaniaś zachowała siC postać archanioła żabriela.

Zgodnie z chronologi> zabytków wrócić nalecy znów do Racławic _ jak widać
prawdziwej skarbnicy sztuki Wredniowiecznej - gdzie znajduje siC niemal W całoWci
zachowany tryptyk, którego pole Wrodkowe przedstawia wieloÝgurow> grupC tzw. Wielkiej
Vw. Rodziny, gdzie w Wrodkowej czCWci kompozycji na ławie spoczywa Ww. Anna
z NPMaryj> i Źzieci>tkiem, na pierwszym planie nieco pomniejszone postacie Marii
jakubowej i Marii Salome z dziećmi, a W tle za zapleckiem ławy widniej> postacie czterech
mCskich przedstawicieli rodu. Trzy zachowane kwatery na awersach skrzydeł ukazuj> sceny
maryjneŚ Zwiastowanie, Nawiedzenie i Hołd Trzech Króli (czwartej brak)ś na rewersach
postacie rócnych WwiCtych zestawionych parami. Prawdopodobnie do tej samej całoWci
nalecało jeszcze zwieMczenie, ujCte u góry w wykrój oWlego grzbietu, z postaci> Ww. _jana
_jałmucnika poWród ubogich. Tryptyk Vw. Rodziny, który powstał W pierwszej ćwierci XVI
w., okreWlić mocna juc jako gotycko-renesansowy. Źo gotyku nalecy ogólna koncepcja,
ikonograÝa i technologia, renesans zapowiada ornamentyka, W szczególnoWci zaW kos-
tiumologia postaci, na wskroW juc renesansowa.

W Racławicach zachowały siC jeszcze skrzydła niewielkiego poliptyku, reprezentuj>ce
równiec przełom epok. Pary WwiCtych na kwaterach awersów nalec> jeszcze do epigonalnej
fazy gotyku i s> to wci>c ,,nosiciele atrybutów”, sceny pasyjne na rewersach to
malarstwo inne, pełne ekspresji i Wwiatłocieniowego traktowania. Niestety obrazy te s>
słabego pCdzla, a ich kompozycje przejCte z wzorów graÝcznych.

W krCgu malarstwa gotycko-renesansowego na czoło wysuwa siC jednak obraz
Chrystusa Żrasobliwego w otoczeniu Matki Boskiej Bolesnej oraz Stanisława i Szczepa-
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na. Obraz ten zaliczany jest do krCgu dzieł zwi>zanych z warsztatem malarza krakowskiego
Marcina Czarnego (twórcy słynnego tryptyku W Bodzentynie _ ń5Ńř r.). Cechy tego
warsztatu, objawiaj>ce siC W sposobie malowania, kolorystyce, a wreszcie W cechach
Ýzjonomicznych przedstawionych postaci wydaj> siC bezsporne, choć obraz powstał raczej
juc po Wmierci mistrza Marcina. Mocna tu jeszcze zauwacyć, ce doWć wymuszony, sztuczny
układ postaci zdradza typowe zjawisko kompilacji wykorzystuj>cej wybiórczo podkłady
graÝczne, tak rozpowszechnione wówczas W warsztatach malarskich. Obraz ma charakter
wotywny, czego dowodzi pomniejszona W swej skali postać klCcz>cej matrony.

Źo najpóaniejszych zachowanych na omawianym terenie dzieł póanogotyckiego
malarstwa tablicowego nalec> dwa jeszcze obrazy bardzo interesuj>ce. Pierwszy z nich to
piCkny obraz Ww. Katarzyny W Smardzowicach, opatrzony dat> ,,ń524”. Przedstawia
tronuj>c> młodocian> WwiCt>, podtrzymuj>c> swe atrybutyŚ miecz i kołoś MCczennicC
koronuj> lcc>cy aniołowic. Koncepcja całoWci i technika obrazu s> jeszcze gotyckie, suknia
z dekoltem i naszyjnikiem oraz ornamentyka tła _ juc renesansowe.

Źrugi obraz, Sw. Rodziny, znajduje siC wjangrocie. Tendencje nowej epoki wyracaj>
siC przede wszystkim _ obok kostiumologii, jak tec pewnych akcentów ekspresji _ W roz-
budowanym tle krajobrazowym, pełnym bogatej roWlinnoWci z warown> architektur> W tle.
Obraz ten wykazuje oczywiste koneksje ze Wrodowiskiem południowoniemieckim lub
_ WciWlej mówi>c _ z grafik> tego krCgu. żdy piszC te słowa, obraz, odsłaniany spod
przemalówek na krakowskiej Akademii Sztuk PiCknych, pozwala juc na blicsze sprecyzowa-
nie jego problematyki, takce autorstwaś pozostawiam jednak te kwestie do prezentacji
autorce konserwacji i osobom współpracuj>cym przy restytucji dzieła oraz jego naukowej
interpretacji.

WWród zabytków snycerstwa i rzeaby Wredniowiecznej mamy równiec do odnotowania
kilka interesuj>cych obiektów, z nich najstarsze pochodz> jeszcze z XIV w. Na czoło
wysuwa siC tu Wwietnie zachowana rzeaba Matki Boskiej z Źzieci>tkiem pochodz>ca
z Regulic, od dawna wł>czona do zbiorów Muzeum Narodowego W Krakowie. Źatowana
na trzeci> ćwierć XIV w., jest jedn> z lepszych Madonn zaliczanych do tzw. typu
krakowskiego, który W stosunku do współczesnych, bardziej reliefowych ,,Madonn na lwie”
(dominuj>cych na Vl>sku i Pomorzu) odznacza siC miCkkim modelunkiem, przestrzennym
kontrapostem i elegancj> formyś W tych odniesieniach jest ona dziełem klasycznym.
Pokrewnym zabytkiem jest nieco nicszej klasy rzeaba Matki Boskiej z Źzieci>tkiem,
pochodz>ca jakoby z jangrotu, która zawiłymi kolejami losu trafiła do Muzeum W Nowym
S>czu i znajduje siC W tamtejszej ekspozycji. Od poprzedniej rócni siC odmiennie
usytuowanym Źzieci>tkiem, spoczywaj>cym na lewym ramieniu Matki, a takce bardziej
przestrzennym rzeabieniem, co uznać mocna za cechC póaniejsz>. Wreszcie trzeci> rzeab>
,,stoj>cej” Maryi z Źzieci>tkiem jest wspomniana juc poprzednio rzeaba W Racławicach,
któr> mocna równiec datować na około ń4ŃŃ r. W swej bardziej plastycznie rozbudowanym
systemie draperii szat nalecy ona juc do formalnej konwencji tzw. stylu PiCknych Madonn.
_jednakce statua racławicka jest _ jak siC wydaje _ czCWciowo przerzeabiona i przemalowa-
na, co stanowi znaczny uszczerbek jej artystycznej wartoWci.

Natomiast wysokiej klasy i szczególnej urody (mimo nie najlepszego stanu zachowania)
jest pos>g Tronuj>cej Madonny z Źzieci>tkiem, znajduj>cy siC W Ulinie Wielkiej. Rzeaba
ta, której datowanie mocna cofn>ć jeszcze na schyłek XIV stulecia, sw> monumentalnoWci>
zdaje siC odwoływać do znacznie starszej tradycji ideowej ,,Źziewicy na Majestacie” czy
,,Tronu M>droWci”. Przeciec młodocian> uroda Maryi, tak charakterystyczna dla póaniej-
szej serii PiCknych Madonn, czy nagie Źzieci>tko stoj>ce na _jej kolanach _ przenosz> nas
juc znacznie dalej od wczesnogotyckiej surowoWci i powagi przedstawieM o symbolicznej
wymowie.

Niew>tpliwie do grupy najstarszych rzeab drewnianych, o jeszcze bardzo spokojnym
i _ rzec by mocna -_ archaicznym i monumentalnym modelunku, nalecy stosunkowo
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niewielkich rozmiarów statua Ww. Mikołaja W Rybnej, przywodz>ca na myWl monumentalne
pos>gi wczesnogotyckie (np. znanych powszechnie apostołów wrocławskich, Współkom-
ponuj>cych siC z architektoniczn> ide> ,,Żilarów KoWcioła”). OczywiWcie to zbyt Wmiałe
porównanie sprowadzić nalecy do właWciwej zabytkowi skali. Niemniej stanowisko pos>cku
z Rybnej W konfrontacji z małopolsk> rzeab> rysuje siC interesuj>co, a walory rzeabiarskie,
oscyluj>ce miCdzy stylizacj> Madonn na Lwie a ,,typem krakowskim”, s> Wcale wysokie.
Warto przy tym zwrócić uwagC na fakt, ce koWciół W Rybnej, pod wezwaniem Ww. Mikołaja,
Wzmiankowany jest juc W ń325 r.ś nie zatem nie stoi na przeszkodzie, by dopatrywać siC
W tej rzeabie moce najstarszego kultowego wizerunku patrona Wwi>tyni (niegdyW drew-
nianej) zachowanego do dziW. Ostrocne datowanie tej rzeaby mogłoby oscylować około
połowy XIV W. j

Na omawianym terenie zachowało siC kilka krucyfiksów, pozwalaj>cych przeWledzić
W obrCbie jednego tematu ikonograÝcznego tok przemian stylowych przez cały niemal
przeci>g trwania plastyki gotyckiej. Trzeba tu dodać, ce krucyÝks, Wzmiankowany in media
eødesiae (jak okreWlano wizerunki umieszczane na belce tCczowej), nalecał od samego
pocz>tku do obowi>zkowych przedstawieM o aspekcie doktrynalnym W wyposaceniu
Wwi>tyM.

Chronologicznie pierwsze miejsce zajmuje monumentalny krucyÝks W jangrocie,
niew>tpliwie powstały jeszcze W drugiej połowie XIV stulecia. Cechuje go archaizuj>cy
monumentalizm, Wolny od pierwiastka uczuciowego, co pogłCbia nieco prymitywizuj>ce
rzeabienieś jest ono niemniej W pełni stylowe W spokojnym układzie siCgaj>cego do kolan
perizonium z długim, spiralnym zwisem przy biodrze.

Znacznie zaawansowany stylowo i datowany na około r. ń44-O jest krucyÝks umiesz-
czony dziW W polu Wrodkowym barokowego ołtarza głównego W Raciborowicach. I tu
zaznacza siC monumentalizm kompozycji, a takce biegłoWć rzeabiarza, który wykazuj>c juc
tendencje realistyczne jakby „przerysował” partie aktu -_ zdać siC moce -_ nadmiernie
wychudzonego. Ta interesuj>ca rzeaba da siC umiejscowić jakby na styku zanikaj>cych
dotychczasowych idealizuj>eych tendencji z zapowiedzi> nowej fazy stylu, zaliczanego juc
do gotyku póanego. Zgodnie z praktyk> tego okresu perizonium jest juc znacznie krótsze
i silnie pofałdowane poziomo, lecz ujmuj> je zwisy boczne, kontynuuj>ce dawniejsz>
stylizacjC. Z archiwaliów wynika, ce krucyÝks ten pochodzi z Źomu Mansjonarzy na
\*\-Tawclu.

Cztery inne krucyÝksy zdecydowanie zaliczyć mocna do plastyki póanogotyckiej.
Najskromniejszy z nich _ W Paczółtowicach (dziW zawieszony pod wiec>) _ to typowe
dzieło warsztatowe odzwierciedlaj>ce tendencje stylu „twardego”, nazwanego tak niekiedy
od maniery ostrego łamania draperii. Cechy charakterystyczne to korpus wychudzony,
sztywno rozpiCty na krzycu, i krótkie perizonium o zygzakowato łamanych fałdach. Z kolei
cechy okreWlane jako postwoszowskie (przez co rozumiemy nie tylko chronologiczne
zaszeregowanie, lecz przejCcie niektórych cech formalnych preferowanych przez Mistrza
Wita, jak m.in. dynamicznie formowane kłCbiaste i ,,łyckowe” fałdy szat) wykazuje drugi
krucyÝks póanogotycki W Raciborowicach, przechowywany W kaplicy cmentarnej. W tym
zabytku, zreszt> równiec dziele warsztatowym, ,,stwoszowskie” jest zwłaszcza krótkie
perizonium, charakterystycznie pofałdowane.

„Stwoszowskie” cechy wykazuje równiec ducy krucyÝks na belce tCczowej koWcioła
racławickiego, stanowi>cy centraln> postać wieloÝgurowej grupy Ukrzycowania, z dodat-
kowymi rzeabami Matki Boskiej Bolesnej, Ww. _jana źwangelisty oraz Ww. Marii Magdaleny
u stóp krzyca. KrucyÝks ten zdobiły niegdyW takce malowane na czworolistnych kartusikach
symbole ewangelistów, umieszczone na kraMcach krzyca. OczywiWcie datowanie tej grupy
tCczowej nie jest trudneś niezalecnie od jednoznacznych cech stylowych przyj>ć mocna, ce
wykonano j> około ń5ńń r., kiedy Wznoszono koWciół.
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W Iwanowicach. Pod wzglCdem rzeabiarskim jest to dzieło wybitne (znakomite potrak-
towanie aktu), natomiast analiza stylu prowadzi do ciekawych przemyWleM. KrueyÝks ten
sumuje stwoszowskie doWwiadczenia, lecz na terenie Małopolski, gdzie tylu rzeabiarzy
nawi>zywało do sztuki mistrza, WłaWciwie nie ma go z czym porównać. IndywidualnoWć
przejawia siC W niecodziennym potraktowaniu kłCbi>cego siC krótkiego perizoni.um
zawi>zanego na wCzełś tak ukształtowane szczegóły znamy natomiast z dzieł samego
Wita Stwosza, ale juc z jego najpóaniejszej, norymberskiej fazy twórczoWci. Pozostawiaj>c to
spostrzecenie bez dalszego komentarza, sugerowałbym zaliczenie tego zabytku do dzieł
zwi>zanych z krCgiem południowoniemieckim lub naddunajskim.

Ale nie koniec na tym. W Iwanowicach znajduje siC jeszcze inna rzeaba, równie trudna
do Wrodowiskowej interpretacji. jest to pos>g Matki Boskiej z Źzieci>tkiem stoj>cej na
półksiCcycu, na pierwszy rzut oka zdaj>cy siC naleceć do szerokiego zespołu póanogotyckiej
plastyki. I tu jednak drobne i gCste fałdowanie szat układaj>cych siC W obÝte, pomiCte
połacie nie ma sobie bliskich W małopolskiej rzeabie. Indywidualnie potraktowane s> tec
włosy Maryi, opadaj>ce na ramiona acurowo rzeabionymi puklami. Tak WiCc, podobnie jak
W przypadku omówionego wycej krucyÝksu _ WstCpne zaliczenie zdaje siC wskazywać na
udział rzeabiarza zwi>zanego ze Wrodowiskiem naddunajskim.

Rzeaba Madonny z lwanowic stanowiła ÝgurC centraln> trójosobowej grupy, Wspólnie
z analogicznie opracowanymi pos>gami Katarzyny i Małgorzaty (te dwie rzeaby od
bardzo dawna znajduj> siC W Muzeum Narodowym W Krakowie). Ta grupa rzeabiarska
stanowiła niew>tpliwie Wypełnienie szafy Wrodkowej ducych rozmiarów ołtarza tryp-
tykowego. OczywiWcie istnieje w>tpliwoWć, czy taki ołtarz mógł być sprawiony pierwotnie do
wiejskiego koWcioła drewnianego, czy _ jak to wielokrotnie miało miejsce _ został z czasem
Wyrugowany z jakiejW wiCkszej (krakowskiej?) Wwi>tyni. jest nadzieja, ce ewentualne
badania archiwalne mog> przynieWć jakieW stwierdzenia W tej mierze. W dotychczasowej
literaturze rzeaby iwanowickie datowano chwiejnieŚ nawet na czwart> ćwierć XV w.ś
ostatnio przyjmuje siC jednak datacjC na pierwsz> ćwierć nastCpnego stulecia.

Ostatni> póanogotyck> rzeab> W Iwanowicach jest pos>cek Ww. Krzysztofa, dzieło
o ducej Ýnezji. Być moce i ten zabytek pozostaje W jakimW zwi>zku z poprzednio
omówionymi.

WWród zasobów gotyckiej plastyki przetrwało kilka rzeab przedstawiaj>cych Chrystusa
Zmartwyehwstałego. Zasadniczo kacdy koWciół posiadał taki pos>cek, niezbCdny W okresie
Wielkanocnej liturgii. Na naszym terenie na uwagC zasługuje póanogotycka tego typu statua
W Zalasie, wykazuj>ca wyraane cechy maniery stwoszowskiej powszechnej W krakowskich
warsztatach około ń5ŃŃ r. W przeciwieMstwie do typowych gotyckich rzeab przyWciennych
dr>conych od tyłu dla unikniCcia naturalnych spCkaM drewna _ figura W Zalasie (i wiele
pokrewnych), przeznaczona takce do procesjonalnego ucytku, opracowana jest pełnoplas-
tycznie. Podobna do zalaskiej była rzeaba W jerzmanowieach, z uwagi na uszkodzenie
z dawna nie ucywana. Przed kilkunastu laty zaginCła, wraz z inn> gotyck> figur> Matki
Boskiej Bolesnej, pochodz>c> z jakiejW grupy tCczowej. Przetrwały archiwalne fotograÝe
tych zaginionych zabytków.

Przykładów gotyckiej rzeaby W kamieniu nie posiadamy na omawianym terenie.
Z zabytków sepulkralnych na uwagC zasługuje ryta płyta nagrobna W żiebułtowie,
przedstawiaj>ca parC małconków, zapewne Stanisława i BarbarC Oraczowskich z Przyby-
sławic, najprawdopodobniej kolatorów poprzedniego koWcioła, sprawiona W ń4řř r.
Obecnie płyta jest znacznie uszkodzona, gdyc pierwotnie umieszczona była W posadzce,
a dopiero póaniej Wmurowano j> W WcianC. Z ń5Ńń r. pochodziła piCkna płaskorzeabiona
płyta Zuzanny SzafraMcowej, która znajdowała siC W starym koWciele W Sułoszowej.
Kompozycja była doWć typowaŚ przedstawiała zmarł> W pozie hieratyeznej, ze złoconymi
rCkami i poduszk> pod głow>ś taki układ był swoistym refleksem płyt wierzehnieh
nagrobków tumbowych. U stóp Widniały tarcze z herbami ŹCbno i StarykoM, całoWć
obiegała minuskułowa inskrypcja. Niestety płyta uległa zniszczeniu Wraz z koWciołem.
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Znamy j> z dobrej, wiernej akwareli S. Chrz>Mskiego, sporz>dzonej W zwi>zku z pierwsz>
inwentaryzacj> zabytków podjCt> po połowie XIX W. przez Kazimierza StroMskiego
W ówczesnym Królestwie Polskim.

Odosobnionym zabytkiem stolarstwa i snycerstwa póanogotyckiego jest ambona
W Wysocicach. Vcianki jej wielobocznego korpusu pokrywa płaskorzeabiona dekoracja
o motywie stylizowanej suchej roWlinnoWci. Podobne motywy zdobnieze WystCpuj> na
zachowanych nielicznie (lecz poza omawianym obszarem) stallach gotyckich z koMca
XV W.

Z zakresu sztuki Wredniowiecznej pozostaj> jeszcze do omówienia równiec nielicznie
zachowane zabytki rzemiosła artystycznegoŚ Wyroby z metali (złotnictwo i odlewnictwo)
oraz tkaniny i hafty.

Omawiaj>c zabytki romaMskic wspomniałem o tynieckich skarbach wydobytych
z grobów opackichś były to jednak przedmioty bardziej osobistego ucytku dostojników
koWcielnych nic nalec>ce do skarbców koWcielnych. Skarbiec tyniecki był zreszt> W Wrednio-
wieczu szczególnie bogato wyposacony W argentaria, z których wiele zachowało siC do dziW,
jednak nie znajduj> siC juc W posiadaniu benedyktynów. W dobie zaborów, po kasacie
konwentu i po krótkim okresie istnienia na pocz>tku XIX W. porozbiorowej diecezji
tynieckiej, utworzonej pod presj> austriackich zaborców (póaniej przekształconej W tar-
nowsk>) _ zabytki te znalazły siC W katedrze tarnowskiej. Nalec> tu Wyj>tkowo piCkne
kieliehy o bogatej dekoracji z odlewami o motywach Ýguralnych i architektonicznych
(ostrołukowe arkady, szkarpy, Ýale, Wimpergi), zdobi>ce zwłaszcza wielolistne stopy,
„kapliczkowe” nodusy i koszyczki ujmuj>ce czary. jeden z najcenniejszych ufundował opat
Maciej (ń453-75), dwa inne, prawie identyczne (równiec z XV w.), oznaczone s> herbem
Rawicz, opata Ocgi. Innym znakomitym zabytkiem złotnictwa póanogotyckiego jest
ducych rozmiarów pacyfikał o szczególnie bogatej dekoracji, ze zdwojonym nodusem
kapliczkowym i ramionami po bokach krzyca, na których umieszczono odlane pos>cki
Matki Boskiej i Ww. janaś stopC zdobi rytowanie. Ten krzyc zdobiony jest takce emali>
komórkow>, co wskazywać moce na Wyrób WCgierski, gdzie __ głównie W Siedmiogrodzie
_ speejalizowano siC W ucyciu tej techniki. Krzyc mógł jednak powstać W Krakowie, gdzie
pod wpływami wCgierskimi stosowano równiec emaliC komórkow>. Źatacja tego zabytkuŚ
około r. ń5ŃŃ.

W Nowej żórze przechowywany jest bardzo piCkny kielich póanogotycki z około ń5ŃŃ
r. Odznacza siC wyj>tkowo bogat>, acurow> dekoracj> szeWciolistnej stopy i Wydatnego,
nieco spłaszczonego nodusa z guzamiś podobny koszyczek ujmuje Wysmukł> czarC.
Umieszczony na stopie kartusik z gmerkiem zdaje siC wskazywać na fundacjC górnicz> lub
mieszczaMsk>. jeszcze inny kielich póanogotycki z pocz>tku XVI W. znajduje siC W Racibo-
rowicach. jest to typowy Wyrób Warsztatów krakowskich, posiadaj>cy kilka odpowiedników
(W samym Krakowie, Wieliczce i in.).

Żorm>, z której Wykształciły siC póaniej gotyckie monstracje ,,Wiecyczkowe”, były
relikwiarze-ostensoria z relikwiami oprawnymi W szklane cylindryczne pojemniki umiesz-
czone na ozdobnej stopie. Źo tego typu nawi>zuje zgrabny relikwiarzyk W Krzeszowicach,
pochodz>cy z XV W. jego puszka na relikwie ujCta jest W architektoniczn>, acurow>
oprawC z odlewów, zwieMczon> wysmukłym ostrosłupem. Bardzo ciekawym zabytkiem jest
takce relikwiarzyk W Korzkwi, Wykonany zapewne jeszcze W XIV W. Osobliwy kształt ma
kryształowy pojemnik na relikwie o WymyWlnym wykroju, a W gruboWci tej oprawy zawarta
jest inskrypcja.

Źo najwczeWniejszych, a zarazem okazałych monstrancji wiecyczkowych nalecy
przechowywana W PorCbie Zegoty, nie jest ona jednak W pełni jednolita. Nodus
i wiecyczkowa gloria o odlewanych elementach architektonicznych i pomieszczonych
W przeWwitach figurkach _ s> gotyckie, moce z koMca XV W. (choć mogły być póaniej
odlane 7. dawniejszych form), natomiast dekoracja stopy, promienista oprawa puszki (juc

Znamy j> z dobrej, wiernej akwareli S. Chrz>Mskiego, sporz>dzonej W zwi>zku z pierwsz>
inwentaryzacj> zabytków podjCt> po połowie XIX W. przez Kazimierza StroMskiego
W ówczesnym Królestwie Polskim.

Odosobnionym zabytkiem stolarstwa i snycerstwa póanogotyckiego jest ambona
W Wysocicach. Vcianki jej wielobocznego korpusu pokrywa płaskorzeabiona dekoracja
o motywie stylizowanej suchej roWlinnoWci. Podobne motywy zdobnieze WystCpuj> na
zachowanych nielicznie (lecz poza omawianym obszarem) stallach gotyckich z koMca
XV W.

Z zakresu sztuki Wredniowiecznej pozostaj> jeszcze do omówienia równiec nielicznie
zachowane zabytki rzemiosła artystycznegoŚ Wyroby z metali (złotnictwo i odlewnictwo)
oraz tkaniny i hafty.

Omawiaj>c zabytki romaMskic wspomniałem o tynieckich skarbach wydobytych
z grobów opackichś były to jednak przedmioty bardziej osobistego ucytku dostojników
koWcielnych nic nalec>ce do skarbców koWcielnych. Skarbiec tyniecki był zreszt> W Wrednio-
wieczu szczególnie bogato wyposacony W argentaria, z których wiele zachowało siC do dziW,
jednak nie znajduj> siC juc W posiadaniu benedyktynów. W dobie zaborów, po kasacie
konwentu i po krótkim okresie istnienia na pocz>tku XIX W. porozbiorowej diecezji
tynieckiej, utworzonej pod presj> austriackich zaborców (póaniej przekształconej W tar-
nowsk>) _ zabytki te znalazły siC W katedrze tarnowskiej. Nalec> tu Wyj>tkowo piCkne
kieliehy o bogatej dekoracji z odlewami o motywach Ýguralnych i architektonicznych
(ostrołukowe arkady, szkarpy, Ýale, Wimpergi), zdobi>ce zwłaszcza wielolistne stopy,
„kapliczkowe” nodusy i koszyczki ujmuj>ce czary. jeden z najcenniejszych ufundował opat
Maciej (ń453-75), dwa inne, prawie identyczne (równiec z XV w.), oznaczone s> herbem
Rawicz, opata Ocgi. Innym znakomitym zabytkiem złotnictwa póanogotyckiego jest
ducych rozmiarów pacyfikał o szczególnie bogatej dekoracji, ze zdwojonym nodusem
kapliczkowym i ramionami po bokach krzyca, na których umieszczono odlane pos>cki
Matki Boskiej i Ww. janaś stopC zdobi rytowanie. Ten krzyc zdobiony jest takce emali>
komórkow>, co wskazywać moce na Wyrób WCgierski, gdzie __ głównie W Siedmiogrodzie
_ speejalizowano siC W ucyciu tej techniki. Krzyc mógł jednak powstać W Krakowie, gdzie
pod wpływami wCgierskimi stosowano równiec emaliC komórkow>. Źatacja tego zabytkuŚ
około r. ń5ŃŃ.

W Nowej żórze przechowywany jest bardzo piCkny kielich póanogotycki z około ń5ŃŃ
r. Odznacza siC wyj>tkowo bogat>, acurow> dekoracj> szeWciolistnej stopy i Wydatnego,
nieco spłaszczonego nodusa z guzamiś podobny koszyczek ujmuje Wysmukł> czarC.
Umieszczony na stopie kartusik z gmerkiem zdaje siC wskazywać na fundacjC górnicz> lub
mieszczaMsk>. jeszcze inny kielich póanogotycki z pocz>tku XVI W. znajduje siC W Racibo-
rowicach. jest to typowy Wyrób Warsztatów krakowskich, posiadaj>cy kilka odpowiedników
(W samym Krakowie, Wieliczce i in.).

Żorm>, z której Wykształciły siC póaniej gotyckie monstracje ,,Wiecyczkowe”, były
relikwiarze-ostensoria z relikwiami oprawnymi W szklane cylindryczne pojemniki umiesz-
czone na ozdobnej stopie. Źo tego typu nawi>zuje zgrabny relikwiarzyk W Krzeszowicach,
pochodz>cy z XV W. jego puszka na relikwie ujCta jest W architektoniczn>, acurow>
oprawC z odlewów, zwieMczon> wysmukłym ostrosłupem. Bardzo ciekawym zabytkiem jest
takce relikwiarzyk W Korzkwi, Wykonany zapewne jeszcze W XIV W. Osobliwy kształt ma
kryształowy pojemnik na relikwie o WymyWlnym wykroju, a W gruboWci tej oprawy zawarta
jest inskrypcja.
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przechowywana W PorCbie Zegoty, nie jest ona jednak W pełni jednolita. Nodus
i wiecyczkowa gloria o odlewanych elementach architektonicznych i pomieszczonych
W przeWwitach figurkach _ s> gotyckie, moce z koMca XV W. (choć mogły być póaniej
odlane 7. dawniejszych form), natomiast dekoracja stopy, promienista oprawa puszki (juc



nie W formie przeszklonego cylindrycznego pojemnika) i niektóre dodatki ornamentalne,
choć harmonijnie zakomponowane, wykazuj> cechy póaniejsze, moce nawet z około
ń6ŃŃ r.

Z innych naczyM i artystycznych wyrobów metalowych wspomnieć Warto mosiCcn>
misC (uznawan> za chrzcieln>) zachowan> W Rybnej. Zdobi j> tłoczony relief z postaciami
Adama i źwy. jest to sk>din>d zabytek typowy, jakich doWć duco, choć nie identycznych,
zachowało siC na terenie Polski i W całej niemal źuropie. Takie i podobne misy wyrabiano
bowiem (jak siC oceniaŚ W ci>gu przeszło stu lat, i to bez wiCkszych zmian stylistycznych)
głównie W Norymberdze, a ich produkcja _ bo mocna tu ucyć tego słowa _ od pocz>tku
przeznaczona była na eksport. ,

Źo powszechnych niegdyW dzieł ludwisarstwa nalecały oczywiWcie dzwony. WiCkszoWć
Wredniowiecznych Wwi>tyM W XV i XVI W. takowe posiadała, lecz czas, przetopienia,
a zwłaszcza rekwizycje wojenne (od czasów wojen szwedzkich po obie wojny Wwiatowe)
wyrugowały ich WiCkszoWć, tak ce gotyckie dzwony nalec> juc do rzadkoWci. Obecnie na
omawianym terenie najstarszy miałby być dzwon W Modlnicy, którego data zawarta
W inskrypcji wskazuje na r. ń4ř8. Kolejne dzwony s> juc z XVI W.Ś W Korzkwi z ń52Ń r., ale
póaniej przelanyŚ W Wysocicach (ń525), Paczółtowicach (ń535), Bolechowicach (ń545),
drugi W Modlnicy (ń542)ś właWciwie nalecałoby je omawiać W rozdziale poWwiCconym
zabytkom d_oby renesansu, chociac W tej kategorii postCp stylowy był raczej niezauwacalny,
co najwycej W liternictwie inskrypcji, gdzie W miejsce gotyckiej minuskuły pojawia siC
renesansowa majuskuła, a stosowane niekiedy Ýguralne plakiety Wielokrotnie odlewano
z form starszych.

Z zasobów odlewnictwa natomiast odosobnionym i cennym zabytkiem jest chrzcielnica
W Paczółtowicach, odlana z br>zu W ń533 r. W gruncie rzeczy ma ona juc formC
renesansow>Ś kr>głego, przysadzistego kielicha, zdobnego trzykrotnymi wstCgami
z inskrypcjami i luanie rozrzuconymi plakietkami. Ale WłaWciwie _ podobnie jak
W dzwonach ----- W dobie gotyku formy br>zowych chrzcielnic były analogiczne (jak
z Zatorze z ń462 r.), W przeciwieMstwie do kamiennych chrzcielnic wielobocznych
o dekoracji maswerkowej, jakich brak jednak na omawianym terenie.

Zabytkowych tkanin i haftów gotyckich przetrwało tu bardzo mało, tak ce prawie
kacdy z zachowanych nabiera wiCkszego znaczenia W skali regionu. Źo wyrobu paramen-
tów W XV W. ucywano powszechnie tkanin sprowadzanych z Włoch (głównie z Wenecji,
Żlorencji, żenui)ś były to przewacnie wzorzyste ryte i strzycone aksamity o doWć
ograniczonym repertuarze ornamentalnym, W którym przewacały stylizowane motywy
roWlinne, najczCWciej ostu lub owocu granatu. Tkaniny takie sprowadzano W rócnych
kolorach, co miało znaczenie dla sporz>dzania szat stosownie do potrzeb liturgii. Słucyły
one jako tła dla haftów, ale normalnie zszywano z nich szaty pozbawione innych ozdób.
Z takiego materiału uszyta jest czerwona kapa W Nowej żórze, datowana na przełom XV
i XVI W. Ornat z podobnej tkaniny zachował siC W Zalasie, dziW przerobiony przez naszycie
póaniejszej kolumnyś pierwotnie naszyte tu były hafty Ýguralne, obecnie przeniesione na
nowe tło.

W przeciwieMstwie do tkanin hafty wykonywano W wiCkszoWci W pracowniach
polskich, czCsto klasztornych. Najstarsze wzmianki o warsztatach hafciarskich W Krako-
Wie siCgaj> nawet XIV W. żotyckie hafty Ýguralne W swej idei i kompozycji
odpowiadały kompozycjom malarskim i nawet ich zestawy _ W sensie scen-kwater
_ bywały pokrewne. Poszczególne sceny i wyobracenia ł>czono zazwyczaj W kształt
krzycowej preteksty naszytej na plecy ornatu, od frontu zaW formowano W kształt
kolumny. Takim właWnie zabytkiem s> hafty W ZańasieŚ.widzimy tu poWrodku krzycowej
preteksty scenC Koronacji NPMaryi, u dołu zaW i na ramionach postacie WwiCtych. Na
kolumnie od przodu główne wyobracenie przedstawia Ukrzycowanie. żdyby hafty
zalaskie przywrócić na pierwotne tło z tkaniny gotyckiej, znaczenie tego zabytku
Wzrosłoby niepomiernie. `
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Hafty wykonywano technik> płask> z ucyciem nici wielobarwnych, stosowano tec
aplikacje. Takie hafty były najblicsze malarstwu. Ale istniała takce technika haftów
plastycznych, imituj>cych płaskorzeabC, przy czym efekty plastyczne uzyskiwano przez
podszywanie lub podkładanie pakułów. Na omawianym terenie zachowały siC reliktowo
fragmenty takich haftów Ýguralnych -- zapewne póaniejszych, lecz o tradycji gotyckiej
-- naszyte na nowszy ornat w Liszkach. źlementy Ýguralne rozmieszczone obecnie
dowolnie to m. in. Matka Boska z Źzieci>tkiem stoj>ca na półksiCcycu, półpostać Boga Ojca
z żołCbic>, Ww. Helena z krzycem i inne jeszcze fragmenty.

WWród zabytkowych szat koWcielnych całkowicie odrCbne miejsce zajmuje ornat
W Bolechowicach, zszyty w nowszych czasach z fragmentów nader rzadkiej i cennej
wzorzystej tkaniny atłasowej, pochodz>cej z XV w. Powtarza siC tu motyw zgeomet-
ryzowanego wieMca, w którym widnieje herb ŹCbno oraz na przemian krzyc prawosławny.
Ta niezwykła tkanina z zaskakuj>cym zestawem symboli jest pochodzenia bizantyMskiego.
OczywiWcie zaskakuje tu herb polski. Przypuszczać nalecy, ce bele takiej tkaniny musiały
być wykonane na zamówienie b>da tec pochodziły z darów cesarskich, jakie sporz>dzono
okazjonalnie dla wybitniejszych osobistoWci ówczesnego Wwiata. Niezwykły kontekst heral-
dyezny dopuszcza hipotezC, ce herb ŹCbno nalecy odnieWć do kardynała Zbigniewa
OleWnickiego, ówczesnego wybitnego dostojnika paMstwowego i koWcielnego.

Najblicsz> analogiC stanowi tkanina, z której wykonano „sakkos” dla moskiewskiego
metropolity Szymona, przechowywany dziW w zbiorach kremlowskich.

jeWli rzeczywiWcie fragmenty tkaniny bizantyMskiej w Bolechowicach (a z niej jeszcze ze
skrawków zeszyty jest manipularz nalec>cy do tego samego kompletu) to jakieW ,,remanen-
ty” podarowane niegdyW z Katedry Wawelskiej do koWcioła wiejskiego pozostaj>cego pod
patronatem kapituły _ tajemnica zabytku zdawać siC moce wyjaWniona. Niemniej nie
udało siC dot>d skonfrontować tego materiału z dawnymi inwentarzami wawelskiego
skarbca katedralnego. O orna.cie bolechowiekim wspominałem przed laty W ksi>cce Sztuka
Ziemi Km/towskaCj.
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MIBŹZY żOTYKIźM A BAROKIźM
SZTUKA RźNźSANSU I MANIźRYZMU

Okres, który nastał po „jesieni Wredniowiecza”, trudno okreWlić jednoznacznie. Zmiany
ogarnCły wiele dziedzin widzianych zarówno w kategoriach Wwiatopogl>dowych i kulturo-
wych, jak tec społecznych i ekonomicznych. Ale chociac renesans pojawił siC w Polsce nagle,
poprzez inicjatywy dworu królewskiego i został wnet przechwycony w krCgach elity
_ głCboko zakorzenione tradycje trwać miały jeszcze bardzo długo, a we wci>c
izolowanych jeszcze Wrodowiskach prowincjonalnych nowe pr>dy nieprCdko dały siC
zauwacyć. Tak wiCc, gdy na Wawelu włoscy architekci i artyWci kreowali ,,pierwsz> na
północ od Alp” renesansow> Zygmuntowsk> KaplicC, w niezbyt nawet odległych wioskach
Wznoszono nadal Wwi>tynie według Wredniowiecznego jeszcze schematu. Trzeba tu jeszcze
dodać, ce pierwsza ćwierć XVI w. to takce wstrz>s reformacji, który silnie zachwiał
strukturami koWcielnymi, hamuj>c inicjatywy i rozwójś wprawdzie ekspansja „nowinek”
W ci>gu kolejnych dziesiCcioleci powoli słabła i zanikała -~~ sztuka sakralna w swej
Wredniowiecznej wersji ust>piła miejsca nowym tendencjom dopiero po soborze trydenckim.

W pierwszej połowie XVI w. w podkrakowskieh Zielonkach wzniesiono koWciół, który
właWciwie kontynuował wszystkie doWwiadczenia gotyckiego warsztatu i jego architektura mogłaby
być wspomniana w poprzednim rozdzialeŚ prezbiterium zamkniCte trójbocznie, przCsła wy-
dzielone uskokowymi szkarpami. Niemniej prezbiterium powstało dopiero w ń533 r. (ze
sklepieniami krzycowo-cebrowymil), nawa ń538, a najwczeWniej wzniesiono zakrystiCŚ w ń524 r.
W tej tradycjonalnej budowli detale gotyckie zanikaj>. TCcza zamkniCta jest półkoliWcie, podobnie
okna, portale gotycko-renesansowe, a jeden z nichŚ zakrystyjny, wrCcz renesansowy. Budow-
niczym był murator krakowski jakub `ur, a współpracował kamieniarz Kasper Simon. Ten
ostatni był juc rzemieWlnikiem nowej epoki, jest on autorem okazałego tabernakulum Wciennego
opracowanego w czystym stylu renesansowym, ujCtego płycinowymi listwami, zwieMczonego
wydatnym gzymsem z półkolistym przyczółkiem o bogatej ornamentyce renesansowej. jest wiCc
koWciół w Zielonkach przykładem swoistego przemicszania starego z nowym.

Podobna była sytuacja w drewnianej architekturze koWcielnej, gdyc ta zadomowiona
w Polsce technika była jeszcze bardziej odporna na importowane nurty architektury H po
prostu brakowało wzorców. Źlatego obserwujemy tu szczególnie długie trwanie gotyckich
tradycji, a w pewnym stopniu przyczynić siC do tego mogło spontaniczne kontynuowanie
dawnych schematów drewnianych Wwi>tyM po okresie reformacji, jako pewien aspekt
powrotu czy wrCcz reakcji.

Sporadycznie odchodzono jednak od kontynuacji ugruntowanego schematu. I tak
W ń553 r., jak wynika z dokumentu bCd>cego umow> o budowC koWcioła w Modlnicy,
zawart> miCdzy proboszczem jakubem PontiÝcjuszem (z patrycjuszowskiej rodziny krako-
wskiej), a dziercawc> dóbr pobliskiego Zabierzowa jakubem Šladkowskim, ten ostatni
zobowi>zał siC do wzniesienia koWcioła według wskazanego wzoru. W sformułowaniach
tekstu pobrzmiewaj> pewne ,,renesansowe” tendencje, ale dotycz> raczej wystroju.
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Natomiast owym wskazanym wzorem miał być niedawno wzniesiony koWciół w jangrocie
(dziW nie zachowany), posiadaj>cy dwie kaplice boczne. Tak wiCc koWciół modlnicki miał siC
rócnić od powszechnego stereotypu, uzyskał bowiem rzut krzycowy, co nie przeszkadzało
jednak nakryeiu budowli ci>głym dachem wsparym na ,,gotyckiej” wiCabie storczykowej.
Interesuj>ca jest takce dekoracja portali, głCboko zakorzeniona w gotyckiej tradycji, ale
przeciec nowatorska. Wykrój wejWć jest prostok>tny, a tradycyjny łuk oWlego grzbietu
utrzymany został w relieÝe i silnie spłaszezonej formie. Portal zachodni ma łuk zdwojony
i wzbogacony płaskorzeabionym arkadowaniem. Takie formy poprzednio nie wystCpowały
nigdzie. jest to wiCc znów przykład przenikania siC dawnej tradycji z nowymi tendencjami.

Transeptowe załocenie koWcioła modlnickiego zachowało siC do naszych czasów tylko
fragmentarycznie. juc w ń622 r. północna kaplica została zburzona, a w jej miejsce
wzniesiona murowana kaplica grobowa rodziny Kucharskich, ówczesnych właWcicieli wsi.
Kaplica ma trójboczne zamkniCcie, jest sklepiona krzycowo, wyposacona równiec w skrom-
ny manierystyczny detal kamieniarski, przede wszystkim w postaci obramienia oknaś
motywy tej kamieniarki powtórzone zostały wc współczeWnie wykonanym epitafium.
Zapewne w tym samym czasie równiec południowa kaplica uległa skróceniu, przyjmuj>c
postać płytkiego ryzalitu. jest przeciec koWciół modlnicki, wraz ze skromn> wolnostoj>c>
dzwonnic>, pełnym uroku i dobrze utrzymanym zabytkiem, doskonale wkomponowanym
w otoczenie (centralny plac wiejski i s>siedztwo cennego zespołu dworsko-parkowego).

Kolejny drewniany koWciół fundował w ń57ń r. jan Cianowski w Smardzowicach.
W przeciwieMstwie do Modlnicy była to budowla tradycjonalna, powtarzaj>ca schemat
jednonawowego koWcioławzniesionego wg gotyckiego jeszcze schematu wiCabowo-zaskrzynie-
niowego. I tu jednak detale zdradzaj> nowe tendencje. jeden z portalików zdobi płaskorzea-
biony motyw spłaszczoncgo oWlego grzbietu, lecz całoWć ujCta jest w prostok>tne proÝlowane
obramienie. Obramienie portalu zakrystyjnego poszło dalejŚ ujCte w prostok>t, odbiega juc od
gotyckiej tradycji. jakby nie było, rzadki to szczegół w detalu drewnianych koWciołów,
w których póanogotycki oWli grzbiet sporadycznie przetrwał nawet do XVII w.

KoWciół smardzowicki uzyskał póaniej _ w dobie baroku -- wzbogacaj>ce bryłC
kolejne elementyŚ kształtn> wiecyczkC na sygnaturkC, wiecC od zachodu i sobotyś przydatki
tc dodały mu wiele malowniczoWci. Niestety po wzniesieniu we wsi nowego murowanego
koWcioła zabytek pocz>ł szybko ulegać zaniedbaniu. W ńř35 r. podjCto decyzjC o przeniesie-
niu drewnianej budowli do wsi l\»Iostek. Transfer ten, realizowany w przedcdniu wybuchu
wojny, nie był jednak dostatecznie nadzorowany, co doprowadziło do tak daleko id>cych
zmian (zatrata systemu wiCabowo-zaskrzynieniowego i wzniesienie oddzielnych dachów
nad obu głównymi członami, chybiona proporcja rekonstruowanej wiecy, zaniechanie
odtworzenia sobót), ce z cennego autentyku zachował siC zaledwie zr>b, na szczCWcie
z ciesielskim detalcm.

Źla dziejów drewnianej architektury wacnym zabytkiem jest niska wieca-dzwonnica
przybudowana do murowanego koWcioła w Rudawie. jest to bowiem jedna z najstarszych
istniej>cych tego typu konstrukcji słupowo-ramowychś sw> form> M z nadwieszonym
piCterkiem dzwonowym ~- nawi>zuje do tradycji Wredniowiecznych drewnianych wiec
obronnych, w których izbica mieWciła pomieszczenie obroMców, a otwory w nadwieszeniu,
na kształt hurdycji, umocliwiały ostrzał bliskiego przedpola. WWród podobnych wiec
koWcielnych wieca rudawska jest najstarsza. Wzniesiono j> w ń54ń r. (data wyciCta na
jednym z elementów konstrukcji). jak wynika z analizy dokonanej przez Żranciszka
M>czyMskiego, autora osobnego studium, wieca pierwotnie miała Wciany pionoweś ta
konstrukcja jest zachowana, jednak w pocz>tku XVII w. została zakryta zewnCtrznymi
pochyłymi szalunkami i ten stan, udokumentowany takce przekazem ikonograÝcznym
z ń624 r., zachował siC do dzisiaj.

Architektura wiejskich koWciołów murowanych w pocz>tku XVII w. nie przedstawiała
siC stylowo. W ń6ŃŃ lub ń6Ń4 r. wzniesiono koWciół w żiebułtowie (trzeci z rzCdu?).
Budowla ta ma tak mało wyrazistych cech, ce trudno j> jednoznacznie zakwalifikować.
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Układ przestrzenny jest prostyŚ budynek jest jednonawowy z prezbiterium zamkniCtym
półkoliWcie i przybudowan> doM czworoboczn> kaplic> sklepion> krzycowo, gdy reszta
koWcioła nakryta jest stropem płaskim. Zadziwia przy tym doWć silne skrzywienie osi
wzdłucnej koWcioła, co sugerować mogłoby niejednolitoWć budowli i wykorzystanie jakichW
wczeWniejszych pozostałoWci, choćby fundamentowych. Poprzedni koWciół wzmiankowany
był jednak jako drewniany.

Stylowe s> dwa stosunkowo skromne portale kamienne o cechach bardziej manierys-
tycznych nic renesansowych. Źominuj> w nich silnie wystCpuj>ce belkowania wsparte na
konsolachś portal zachodni, bogatszy, zwieMczony jest edikul> z płaskorzeabionym krucyÝk-
sem i klCez>eyrni po bokach postaciami. Umieszczone miCdzy belkowaniem kartusze
herboweŚ BoMcza i Szreniawa, dotycz>ę fundatorówŚ jakuba Tomaszewskiego i jego cony
Barbary Pisarskiej. Szczyt zachodni i szczycik kruchty południowej s> sehodowate, bez
detalu, a w kilku oknach zamkniCtych półkoliWcie wprowadzone zostały laskowania, jeszcze
o gotyckiej tradycji. Tak wiCc o charakterze stylowym trudno wyrazić siC jednoznacznie.

Podobnie mało wyraziWcie prezentuje siC koWciół w Korzkwi, ukoMczony w ń623 r.,
interesuj>cy juc choćby dlatego, ce jest kolejnym przykładem przenikania siC tendencji
zachowawczych z powierzchownie tylko zaznaczaj>cymi siC elementami nowatorskimi, co
_jest znamienne dla peryferii sztuki ,,miCdzy gotykiem a barokiem”. Z Wredniowiecznej
jeszcze tradycji wywodzi siC cały układ przestrzenny jednonawowego koWcioła z szersz>
naw> i wCcszym prezbiterium z przyległ> zakrysti> ze skarbczykiem oraz od frontu
przybudowan> wiec>. Korpus ujCty szkarpami, a nawet rozmieszczenie wejWć i okien
odpowiada dawnej praktyce. Wieca u dołu kwadratowa, wycej oWmioboczna, zdaje siC mieć
zgoła charakter obronny, a wracenie to potCguj> okienka w kształcie strzelnic kluczowych
w skarbczyku i przybudowanej wiecyczcc schodowej. ,,Nowocytne” jest półkoliste za-
mkniCcie prezbiterium, kolebkowo-krzycowe sklepienia oraz detalŚ wielkie obramienie
portalu od zachodu z boniowaniem i trójk>tnym przyczółkiem. W podobnym charakterze
jest reszta wystroju architektonicznego, tak ce koWciół okreWlano jako wczesnobarokowy,
choć nie reprezentuje on koncepcji tego stylu. Źodatkowo komplikuje powierzchown>
ocenC hełm iglieowy wyrastaj>cy z trójk>tnych szczycikówś jest on jednak dodatkiem
ncogotyckim, wykonanym w ń858 r. po spaleniu hełmu dawniejszcgo.

Mniej wiCcej równoczeWnie z Korzkwi> wznoszony koWciół w Sance (ń6ń8-24)
przedstawia siC znacznie skromniej. Przy analogicznym układzie przestrzennym brakło tu
nie tylko detalu kamieniarskiego, ale nawet sklepieM. Nawet wiecC wzniesiono tylko
w partiach przyziemiaś górn> kondygnacjC, drewnian>, zbudowano w XVIII w.

SpecyÝeznym pokłosiem tendencji renesansowych zapoez>tkowanych inicjatyw> dwo-
ru królewskiego było pojawienie siC prywatnyeh kaplic, których dalekim prawzorem stało
siC wawelskie mauzoleum ostatnich jagiellonów. Nie zawsze były to kaplice grobowe, ale
typ kaplicy kopułowej odt>d stał siC szczególnie popularny i długo jeszcze odpowiadał
gustom sarmackim. Renesansow> kaplicC wzniesiono około połowy XVII w. na zamku
w Pieskowej Skale, dostCpn> z drugiego piCtra budynku, nakryt> kopuł> na pendentywach,
z wnCtrzem o bogatym wystroju architektonicznym. Przykładem wolno stoj>cej prywatnej
kaplicy dworskiej jest zgrabna budowla wzniesiona na rzucie szeWcioboku, nakryta
Wysmukł> kopuł> z latarni>, fundowana w Karniowicach przez ówczesnego właWciciela
posiadłoWci jerzego Pipana w pocz>tku XVII w. (poWwiCcona ń624)ś kolejni właWciciele
przyczynili siC do wyposacenia wnCtrza. Podobna, ale załocona na rzucie oWmioboku, jest
kaplica dworska w Witkowicach _ dziW w obrCbie Krakowa -- wzniesiona w ń67ń r. przez
jana Chryzostoma BodzentC, kanonika krakowskiego. charakter stylowy podkreWlaj>
porz>dki pilastrowe, a we wnCtrzu nisze Wcienne, w których pierwotnie pomieszczone były
ducych rozmiarów pos>gi WwiCtych.

OczywiWcie najwiCcej kaplic kopułowych wzniesiono przy koWciołach, tu jednak nie
mamy typowych przykładów. Kaplica taka istniała w XVII w. w Skale, wzniesiona
z fundacji rodziny Baranowskich, lecz rozebrano j> po jednym z pocarów Wwi>tyni. Na jej
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pozostałoWci natrafiono w czasie ostatnich wiCkszych prac w koWciele. Natomiast bardzo
oryginalnie prezentuje siC niewielkich zreszt> rozmiarów kaplica Ww. Kazimierza, dobudo-
wana ok. ń63Ń r. do koWcioła w Rudawie. jest to budowla dwukondygnacjowa na rzucie
kwadratu, mieszcz>ca w przyziemiu kruchtC sklepion> krzycowo, na piCtrze zaW *_ dostCp-
nym krCcon> klatk> schodow> w półkoliWcie wystCpuj>cej wiecyczce _ znajduje siC właWciwa
kaplica nakryta kopuł> z latarni>, otwarta do wnCtrza nawy szerok> arkad>. Urozrnaicone
formy i zgrabne proporcje tej kaplicy dodaj> bryle koWcioła wiele malowniczoWci.

VV malarstwie, rzeabie i rzemioWle artystycznym odnotować mocna nasilenie nowych
tendencji, W których uwidaczniał siC schyłek Wredniowiecznego widzenia Wwiata, od-
chodzenie od uniwersalistycznych schematów artystycznych, zwłaszcza w dziedzinie
organizacji twórczoWci i technik plastycznych. Silnicj nic dot>d zaznaczył siC tec wpływ
wiod>cych Wrodowisk artystycznych i kulturowych i zarazem wieloWć obcych inspiracji,
gdzie po pocz>tkowej fascynacji sztuk> Italii, narastały i wnet poczCły nawet dominować
pr>dy manieryzmu o proweniencji niderlandzkiej, z calym konsekwentnym systemem
ornamentyki i nasileniem praktyki odwzorowaM za poWrednictwem przekazów graÝcznych.
NieobojCtna była tec odnowa struktur koWcielnych i zakonów oraz narastaj>ce pr>dy
kontrreformacyjne, które poczCły zaznaczać siC w liturgii i praktykach religijnych,
a w konsekwencji niosły wyzwanie dla religijnej sztuki. Apogeum w tej mierze zaznaczy siC
jednak dopiero po kolejnej cezurze, jak> wyznacz> wojny szwedzkie i ugruntowanie siC
sztuki baroku. Tymczasem na naszym terenie przenikały siC nurty tradycji i nowatorstwa.

Okres renesansu i manieryzmu okazał siC płodny w dziedzinie malarstwa Wciennego.
WnCtrze koWcioła drewnianego w Modlnicy uzyskało w ń562 r. bogat> polichromiC, która
w pełni zasługuje na miano renesansowej. jej inicjatorem był ks. Tomasz Plaza, silnie
osadzony w ówczesnym Wrodowisku intelektualnym (był - jak to okreWliła Hanna
PieMkowska, opisuj>ca tC polichromiC - „dornowit> Marcina Kromera”). W programie
malowideł dominuje kilka w>tków, wWród nich genealogia Chrystusa, przedstawiona
w postaci szerokiego fryzu podstropowego, zawieraj>cego ujCte w ornamentalne arkady
półpostacie antenatów o charakterze realistycznej galerii portretowej (z całym bogactwem
kostiumologii renesansowej), kulminuj>cej wizerunkiem Maryi z Źzieci>tkiem. Źalsz>
wymowC ideow> wyracaj> malowidła przynalecne do cyklów chrystologicznego i maryj-
nego, zakoMczone scen> S>du Ostatecznego. S> jeszcze inne w>tki, w tym sceny
moralizatorskie. Renesansowy charakter kompozycji podkreWla motyw kasetonów na
stropie, niegdyW wzbogacony zwisaj>cymi elementami snycerskimi. Autor tej dekoracji nie
jest niestety znany, ustalono tylko, był inspirowany m. in. clrzeworytami źrharda
Schöna, ilustratora poludniowoniemieckiego, pozostaj>cego pod wpływami włoskimi.

Malowidła w Modlnicy odkryto i konserwowano ok. ńř6Ń r.ś równoczeWnie odsłoniCto
polichromiC z r. ń622, we wzniesionej wówczas murowanej kaplicy Kucharskich. Od-
powiada ona architekturze wnCtrza, odznacza siC delikatn> ornamentyk> manierystyczn>
z akcentami Ýguralnymi. Ciekawostk> jest uzupełnienie w tym czasie malowideł drewnianej
nawy fragmentami cyklu pasyjnego, naniesionymi na postawion> wówczas WcianC murowa-
n> wydzielaj>c> kaplicC.

W Raciborowicach odsłoniCto równiec niedawno nie znan> poprzednio polichromiC,
któr> datować mocna na pocz>tek XVII w. Obejmuje ona dwustrefowy cykl scen MCki
PaMskiej, pojCty jeszcze w tradycji bez mała gotyckiej, gdyby nie ujCcie poszczególnych
kwater w iluzjonistyczne obramienia architektoniczne z manierystycznymi kolumienkami
wydzielaj>cymi poszczególne segmenty z półkolistymi zwieMczeniami. Cykl kulminował
duc> scen> S>du Ostatecznego, zachowan> fragmentarycznie.

Bardziej zachowawcze wydaj> siC być malowidła zdobi>ce wnCtrze drewnianego
koWcioła w Racławicach. Widzimy tu wielostrefowe cykle scen, nawi>zuj>ce w swej
dydaktycznej wymowie do Wredniowiecznej ,,biblii ubogich”. Cykle obejmuj> tematykC
pasyjn> (w nawie) i maryjn> (W prezbiterium), a uzupełniaj> je jeszcze postacie dowolnie
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zestawionych WwiCtych. Poszczególne sceny wydzielaj> w>skie fryzy ornamentalne (m. in.
z ci>głym motywem (Janis curens). Poszczególne sceny potraktowane bardziej graficznie nic
malarsko oraz pewne nieudolnoWci zdaj> siC Wwiadczyć o słabych zdolnoWciach malarza, o ile
nie s> one wynikiem rócnej jakoWci scaleM malowideł uszkodzonych, odsłanianych etapowo
spod póaniejszych pobiał. Podobne malowidła istniały (i istniej> pod póaniejszymi
dekoracjami) w Paczółtowicach. Lepiej zachowany fragment ogl>dać mocna na północnej
Wcianie za ołtarzem bocznymś s> to sceny nalec>ce do cyklu pasyjnego. Racławickie
i paczółtowickie malowidła datować mocna ogólnie na pierwsz> połowC XVII w.

Skromna renesansowa dekoracja zdobiła nawC koWcioła w Rudawie. jest to fryz
podstropowy o motywach festonów owocowo-kwiatowych. Z czasem dekoracja ta uległa
przesłoniCciu w wyniku wbudowania póaniejszego sklepienia pozornego. Obecnie od-
słoniCta, została zakonserwowana i uzupełniona w miejscach rac>cych ubytków.

Malarstwo tablicowe po połowie XVI w. poczCło ustCpować miejsca nowej technice
i nowym konwenejom artystycznymś wnet tec do głosu dojd> jeszcze i nowe wzorce ideowe,
a powszechne juc wczeWniej posługiwanie siC wzornictwem przyspieszy zmianC oblicza
malarstwa, zwłaszcza gdy warsztaty zaopatrz> siC w now> graÝkC, przewacnie niderlandz-
k>. Odwzorowywanie od XVII w. nabierze tec nowych podniet, gdy na tle pr>dów
kontrreformacji rozpowszechni> siC szerok> fal> wizerunki kultowe jako ,,łaskami słyn>ce”.

Obrazów z tego okresu przenikania siC „starego” z „nowym” zachowało siC duco
i reprezentuj> one rócne kierunki i rócny poziom maestrii. WWród nich pojawiaj> siC takce
dzieła artystów obcych, które niekiedy zawiłymi drogami dotarły nawet do odludnych
miejscowoWci. W niniejszym szkicu powołać mogC zaledwie kilka przykładów sygnalizuj>-
cych bogactwo zasobów i ich rócn> problematykC.

Przykładem zanikaj>cego nurtu malarstwa tablicowego opartego o inspiracje połu-
dniowoniemieckie jest ładny obraz Matki Boskiej z Źzieci>tkiem, juc w renesansowej
konwencji, zachowany w Raciborowicach, datowany ,,l526”. Nawi>zuje on do szerokiego
krCgu sztuki Łukasza Cranacha St., choć oczywiWcie jest dziełem ucznia lub naWladowcy. Na
tym przykładzie widać tec dobitnie, jak typowo kultowe ujCcie, przetworzone w nowym
duchu, uzyskało wyraz bardzo ,,Wwiecki”.

Zapewne sprowadzony z Włoch (lub skopiowany z obrazu włoskiego) jest obraz Ww.
Anny Samotrzeć przechowywany w imbramowickim klasztorze, o charakterystycznej
symetrycznej i „piCtrz>cej” siC kompozycji, z wyniosłym, arcłlitektonicznym tronem na
wysokim cokole i półkoliWcie otwart> ogzymsowan> arkad> otwieraj>c> siC w daleki pejzac.
Konfrontacja obu obrazów ukazuje ogromny kontrast konwencji i formy.

Źalszy krok to całkowicie nowatorski obraz Pokłonu Trzech Króli, namalowany w ń5ř6 r.
przez malarza Santi di Tito, umieszczony w ołtarzu głównym koWcioła W Krzeszowicach. To
malowidło, pełne ruchu, ekspresji, efektów barwy i Wwiatłocienia, daleko odbiega od miejscowego
poziomu i umiejCtnoWci. Niebawem i ten sposób malowania stanie siC powszechnyś nast>pi to
jednak w znacznie póaniejszym czasie. Trzeba tu jednak dodać, ce historia tego obrazu nie wi>ce
siC z dawniejszymi dziejami sztuki podkrakowskiego regionu, obraz został bowiem zakupiony
przez Potockich dopiero w ubiegłym wieku do ufundowanego wówczas nowego koWcioła.

Od koMca XVI w. rozpowszechnił siC w Polsce typ kultowego obrazu Matki Boskiej
z Źzieci>tkiem, tzw. Sniecnej, oparty o pierwowzór italo-bizantyMskiej ikony czczonej
W bazylice S. Maria Maggiore w Rzymie. Kult tego wizerunku, którego wstawiennictwu
przypisano znamienne zwyciCstwo Þoty chrzeWcijaMskiej nad Turkami w decyduj>cej bitwie
morskiej pod Lepanto (ń57ń), rozprzestrzenił siC błyskawicznie, takce w Rzeczypospolitej,
szczególnie w dobie zagrocenia tureckiego. Najstarsze wizerunki cudownej ikony, prze-
tworzone juc w duchu malarstwa nowocytnego (i zlatynizowane), przywiezione do Polski
zapocz>tkowały ogromn> odt>d „karierC” tego typu ikonograÝcznego, liczbowo przewyc-
Szaj>e nawet kopie i repliki Obrazu jasnogórskiego. Vmiało mocna mówić o dziesi>tkach
Obrazów tego typu namalowanych w Polsce, dla których „czas siC zatrzymał”. Na
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omawianym terenie jest kilka egzemplarzy, z nich najstarsze przypadaj> jeszcze na przełom
XVI /XVII w., a wiele na pierwsz> ćwierć XVII w. Z tych wymienić trzeba ź- jeszcze
wolny od póaniejszych, niekiedy doWć dowolnych przeróbek ---- obraz w Imbramowicach,
a kolejne znajduj> siC w Raciborowicach (jakoby w ń626 r. przywieziony z Rzymu),
Morawicy (wg tradycji pochodz>cy z kaplicy zamku tenczyMskiego), Iwanowicach,
Korzkwi, Skale i innych jeszcze miejscowoWciach.

Natomiast niderlandzkiej proweniencji jest inny typ wizerunku kultowego Matki
Boskiej z Źzieci>tkiem, nalec>cy do serii obrazów wzorowanych -- jak to ustalił w swoim
czasie Michał \/Valicki -- na oryginale pCdzla malarza Adriaena Isenbrandta. Przedstawia
MaryjC, wiCcej nic w półÝgurze, o wiotkiej postaci, podtrzymuj>c> Źzieci>tko stoj>ce na
kolanach. Tego typu jest obraz otoczony lokalnym kultem w Zadrocu (niestety uszkodzony
przeróbkami), a takce rnnicjszy rozmiarami, w Iwanowicach (w górnej kondygnacji ołtarza
Ww. Agnieszki), dzieło malarza krakowskiego, wykonany jeszcze w regresywnej jak na lata
dwudzieste XVII w. technice temperowej na desce ze złotym i wzorzystym tłem. Źo
interesuj>cych kultowych wizerunków NPMaryi z Źzieci>tkiem, opartych o nieziden-
tyfikowany pierwowzór (być moce niderlandzki?) nalecy obraz w Liszkachś w jego
kompozycji zaznacza siC w pewnym sensie intymny stosunek obu postaci, gdy Źzieci>tko
ujmuje MatkC r>czk> za brodC. Obraz namalowany jest na desce, być moce jeszcze w XVI
w. lub nieco póaniej. Z uwagi na przesłoniCcie nałoconym tłem i piCknymi sk>din>d
srebrnymi sukienkami trudno dziW powiedzieć o nim coW wiCcej.

Wężiebułtowie zachował siC obraz Madonny jasnogórskiej -~ póana replika doWć
wierna, lecz słabego pCdzla (po połowie XVI w.?). W ń623 r. w jej miejsce wprowadzono do
ołtarza Śkolejny wizerunek w nowocytnej konwencji, nieco oddalaj>cy siC od pierwo-
wzoru, sygnalizowanego jednak ,,obowi>zkowymi” ciCeiami na twarzy Maryi. Natomiast
interesuj>cy jest obraz Matki Boskiej CzCstochowskiej w ołtarzu głównym w WysocicachŚ
przedstawia on bowiem MaryjC jasnogórsk> namalowan> z takimi ozdobami i koronami,
_jakimi przystrojono oryginał w ń635 ńŚ. Źata ta zbiega siC z wotywn> fundacj> króla
Władysława IV, sprawienia nowych kunsztownych koron (o charakterystycznym kształcie
tzw. korony zamkniCtej) i przyozdobienia obrazu klejnotami oraz ozdobami o w>tku
treWciowym pasji Chrystusa. Niespełna 8Ń lat pócniej korony te usuniCto, zastCpuj>c
kolejnymi. Tymczasem powstała pewna liczba kopii obrazu, dokumentuj>cych ówczesny
wygl>d wizerunku. Źo tej stosunkowo nielieznej grupy nalecy właWnie obraz w \ęVysocicaeńń.
Źo krCgu kopii Maryi jasnogórskiej nalecy jeszcze ciekawy obraz w Zalasie, trudny do
zadatowania, ujCty w malowane obramienie kwiatowe. Tu postacie przedstawiono bez
koron i ozdób, a wprowadzone w tło litery greckie nasuwaj> pewne w>tpliwoWci odnoWnie do
poWrednictwa przekazu.

Zanikanie cechowego warsztatu malarstwa tablicowego, kontynuuj>cego formalne
(choć przetworzone) i techniczne tradycje wygasłcgo juc Ż zdawać by siC mogło - gotyku,
przeci>gało siC jednak w gł>b XVII w. niezalecnie od powtarzania wzorców kultowych.
Przykładem bCdzie zespół interesuj>cych obrazów ołtarzowych w Iwanowicach, sprawio-
nyeh do nowatorskich juc, manierystycznych retabulów, gdzie widzimy postacie WwiCtych
- tradycyjnych ,,nosicieli atrybutów”, przedstawionych pojedynczo lub paramiŚ Katarzy-
ny i Źoroty, Agnieszki (z dat> ń627) czy Ww. Pawła Pustelnika, na złotych, wzorzystych
tłach. Obrazy te s> niemniej pełne urody i znacznej wartoWci artystycznej, wi>c>c siC
w harmonijne konteksty z równie bogato pozłacanymi ołtarzami.

Na przełomie XVI i XVII w. sporadycznie powstawały jeszcze retabula tryptykowe
malowane w dawnej konwencji, jednakce poza wyj>tkami (jak w Iwanowicach) poziom
artystyczny był podrzCdny. W Zadrocu zachowały siC elementy takiego tryptyku, z obrazem
Wrodkowym przedstawiaj>cym Ww. AnnC Samotrzeć z młodocianym Ww. janem Chrzcicielem
~ niew>tpliwie opartym o jakiW wzór graficzny. Na skrzydłach rozmieszczone postacie
WwiCtychŚ na awersach Katarzyny i Barbary, na rewersach Klary i źlcbiety z Turyngii.
Kostiumy Źziewic s> juc póanorenesansowe, natomiast postacie wyniesionych na ołtarze
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mniszek w habitach zakonnych s> dla nas wacne, wskazuj> bowiem na zwi>zek ołtarza
_z fundacjami klarysek, do których _ nawet juc po przeniesieniu siC sióstr z żrodziska do
Krakowa _ nalecały okoliczne włoWci. Obrazy te powstały juc w XVII w.

Zanim przejdziemy do omawiania rozwoju i przykładów retabulów ołtarzowych oraz
sprzCtów i ich kolejnych przemian stylowych, wspomnieć trzeba o dziele wyj>tkowym, które
zrz>dzeniem losu pojawiło siC w nader skromnej kaplicy w podkrakowskim Bodzowie.
W ń627 r. ks. Wojciech Purzycki, poprzednio proboszcz w Rudawie, a w tym czasie
kanonik krakowski, do którego nalecał Bodzów jako prebenda, ufundował niewielk>
kaplicC, a wyposacył j> w ołtarz usuniCty właWnie z Katedry V\ąawelskiej. Retabulum (mimo
pewnych przekształceM) nalecy do niezwykle rzadkich kamiennych ołtarzy w czystym stylu
renesansu włoskiego, odpowiadaj>cym wystrojowi Kaplicy Zygmuntowskiej. Ogzymsowane
belkowanie i para pilastrów o dekoracji groteskowej ujmuj> monumentaln> pła.skorzea-
bion> grupC w typie tzw. WwiCtej rozmowy (Santa Conversazaone) z Matk> Bosk> oraz
WwiCtymi Małgorzat> i Źorot> _ tej ostatniej dedykowane ołtarz. Na belkowaniu
zwieMczonym spływami wolutowymi umieszczono herby Polski, Litwy oraz Sforzów, na
cokole widnieje inskrypcja fundacyjna. Umieszczone dziW po bokach dwie płaskorzeaby
biskupów pierwotnie ustawione były pod k>tem, zdobi>c Wcianki boczne przestrzenne
zakomponowanej bryły ołtarza. Analogie łatwo przytoczyć z terenu Italii, a u nas podobnie
zakomponowany był inny ołtarz wawelski (tzw. z Zatora, bo tam był czasowo przechowy-
wany). dziW w lapidarium. Ołtarz „bodzowski” ufundowany został ok. r. ń52ř-3Ń przez
dworzanina królowej Bony, lekarza jana Andrzeja Valentino, obdarzonego wówczas altari>
Ww. Źoroty. Niezwykłe pojawienie siC (juc w XVII w.) wawelskiego ołtarza w skromnej,
wiejskiej kaplicy ukazuje nam zarazem problem wCdrówek dzieł sztuki na przykładzie
niemal szokuj>cym.

Od koMca XVI w. rozpowszechniły siC w Wrodowisku Krakowa oraz w regionie
retabula architektoniczne, które ~ulegaj>c stopniowo kolejnym przemianom stylu
_ miały odt>d zapanować niepodzielnie. Materiałem ich struktur W dziełach bardziej
ekskluzywnych był kamieM, a takce bardzo tu rozpowszechniony czarny marmurś
najliczniejsze były jednak ołtarze snycerskie. \ęVykorzystuj>c wzornictwo włoskie, a póaniej
niderlandzkie, retabula przyjmowały kształt edikuli, ujCtej kolumienkami lub pilastrami,
pocz>tkowo z wydatnym belkowaniem, zwieMczeniem, naddatkami bocznymi i długo
utrzymuj>c> siC predell>. Wę najstarszych wariantach kompozycyjnych w te ramy architek-
toniczne wprowadzane obrazy lub rzeaby, nawi>zuj>c do tradycji dawnych ołtarzy
tryptykowych, te jednak ulegaj>c schematyzacji traciły bardzo szybko sw> dawn>
dominacjC na rzecz snycerki. Kładziono przy tym silny nacisk na jakoWć i poprawnoWć
ornamentyki rozpowszechnianej wzornikamiś ta praktyka ułatwia dziW kwaliÝkacjC i dato-
wanie. żdy ornamentyka renesansowa nalecała do prawdziwej rzadkoWci, jakby najstarsz>
faz> takiej dekoracji narzuconej na schemat retabulum stała siC manierystyczn> ornamen-
tyka niderlandzkiej proweniencji, o motywach tzw. okuciowych (nazwa przyjCta od
podobieMstwa do zdobnictwa w metalu, obÝtuj>cego w wycinane, „blaszane” ozdoby),
kartusze, a takce ulubione motywy stylizowanych herm i główek. A

Niemal podrCcznikowym przykładem, Wwietnie zreszt> zachowanym, jest ołtarz Ww. Anny
w Wysocicach. mieszcz>cy jeszcze pełny program dawnego tryptyku, wprowadzony jednak
w bogat>, złocon> snycersk> strukturC architektoniczn> Ń okuciowej ornamentyce. Stosunkowo
niewielkie obrazy na deskach _ to juc schematyczne malowidła bez indywidualnych cech,
ocldziałuj>ce jednak korzystnie cyw> kolorystyka i Wmiałym, choć prymitywnym kontnrem.

Źrugim Wwietnym zabytkiem jest ołtarz boczny w Paczółtowicach, o klasycznej
strukturze omawianego typu, datowany na około ń.6ŃŃ r. jego tryptykowe reminiscenje
uległy juc znacznemu zatarciu, gdy skrzydła zast>pione zostały bogatymi naddatkami
snycerskimi z płaskorzeabionymi postaciami WwiCtych. Widzimy tu znów dowartoWciowanie
rzeab Ýguralnychz dwie flankuj> zwieMczenie, ale i tutaj, mimo biegłoWci warsztatowej,
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Źrugim Wwietnym zabytkiem jest ołtarz boczny w Paczółtowicach, o klasycznej
strukturze omawianego typu, datowany na około ń.6ŃŃ r. jego tryptykowe reminiscenje
uległy juc znacznemu zatarciu, gdy skrzydła zast>pione zostały bogatymi naddatkami
snycerskimi z płaskorzeabionymi postaciami WwiCtych. Widzimy tu znów dowartoWciowanie
rzeab Ýguralnychz dwie flankuj> zwieMczenie, ale i tutaj, mimo biegłoWci warsztatowej,



pełni> one rolC podrzCdn>. Uwaga koncentruje siC natomiast na głównym obrazie Ww.
Mikołaja, z postaci> przedstawion> hieratycznie, w manierze jakby nawi>zuj>cej do
malarstwa ikonowego. Istnieje tradycja, ce ołtarz ten miałby pochodzić z katedry
krakowskiej.

Podobnych ołtarzy jest wiCcej. Nieco bardziej zaawansowany stylistycznie jest główny
ołtarz w Paczółtowicach, sprawiony w ń6Ń4 r. I raz jeszcze wspomnC tu ołtarze
w Iwanowicach, dobre przykłady omawianego typu i stylu, tym bardziej ce przetrwały
w nich pierwotne obrazy. Źata jednego z nich _ ń627 ~_ jest miarodajna takce dla
snycerki. OczywiWcie zabytków pokrewnych jest wiCcej, a zaliczaj> siC tu tec ambony i inne
jeszcze sprzCty, a takce niektóre zabytki o charakterze kommemoratywnym.

jednakce plastyka nagrobna tego okresu przedstawia siC odmiennie. SpecyÝka kultury
renesansu przyniosła nasilenie twórczoWci kład>ccj nacisk na upamiCtnienie ziemskiej
chwały zmarłych, tak ce doWć wczeWnie _ i jak siC okazało długotrwale _ nurt
italianizuj>cy przewacył w Wrodowisku mocnowładców, szlachty i duchowieMstwa, a nieco
póaniejszy i niderlandyzuj>cy kierunek tej gałCzi sztuki byl rozpowszccliniony bardziej
w Wrodowiskach patrycjatu miejskiego.

Tymczasem zapocz>tkowane powszechnie znanymi dziełami artystów włoskich _t Bar-
tłomieja Berrecciego _ pomniki z półlec>cymi postaciami zmarłych (w tzw. pozie
sansovinowskiej), rozpowszechnione przez kolejnych artystów tej miary, jak jan Maria
Padovano, Hieronim Canavesi i inni _ pojawiaj> SiC nawet na prowincji w wielu
naWladownictwach o rócnej zreszt> jakoWci artystycznej. Na naszym terenie zachowały siC
zabytki stosunkowo póane w porównaniu do słynnych pierwowzorów.

Najlepszy z nich to wykonany z czerwonego marmuru pomnik Sebastiana
Lubomirskiego (zm. ń6ń3), zakomponowany w owej półlec>cej pozie, znajduj>cy siC
w Krzeszowicach i ujCty obecnie w pseudogotyckie obramienie. Nie jest znane
pierwotne miejsce tej Wwietnej płyty. W ń828 r. odnaleziono j> w piwnicach Pałacu
Saskiego w Krakowieś do Krzeszowic pozyskali j> Potoccy, arancuj>c wnCtrze nowo-
wzniesionego koWcioła.

Źrugi podobnie zakomponowany pomnik, znajduj>cy siC w Racławicach Olkuskich,
dotyczy nie znanego z nazwiska rycerza. Źla jego przyszłej identyÝkacji pomocny moce być
umieszczony na płycie kartusz z herbami Rawicz, Topór, Rogala i Półkozic. jakoWć
artystyczna tej rzeaby, powstałej tec zapewne dopiero na pocz>tku XVII w., jest
podrzCdna. Natomiast kompozycyjnie nieco odmienne s> dwie płyty, zapewne przed-
stawicieli rodu SzafraMców, przechowywane w kaplicy zamkowej w Pieskowej Skale.
Niestety nie zachowały siC ich oprawy architektoniczne, tak ce nie ma pewnoWci, czy płyty
te pochodz> z jednego „podwójnego” pomnika nagrobnego, czy z dwóch oddzielnych.
Źatowanie okreWlane jest podobnie na pocz>tek XVII w.

Inny ksztalt ma pomnik epitaÝjny Stanisława Kucharskiego (zm. ń6ńř) w kaplicy
rodzinnej przybudowanej do koWcioła w Modlnicy. W bogatej ramie architektonicznej
o wyraanych znamionach manieryzmu widzimy półpostać cywego mCcczyzny w sile wieku,
zakutego w zbrojC, być moce o walorach portretowych. Popiersie wyrzeabione jest
w br>zowym marmurze.

W tradycji jeszcze gotyckich płyt z postaciami wykonana została płyta grobowa ks.
Walentego Brzostowskiego (zm. ń586) w Raciborowicach. Widzimy tu postać stoj>c>, lecz
obecnie silnie wytart>, gdyc niewykluczone, ic pierwotnie umieszczona była w posadzce.
Podobne tradycje zachowała tec płyta źlcbiety Pisarskiej (zm. ń578) znajduj>ca siC
w Rudawie. jest ona niemal całkowicie pozbawiona ornamentykiŚ ponad wielowierszow>
inskrypcja (polsk> _ co było w tych czasach rzadkoWci>), zajmuj>c> połowC powierzchni,
zmarła matrona ukazana została w półÝgurze, oddana w oszczCdnym, lecz Wmiało ciCtym
reliefie. Nowocytny akcent stanowi tu półkolista arkada i dwa kartusiki herbowe
w narocaeh. Tak zakomponowane płyty nalec> u nas do rzadkoWci, natomiast doWć
powszechne były na Vl>sku.
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Z drugiej połowy XVI w. i z pierwszej połowy nastCpnego stulecia pochodzi bardzo
wiele płyt inskrypcyjnych, interesuj>cych z punktu widzenia historii, a takce obyczaju.
Wiele z nich przekazuj> nam staropolskie, nieudolne i naiwne niekiedy wersety panegirycz-
ne, jak ten w żiebułtowie dotycz>cy Kaspra żiebułtowskiego (zm. ń623) który tu
przytoczC z czCWciow> aktualizacj> pisowniŚ
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zAcNźżo żZŁźKA PRZYKRYŁA
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Nie z żROBU cie s=Źzńe TRZźBA.
W zakresie wyrobów złotniczyeh po pewnym okresie stagnacji, kiedy to kontynuowane

jeszcze dotychczasowe techniki, głównie odlewu i rytowania, od schyłku XVI w. odnotować
mocna nowy rozkwit tej gałCzi sztuki. W Wrodowisku krakowskim złotnictwo przez cały wiek
XVII przecywać bCdzie apogeum twórczoWci takce pod wzglCdem jakoWci wyrobów i nawet
potop szwedzki nie zaznaczy siC tu kryzysem, co najwycej pewn> cezur> stylu. Obok kształtu
Wyrobów, które ulegać bCd> pewnym modyÝkacjom, np. proporcji naczyM, a niekiedy
zmianom koncepcji (np. zanik monstrancji wiecyczkowych, a w ich miejsce rozpowszech-
nienie typu z glori> promienist>), nowoWć stanowić bCdzie głównie rozpowszechnienie i pełna
dominacja techniki trybowania (zwanej tec repusowaniem), tj. wydobywarńia plastyki form
dekoracyjnych przez młotkowanie powierzchni wyrobu od spodniej strony, co dawało
poc>dane efekty reliefu. OczywiWcie i w tej gałCzi twórczoWci do głosu doszły formalne wymogi
ornamentyki, której repertuary (oczywiWcie rozpowszechniane wzornikami) zmieniały siC
stopniowo. \›ęV pierwszej kolejnoWci w tej narastaj>cej fazie twórczoWci dominowały wzorce
manierystyczneś najpierw ornament okuciowy, od drugiej ćwierci XVII w. ~_ tzw.
chrz>stkowy lub małcowinowy, którego powszechne stosowanie przez warsztaty polskie
przeci>gnCło siC niemal do koMca stulecia, gdy sztuka baroku zapanowała juc zdecydowanie.

Tendencje gotyckie najdłucej zachowywały monstrancje, długo w gł>b XVII w.
utrzymuj>c kształt glorii wiecyczkowej, z natury rzeczy operuj>cy motywami gotyeyzuj>cej
architektury (Ýale, maswcrki, iglice itp.), chociac coraz czCWciej pojawiały siC motywy
zdobnieze przynalecne do nowocytnych repertuarów formalnychś te nowe trendy za-
znaczały siC w stopach i nodusach. Prawie podrCcznikowym przykładem moce tu być
monstrancja w Korzkwi, fundowana w ń64Ń r. Zapewne z tego samego czasu jest pacytikał,
wykazuj>cy jeszcze reminiscencje gotyckiej formy i warsztatu, a inny piCkny pacyÝkał
_ w żiebułtowie --- moce wczeWniejszy, z pocz>tku stulecia, mógłby być jeszcze zaliczany
do sztuki póanogotyckiej.

Natomiast ducy przełom zaznaczył siC w naczyniach. Kielichy powszechnie zagubiły
tradycyjne gotyckie formy (rzadko zachowuj>c tylko np. fryzy na koszyezkach czar, moce
niekiedy odlewane ze starszych form). Ich proporcje, zrazu przysadziste, bCd> zd>cać ku
wysmukleniu formy, ale bardziej znacz>ce stan> siC inne szczegóły. Od XVI w. przewaca juc
stopa kolista. a _jeWli jest wielolistna, to bardziej płaska nic dawniej i oczywiWcie dekorowana
technik> trybowania, choć takce z ucyciem odlewów. Nodus (w gotyku architektoniczny lub
z ,,guzami” w zakrCpowaniu) w gł>b XVI w. przyjmuje kształt kulisty, niekiedy zdobiony
motywem puklowania, póaniej jajowaty, wreszcie gruszkowaty, dekorowany zgodnie z za-
stosowanym repertuarem ornamentyki. Źo bardziej charakterystycznych przykładów nalecy
kielich w Nowej żórze (ń6ń3)Ś ma okr>gł> stopC, jajowaty nodus z plastyeznymi główkami
aniołków (motyw bardzo powszechny) i oczywiWcie bogat> dekoracjC okuciow>. Równie
stylow> formC ma kielich w Rudawie (pocz. XVII w.), o formie doWć przysadzistej i bogatej
ornamentyce. Kolejne przykłady zachowały siC w S>spowie i innych jeszcze koWciołach.
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Na tym tle wyrócnia siC puszka na komunikanty w Raciborowicach, która reprezentuje
niemal odosobniony na obserwowanym terenie przykład renesansowego wyrobuŚ jej szeroka
czara zdobiona jest roWlinnymi festonami, nikły zaW nodus ma kształt owocu granatu.
W stosunku do formy data jest póanaŚ ń628 r. Podobnie zaskakuje póan> dat> (ń674ń)
oryginalna kadzielnica w Zielonkach, o acurowej, ze splotów ornamentu utworzonej,
uskokowej, wieloboeznej pokrywie, o kształcie jakby gotycyzuj>cym.

Pojawienie siC typu monstrancji o glorii promienistej dokumentuje zachowana
w żiebułtowie. Widzimy tu formC smukł>, jeszcze nie ęrozbudowan> wszerz, co nast>pić
miało w dobie baroku. Wieloboczne reservaculum, zdobione kamieniami półszlachetnymi,
okalaj> proste i krótkie promienie. Ta najstarsza chyba na obserwowanym terenie
monstrancja tego typu powstała jednak nie wczeWniej nic około połowy XVII w.

Kielichów i innych naczyM dekorowanych ornamentyk> chrz>stkow> jest stosunkowo
duco, w tym co najmniej kilkanaWcie wcale wysokiej klasy artystycznej (Czernichów,
Imbramowice, Liszki, Zadroce i in.). PrzejWcie od ornamentu okuciowego do chrz>stkowego
dokonywało siC niemal niepostrzecenie, a analogiczn> „produkcjC” kontynuowane takce po
wojnie szwedzkiej. Trzeba tu natomiast nadmienić, ce niestety właWciwie wszystkie te piCkne
_ choć niewolne od rutyny _~ wyroby nie s> autoryzowane, gdyc w przeciwieMstwie do
innych Wrodowisk (żdaMsk, ToruM, warsztaty Wl>skie) cech krakowski nie stosował wówczas
znakow_ania swych wyrobów tak wacnymi dla badaM nad złotnictwem puncami miejskimi
i autorskimi. Brak ten wynagradzaj> znane z archiwów nazwiska mistrzów i ich
pomocników, nie da siC jednak powi>zać ich z poszczególnymi wyrobami.

Paramentów z omawianego okresu zachowało siC tmało. Obserwujemy jednak, ce
tradycje i w tej dziedzinie były trwałe. Vwiadczy o tym np. ornat fundacji Zbaraskich dla
klasztoru bielaMskiego, gdzie jeszcze w XVII w. wykonano haftowan> pretekstC z Ukrzyco-
waniem, wzorowan> na gotyku, naszyt> na importowan> tkaninC jedwabn> o wzorze
renesansowym. Wspomniałem juc uprzednio o reminiscencjach gotyckich „plastycznych”
haftów Ýguralnych zachowanych w Liszkach. W ci>gu omawianego okresu zmienia siC
jednak kształt dekoracji ornatówŚ uzyskuj> one proste kolumny, pojawia siC tec haft
ornamentalny, który bCdzie powszechny w dobie baroku. W dekoracji pierwsze bCd> tu
ciCckie hafty plastyczne, wykonywane przy ucyciu nici metalowych, z motywem ducych
kwiatów rozmieszczonych rytmicznie, o charakterze jeszcze renesansowym. Póaniej przewa-
cać bCd> równie dekoracyjne hafty płaskie, kwiatowe, wielobarwne, potocznie zwane
polskimi. Ale ich rozpowszechnienie nast>pi w kolejnej fazie przemian sztuki.

Sztuka odlewnicza weszła w nowy okres bez zmian w technologii i w zdobnictwie.
Źotyczy to zwłaszcza dzwonów, które od datowanych wczeWniej rócni> siC głównie
liternictwem inskrypcji. Podobnie ocenić mocna wzmiankowan> juc wczeWniej piCkn>
chrzcielnicC odlan> z br>zu w Paczółtowicach (ń533 r.), któr> mocna omawiać tak
W kontekWcie Wredniowiecznego odlewnictwa, jak oczywiWcie renesansowego, co Wwiadczy
o tym, ce zakładane z rócnych wzglCdów cezury nie zawsze s> adekwatne dla niektórych
kategorii zjawisk.

W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć o zabytkach, które pozostały na uboczu
niniejszego przegl>du. W koWciele klasztornym W Imbramowicach _ o którym bCdzie
mowa w dalszym ci>gu _ zachowały siC w jednym z okien wtórnie tam oczywiWcie
wstawione niewielkie koliste witracyki zaliczane do tzw. gabinetowych. Pochodz> one
z XVI w. Widzimy tu postacie WwiCtych (m.in. Katarzyny, Małgorzaty, Andrzeja) na tle
krajobrazowym. Technika tych witracyków jak i stylistyka wskazuj> na dzieła importu,
zapewne z krCgu południowoniemieckiego, a w kacdym razie na posłucenie siC przez
malarzy-witracystów graÝk> tamtejszego krCgu. Źodać trzeba, ce witrace takie nalec>
w Polsce do rzadkoWci.

I jeszcze jeden zabytek _ zwracaj>c uwagC ponownie na malarstwo -_ rysuje siC jakby
na uboczu konsekwentnego ci>gu wywodu. W głównym ołtarzu drewnianego koWcioła
w Ulinie Wielkiej znajduje siC obraz Matki Boskiej z Źzieci>tkiem, który do niedawna
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prawie w całoWci przesłaniały nałocone sukienki i korony. W czasie niedawnej konserwacji,
po zdjCciu ozdób, okazało siC, ce jest to ikona, zabytek sztuki bizantyMsko-ruskiej, którego
pojawienie siC w wiejskim koWciółku na skraju doliny Źłubni nie zostało dot>d wyjaWnione.
Hodegetria w Ulinie odznacza siC znaczn> urod>, niemniej zachowawczoWć sztuki tego
krCgu kulturowego nie zezwala bez przeprowadzenia szczegółowych badaM porównawczych
i technologicznych na precyzyjne zadatowanie, które ogólnie tymczasowo przyj>ć mocna na
wiek XVII.
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SZTUKA BAROKU I ROKOKA

Cezury wprowadzone w dotychczasowych rozwacaniach, odpowiadaj>ce kolejnym
przemianom sztuki w zalecnoWci od uwarunkowaM _ zarówno Wwiatopogl>dowych,
społeczno-ekonomicznych, jak tec politycznych _ rzutuj>cych na jej oblicze, nie zawsze
pozwalały stosować wyraziste rozgraniczenia. Miały miejsce zahamowania i przyspieszenia,
działały impulsy zewnCtrzne i tradycje lokalne. Źało siC to zauwacać przy próbach
oddzielenia gotyku od kolejnych formacji kulturowe-stylowych, gdy przewacały jeszcze
tradycje dawniejsze, jak tec i w tym krCgusztuki, któr> nazwałem enigmatycznie „miCdzy
gotykiem a barokiem”. Niektóre gałCzie sztuki w swych wczeWniej wypracowanych
modelach zachowywały bowiem ci>głoWć lub ulegały powolnym przemianom, gdy tym-
czasem równolegle owocowały tendencje nowe, w swej „czystej” formie. Mam tu na uwadze
to wszystko, co w klasycznym wykładzie jest przejawem baroku Ń formach dojrzałych
i konsekwentnyeh.

Takie inicjatywy powstawały oczywiWcie w krCgu elitarnym, zwykle przy udziale
artystów obcych przybywaj>cych do stolicy kraju. Na omawianym skrawku jej obrzecy to
przede wszystkim nowe fundacje klasztorne.

żdy w Krakowie jako pierwsza realizacja architektoniczna potrydenekiego nurtu
powstawał słynny jezuicki koWciół Piotra i Pawła z inicjatywy króla Zygmunta III, na
przedpolu miasta jeden z jego wybitniejszych doradców, marszałek wielki koronny Mikołaj
Wolski, osadził sprowadzonych do Polski kamedułów. Współfundatorem był Sebastian
Lubomirski, kasztelan wojnicki. Na tzw. Srebrnej żórze około r. ń6Ń5 rozpoczCto budowC
eremu. KoWciół budowano długo, głównie w latach ń6ń8-42ś jego ostateczn> wersjC
zaprojektował Włoch Andrea Spezza, poprzednio (i póaniej) czynny na terenie Czech.
Architektura koWcioła odpowiada w zasadzie koncepcji propagowanego wówczas typu
rzymskiego koWcioła Il żesu, jednakce bez transeptu, natomiast z fasad> poszerzon> o dwie
wydatne wieceś trzecia wieca-dzwonnica nadbudowana została nad pomieszczeniem
przyległym do prezbiterium. Monumentalny wyraz wnCtrza podkreWlony został ci>głym
beczkowym sklepieniem o płycinowej artykulacji oraz porz>dkiem pilastrowym wraz
z obiegaj>cym belkowaniem, po bokach zaW wprowadzono ci>gi kaplic otwarte do wnCtrza
nawy półkolistymi arkadami. CałoWć cechuje konsekwentna logika formalna. Monumental-
na, ciosowa fasada, wyraziWcie przedzielona horyzontalnymi podziałami gzymsowymi,
zwieMczona jest trók>tnym przyczółkiem, a jednorodny i bogaty detal jednoznacznie okreWla
stylistyczn> orientacjC.

Prace wykoMczeniowe przewlekaj>cej siC budowy, juc po wyjeadzie Spezzy z Polski,
kontynuowali dwaj janowieŚ kamieniarz i sztukatorś ten ostatni, według ustaleM Adama
Małkiewicza, to jan Żalconi, jeden z wybitniejszych artystów tej specjalnoWci, czynny
wówczas m.in. na usługach rodu Lubomirskich. Wiele elementów architektonicznych oraz
wystroju wykonanych zostało z czarnego marmuru, o którym szerzej bCdzie mowa
w dalszym ci>gu. ęI

SZTUKA BAROKU I ROKOKA

Cezury wprowadzone w dotychczasowych rozwacaniach, odpowiadaj>ce kolejnym
przemianom sztuki w zalecnoWci od uwarunkowaM _ zarówno Wwiatopogl>dowych,
społeczno-ekonomicznych, jak tec politycznych _ rzutuj>cych na jej oblicze, nie zawsze
pozwalały stosować wyraziste rozgraniczenia. Miały miejsce zahamowania i przyspieszenia,
działały impulsy zewnCtrzne i tradycje lokalne. Źało siC to zauwacać przy próbach
oddzielenia gotyku od kolejnych formacji kulturowe-stylowych, gdy przewacały jeszcze
tradycje dawniejsze, jak tec i w tym krCgusztuki, któr> nazwałem enigmatycznie „miCdzy
gotykiem a barokiem”. Niektóre gałCzie sztuki w swych wczeWniej wypracowanych
modelach zachowywały bowiem ci>głoWć lub ulegały powolnym przemianom, gdy tym-
czasem równolegle owocowały tendencje nowe, w swej „czystej” formie. Mam tu na uwadze
to wszystko, co w klasycznym wykładzie jest przejawem baroku Ń formach dojrzałych
i konsekwentnyeh.

Takie inicjatywy powstawały oczywiWcie w krCgu elitarnym, zwykle przy udziale
artystów obcych przybywaj>cych do stolicy kraju. Na omawianym skrawku jej obrzecy to
przede wszystkim nowe fundacje klasztorne.

żdy w Krakowie jako pierwsza realizacja architektoniczna potrydenekiego nurtu
powstawał słynny jezuicki koWciół Piotra i Pawła z inicjatywy króla Zygmunta III, na
przedpolu miasta jeden z jego wybitniejszych doradców, marszałek wielki koronny Mikołaj
Wolski, osadził sprowadzonych do Polski kamedułów. Współfundatorem był Sebastian
Lubomirski, kasztelan wojnicki. Na tzw. Srebrnej żórze około r. ń6Ń5 rozpoczCto budowC
eremu. KoWciół budowano długo, głównie w latach ń6ń8-42ś jego ostateczn> wersjC
zaprojektował Włoch Andrea Spezza, poprzednio (i póaniej) czynny na terenie Czech.
Architektura koWcioła odpowiada w zasadzie koncepcji propagowanego wówczas typu
rzymskiego koWcioła Il żesu, jednakce bez transeptu, natomiast z fasad> poszerzon> o dwie
wydatne wieceś trzecia wieca-dzwonnica nadbudowana została nad pomieszczeniem
przyległym do prezbiterium. Monumentalny wyraz wnCtrza podkreWlony został ci>głym
beczkowym sklepieniem o płycinowej artykulacji oraz porz>dkiem pilastrowym wraz
z obiegaj>cym belkowaniem, po bokach zaW wprowadzono ci>gi kaplic otwarte do wnCtrza
nawy półkolistymi arkadami. CałoWć cechuje konsekwentna logika formalna. Monumental-
na, ciosowa fasada, wyraziWcie przedzielona horyzontalnymi podziałami gzymsowymi,
zwieMczona jest trók>tnym przyczółkiem, a jednorodny i bogaty detal jednoznacznie okreWla
stylistyczn> orientacjC.

Prace wykoMczeniowe przewlekaj>cej siC budowy, juc po wyjeadzie Spezzy z Polski,
kontynuowali dwaj janowieŚ kamieniarz i sztukatorś ten ostatni, według ustaleM Adama
Małkiewicza, to jan Żalconi, jeden z wybitniejszych artystów tej specjalnoWci, czynny
wówczas m.in. na usługach rodu Lubomirskich. Wiele elementów architektonicznych oraz
wystroju wykonanych zostało z czarnego marmuru, o którym szerzej bCdzie mowa
w dalszym ci>gu. ęI



Omawiaj>c koWciół bielaMski nalecy od razu wspomnieć o wyposaceniu jego wnCtrzaś
mamy tu bowiem do czynienia z „dziełem zbiorowym”, wypracowanym W ci>gu długiego
czasu.

W przeciwieMstwie do wraceniowo pustej nawy centralnej (pierwotny ołtarz siC nie
zachował, a brak równiec chóru muzycznego stosownie do reguły zakonu) _ kaplice
boczne wyposacone zostały szczególnie bogato W sztukaterie, sprzCty i malowidła, co
sprawia nawet swoiste wracenie przeładowania. Silnym akcentem s> sztukaterie, powi>zane
z malowidłami. W wystroju malarskim dwóch najbogatszych kaplicŚ Królewskiej (wyposa-
conej z fundacji Władysława IV) i Ww. Romualda (zwanej tec Kaplic> Źelpacych _ od
fundatora Rajmunda Źel Pace, patrycjusza krakowskiego), autorem cyklów malarskich był
jeden z najwybitniejszych czynnych wówczas W Krakowie malarzy Tomasz Źolabellaś
W nieco skromniej wyposaconych pozostałych kaplicach malowidła wykonaliŚ Piotr
Brygierski i zapewne jan Proszowski, obaj pozostaj>cy W krCgu sztuki Źolabelli.

W Wwi>tyni tej wyrócniaj> siC tec dwie kaplice pod wiecamiŚ Lubomirskich, fundowana
W ń642 r., i Zbaraskich. Nakrywaj> je kopuły bez tamburów, o bogatej dekoracji stiukowej,
wykonanej niew>tpliwie przez Żalconiego. System tej dekoracji, o motywach architek-
tonicznych i roWlinnych, z postaciami atlantów i puttów, ma charakter manierystyczny.

Wyposacenie wnCtrz Wwi>tyni _ z kapitularzem, zakrysti>, a nawet pełn> ekspresji
dostCpn> krypt> mieszcz>c> zwłoki zakonników _ zasługuje na szerokie omówienie, lecz
przekracza to mocliwoWci niniejszego zarysu. WspomnC wiCc na tym miejscu juc tylko kilka
dzieł sztuki nalec>cych do kontekstu całoWci, lecz W jakimW sensie samoistnych. I takŚ od
dawna zwracano uwagC na obraz Ww. Sebastiana umieszczony W ołtarzu kaplicy Lubomirs-
kich, dopatruj>c siC W nim dzieła biegłego artysty obcego, raczej włoskiego. Ten pogl>d nie
dał siC jednak utrzymaćś piCkny sk>din>d obraz młodocianego MCczennika jest bowiem
doWć charakterystyczn> wówczas adaptacj> pierwowzoru pCdzla malarza antwerpskiego
żerarda Seghersa, zrealizowan> niew>tpliwie na podstawie graÝki (jej egzemplarze
zachowane takce W zbiorach polskich). Adaptacja polegała na pewnych zmianach _ tu
m.in. na dodaniu jeadaców w strojach orientalnych, co wi>zało siC zapewne z trwaj>cym
i oczywistym dla współczesnych odbiorców zagroceniem tureckim. Z kolei inny obraz, tzw.
Matki Boskiej BielaMskiej, pochodz>cy z XVII W. i przystrojony koronami i sukienkami,
nawi>zuje swym typem do tego wzorca ikonograÝcznego (tec zreszt> niderlandzkiego),
według którego wymalowany został obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Interesuj>ca jest
równiec niewielka płaskorzeaba alabastrowa przedstawiaj>ca Złocenie Chrystusa do grobu
(W kaplicy Czartoryskich) _ ewidentne dzieło pochodz>ce z importu.

Źla historii Bielan wacne s> epitaÝa i płyty pami>tkowe, wykonane z ucyciem
kamienia, stiuku i czarnego marmuru, W tym epitaÝum fundatora _ Mikołaja Wolskiego,
inskrypcyjne, W obramieniu architektonicznym. Wacny jest równiec przechowywany tu
portret tegoc dostojnika, przedstawionego W pełnej postaci, wymalowany _ jak wynika
z archiwaliów _ przez malarza kamedułC O. Wenantego z Subiaco.

Źla krajobrazu okolic Krakowa i dla krajobrazu chronionego W systemie parków
jurajskich kompleks bielaMski ma Wielkie znaczenie. Zdala widoczny ze swymi trzema
wiecami, wyrastaj>cy z lesistego wzgórza, stanowi jedno z najpiCkniejszych powi>zaM
natury z dziełami r>k ludzkich. Takce zachowany erem z zespołem domków zakonników
nalecy do prawdziwych unikatów W źuropie.

Równie wielkie znaczenie ma inny zespół klasztorny _ karmelitów bosych W Czernej,
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Agnieszka z TCczyMskich Żirlejowa, która nie tylko wyposacyła koWciół i klasztor, ac po
aparata liturgiczne wł>cznie, ale uposacyła konwent rozległymi dobrami ziemskimi
(Paczółtowice, Zbik i Siedlec _ w tej ostatniej wsi karmelici posiadali folwark). Załocenie
usytuowane na doWć stromych i zalesionych stokach doliny potoku nazwanego imieniem Ww.
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źliasza, obejmowało oprócz koWcioła z kompleksem klasztornym rozległy zespół z kaplicami,
pustelniami i obiektami gospodarczymi, wygrodzony i obwiedziony murem tzw. Wielkiej
klauzury, ukoMczonym ostatecznie do ń688 r. Obie strony doliny ł>czył przerzucony nad
potokiem kamienny most o kilku przCsłach, zachowany dziW w ruinie, W nowszych czasach
nazywany Mostem Źiabelskim.

Klasztor załocony został na rzucie kwadratu, W którego bocznych skrzydłach znajduj>
siC pomieszczenia Wspólne i cele zakonników, poł>czone obiegaj>cym całoWć krucgankiem.
PoWrodku kwadratu wbudowane stosunkowo niewielki koWciół, wzniesiony na rzucie krzyca,
zaakcentowany wiec>, z chórem zakonnym za ołtarzem głównymś pomiCdzy ramionami
krzyca pomieszczone cztery wirydarze. WnCtrze koWcioła o doWć skromnej artykulacji
nakrywaj> sklepienia kolebkowe z gurtami, Wciany urozmaicaj> podziały pilastrowe,
a wiCkszoWć detalu architektonicznego, W tym portale oraz retabula ołtarzy, Wykonane
zostały z czarnego marmuru. Tu przytoczyć nalecy pewne podstawowe informacje o tym
materiale i jego zastosowaniu nie tylko W regionie, ale poniek>d W ogólnopolskim zasiCgu.

Łomy czarnego marmuru oparte o złoca W pobliskim ŹCbniku (st>d nazwaŚ marmur
dCbnicki) znane były juc WczeWniej, jadnakce eksploatacjC na wieksz> skalC rozpoczCto
dopiero W pocz>tku XVII W. Wkrótce potem stanowiły nawet WłasnoWć konwentu
karmelickiego. W ci>gu swej długotrwałej eksploatacji (blisko 2ŃŃ lat) bywały dziercawione
przez krakowskich majstrów, którzy nie tylko dostarczali materiału, ale przede wszystkim
wykonywali gotowe wyroby (portale, posadzki, antependia, ołtarze i ich elementy,
chrzcielnicC, epitaÝa itd.). W warsztatach pracowali takce kamieniarze włoscy, a do
czołowych przedstawicieli dCbnickich Warsztatów zaliczali siC m. in. Adam Negowicz,
a takce przedstawiciele rodziny Zielaskich. Wyroby z czarnego marmuru s> powszechne
W sztuce baroku Małopolski i oczywiWcie wystCpuj> masowo W okolicy.

W samej Czernej wyrobów tych jest bardzo duco i materiał ten wacy W sposób istotny
na artystycznej wymowie koWciołaś nawet okazały portal bramy wiod>cej na dziedziniec jest
Wykonany z czarnego marmuru. OczywiWcie materiał ten dominuje W wystroju koWciołaś
detale i sprzCty kontrastuj>c sw> czerni> z jasnymi Wcianami stwarzaj> dodatkowy efekt
artystyczny. Charakterystyczne dla Czernej formy detalu stylowego rezygnuj> z drobnej
ornamentyki, koncentruj>c siC na strukturach płaskich i spokojnych, jakby preferuj>c
ulubione motywy esownic i obelisków, z drugiej strony szczególnej urody s> antependia
ołtarzy, dla odmiany pokryte drobn> i bogat> zarazem ornamentyk> ryt> z herbami,
emblematami i nawet stylizowanymi motywami roWlinnymi. W tej technice celował
Warsztat Zielaskich.

Aby przez chwilC jeszcze pozostać przy zabytkach Czernej, wspomnieć warto W tym
miejscu niektóre obrazy szczególnie zwi>zane z konwentem. W ołtarzu głównym znajduje
siC obraz z źliaszem, któremu anioł przynosi na pustyni pocywienieś jest to dzieło pCdzla
Tomasza Źolabelli sprzed ń64Ń r. Inny obraz (a WłaWciwie dwa kolejne o tej samej
tematyce), uznany za łaskami słyn>cy Matki Boskiej Szkaplerznej, oparty jest na znanym
nam juc wzorze rzymskiej Matki Boskiej Sniecnej, oczywiWcie W typowej, polskiej juc
redakcji. Szczególne znaczenie maj> zaW przechowywane W klasztorze trzy podobne do
siebie portrety fundatorki konwentu -_ Agnieszki Żirlejowej, z nich jeden do niedawna
przechowywany był W kaplicy dworu W pobliskim Siedlcu, maj>tku karmelickim. Widzimy
na nich fundatorkC W całej postaci, a W dalekim tle krajobrazowym załocenie klasztorne
W zasiCgu wspomnianej juc wielkiej klauzury. W klasztorze przechowywana jest tec galeria
portretowa zakonników, rócnej jakoWci pCdzla. Inne ciekawsze obrazy WspomnC na innym
miejscu, tu jeszcze warto nadmienić, ce klasztor posiada własne muzeum, obejmuj>ce obok
obrazów rócne zabytki rzemiosła artystycznego, ksiCgozbiór i kolekcjC grafiki dewocyjnej.

Trzeci zespół klasztorny powstał W Alwerni, fundowany dla bernardynów przez
Krzysztofa KoryciMskiego, kasztelana Wojnickiego i starostC gniewkowskiegoś fundacjC
kontynuowali póaniej inni przedstawiciele tej i innych rodzin. Nazwa nadana została
W nawi>zaniu do Alwerni toskaMskiej. Klasztor zlokalizowane na lesistym wzgórzu zwanym

źliasza, obejmowało oprócz koWcioła z kompleksem klasztornym rozległy zespół z kaplicami,
pustelniami i obiektami gospodarczymi, wygrodzony i obwiedziony murem tzw. Wielkiej
klauzury, ukoMczonym ostatecznie do ń688 r. Obie strony doliny ł>czył przerzucony nad
potokiem kamienny most o kilku przCsłach, zachowany dziW w ruinie, W nowszych czasach
nazywany Mostem Źiabelskim.

Klasztor załocony został na rzucie kwadratu, W którego bocznych skrzydłach znajduj>
siC pomieszczenia Wspólne i cele zakonników, poł>czone obiegaj>cym całoWć krucgankiem.
PoWrodku kwadratu wbudowane stosunkowo niewielki koWciół, wzniesiony na rzucie krzyca,
zaakcentowany wiec>, z chórem zakonnym za ołtarzem głównymś pomiCdzy ramionami
krzyca pomieszczone cztery wirydarze. WnCtrze koWcioła o doWć skromnej artykulacji
nakrywaj> sklepienia kolebkowe z gurtami, Wciany urozmaicaj> podziały pilastrowe,
a wiCkszoWć detalu architektonicznego, W tym portale oraz retabula ołtarzy, Wykonane
zostały z czarnego marmuru. Tu przytoczyć nalecy pewne podstawowe informacje o tym
materiale i jego zastosowaniu nie tylko W regionie, ale poniek>d W ogólnopolskim zasiCgu.

Łomy czarnego marmuru oparte o złoca W pobliskim ŹCbniku (st>d nazwaŚ marmur
dCbnicki) znane były juc WczeWniej, jadnakce eksploatacjC na wieksz> skalC rozpoczCto
dopiero W pocz>tku XVII W. Wkrótce potem stanowiły nawet WłasnoWć konwentu
karmelickiego. W ci>gu swej długotrwałej eksploatacji (blisko 2ŃŃ lat) bywały dziercawione
przez krakowskich majstrów, którzy nie tylko dostarczali materiału, ale przede wszystkim
wykonywali gotowe wyroby (portale, posadzki, antependia, ołtarze i ich elementy,
chrzcielnicC, epitaÝa itd.). W warsztatach pracowali takce kamieniarze włoscy, a do
czołowych przedstawicieli dCbnickich Warsztatów zaliczali siC m. in. Adam Negowicz,
a takce przedstawiciele rodziny Zielaskich. Wyroby z czarnego marmuru s> powszechne
W sztuce baroku Małopolski i oczywiWcie wystCpuj> masowo W okolicy.

W samej Czernej wyrobów tych jest bardzo duco i materiał ten wacy W sposób istotny
na artystycznej wymowie koWciołaś nawet okazały portal bramy wiod>cej na dziedziniec jest
Wykonany z czarnego marmuru. OczywiWcie materiał ten dominuje W wystroju koWciołaś
detale i sprzCty kontrastuj>c sw> czerni> z jasnymi Wcianami stwarzaj> dodatkowy efekt
artystyczny. Charakterystyczne dla Czernej formy detalu stylowego rezygnuj> z drobnej
ornamentyki, koncentruj>c siC na strukturach płaskich i spokojnych, jakby preferuj>c
ulubione motywy esownic i obelisków, z drugiej strony szczególnej urody s> antependia
ołtarzy, dla odmiany pokryte drobn> i bogat> zarazem ornamentyk> ryt> z herbami,
emblematami i nawet stylizowanymi motywami roWlinnymi. W tej technice celował
Warsztat Zielaskich.

Aby przez chwilC jeszcze pozostać przy zabytkach Czernej, wspomnieć warto W tym
miejscu niektóre obrazy szczególnie zwi>zane z konwentem. W ołtarzu głównym znajduje
siC obraz z źliaszem, któremu anioł przynosi na pustyni pocywienieś jest to dzieło pCdzla
Tomasza Źolabelli sprzed ń64Ń r. Inny obraz (a WłaWciwie dwa kolejne o tej samej
tematyce), uznany za łaskami słyn>cy Matki Boskiej Szkaplerznej, oparty jest na znanym
nam juc wzorze rzymskiej Matki Boskiej Sniecnej, oczywiWcie W typowej, polskiej juc
redakcji. Szczególne znaczenie maj> zaW przechowywane W klasztorze trzy podobne do
siebie portrety fundatorki konwentu -_ Agnieszki Żirlejowej, z nich jeden do niedawna
przechowywany był W kaplicy dworu W pobliskim Siedlcu, maj>tku karmelickim. Widzimy
na nich fundatorkC W całej postaci, a W dalekim tle krajobrazowym załocenie klasztorne
W zasiCgu wspomnianej juc wielkiej klauzury. W klasztorze przechowywana jest tec galeria
portretowa zakonników, rócnej jakoWci pCdzla. Inne ciekawsze obrazy WspomnC na innym
miejscu, tu jeszcze warto nadmienić, ce klasztor posiada własne muzeum, obejmuj>ce obok
obrazów rócne zabytki rzemiosła artystycznego, ksiCgozbiór i kolekcjC grafiki dewocyjnej.

Trzeci zespół klasztorny powstał W Alwerni, fundowany dla bernardynów przez
Krzysztofa KoryciMskiego, kasztelana Wojnickiego i starostC gniewkowskiegoś fundacjC
kontynuowali póaniej inni przedstawiciele tej i innych rodzin. Nazwa nadana została
W nawi>zaniu do Alwerni toskaMskiej. Klasztor zlokalizowane na lesistym wzgórzu zwanym



poprzednio Podskale, dominuj>cym nad okolic>. Póaniej powstała tu osada przyklasztorna
o charakterze małego miasteczka z rynkiem poWrodku.

W ń6ń6 r. poczCto wznosić pierwsze zabudowania drewniane, ale W ń63Ń r. podjCto
budowC Wwi>tyni murowanej. Budowa ci>gnCła siC stosunkowo długoŚ korpus Wzniesiono po
ń637, wnCtrza zasklepiono dopiero W latach ń675-6. Budowla, zgodnie z zasadami
klasztorów minoryckich, jest stosunkowo skromna, załocona na planie krzyca, sklepiona
kolebkowo z lunetami i kopulasto W skrzycowaniu ramion transeptu. Źalsze prace
prowadzono juc W XVIII W.ś W ń7Ń8 r. przybudowano kaplicC Cudownego Pana jezusa,
nakryt> kopuł> z latarni>, a W dobie rokoka przekształcone Wiele szczegółów Wystroju
WnCtrza. juc W czasach nowszych (ń8ř7-ńřŃŃ) zbudowana została wysoka wieca z baro-
kizuj>cym hełmem, dominuj>ca W krajobrazie tak długo, dopóki najnowsze osiedlowe
blokowisko nie zniweczyło harmonii pejzacu. WnCtrze _ z wydzielonym W połowie
długoWci prezbiterium chórem zakonnym _ zapełniaj> ołtarze i sprzCty juc z XVIII W.,
W wiCkszoWci rokokowe. Z XVII W. zachowały siC pomniki nagrobne KoryciMskich
(Krzysztofa, zm. ń636, ijana Stanisława, zm. ń667), Wykonane z czarnego marmuru,
z motywem trumien.

Niezwyczajny, malowniczy kontekst jurajskiego krajobrazu z architektur> tworzy
zespół koWcioła i pustelni bł. Salomei W żrodzisku, usytuowany na wysokim urwisku
skalnym ponad dolin> Pr>dnika. Miejsce to miało bogate tradycje Wredniowieczne,
zwi>zane z pobytem tu klarysek W XIII W., o czym była juc mowaś obecnie tradycje te
miały zostać ocywione.

jeszcze W ń642 r. Wzniesiono tu koWciółek, który jednak Wkrótce uległ zaniedbaniu.
Odbudowa i nowa arancacja zespołu, pomyWlanego jako oWrodek pielgrzymkowy, dokonane
zostały W latach ń677-řŃ. Inicjatorem był ks. Sebastian Piskorski, kanonik krakowski
i miejscowy prebendarz, entuzjasta kultu bł. Salomei, krótko przedtem (ń673) beatyÝkowa-
nej. Był on człowiekiem WykształconymŚ jako profesor Akademii Krakowskiej zasłucył siC
poaniej przy budowie i wyposaceniu kolegiaty Ww. Anny W Krakowie.

IdeC i skomplikowany program ikonologiczny przedsiCwziCcia zawarł Piskorski W Wy-
danym W Krakowie dwuczCWciowym dziele łaciMsko-polskimŚ Żiores vitae B. Salomeae
Virginis... i o polskim tytule czCWci drugiejŚ Kwiatki SwiçtCy Pustynia B. Salomei Panny na S/cale S.
MariCy. Mimo stosunkowo skromnego zamierzenia zespół w żrodzisku odzwierciedla nie
tylko typowy dla epoki zamysł dewocyjny, ale równiec Wwiadczy o klasie mecenatu,
kieruj>cego siC rzymskimi inspiracjami artystycznymi, W których pobrzmiewaj> reminiscen-
cje sztuki Berniniego.

Sam koWciółek jest skromny, o niewielkiej sklepionej kolebkowo nawie i kwadratowym
prezbiterium oraz półkolistej apsydzic zachodniej, nad któr> nadbudowano nisk> wiecC
zakoMczon> baniastym hełmem z latarni>. Ale Wiele tu ciekawych pomysłów W zakresie
efektów iluzjonistycznej perspektywy. Widzimy tu „sztuczki” W podziałach dekoracji
stiukowej sklepienia, W niszy sugeruj>cej nie istniej>c> W rzeczywistoWci głCbiC retabulum
ołtarzowego (co uzyskano przez kolejne pomniejszanie kolumienek obramienia), czy skrót
perspektywiczny wywołany za pomoc> układu coraz mniejszych płytek marmurowej
posadzki. Inne jeszcze efekty uzyskano W arancacji otoczenia koWciółka. Np. na stłoczon>
szczupłoWci> miejsca oW Widokow> nakładaj> siC dwa kolejne portale o skromnej, lecz
stylowej architekturze, a W ich perspektywie pojawia siC obelisk z rzeab> słoniaś całoWć
zamyka kaplica z trzema grotami. OW obelisk na słoniu wykazuje oczywiste inspiracjeŚ jest
on bowiem naWladownictwem słynnej grupy zdobi>cej rzymsk> Piazza Sopra Minerva,
dzieło Lorenzo Berniniego z ń647 r. Nasz egzemplarz, oczywiWcie dzieło rodzimej
kamieniarki, powstał W ń686 r., jak wynika z Wykutego napisuś pocz>tkowo zwieMczony był
pos>ckiem Matki Boskiej na szczycie obelisku.

Sam koWciółek otacza mur z wejWciami ujCtymi W portale, a W jego obwodzie na
postumentaeh ustawiono pos>gi z ń677 r. Ww. Kolomana WCgierskiego, bł. Kingi, Bolesława
Wstydliwego, Ww. jadwigi Vl>skiej i znacznie starszy Henryka Brodatego _ ten ostatni to
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W rzeczywistoWci Król Źawid, rzeaba Berrecciego, pochodz>ca z Kaplicy Zygmuntowskiej
na Wawelu, przeniesiona tu i ,,przemianowana” na pocz>tku XVIII W. PoWrodku zaW
nieregularnego dziedziMczyka wznosi siC kolumna z pos>giem bł. Salomei. Na cokole
i trzonie tej kolumny zachowały siC resztki napisów i zegara słonecznego. ZabudowC zespołu
dopełnia tzw. pustelnia _ niewielki budyneczek wzniesiony Wprost nad urwiskiem skalnym
_ z sugestywnie zaarancowanym wnCtrzem. jest WiCc zespół W żrodzisku czymW
niezwykłym, nie znajduj>cym równej sobie analogii W kraju, a zarazem klejnotem
jurajskiego pejzacu.

Przed połow> XVII W. podjCta została kolejna przebudowa koWcioła benedyktynów
W TyMcu, lecz nie Wzbogaciła ona budowli znacz>cymi elementami. Niemniej pełnej
barokizacji (dopełnionej W XVIII W.) uległo WnCtrze Wwi>tyni, uzyskuj>c doWć ciCckie
proporcje. Nakryto je sklepieniami kolebkowymi z lunetami o przCsłach wydzielonych
gurtami, a kaplice po bokach nawy otwarto do WnCtrza arkadami wspartymi na
opilastrowanych Ýlarachś ich Wrodkow> parC nakrywaj> eliptyczne kopułki. Płaszczyzny
sklepieM nawy urozmaicaj> stiukowe formy geometryczne. Skromnej barokizacji uległa
fasada wiecowa, zdobna portalem wczesnobarokowym z ń642 r., ostatnio odkutym na nowo
Wobec całkowitej destrukcji kamienia. Wiece zdobiły W tym czasie Wyniosłe hełmy
barokowe _ znane z ikonograÝi _ które niestety zniszczały W tragicznym pocarze
W ń83ń r.ś dziW Wiece nakrywaj> niskie dachy namiotowe. Warto jeszcze wspomnieć, ce
W koMcu XVIII W. obudowano gotyckie jeszcze prezbiterium zamkniCte trójbocznie,
wprowadzaj>c fasadC jakby pałacow> o formach rokokowych, zwieMczon> ozdobnymi
wazonami kamiennymi.

Barokizacji, lub raczej zatarciu cech wczeWniejszych, uległy tec zabudowania klasztor-
ne, W znacznej mierze po ń83ń r. obrócone W ruinC i dopiero W naszych czasach stopniowo
odbudowywane. Warto tu jeszcze wspomnieć, ce W XVII W. znaczny teren folwarku
i sadów klasztornych otoczone murem o charakterze obronnym z trzema okr>głymi
basztamiś istniały tec bastiony ziemne, zachowane Wladowo. Ze stylowej małej architektury
zachowała siC zgrabna ezworoboczna bramka ogrodowa z WieMcz>cym daszek baro-
kowym pos>giem Ww. Benedykta. Na dziedziMcu klasztornym przetrwała studnia kamienna
z ń62Ń r., osłoniCta piCkn> oWmioboczn> altan> o ł>czonej na kołki konstrukcji ciesielskiej
z dekoracyjnymi dwułuczami, nakryta kopulastym, oWmiopołaciowym zadaszeniem.

U schyłku XVII W. _ W ń6ř6 r. _ jan SroezyMski, uczestnik Wyprawy WiedeMskiej,
ufundował W jerzmanowicach jako votum za szczCWliwy powrót z kampanii koWciółek Wraz
ze szpitalikiem, uposacaj>c go zarazem zapisem zabezpieczonym na tzw. Kamienicy
jerzmanowskiej przy Rynku żłównym W Krakowie. KoWciółek ten, mimo dramatycznych
losów_ opuszczenia i niemal ruiny jeszcze po drugiej Wojnie Wwiatowej -_ obecnie znajduje
siC W dobrym stanie. Zachował siC tec dawny szpitalik, choć W obecnej postaci jest to
budynek póaniejszy o charakterze XIX-wiecznym.

KoWciółek, usytuowany poza wsi>, zwany tec „Na żoWciMcu”, jest jednonawowy,
z wydzielonym niewielkim prezbiterium zamkniCtym półkoliWcie. WnCtrze sklepione
W apsydzic hemisferycznie, W nawie kolebkowo z lunetami, przedstawia siC stylowo,
a Wciany zdobi> malowane zacheusze, upamiCtniaj>ce konsekracjC. Stylowa jest tec fasada,
rozczłonkowana pilastrami, ujCta spływami wolutowymi i zwieMczon> trójk>tnym przyczół-
kiem. ŹziW koWciółek nakrywa dach gontowy, a mało kto juc pamiCta, ce jeszcze nie tak
dawno przez Wiele lat nakryty był strzech> słomian>. Wewn>trz zachował siC ołtarz
z czasów fundacji, wówczas juc W typie zachowawczym, miał bowiem formC tryptyku
ujCtego W strukturC architektoniczn>. Obrazy dotycz> Ww. jana Chrzciciela, patrona
kaplicy, i fundatora.

W fazie póanego baroku na czoło wysuwa siC gruntowna przebudowa kompleksu
klasztornego norbertanek W Imbramowicach, zainicjowana przez ksieniC ZoÝC żrotównC
i Współfundatora biskupa Kazimierza ŁubieMskiego, dobrodzieja konwentu. Szczególnie
zasłucył siC tec ks. Źominik Lochman, kanonik krakowski, komisarz i opiekun klasztoru.
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Prace trwały głównie w latach ń7ńń-2ń, przy wyposaceniu przeci>gnCły siC jeszcze dłucej.
W przedsiCwziCcie zaangacowani zostali biegli artyWciŚ krakowski architekt Kacper
Bacanka (wykształcony w Rzymie), a przy wystroju, tak wacnym przy powstawaniu
kontekstu artystycznego, współpracowali rzeabiarz Antoni Żr>czkiewicz i malarz Wilelm
(Wilhelm) Włoch, pracuj>cy wraz z córk>. W rezultacie powstało wybitne dzieło
architektury i sztuki. Wprawdzie architekt wykorzystał w znacznej mierze partie murów
gotyckich, lecz wnCtrze uzyskało dobrze wywacone proporcje odpowiadaj>ce baro-
kowemu kształtowaniu przestrzeni. Organizuj> j> porz>dki pilastrowe o ciCckich przy-
Wciennych kanelowanych kolumnach, dawigaj>cych przełamuj>ce siC belkowanie i wydat-
ne gzymsy. Wystrój architektoniczny uzupełniaj> portale, Wlepe balkoniki, pomniki
i oczywiWcie ołtarze, jednolite stylowo, zgodnie podporz>dkowane wspólnej idei plastycz-
nej. Interesuj>ce jest takce wykorzystanie efektów WwietlnychŚ i tak ołtarz główny
zakomponowany został jakby w dwóch płaszczyznach, silnie cofniCte retabulum oWwiet-
lone jest oknami ukrytymi za wystCpami murów, niewidocznymi z nawy. Przy tej
arancacji plastycznej nie zapomniano o fundatorach i dobrodziejach konwentuś po
bokach ołtarza, ponad przejWciami zdobnymi w portale i ponad wieMcz>cymi je Wlepymi
balustradami umieszczono popiersiaŚ Iwona Odrow>ca, fundatora konwentu, i biskupa
Kazimierza ŁubieMskiego, współfundatora jego odnowy. O wystroju malarskim, ołtarzach
i pozostałych elementach wyposacenia wnCtrz bCdzie mowa póaniej. Tu wspomnieć
jeszcze nalecy, ce wieca koWcioła nakryta była pocz>tkowo doWć bogatym hełmem
barokowym, w pewnym uproszczeniu nawi>zuj>cym do wiecy zegarowej Katedry
Wawelskiej. Hełm ten zniszczał jednak w pocarze, a kolejny, juc z XIX w., zast>piono
niedawno skromnym zadaszeniem ostrosłupowym.

W pierwszej połowie XVIII w. przebudowie uległ równiec klasztor, przyległy do
koWcioła od strony południowej, z zabudowanym krucgankiem obiegaj>cym wirydarz.
Takce kompleks gospodarczy otrzymał nowe zabudowania, te jednak (oÝcyna i dawny
spichlerz) sekularyzowane w latach PRL-u, uległy dewastacji. W dobrym stanie zachował
siC dom kapelana, o charakterze dworku staropolskiego nakrytego dachem łamanym,
wreszcie okazała brama o ozdobnym wykroju, z ducej klasy pos>gami NPMaryi,
Norberta i Augustyna. Powstała ona jednak dopiero w ń78Ń r., a jej projektantem był nie
znany z imienia architekt Rocowski z Miechowa.

W Imbramowicach, w zasiCgu widokowym zagospodarowanego w formie alei drzew-
nych otoczenia klasztoru, wznosi siC takce koWciół paraÝalny, zbudowany w latach ń732-6,
w miejsce poprzedniego drewnianego. Hanna PieMkowska na podstawie kronik klasztor-
nych wyraziła przypuszczenie, ce projektantem tego koWcioła był architekt józef Krause,
czynny w poprzednich latach na usługach konwentu. Źodać tu trzeba, ce inicjatorami
budowy nowego koWcioła paraÝalnego był klasztor norbertaMski, a w szczególnoWci
wspomniani jucŚ ksieni żrotówna i ks. Źominik Lochman. KoWciół jest skromn>,
jednonawow> budowl>, wewn>trz sklepion>, o podziałach pilastrowo-ramowych i doWć
prostej fasadzie. ArchitekturC uzupełnia w pewnym sensie wolnostoj>ca dzwonnica, nakryta
dachem łamanym. Wyposacenie wnCtrza jednolite, współczesne budowie.

Bardziej interesuj>cy jest niemal współczesny, ukoMczony w ń736 r. koWciół w Minodze.
jest to budowla doWć oryginalna, a w zewnCtrznym wygl>dzie nawet okazała. Posiada
krótki, czteroprzCsłowy korpus bez wyodrCbnionego prezbiterium, o wnCtrzu obszernym,
sklepionym kolebkowo i o Wcianach rozczłonkowanych podwojonymi pilastrami. Ale
szczególnie interesuj>co zakomponowana jest szeroka i wklCsła fasada, ujCta po bokach par>
nieznacznie wysuniCtych wiec, o najwycszych kondygnacjach wydzielonych silnie wy-
stCpuj>cymi gzymsami, nakrytych spłaszczonymi hełmami przechodz>cymi W smukłe
latarnie nakryte baniastoś Wrodkowa czCWć fasady zwieMczon> jest falistym szczytem
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Kolejn> godn> uwagi Wwi>tyni> póanobarokow> jest koWciół w Morawicy. juc jego
sytuacja zwraca uwagC, jest on bowiem wzniesiony na wzgórzu, stanowi>cym wysuniCt> ku
dolinie Wisły odnogC żarbu TenczyMskiego. To dominuj>ce nad otoczeniem miejsce miało
walory obronne, co W Wredniowieczu wykorzystali Toporczykowie, wznosz>c tu warown>
siedzibC rodow>, której pozostałoWci przetrwały do dzisiaj (m. in. pozostałoWci> budowli
zamkowej jest obecna plebania, z której piwnic prowadziły podziemne przejWcia korytarzo-
we do innych obiektów -_ dziW zamurowane lub zasypane). Według tradycji juc w pocz>tku
XV w. Toporczykowie-TCczyMscy mieli czCWć zamku przeznaczyć na cele koWcielne i jakoby
wznieWli niewielki murowany koWciółek.

Obecny koWciół na reliktach zamku wzniesiono jednak całkowicie od nowa w latach
ń743-8 z fundacji Augusta Aleksandra Czartoryskiego i jego cony ZoÝi z Sieniawskich. jego
twórc> jest architekt krakowski Żranciszek Placidi, z pochodzenia Włoch, którego dorobek
artystyczny w Krakowie i regionie jest bogaty, a dodać trzeba, ce projektował zarówno
architekturC, jak i wystroje wnCtrz. Obok Krakowa, gdzie do jego najlepszych dzieł
zaliczane s> koWcioły pijarów i trynitarzy oraz kruchta KoWcioła Mariackiego, realizował tec
prace W TyMcu (portale ostatniej fazy przebudowy), na Bielanach (niektóre ołtarze) i inne.
KoWciół morawicki równiec zaliczyć trzeba do udanych. jest to ducych rozmiarów
jednonawow> Wwi>tynia, o doWć bogatym detalu architektonicznym, W całoWci sklepiona.
Okazała, choć niezbyt bogato rozczłonkowana fasada zwieMczona falistym szczytem nie
posiada jednak odpowiedniej ekspozycji widokowej, gdyc przesłania j> plebania, a po czCWci
takce parawanowa dzwonnica zakoMczona trójk>tnym przyczółkiem, być moce wzniesiona
na fundamentach jakiejW zamkowej budowli. WnCtrze koWcioła zapełniaj> ołtarze i sprzCty
rokokowc, stylistycznie i kompozycyjnie jednolite, najprawdopodobniej projektowane
równiec przez Placidiego.

Inne budowle koWcielne doby póanego baroku s> znacznie skromniejsze. Zaliczyć tu
mocna koWciół w Tenczynku z lat ń728-42, jednonawowy, bezwiecowy, o skromnych
podziałach architektonicznych, pierwotnie niesklepiony. Bardziej okazale prezentuje siC
koWciół w PorCbie begoty, wzniesiony w ń768 r. jego fundatorem był Żranciszek
Szwarcenberg-Czerny, wówczas kasztelan wojnicki, zreszt> fundator kilku jeszcze innych
koWciołów, w tym w Inwałdzie (ń747-5Ń), który uchodzić moce za pierwowzór. KoWciół
W PorCbie, jednonawowy, z wiec> czCWciowo wtopion> w elewacjC zachodni>, o Wcianach
zewnCtrznych ocywionych podziałami ramowymi i o zaokr>glonych narocnikach, nawi>zu-
je do powszechnego na Vl>sku i w krajach habsburskich typu szeregowego koWcioła znanego
z bardzo wielu podobnych egzemplarzy. Tu dodać mocna, ce znacznie póaniej, w dobie
zaborów, z takiego wariantu wykształcony został typ tzw. koWcioła józeÝMskiego, budowane-
go takce w żalicji, z tym ce tracił on juc wówczas swe skromne cechy póanego baroku na
rzecz równie skromnych znamion klasycyzmu. W ń8ř8 r. koWciół W PorCbie begoty został
rozbudowany ku wschodowi, według projektu znanego architekta krakowskiego Zygmunta
Hendla.

Wspomniany juc poprzednio skromny gotycki koWciół w Skale po kolejnych pocarach
W ń737 i ń763 r. był dwukrotnie odbudowywany, lecz doprowadziło to tylko do zatraty
starszych cech stylowych, bez ambitniejszego ekwiwalentu. Nawet wnCtrza nie zasklepiono,
a jedynym efektownym akcentem jest zgrabna, wysmukła wiecyczka na sygnaturkC,
o skomplikowanej formie złoconej z esownic, gzymsików, wklCsło-wypukłych Wcianek,
zakoMczona igliczk>, na której osadzono koronC. Inn> osobliwoWci> s> dwa drewniane
portale we wnCtrzu, zdobne pos>gami aniołów lub WwiCtych, nie odznaczaj>ce siC jednak
subtelnoWci> formy.

Pewne znamiona ubóstwa cechuj> tec koWciół w S>spowie, zbudowany w ń76Ń r.,
W którego architekturze zdaj> siC odzywać jakby jakieW tradycjonalne, przedbarokowe
reminiscencje. Prezbiterium zamkniCte jest trójbocznie, nawa zblicona do kwadratu,
przedsionek od zachodu (póaniejszy?) zamkniCty jest wielobocznie. Spadziste dachy
o zrócnicowanej kalenicy wieMczy wiecyczka z latarni> i kopułk>. OsobliwoWci> we wnCtrzu
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s> dwa drewniane portaliki o obramieniach wyciCtych W łuk oWlego grzbietu _ zaskakuj>ce
tu elementy ciesielskie o gotyckiej jeszcze tradycji.

U schyłku XVIII W. (około ń7řń r.) dokonano trzeciej z kolei rozbudowy fary
W Czernichowie nad Wisł>. Poprzednia, ok. ń68Ń r., ograniczała siC do barokizacji
koWciółka, którego budowC zapocz>tkowano w Wredniowieczu. Obecnie dobudowano trzeci
człon _ trójnawowy, dwuprzCsłowy korpus o doWć ciCckich proporcjach, nakryty sklepie-
niami kolebkowymi z lunetami. Przy tej rozbudowie przesuniCto zachodni portal barokowy
z około ń68Ń r. do nowszej czCWci. Pojawił siC tec zgrabny marmurowy portal do zakrystii,
który jakoby pozyskać miano z Krakowa. Mocna tu dodać, ce nie koniec na tymś koWciół
W Czernichowie rozbudowano raz jeszcze W XX W., dodaj>c fasadC z dwiema wiecami
o barokizuj>cych hełmach.

Malowniczy koWciół W Rudawie, na którego postać złocyły siC elementy niemal
wszystkich kolejnych stylów, uzyskał W koMcu XVIII W. (przed ń783 r.) kamienne
ogrodzenie, W którego ci>gu znalazły siC udatne obiekty małej architektury. W obrCb terenu
koWcielnego wprowadza od strony placu Wiejskiego brama z przejazdem i przejWciarni
ujCtymi W ciesielskie obramienia, zwieMczona faliWcieś w narocu ogrodzenia wzniesiono
malownicz> kostnicC, niewielki budyneczek nakryty dachem łamanym, pobitym gontem,
zwieMczonym wiecyczk> o Wlepej latarni. Wreszcie po stronie południowej posadowiono
wiecC bramn> z przejazdem wiod>cym na dziedziniec plebaMski usytuowany ponicej terenu
koWcielnegoś na jej piCtrze pomieszczono lamus, a całoWć nakryto wysmukłym hełmem,
przechodz>cym z czworoboku W Wysmukł> wiecyczkC zakoMczon> baniasto. Nowszej daty
(XX W.) jest jeszcze nadbudowana na murze dzwonnica arkadowa. W ogóle zespół
koWcielny wraz z zagrod> plebaMsk> stanowi urozmaicony element krajobrazowy, za-
sługuj>cy na szczególn> uwagC i ochronC. A

W budownictwie drewnianym w ci>gu XVII W. zaznaczyły siC W koMcu tendencje
odchodzcnia od tak długo trwaj>cej kontynuacji typu koWcioła wykształconego jeszcze
w Wredniowieczu, który -_ zwłaszcza na południu Polski - uzupełniany bywał przewacnie
o wiecC konstrukcji słupowo-ramowej, a takce czCsto o obiegaj>ce bryłC podcienia. Te
elementy, zwłaszcza gdy Wznoszono wiece z izbic> i ostrosłupowymi hełmami, długo
zachowywały jakby gotycki charakter budowli - a przeciec Wtedy gotyk W architekturze
i sztuce nalecał juc do odległej przeszłoWci. To właWnie Wówczas utrwalił siC jakby
ponadczasowy model ,,polskiego koWcioła drewnianego” - ukształtowany W tradycji
gotyckiej, a zbarokizowany tylko powierzchownie. źlementy takiej barokizacji, jakie
odnotowujemy od schyłku XVII W., to przede wszystkim eliminacja gotycyzuj>cego detalu,
stopniowe wprowadzanie pozornych sklepieM i bardzo powszechne Wznoszenie barokowych
wiecyczek na sygnaturkC i barokowych hełmów Wiecowych, najczCWciej o kształcie
baniastym z przearocz> latarni>. Ale oczywiWcie o aktualizacji stylu decydował Wystrój
wnCtrza, malowidła Wcienne, sprzCty, dzieła malarstwa i rzeaby, które szybko pod>cały za
aktualizacj> gustów.

W XVIII W. sporadycznie pojawiać siC poczCły takce próby realizowania czystych
stylowo budowli barokowych, stanowi>cych jakby imitacjC monumentalnych wzorców.
Było to zjawisko bardzo interesuj>ce i właWciwie nie znane architekturze koWcielnej poza
granicami Rzeczypospolitej. Takie ambitne kreacje, zrywaj>ce z dotychczasow>, obci>con>
tradycj> praktyk>, były jednak dziełami Wyszkolonych architektów (niekiedy zdolnych
dyletantów). Tak wiCc pojawiały siC naWladownictwa nawet bardziej skomplikowanych
budowli, wprowadzaj>c rozwi>zania właWciwe dla architektury murowanej, niekiedy wbrew
właWciwoWciom budulca drzewnego. Na omawianym terenie nie zachował siC jednak caden
przykład takiej fascynuj>cej imitacji (jak Szalowa pod żorlicami lub Mnichów W Kielec-
kiem), jednakce niektóre budowle ukazuj> ciekawe formy.

Źo budowli bardzo skromnych, dokumentuj>cych długotrwałoWć gotyckich reminis-
cencji, nalecy jeszcze koWciół W Ulinie Wielkiej, wzniesiony W ń655 r. i powiCkszony
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o przybudówki W r. ń7Ń8. Budynek nie ma zdecydowanego charakteruŚ prosto zamkniCte
prezbiterium odwołuje siC jakby do prymitywów, nowatorskie s> pozorne sklepienia
kolebkowe i krzycowe, W nawie z płaskimi odcinkami bocznymi. Zaskakuj>ce s> jednak
detale o tradycji póanogotyckiejŚ portal i obramienia okienne wyciCte W łuk nadwieszonego
oWlego grzbietu.

Natomiast bardzo interesuj>cy jest koWciół W Iwanowicach, W obecnej postaci
ukształtowany W ń745 r., wzniesiony na miejscu budowli Wredniowiecznej, jakoby z pocz>t-
ku XV W. W swym ogólnym załoceniu koWciół powtarza typ tradycyjny, wyrócnia siC
jednak rozmiarami i barokizuj>cym detalcm. Prezbiterium nakrywa sklepienie pozorne,
obszern> nawC strop z faset>ś tCcza zamkniCta łukiem spłaszczonym wspiera siC na
kanelowanych Ýlarach. ŻasadC zachodni> poprzedzaj> dwie wysokie Wiece Ń Wcianach lekko
nachylonych, nakryte kopulastymi hełmami z czworobocznymi Wlepymi latarniami. Stromy
i wysoki dach o jednej kalenicy oparty jest natomiast na wiCabie typu storczykowego (czy
aby elementy tej konstrukcji nie s> wtórnikami pochodz>cymi z dawnego koWcioła?),
a faktycznym reliktem budowli Wredniowiecznej jest ostrołukowy oproÝlowany portal,
z zachowanymi drzwiami o kowalskich okuciach, wbudowany wtórnie W wejWcie do dawnej
zakrystii, a obecnie kaplicy. Równie ciekawym szczegółem jest nadproce WejWcia głównego,
wyciCte W kształt zbarokizowanego podwojonego i nadwieszonego wykroju W oWli grzbiet,
przykład transformacji ulubionego motywu zdobniczego. WWród Wwi>tyM drewnianych doWć
odosobnion> formC budowli centralnej prezentuje kaplica Małgorzaty ijudyty na
ZwierzyMcu, wzniesiona jako druga na tym samym miejscu W latach ń68Ń-řŃ staraniem
ksieni norbertaMskiej Justyny Oraczowskiej. Załocona na planie oWmioboku, nakryta jest
pozorn> kopuł> z przeszklon> latarni>.

W XVIII W. Wzniesiono na omawianym terenie kilka wolnostoj>cych dzwonnic
o konstrukcji słupowo-ramowej i bardzo -urozmaiconych formach. Najbardziej oryginalna,
bCd>ca zarazem budowl> bramn> wiod>c> na teren koWcielny, znajduje siC W Sieciechowi-
cach. Posiada Wciany pochyłe, WciCte naroca, a cała bryła podzielona jest uskokiem
i daszkiem okapowym na dwie kondygnacje. Nakrywa j> hełm łamany o miCkko
wymodelowanych wklCsło-wypukłych połaciach. PiCkny hełm łamany ze Wlep> latarni> ma
dzwonnica W Skale (z ok. ń765 r.), niestety została zeszpecona wyciCtymi W Wcianach
ducymi prostok>tnymi otworami głosowymi. Podobn> formC ma równiec doWć przysadzista
dzwonnica W Zalasie (ń77Ń r.), a znacznie lcejsz> i smuklejsz> W S>spowie, nakryta hełmem
dzwonowatym o szerokich okapachś wzniesiono j> zapewne współczeWnie z koWciołem około
ń76Ń r. WczeWniejsz> - z ń74Ń r. -- ma być wieca dzwonowa W Tenczynku, lecz górn>
czCWć przekształcone W czasach nowszych, podobnie jak to ma miejsce we wspomnianej
poprzednio dzwonnicy W Raciborowicach, nadbudowanej na gotyckim murowanym
przyziemiu. NajwiCksza rozmiarami jest jednak dzwonnica z Nowej żóry, wzniesiona
W ń778 r. przez cieWlC Bartłomieja KitC, przeniesiona W ńř72 r. do skansenu W Lipowcu.
W jej przyziemiu wygrodzone s> dwa pomieszczenia magazynowe, a całoWć nakrywa Wysoki
hełm cebulasty z latarni>.

KoMcz>c ten przegl>d drewnianej archtektury baroku, nalecy jeszcze wymienić dwa
nie zachowane juc koWcioły, po których pozostały materiały dokumentacyjne daj>ce
pojCcie o wygl>dzie. Pierwszy z nich _ W Zalasie był budowl> czCWciowo murowan>,
takie było prezbiterium, być moce siCgaj>ce czasów gotyku. Źrewniana nawa dodana
została W ń7Ń8 r. Nakrywał j> dach trójspadowy, o stosunkowo niskim nachyleniu połaci.
PozostałoWci> tego wcale malowniczego zespołu jak wynika z zachowanej fotografii
= jest wspomniana drewniana dzwonnica. KoWciół ten ust>pił miejsca neostylowej
budowli murowanej.

W ńř8Ń r. spłon>ł doszczCtnie koWciół W Naramie, który W ń6ń7 r. miał wybudować
Paweł bydowski, pocz>tkowo jako kaplicC prywatn>, przekazan> póaniej pod opiekC
klasztoru karmelitów W Krakowie. KoWciółek ten mimo małych rozmiarów zachowywał
wszystkie typowe elementy składowe. Rozbudowa obejmuj>ca przedłucenie nawy, dobudo-
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wC obszernej kaplicy oraz pomniejszych przybudówek nast>piła dopiero po pierwszej
wojnie Wwiatowej. W pocarze przepadł wartoWciowy wystrój, obejmuj>cy ołtarze i sprzCty
z około połowy XVIII W., reprezentuj>ce fazC póanego baroku okreWlon> jako styl
regencyjny.

Malarstwo Wcienne o wyraanie juc barokowym charakterze pojawiło siC stosunkowo
póano. Malowidła W żiebułtowie, datowane na_około ń67Ń r., bogate treWciowo, ukazuj>
jeszcze przemieszanie scen ducych i małych, a motywy hagiograÝczne, ł>czone ze scenami
rodzajowymi oraz ornamentyk>, W jakby dowolny sposób zapełniaj> dysponowane
przestrzenie. Tymczasem W ambitnych kompozycjach wprowadzanych do jednorodnie
organizowanych wnCtrz ~ kontekstów ideowo-artystycznych - musiała zaistnieć jednolita
arancacja całoWci. SiCgniCto równiec do nowych Wrodków wyrazu, operuj>c nie tylko
perspektyw> malarsk> i Wwiatłocieniem, ale i efektami iluzjonistycznymi.

Przykładem _ W swej klasie na omawianym terenie właWciwie odosobnionym - jest
wspomniana juc polichrornia W koWciele klasztornym W Imbramowicach, zrealizowana do
ń725 r. przez wytrawnego malarza Wilelma Włocha. Malowidła zakomponowane zostały
W sposób przemyWlnie nawi>zuj>cy do architektury, stwarzaj>c jakby nowe, iluzjonistycznie
pogłCbione przestrzenie, uzupełniaj>c pola malowanymi kolumienkami, balustradami itd.,
jakby kulisami, spoza których Wyłaniaj> siC WiCksze kompozycje Ýguralne, starannie pod
wzglCdem ideowym i formalnym arancowane. Tak wiCc na sklepieniu widzimy apoteozC
Chrystusa i NPMaryi, a takce twórcy reguły zakonu _ Ww. Norberta, otoczonego przez
aniołów i mniszki. Autorzy treWci ideowych nie zapomnieli równiec o historii polskich
konwentów, tak wiCc na Wcianie tarczowej ponad chórem zakonnym przedstawiono pełn>
dramatyzmu scenC rzezi norbertanek W Witowie. Polichromia obejmuje tec pomniejsze
sceny, W tym tematy emblematyczne.

Obserwuj>c przemiany malarstwa sztalugowego W dobie baroku odnotować mocna
rócnorodnoWć zjawisk, raz bCdzie to trwanie dawnych wzorców (obrazy kultowe), opornie
przyjmuj>cych znamiona stylu, innym razem przykłady zapóanieM iię/przewacnie pewnej
prymitywizacji, co było wynikiem regresu organizacji cechowych, ac po twórczoWć
amatorsk>, sk>d krok juc tylko do tak bujnej póaniej sztuki ludowej. W XVIII W. nie
braknie jednak dzieł malarstwa prawdziwie barokowego, W tym pojedynczych obrazów
pochodz>cych z importu.

W malarstwie kultowym kontynuowano dawne wzory oraz pojawiały siC wci>c nowe
kopie i repliki otoczonych kultem wizerunków, których iloWć wzrastała na tle rosn>cego
nurtu dewocyjnego. Raz jeszcze nalecy wspomnieć o serii bo takim słowem mocna to
zjawisko okreWlić - obrazów w typie Matki Boskiej Vniecnej, nalec>cym do wzorca
zalecanego przez KoWciół, a W Polsce czczonego raz jako Matka Boska ZwyciCska,
krzewicielka i obroMczyni wiary (nasilenie kultu zwłaszcza po zwyciCstwie pod Ohocimem,
kiedy podobnie jak to było z rzymskim obrazem W czasie bitwy pod Lepanto, poWrednictwu
Maryi czczonej W konkretnym wizerunku przypisano sukces), a na co dzieM jako Matka
Boska RócaMcowa, rozpowszechniana przez zakony i bractwa. Takie póane kopie to m.in.
obrazy W S>spowie, spalony W Naramie czy nawet bardzo póany W Krzeszowicach.
Niewielkie tylko zmiany ikonograÝczne wykazuj> inne polskie Hodegetrie z okresu baroku,
jak W Rybnej, Ozernichowie, Sieciechowicach i dalsze jeszcze, dziW czCsto przesłoniCte
sukienkami, tak ce wiele z nich bCdzie mocna właWciwie ocenić dopiero przy specjalnych
badaniach.

Niewykluczone, ce niektóre z tych obrazów, jako dary rócnych osobistoWci, były dziełami
malarzy obcych. Tradycja przekazała np., ce łaskami słyn>cy obraz Chrystusa Bolesnego
W Alwerni, oÝarowany tu W ń686 r., był jakoby przywieziony z Konstantynopola do Wiednia
na dwór cesarza Żerdynanda III, a stamt>d do Koszyc i dopiero przekazany do Polski.
Przeciec W tym sk>din>d bardzo skromnym wizerunku nie zaznaczały siC cechy Wrodowiska,
z którego jakoby pochodzi.
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OczywiWcie dziełem importu, tym razem z Wrodowiska flamandzkiego, jest W Imbra-
mowicach znakomity obraz Madonna w garlandzae, dzieło Jana Brueghela Starszego zw.
Aksamitnym, Współpracownika Rubensa, skupiaj>cy Wszystkie cechy tocsamoWci dzieł
mistrza. Obraz ten, malowany na blasze, ujCty W oWmioboczn> ramC, przedstawia MaryjC
W półÝgurze, z Źzieci>tkiem, któremu Matka oÝarowuje kiWć winnego grona, ŹzieciC zaW
trzyma kwiat pasiflory. Charakterystyczn> jest owa girlanda z Wielobarwnych kwiatów,
owoców i muszli, spoWród których wyłaniaj> siC postacie aniołków. Bardzo charakterystycz-
na jest takce Ýzjonomia Madonny, W której rysach odnajdujemy jakby podobieMstwo
modelki, współpracuj>cej z rubensowskim warsztatem. OczywiWcie tego rodzaju obraz nie
słucył powszechnej dewocji, lecz raczej zdobił galerie zamocnych koneserów.

jak> drog> obraz został pozyskany przez konwent imbramowicki, dotychczas nie
wiemy, choć wiele wskazuje na to, ce znalazł siC tam za spraw> opiekunówŚ ks. Lochmana,
a moce samego biskupa ŁubieMskiego. Zabytek dawniej nie znany historykom sztuki, został
rozpoznany W ńř73 r. przez Bogusława Krasnowolskiego W czasie prac konserwatorskich
w objCtym Wcisł> klauzur> klasztorze. OczywiWcie z punktu widzenia chronologii naszego
wywodu _ obraz jana Brueghela winien być wspomniany wczeWniej (mistrz zmarł W ń624
r.), lecz jego sztuka wchodzi W kr>g dzieł baroku.

Z czołowych malarzy działaj>cych W Krakowie oczywiWcie zwrócić uwagC nalecy na
dzieła wspomnianego juc Tomasza Źolabelli, który poci>gn>ł za sob> grono współpracow-
ników i naWladowców, o rócnych zreszt> uzdolnieniach. Wiele obrazów z tego krCgu to
jakby dzieła „pierwsze”, tworzone stosownie do zadanych tematów i programów,
W przeciwieMstwie do jakce czCstych kopiowaM, odwzorowaM i kompilacji, co było
powszechn> praktyk>. W malarstwie tego krCgu zaznacza siC swoista aktualizacja tematów,
W których sceneria i kostiumologia przenosi widza W czasy współczesne wykonaniu
obrazów, a wiCc roztacza Wwiat widziany oczami artysty, zamilowanego i działaj>cego
W duchu sarmatyzmu, wydobywaj>c te szczegóły ›› jak pisze znawca tego nurtu Tadeusz
Chrzanowski ~~-~ które miały wyrócniać Sarmatów spoWród innych narodów. Takie s>
wspomniane juc cykle obrazów na Bielanach, podobny równiec cykl Hzstoraa 7ŚvMca
(Wykonany W latach ń633-4, W zapleckach stall W opackim koWciele, niestety nie ustalonego
pCdzla). Pełno tu drugoplanowych drobiazgów, przenosz>cych nas W atmosferC czasów
artysty, jakce jednak innych od epoki bCd>cej tłem tak ilustrowanej narracji.

Znacznie póaniejszy obraz Ukrzycowania W ołtarzu głównym koWcioła W Bolecho-
wicach przypisywany jest Janowi Trycjuszowi, szczyc>cemu siC mianem nadwornego
malarza króla jana III Sobieskiego. Obraz ten, o wygaszonej kolorystyce, odznacza siC
spokojnym i szlachetnym układem kompozycji, jednak bez cech indywidualizmu twórcy,
który moce jednak posłucył siC W tym wypadku jakimW Þamandzkim pierwowzorem.

żruntowne badania H. PieMkowskiej nad ,,fabryk> koWcioła imbramowickiego”
przekazały nam informacje, ic wspominamy malarz Wilelm był równiec autorem
niektórych obrazów ołtarzowych W tamtejszym koWciele. Natomiast dalsze obrazy, juc po
jego Wmierci, która nast>piła przed ń727 r., malowała jego córka, kontynuuj>c prace
rozpoczCte przez ojca, m.in. obraz Ww. Norberta. Malarka ta była tec autork> obrazów
i dekoracji malarskiej chóru zakonnego.

jednoczeWnie jednak rócni, przewacnie nie zidentyÝkowani dot>d malarze cechowi, ale
i amatorzy _ wypełnili ołtarze i krucganki klasztorów dziesi>tkami płócien, W których
odnaleać mocna znamiona wspomnianych juc odwzorowaM, kopiowania i kompilacji
z rócnych wzorów, głównie korzystaj>ce z poWrednictwa grafiki, czym zreszt> nie gardzili
takce bardziej renomowani malarze. Po prostu kopiowanie nie nosiło znamion pejoratyw-
nych. l na tym tle malarstwo póanego baroku na prowincji nie rysuje siC wyraziWcie, choć
Z pewnoWci> przytoczyć mocna by niejedno udane dzieło b>da dot>d przeoczone, b>da
wymagaj>ce konserwacji, przywracaj>cej mu pierwotne walory. Tu jeszcze chciałbym
wskazać na kilka bardziej interesuj>cych przykładów, wyrócniaj>cych siC tematem lub
walorami malarskimi. i
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Interesuj>ce s> dwa obrazy w Zalasie, zapewne z pocz>tku XVIII w., przedstawiaj>ce
Ww. MariC MagdalenC (patronkC koWcioła), odznaczaj>ee siC znacznymi waloramiś nie
wiadomo jednak, w jakim stopniu s> one oparte o kompozycje rozpowszechnione graÝk>.
Te same pytania dotycz> kilku płócien w Czernej, biegł> rCk> malowanych (jak obraz
Zwiastowania) lub sceny Narodzenia NPMaryi w ołtarzu głównym W Zielonkach. Źuco
wdziCku i wyraÝnowan> formC ukazuje obraz NPMaryi Niepokalanie PoczCtej, przechowy-
wany w zbiorach klasztoru w Czernej, który datowaliWmy na około l77Ń r.

Inny z kolei obraz znajduj>cy siC w tych zbiorach znów przenosi nas w odmienny Wwiat
artystycznyŚ nie publikowany dot>d obraz Mater Masericordaae, ukazuj>cy NPMaryjC
ogarniaj>c> płaszczem przedstawicieli wszystkich stanów, w typie tak czCstym zarówno
w malarstwie ikonowym, jak i łaciMskimś i w tym przypadku nawet cechy formalne
malowidła zdaj> siC ł>czyć w sobie obie maniery malarskie.

Na tle tej rócnorodnoWci szczególne miejsce zajmuje malarstwo portretowe, którego
rozpowszechnienie od XVII w. (niektóre przykłady podałem juc wczeWniej) pozostawiło nam
interesuj>ce zjawisko portretu sarmackiego, dawniej mało docenianego (z racji czCsto
zadziwiaj>cego prymitywizmu), a ostatnio fascynuj>cego z uwagi na dosadny weryzm, walory
dokumentacyjne i obyczajowe, a nawet naiwn> niekiedy samorodnoWć kreacji. O kilku dobrej
klasy portretaeh przedstawicieli elity jak fundatorów Bielan i Czernej ~- była juc mowa,
a były to dzieła biegłych malarzy. Równolegle pojawiło siC sporo wizerunków tworzonych
doraanie, niekiedy seryjnie, jak galerie antenatów czy dobrodziejów, o podobiznach czCsto
umownych. Taka obÝta galeria znajduje siC w Czernej, a czCWć tych obrazów wykonał malarz
Wincenty Antonelli juc po połowie XVIII w. Ale znacznie wczeWniej wWród dzieł na wpół
prymitywnych pojawiły siC portrety „prawdziwe”, choć schematycznie komponowane, jak to
widzimy na dwóch interesuj>cych przykładach. Pierwszy to portret ks. Wojciecha Purzyckiego,
wówczas proboszcza rudawskicgo. Wzorem nawi>zuj>cym jeszcze do siCgaj>cych Wredniowiecza
tradycji, sportretowany podtrzymuje model koWcioła _ bardzo wiemy, o wartoWci ikonograÝcz-
nejĄ _ a u dołu widnieje herb i litery identyÝkuj>ce przedstawionego. Taki sam charakter
posiada równiec portret jana żrzybowskiego, proboszcza modlnickiego, przechowywany
w żiebułtowie. Kompozycja i tu jest typowaŚ duchowny w komcy stoi przy stole, na którym
ustawiono krucyÝks, prawa rCka spoczywa na modlitewniku. I tu widzimy herb, a godnoWci
portretowanego dokumentuje Wielowierszowa inskrypcja.

Tak typowych dla malarstwa sarmackiego portretów trumiennych brak na omawia-
nym obszarze, ale analogiczne malarstwo portretowe na blasze stosowano takce na
pomnikach nagrobkowych i epitaÝach. Najbogatszy zestaw zachował siC W Sance i dotyczy
spokrewnionych rodzin Ŝwierczowskich i KoehaMskich (lata piCćdziesi>te i szeWćdziesi>te
XVII w.), ujawnia siC w nim talent i biegłoWć malarza. Tego typu portrety na blasze
malowano tec znacznie póaniej, wprawiaj>c je w architektoniczne struktury pomników, ac
do czasów klasycyzmu (przykłady w Alwerni).

Po połowie XVII w. panuj> juc prawie niepodzielne retabula ołtarzowe o strukturze
architektonicznej, których „tryptykowe” reminiscencje s> coraz rzadsze (Raciborowice
Ê ołtarz główny czy ołtarz w kaplicy ,,Na żoWciMcu” w Jerzmanowieach). Natomiast dla
stopniowego procesu przemian bCd> mieć znaczenie kolejne cezury stylowe, głównie
zaznaczaj>ce siC w ornamentyce, choć takce w architektonicznych porz>dkach. O maniery-
stycznych ornamentach okuciowych i chrz>stkowych była juc mowa, te ostatnie utrzymały
siC jednak w snycerce prowincji krakowskiej takce juc w czasach barokuś okres ich
stosowania trwał po lata osiemdziesi>te. ,Kolejna faza to ornament o dominuj>cym motywie
suchego akantu, głównie aktualny na przełomie stuleci, a w-latach dwudziestych XVIII w.
modny stał siC tzw. styl regencji, wprowadzaj>cy obok motywów kwiatowych i kam-
panulowych charakterystyczny motyw cCg i kratownicy. Wreszcie, po połowie stulecia
zapanowało niepodzielnie rokoko, z tak charakterystycznym ornamentem grzebykowym
(rocaille) i tendencj> dominacji nad architektur>.
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Tak WiCc przejWcie manieryzmu W barok dokonywało siC głównie W doborze
ornamentyki, gdy forma edikuli i struktur architektonicznych pozostawała bez zmiany.
Niemniej pewne uplastycznienie tych struktur, przełamywanie belkowaM, przerwane
przyczółki itp. decydować miały o potocznym zaliczaniu szeregu dzieł o ornamentyce
jeszcze manierystycznej do baroku, zwłaszcza gdy wystCpowały zapóanienia czasowe.
Takich ołtarzy jest doWć duco, m. in. W Korzkwi, Skale, Minodze (pochodz>cy z Zadroca)
i W wielu jeszcze koWciołach.

Niemniej na pocz>tku XVIII w. pojawił siC równolegle trend, który odrzucał
dotychczasow> dominacjC struktur architektonicznych i preferował ołtarze płaskie, tworz>-
ce bogate ramy ornamentalne Wokół obrazów. Przykładem moce tu być wcale okazały
ołtarz boczny W Korzkwi, utworzony z bogatych splotów akantowych ujmuj>cych obraz,
W danym wypadku Ww. Józefa. W tak utworzona ramC wtopiono ponadto medaliony
z postaciami WwiCtych, W tym takce patronów chroni>cych od zarazyŚ Sebastiana, Rocha
i Rozaliiś ta ostatnia umieszczona W polu owalnym pod głównym obrazem nawi>zuj>cym
jakby do dawnych predelli.

Silny nacisk na ornamentykC połocony został w kompozycji oryginalnego ołtarza
wykonanego ze stiuku, wypełniaj>cego apsydC romaMskiego koWcioła W Wysocicachś powstał
zapewne W XVII w. i jest jakby odosobniony W okolicy.

OczywiWcie osobnym zagadnieniem s> kompletne zestawy wyposaceM, arancuj>ce
niejako ,,od pocz>tku” wnCtrza zarówno funkcjonalnie, jak tec W aspekcie artystycznym
i W powi>zaniu z architektur>. Zagadnienie to poruszyłem i czCWciowo egzempliÝkowałem
na przykładzie czołowych przedsiCwziCć fundacyjnych, takich jak Bielany, Czerna czy
Imbramowice (a nawet żrodzisko). Takie kreacje obejmowały oczywiWcie takce inne
pomniejsze koWcioły, lecz z czasem konteksty te traciły sw> spoistoWć W wyniku. kolejnych
zmian i uzupełnieM.

Najwacniejsze były przeciec te kreacje autorskie, przy których współdziałali renomo-
wani artyWci. Raz jeszcze nalecy wrócić do koWcioła imbramowickiego, W którego arancacji
współpracował Antoni Żr>czkicwicz, rzeabiarz krakowski. jego szeroki udział został
drobiazgowo udokumentowany W zapisach klasztornych (pisała o tym H. PieMkowska).
Wiadomo wiCc, co, kiedy - i z czyj> pomoc> _ ,,wykonał”, ,,rozmierzył” i ,,ustawił”. Tak
wiCc wraz z współpracuj>cymi rzemieWlnikami z Krakowa i Miechowa wykonał 6 ołtarzy,
stalle zakonne i wiele pomniejszych sprzCtów oraz oczywiWcie rzeaby. Prace rozpoczynał
W ń7ń6 r., ostatni Wlad jego bytnoWci pochodzi z ń727 r. jak zgodnie odnotowuj> inni
autorzy, rzeaby Mistrza Antoniego nawi>zuj> do sztuki Baltazara Żontany, co przejawia siC
W manierze pełnego, patetycznego baroku. Żr>czkiewicz działał oczywiWcie takce W Krako-
wie, a na omawianym tu obszarzeŚ W TyMcu, Raciborowicach, i W Zielonkach, gdzie
wyrzeabił pos>gi do ołtarza głównego.

Architekt Żranciszek Placidi (ń7ŃŃ-82) pozostawił po sobie takce Wiele kompletnych
wystrojów WnCtrz, które projektował równolegle do architektury. jak wiadomo, jego
projektu jest koWciół W Morawicy, ale jego autorstwa s> takce ołtarze i sprzCty. Ołtarze
wykazuj> formy doWć spokojneś gdy W głównym dominuje jeszcze monumentaln> kompozy-
cja architektoniczna o silnym belkowaniu Wspartym na parach gładkich kolumn, ołtarze
boczne, bardzo płaskie, wtłoczono W nisze Wcienne i przewaca W nich snycerka, jeszcze
o motywach regencyjnych.

Autorstwa Placidiego jest tec zespół póanobarokowych ołtarzy W TyMcu, W których
pobrzmiewa juc rokoko, zwłaszcza W bujnie komponowanych rzeabach drewnianych,
towarzysz>cych marmurowym strukturom retabulów. Monumentalny jest ołtarz główny
o wydatnym, przełamuj>cym siC belkowaniu, Wspartym na kanelowanych kolumnach
i zdwojonych pilastrach, ze zwieMczeniem ujmuj>cym przieWwit wymierzony na okno
W tylnej Wcianie przezbiterium. ŹziW retabulum (z obrazem przedstawiaj>cym Piotra
i Pawła adoruj>cych TrójcC Vw.) jest jakby zdominowane przez cztery pos>gi WwiCtychś
brakuje natomiast rzeab pomniejszych i ornamentów, które W magazynie wyczekuj> na

Tak WiCc przejWcie manieryzmu W barok dokonywało siC głównie W doborze
ornamentyki, gdy forma edikuli i struktur architektonicznych pozostawała bez zmiany.
Niemniej pewne uplastycznienie tych struktur, przełamywanie belkowaM, przerwane
przyczółki itp. decydować miały o potocznym zaliczaniu szeregu dzieł o ornamentyce
jeszcze manierystycznej do baroku, zwłaszcza gdy wystCpowały zapóanienia czasowe.
Takich ołtarzy jest doWć duco, m. in. W Korzkwi, Skale, Minodze (pochodz>cy z Zadroca)
i W wielu jeszcze koWciołach.

Niemniej na pocz>tku XVIII w. pojawił siC równolegle trend, który odrzucał
dotychczasow> dominacjC struktur architektonicznych i preferował ołtarze płaskie, tworz>-
ce bogate ramy ornamentalne Wokół obrazów. Przykładem moce tu być wcale okazały
ołtarz boczny W Korzkwi, utworzony z bogatych splotów akantowych ujmuj>cych obraz,
W danym wypadku Ww. Józefa. W tak utworzona ramC wtopiono ponadto medaliony
z postaciami WwiCtych, W tym takce patronów chroni>cych od zarazyŚ Sebastiana, Rocha
i Rozaliiś ta ostatnia umieszczona W polu owalnym pod głównym obrazem nawi>zuj>cym
jakby do dawnych predelli.

Silny nacisk na ornamentykC połocony został w kompozycji oryginalnego ołtarza
wykonanego ze stiuku, wypełniaj>cego apsydC romaMskiego koWcioła W Wysocicachś powstał
zapewne W XVII w. i jest jakby odosobniony W okolicy.

OczywiWcie osobnym zagadnieniem s> kompletne zestawy wyposaceM, arancuj>ce
niejako ,,od pocz>tku” wnCtrza zarówno funkcjonalnie, jak tec W aspekcie artystycznym
i W powi>zaniu z architektur>. Zagadnienie to poruszyłem i czCWciowo egzempliÝkowałem
na przykładzie czołowych przedsiCwziCć fundacyjnych, takich jak Bielany, Czerna czy
Imbramowice (a nawet żrodzisko). Takie kreacje obejmowały oczywiWcie takce inne
pomniejsze koWcioły, lecz z czasem konteksty te traciły sw> spoistoWć W wyniku. kolejnych
zmian i uzupełnieM.

Najwacniejsze były przeciec te kreacje autorskie, przy których współdziałali renomo-
wani artyWci. Raz jeszcze nalecy wrócić do koWcioła imbramowickiego, W którego arancacji
współpracował Antoni Żr>czkicwicz, rzeabiarz krakowski. jego szeroki udział został
drobiazgowo udokumentowany W zapisach klasztornych (pisała o tym H. PieMkowska).
Wiadomo wiCc, co, kiedy - i z czyj> pomoc> _ ,,wykonał”, ,,rozmierzył” i ,,ustawił”. Tak
wiCc wraz z współpracuj>cymi rzemieWlnikami z Krakowa i Miechowa wykonał 6 ołtarzy,
stalle zakonne i wiele pomniejszych sprzCtów oraz oczywiWcie rzeaby. Prace rozpoczynał
W ń7ń6 r., ostatni Wlad jego bytnoWci pochodzi z ń727 r. jak zgodnie odnotowuj> inni
autorzy, rzeaby Mistrza Antoniego nawi>zuj> do sztuki Baltazara Żontany, co przejawia siC
W manierze pełnego, patetycznego baroku. Żr>czkiewicz działał oczywiWcie takce W Krako-
wie, a na omawianym tu obszarzeŚ W TyMcu, Raciborowicach, i W Zielonkach, gdzie
wyrzeabił pos>gi do ołtarza głównego.

Architekt Żranciszek Placidi (ń7ŃŃ-82) pozostawił po sobie takce Wiele kompletnych
wystrojów WnCtrz, które projektował równolegle do architektury. jak wiadomo, jego
projektu jest koWciół W Morawicy, ale jego autorstwa s> takce ołtarze i sprzCty. Ołtarze
wykazuj> formy doWć spokojneś gdy W głównym dominuje jeszcze monumentaln> kompozy-
cja architektoniczna o silnym belkowaniu Wspartym na parach gładkich kolumn, ołtarze
boczne, bardzo płaskie, wtłoczono W nisze Wcienne i przewaca W nich snycerka, jeszcze
o motywach regencyjnych.

Autorstwa Placidiego jest tec zespół póanobarokowych ołtarzy W TyMcu, W których
pobrzmiewa juc rokoko, zwłaszcza W bujnie komponowanych rzeabach drewnianych,
towarzysz>cych marmurowym strukturom retabulów. Monumentalny jest ołtarz główny
o wydatnym, przełamuj>cym siC belkowaniu, Wspartym na kanelowanych kolumnach
i zdwojonych pilastrach, ze zwieMczeniem ujmuj>cym przieWwit wymierzony na okno
W tylnej Wcianie przezbiterium. ŹziW retabulum (z obrazem przedstawiaj>cym Piotra
i Pawła adoruj>cych TrójcC Vw.) jest jakby zdominowane przez cztery pos>gi WwiCtychś
brakuje natomiast rzeab pomniejszych i ornamentów, które W magazynie wyczekuj> na



konserwacjC. Bogactwo snycerki figuralnej i ornamentalnej Wykazuje takce ambona
W kształcie łodzi Piotrowejś ten efektowny zabytek, nieprzydatny W aktualnej liturgii, przed
Wielu laty usuniCty został z koWcioła.

Okazały, póanobarokowy, chronologicznie drugi ołtarz do kaplicy Ww. Romualda
W koWciele kamedulskim na Bielanach wykonał biegły rzeabiarz jan źliasz Hoffman
W latach ń73ń-2. Ołtarz ten ufundowany został sumptem kameduły Ń. Augustyna
(Stanisława Czapskiego)ś szczegóły jego realizacji, poczynaj>c od koncepcji projektowej,
poprzez korekty modelu, ujawniaj> archiwalia zachowane W klasztorze, W tym umowa
opublikowana przez żajewskiego.

Mówi>c o ołtarzach i sprzCtach raz jeszcze wypadnie wrócić do problemu marmuru
dCbnickiego, tak wszechstronnie obecnego W sztuce baroku na omawianym terenie. Źo
klasycznych wyrobów Warsztatów dCbnickich nalecały chrzcielnice, produkowane dosłownie
W dziesi>tkach egzemplarzy przeznaczonych niemal dla całej Polski. Model był prawie
niezmienny, co najwycej nieznacznie zmieniały siC proporcje. Ich nodus jest gruszkowaty,
spoczywa zwykle na ,,kostce” ustawionej na kolistym stopniuś czara, W miarC upływu czasu
coraz szersza i płytsza, dekorowana jest motywem puklowania, jeWli ucyjemy tego technologicz-
nie niewłaWciwego okreWlenia. Miniatury takich form to liczne kropielnice, misy lawaterzy itp.

O masowym zastosowaniu czarnego marmuru W pomnikach, epitaÝach i wszelkiego
rodzaju _płytach pami>tkowych juc wspomniałem. Tu trzeba jeszcze dodać, ce Warsztat
dCbnicki, zwłaszcza kierowany przez Zielaskich, kładł takce silny nacisk na technikC
rytowania, W czym wytworzył _jakby własny repertuar formalny, niekiedy o bardzo
efektownej ornamentyce. Przykłady to, oprócz wspomnianych juc antependiów ołtarzo-
wych W Czernej, podobne W Paczółtowicach czy szczególnie udane _ W kaplicy
W Karniowicach. _jakby na drugim biegunie perfekcji plasuj> siC niektóre ryty Ýguralne, np.
na cokołach marmurowych kolumn-Ýgur przydrocnych (Bielany, Paczółtowice). Źobitnym
przykładem jest wolno stoj>cy pomnik nagrobny źlcbiety Zagórowskiej (zm. ń7Ń8)
W Rudawie, ustawiony jakby z klocków, a zarazem ozdobiony naiwnymi rytami, przeciec
nie wolnymi od swoistego uroku, jakby przynalecny do twórczoWci ludowej. Innym
podobnym dziełem jest ~_ Wacne dla historii dCbnickiego warsztatu __ epitaÝum Adama
Negowicza, ,,magistra kunsztu kamieniarskiego”, ijego cony Rócy, Wystawione W ń682 r.,
pierwotnie W koWciele W Paczółtowicach, obecnie W jego ogrodzeniu. Zwraca tu uwagC ryty
W marmurze wizerunek Matki Boskiej z Źzieci>tkiem, sygnowany przez Wojciecha
Zielaskiego, z dat> ń653 _ zatem jego obecny kontekst niejest pierwotny. VV Paczół-
towicach s> jeszcze inne płyty dotycz>ce rzemieWlników pracuj>cych W łomach marmuru.

Póanobarokowa plastyka nagrobna i epitaÝjna jest liczna, lecz skromna, ograniczona
głównie do płyt wisz>cych, przy czym przewacaj> wyroby z marmuru. Moce najlepsze
przykłady odpowiadaj>ce duchowi epoki _ to pomniki W Alwerni. Ciekawszy z nich
Żranciszka Szwarcenberg-Czernego (zm. ń764), z marmuru i drewna, z portretem na blasze
i alegoryeznymi rzeabamiś ponad pomnikiem umieszczony lcc>cy anioł.

Organy W koWciołach nie nalecały W XVII W. do rzadkoWci. W TyMcu istniały juc
W ń63ř r. (obecny instrument jest nowy). Niestety nie zachował siC na omawianym terenie
caden zabytek z tego stulecia, co najwycej poprzerabiane prospekty. Tym samym
najwczeWniejsze zdaj> siC być skromne organy W Mostku, sprawione W ń752 r. do
Imbramowic, przekazane tu W ńř45 r. W Imbramowicach zachował siC _jednak pozytyw
szkatulny, Wbudowany W emporC chóru zakonnego, jakoby z ń72Ń r.
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Wawrzyniec Harbutowski, znany z innych prac, ale instrument nie przetrwał do naszych
czasów.

W tym miejscu wspomnC o dzwonach z doby baroku. W swoim czasie było ich wiele,
lecz przepadały W rekwizycjaeh wojennych. Z koMca XVII W. zachowały siC dzwony
W Przegini (ń67ř) iw Czernichowie (ń683). Z XVIII W. powojenne inwentarze zabytków
wymieniaj> ich jeszcze ńń, lecz z małymi wyj>tkami s> to odlewy anonimowe. Na tym tle
duce znaczenie maj> trzy dzwony autoryzowane i bogato zdobione.

Najciekawszy zachował siC W Rudawie. jest to dzwon ducych rozmiarów, z licznymi
inskrypcjami, jedn> z nich, obiegaj>c> szyjC (źT VźRBUM CARO ŻACTUM źST),
ujCto W bogato zdobiony fryz. Źalej widzimy plakiety Ýguralne z Matk> Bosk>, Ww. Mari>
Magdalen>, Królem Źawidem oraz krzycem o podwójnych ramionach unoszonym przez
aniołki. Ubita dziW korona zdobna była brodatymi główkami satyrów (zachowane). Odlana
sygnaturaŚ BALTHASAR POLONUS Mź ŻźCIT, dotyczy Baltazara Roszkiewicza,
ludwisarza z Piotrkowa. Tego samego odlewnika s> dwa dzwony W Skale z ń767 r., gdzie
znów napotykamy sygnaturCŚ ,,Polonus fecit” i BR. PodkrcWlić tu Wypada tak rzadki
przypadek sarmackiej dumy mistrza, co W koMcu łatwo zrozumieć, gdyc bardzo Wielu
ludwisarzy z Czech i Spisza oÝarowywało W tym okresie swe usługi dla koWciołów polskich.
Źzwon W Smardzowicach odlewał W ń772 r. jerzy Ignacy Maderhoffer z Opawy.

W drugiej połowie XVII W. złotnictwo krakowskie przecywało W dalszym ci>gu swój
szczytowy okres i ten stan rzeczy przeci>ga siC jeszcze na pocz>tek XVIII W. Regres nast>pi
dopiero od połowy stulecia, tak ce złotnictwo rokokowe nie odznacza siC juc wysok> klas>.

Ostatecznie zapanował model monstrancji o glorii promienistej, _jednakce mocna tu
zaobserwować pewne postCpuj>ce modyfikacje. jako przykład formy wczeWniejszej i charak-
terystycznej wymienić mocna monstrancjC W Bolechowicach, która -_ jak wynika z zapisu
W inwentarzu załoconym po potopie szwedzkim, W trakcie którego zrabowano Wszystkie
srebra koWcielne ~ - ufundowana została przez ŹorotC LipczynC. Stopa jest Wydłucona
i czworolistna o oszczCdnej trybowanej dekoracji, nodus gruszkowy, a gloria promienista
jeszcze stosunkowo w>tła, lecz poszerzona osadzonymi pod ni> ramionami, na których
umieszczono odlane figurki aniołów. Z kolei monstrancja W Czernichowie, sprawiona
W ń677 r., nie ma blicszej analogiiŚ wyrócnia siC szeWciobocznym reservaculum, ujCtym
W kryształ, a promienist> gloriC ujmuj> acurowc sploty z listków i owoców WinoroWli.

W dalszym ci>gu chronologicznie wymienić nalecy monstrancjC W koWciele kamedułów
na Bielanach, sprawion> W ń6ř6 r., oÝarowan> przez ŻranciszkC z Pestalozzich WosiMsk>,
matkC tutejszego zakonnika o. źmiliana. VVyrób jest dobrej klasy. Na ramionach
umieszczono odlane pos>cki Romualda i Benedykta, a miCdzy nimi NPMaryi, o której
głowC Wspiera siC promienista gloria. Reservaculum zdobi> kwiaty z barwnej emalii oraz
kamienie półszlachetnc. Na trybowanej stopie widniej> popiersia Chrystusa, Matki Boskiej
i dwóch zakonników, zapewne Benedykta i Romualda, twórców reguły.

Monstrancja W Czernej, chyba zbyt póano datowana W dotychczasowej literaturze
na pocz>tek XVIII W., form> sw> zdaje siC wykazywać cechy złotnictwa augsburskiego,
którego Wyroby docierały do Polski. Równiec wysoka klasa wyrobu mogłaby to
przypuszczenie potwierdzać. charakterystyczn> cech> jest podwojona promienista
gloria, odmienna jest tec W proporcjach doWć wysmukła stopa, bardzo równiec staranne s>
odlewy dwóch ducych Ýgurek aniołów, umieszczone na ramionach. PiCkny ten zabytek
wymaga zatem uwacnej analizy i raczej cofniCcia datowania. Sk>din>d wiemy, ce
monstrancjC dla Czernej sprawiła fundatorka klasztoru, musiało wiCc nast>pić to znacznie
wczeWniejś do monstrancji tej sprawiła tec złot> koronC, ale takowej brak na omówionym
ZUlbytku.

Kolejn> fazC stylu reprezentuj> dwie monstrancjC W Imbramowicach, obie z pierwszej
ćwierci XVIII W. VV tej, która znajduje siC W koWciele klasztornym, gloria wspiera siC na
iigurce niezidcntyfikowancgo WwiCtego. Podobnie W monstrancji W Minodze, gdzie gloria
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podtrzymywana jest przez pos>cek Ww. zakonnika Żranciszka lub Antoniego. Monstran-
cje rokokowe, o dekoracji grzebykowej, wyraanie słabszego wykonania, zachowały siC
W Skale (pochodz>ca z żrodziska), jerzmanowicach, Sance i Iwanowicach, ta ostatnia
datowana ń767.

Blisko trzydzieWci kielichów reprezentuje Wszystkie fazy przemian ornamentyki. żdy
kielich W żzernichowie, pochodz>cy z koMca XVII W., nawi>zuje jeszcze do manierystycz-
nego typu o ornamentyce chrz>stkowej, z jajowatym nodusem, W którego wnCkach
pomieszczono półplastyczne figurki _ niedługo póaniej znajdujemy kieliehy o regencyjnej
dekoracji cCgowej W Zalasie (bardzo wczesny, jak na tC fazC stylu _ ń7ńř), Imbramowicach,
PorCbie begoty i in. Kielichy rokokowe, czCsto ze spiralnie zakomponowanymi nodusami,
przechowywane s> W Iwanowicach (ń764-), Sance, Liszkachś wiele o coraz skromniejszej
dekoracji W innych jeszcze koWciołach. Podobnie puszki na komunikantyś zachowały siC
egzemplarze póanobarokoweŚ W Liszkach (bardzo piCkna, zdobna WymyWln> koron>
i półszlachetnymi kamieniami), W Sance i Tenczynku regencyjne, ta ostania z ń7ń5 roku.

Na tym tle niezwykłym zabytkiem jest puszeczka na wiatyk W Bolechowicach,
z łaMcuszkiem do zawieszania na szyi i dzwoneczkami. Ale i samo puzderko jest
interesuj>ce, zdobi go motyw łuski i właWciwie renesansowe medaliony z proÝlowymi
popiersiami. Ten jedyny W swoim rodzaju zabytek ufundował W ń66ř r. jakub Sekuła (jak
odnotowano We współczesnym inwentarzu). Nasuwa siC jednak w>tpliwoWć, czy wyrób nie
jest wczeWniejszy i tylko W wymienionym roku pozyskany dla bolechowickiego koWcioła.

PacyÝkały nie uległy wiCkszym zmianom, natomiast doWć duco pojawiło siC relik-
wiarzy, które zwłaszcza W dobie rokoka przybrały formC zblicon> do monstrancji
z prornienist> glori>. Ale wyroby te W przewacaj>cej liczbie s> niskiej klasy, a Wiele z nich
W ogóle nie jest ze srebra, lecz z blachy micdzianej. Na tym tle wyrócnia siC kilka zabytków
W zbiorach klasztoru imbramowickiego, W tym relikwiarz z około połowy XVIII W.,
zachowany nie tylko z autentykiem, ale takce ze skórzanym futerałem Ń stosownym do
formy wyrobu kształcie, zdobnym złoeonymi tłoczeniami. Same relikwie W przeszklonym
pojemniku przyozdobione s> Ýligranem. WWród relikwiarzy typu ,,promienistego” wyrócnia
siC takowy Ww. Romualda na Bielanach, z trybowan> Ýgurk> patrona zakonu i jego
insygniami. _

Warto tu jeszcze wspomnieć, ce wWród argentariów tynieckich znajduj>cych siC obecnie
W Tarnowie s> takce cenne Wyroby z doby baroku. Z ń67ř r. pochodzi okazała monstrancja
o bogatej dekoracji trybowanej z emaliami i odlanymi pos>ckatni Benedykta i Scholas-
tyki. S> równiec kieliehy z XVII i XVIII W. (z inskrypcjami donacyjnymi dla opaetwa),
a dalej puszki, relikwiarze, liehtarze itp., a takce srebrne, trybowane antepedium rokokowe
z popiersiami Piotra i Pawła, przynalecne niegdyW do głównego ołtarza tynieckicgo.

jeszcze W XVII W. rozpowszechnila siC moda na przystrajanie kultowych wizerunków
sukienkami srebrnymi oraz koronami, wykonywanymi zwykle W technice trybowania,
nierzadko uzupełnianymi rócnymi kosztownoWciami. OczywiWcie zdobnietwo sukienek,
głównie W motywy kwiatowe, odzwierciedlało kolejne zmieniaj>ce siC repertuary orna-
mentyki. To sarmackie zamiłowanie do ozdób ze srebra przybrało W swoim czasie dziesi>tki
obrazów, lecz do dziW liczba ta znacznie siC zmniejszyła, sukienki były bowiem rabowane
i przetapiane, a grabiece W XIX W. W najwiCkszym stopniu dotknCły żalicjC, gdzie srebra
koWcielne objCte zostały rekwizycj>, spod której uwolnienie było kosztowne. Przeciec nawet
niektóre ubocsze paraÝe zdobywały siC na taki wysiłek, lecz straty były powacne. Pod tym
wzglCdem sytuacja za kordonem była lepsza.

Po drugiej wojnie Wwiatowej W Wrodowisku konserwatorskim zapanowała tendencja,
zmierzaj>ca do odsłaniania pokrytych blachami obrazów. Istotnie rezultaty były niekiedy
niespodziewaneŚ spod osłon (i przemalówek) odkryto dziesi>tki autentycznych, niekiedy
bardzo cennych obrazów poprzednio nie rozpoznanych, W tym Wwietne zabytki gotyckie.
Wystarczy wspomnieć, ce Hodegetrie W Rudawie i Modlnicy do niedawna nie były znane,
gdyc spod sukienek i nałoconych teł widoczne były tylko twarze, kilkakrotnie przemalowa-
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gdyc spod sukienek i nałoconych teł widoczne były tylko twarze, kilkakrotnie przemalowa-



ne.]ednak usuwanie tych ozdób (jak i Wotów) winno być poprzedzone wnikliw> analiz>, te
bowiem ozdoby s> zarazem dokumentami odwiecznego kultu, indywidualizuj> wizerunek,
nie mówi>c nawet o nowej wartoWci artystycznej tak urozmaiconej całoWci.

ŹziW sukienki zachowano jeszcze na szeregu obrazów, jak Madonny kultowe W Czer-
nichowie, Liszkach, Regulicach, Przegini, Morawicy, Racławicach, Rybnej, Skale, Korz-
kwi, Zadrocu, S>spowie i in., a takce zdobi> (lub zdobiły) obrazy o innych przed-
stawieniach, jak Ww. Marii Magdaleny W Zalasie, Ww. Mikołaja W Liszkach. Trzeba tu
dodać, ce obrazy zdobiono takce haftowanyrni sukienkami z naszytymi kosztownoWciamiś
obraz W Rudawie miał takowych co najmniej trzy kolejno sprawione komplety, a łaskami
słyn>cy obraz Matki Boskiej Szkaplerznej W Czernej otrzymał sukienkC now>, kunsztownie
haftowan> i przyozdobion> przed kilkunastu laty.

źpoka sarmacka, lubuj>ca siC W przepychu i celebrze, wyposacyła zakrystie nawet
bardzo skromnych koWciołów W liczne szaty liturgiczne i było rzecz> oczywist>, ce
dysponowano kompletami Ń wszystkich kolorach niezbCdnych W ci>gu roku koWcielnego.
Hafty Ýguralne W tym czasie nalecały do rzadkoWci, natomiast powszechne były hafty
ornamentalne, głównie Ń motywach kwiatowych, owe wielobarwne hafty „polskie”, na
srebrnych tłachś takie hafty naszywano na kolumnC, ale wielokrotnie tec na boki ornatów.
Przykłady to m.in. ornaty wjangrocic czy Czernichowie (gdzie miCdzy kwiaty Wprowadzo-
no motywy cçgowe). W XVIII W. stosowano czCsto aplikacje, tak> technik> zdobiony jest
kompletŚ ornat z I777 r. i para dalmatyk W Imbramowicach, zdobny ponadto herbem
Nabram. Skromniejsze przykłady zachowały siC m.in. W S>spowie i Smardzowicach.

W drugiej połowie XVIII W. przewacały juc paramenta szyte z tkanin rokokowych,
W wiCkszoWci importowanych. Modne były tkaniny „francuskie” o motywie drobnych
kwiatów lub tzw. chinoisserie - rozpowszechnionych W tym czasie. Sporadycznie - co
nalecało do tradycji sarmackich - wykorzystywano polskie pasy kontuszowe, które
Wielokrotnie przekazywali testamentarnie skromni niekiedy ich posiadacze. Ornaty z pasa-
mi polskimi znajduj> siC W Skale (z sygnatur> pasamonika Puciłowskiego), W Morawicy,
Rudawie i jangrocie.

Zupełnie unikatowy zespół haftów znajduje siC W klasztorze norbertanek W Imbra-
mowicach. Tworz> go zasłony, rozwieszane raz W roku (W WwiCto Piotra i Pawła) lub
z innych wyj>tkowych okazji W koWciele, pokrywaj>ce wejWcia. Wykonano je około ń7ń3 r.
Najokazalszc zdobi> motywy architektoniczne, postacie aniołów i stylizowane drzewa.
Herb Pomian wskazuje na osobC fundatora tych kunsztownych ozdóbŚ był nim znany nam
juc dobrodziej konwentu, biskup Kazimierz ŁubieMski. Źwie inne zasłony o ornamentyce
kwiatowej zdobi> herby Rawicz - ksieni Źoroty żrotówny, jednej z najwybitniejszych
postaci W dziejach konwentu. Źekoracji Wwi>tecznej dopełniaj> wreszcie haftowane
antependia, zawieszane na wszystkich ołtarzach. W tym jedynym W swoim rodzaju zespole
zabytków pobrzmiewaj> echa dawnych ef siçgaj>cych czasów renesansu oraz doby
wpływów bliskowsehodnich -~ zamiłowaM do ozdobnych opon, dekoracyjnych haftów
i kobierców.
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KLASYCYZM, HISTORYZM I źKLźKTYZM

Kolejna cezura W przemianach pr>dów artystycznych i stylowych miała na naszym
terenie dramatyczne uwarunkowania. juc u schyłku poprzedniego okresu mocna było
odczuć zubocenie, zamieranie wiCkszych inicjatyw mecenasowskich, peryferyzacjC sztuki.
Ostatnia ćwierć XVIII W., wzbogacona pr>dami oWwiecenia i nowym zwrotem W sztuce
_ klasycyzmem -_ na południu kraju zaznacza siC jednak regresem, towarzysz>cym agonii
Rzeczypospolitej. Pierwsi Austriacy podchodz> do Wisły, a obce wojska buszuj> po krajuś
wnet zacznie siC okres powstaM. Po wojnach napoleoMskich na omawianym tu obszarze
znów nowa sceneria politycznaŚ epizod Wolnego Miasta Krakowa z okrCgiem siCgaj>cym
po Now> żórC, wówczas maj>c> status miejski. Obszar dzieli dramatyczn> rysa kordonu
zaboru rosyjskiego, na skraju dolinek krakowskich, zapisuj>ca siC wkrótce tragicznymi
zmaganiami w Powstaniu Styczniowym. WzglCdne uspokojenie to dopiero schyłek stulecia.

Wydarzenia te miały ogromne znaczenie takce dla KoWcioła, gdyc zaborcy wymuszaj>
odpowiednie do granic politycznych rozerwanie odwiecznej diecezji krakowskiej. Na
południowym brzegu Wisły powstaje diecezja tyniecka, zniesiona po pocarze opactwa
W ń83ń r. (po którym pozostaj> WłaWciwie ruiny) _ póaniej siedziba nowej diecezji znajdzie
siC W Tarnowie. \/V zaborze rosyjskim powstaje diecezja kielecka z granic> na „kordonie”
tuc pod Krakowem i ten podział (z niewielkimi korektami) utrzymał siC do niedawna. Na
tym tle kontynuować mocemy rozwacania o sztuce sakralnej.

Sztuka klasycyzmu, dla której W Polsce wydarzeniem najwycszej klasy jest kr>g
inicjatyw Stanisława Augusta Poniatowskiego i mecenat elity, a W sferze architektury
przejCcie tego nurtu zwłaszcza W architekturze rezydencjonalnej, ac po jej redukcjC
-~ model ,,dworku staropolskiego” z kolumnowym portykiem, W architekturze sakralnej
nie jest szczególnie płodna, a na południowych peryferiach kraju spotykamy jej dalekie
tylko reÝeksy. Na omawianym skrawku terenu wzniesiono tylko nieliczne Wwi>tynie W tym
stylu.

Najlepszym przykładem jest koWciół W jangrocie, zbudowany W ń822 r. Według
projektu architekta Beka z Krakowa. Inicjatorem i fundatorem tej budowli był biskup jan
Paweł Woronicz. Architektura Wwi>tyni, doWć skromna, nawi>zuje do klasycyzmu stanis-
ławowskiego. Stylowa jest przede wszystkim fasada, zwieMczona szczytem Ń trójk>tnym
przyczółku, z charakterystycznym półkolistym oknem -- motyw póaniej czCsto powtarzany
- oraz podziałami pilastrowo-ramowymi i pseudoboniowaniem. We wnCtrzu równiec
wprowadzono klasycystyczne porz>dki, z kolumienkami przyWciennymi, wspieraj>cymi tec
arkadC tCczy. VVspółczcsna koWciołowi wolnostoj>ca dzwonnica reprezentuje rozbudowany
i poszerzony typ parawanowy, zwieMczona jest trójk>tnymi przyczółkami, o Wcianach
rozczłonkowanych pilastrami wspieraj>cymi wydatne gzymsy.

Podobne, choć skromniejsze cechy wykazuje koWciół parafialny W _jerzmanowicach,
zbudowany W latach ń827-3Ń. I tu widzimy podziały pilastrowe i ramowe, a główn>
ozdob> jest udana fasada, z trójk>tnym przyczółkiem wtopionym W uskokow> attykC.
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Reminiscencj> tradycji barokowej jest nawi>zuj>ca do tego charakteru wiecyczka na
sygnaturkC.

Bardziej na południe, W zasiCgu wpływów austrjackich, kształtowała siC architektura
typowych koWciołów tzw. józeÝMskich (nazwa odnoszona do reformy koWcielnej zapew-
niaj>cej dominacjC paMstwa W sferze organizacji i maj>tków koWcielnych na terenach
monarchii austriackiej) -- gdzie powierzchowne cechy klasycyzmu niejako ,,nałocono” na
prosty model wykształconego jeszcze W baroku typu jednonawowego koWcioła z wiec>.
jakby jeszcze bardziej uproszczone cechy tego nurtu prezentuje koWciół W Rybnej,
zbudowany w ń832 r., który właWciwie trudno uznawać za obiekt stylowy. Skromny bilans
wpływów klasycyzmu pomnacaj> jednak niektóre elementy małej architektury, jak ciekawe
sk>din>d kapliczki usytuowane na szkarpach doliny Źłubni W Iwanowicach i Sieciechowi-
cach, W kształcie czterokolumnowych portyków (tak> koncepcjC przejCto niew>tpliwie
z architektury dworków), czy budynek bramny cmentarza W Imbramowicach, o Wcianach
rozczłonkowanych pseudoboniowaniem (ń848) .

W architekturze koWciołów drewnianych klasycyzm nie zaznaczył siC na omawianym
terenie. Natomiast ciekawa jest budowa W tym okresie (ń847) doWć sporej kaplicy
cmentarnej W Raciborowicach sumptem ks. _jana Waligórskiego, gdzie siCgniCto do
odległego juc W czasie modelu centralnej kaplicy kopułowej z latarni>, oczywiWcie
rozwi>zan> konstrukcyjnie W sposób najprostszy.

Prawdziwie prekursorsk> - i to na szersz> skalC _ realizacj> W duchu romantycznego
historyzmu jest koWciół W Krzeszowicach. jego powstanie wi>ce siC z inicjatyw> - praw-
dziwie magnack> -- rezyduj>cego tu Artura Potockiego, zarazem twórcy powstaj>cego
wówczas uzdrowiska. W miejscu. dotychczasowego koWcioła drewnianego fundator zamówił
projekt nowoczesnej Wwi>tyni u dwóch znanych architektów francuskichŚ Ch. Perciera
i P.Ż.L. Żontaineęaś ich projekt nie został jednak zrealizowany. Projekt obecnego koWcioła (z
ń828 r.) zawdziCczamy słynnemu i płodnemu architektowi pruskiemu Karolowi Żryderyko-
wi Schinklowiś ostatecznie budowC prowadził jego uczeM Hoibauer. KoWciół krzeszowicki to
zarazem jedna z pierwszych realizacji neogotyckich, poprzedzaj>cych znacznie tak póaniej
rozpowszechniony neogotyk ,,szkolny”, maj>cy nawi>zywać czy nawet imitować budowle
Wredniowieczne wzniesione W tym stylu. Tu trudno mówić o konsekwentnym układzie
przestrzenno-konstrukcyjnym, natomiast widzimy doWć swobodne i przede wszystkim
dekoracyjne narzucenie elementów stylowych, jak ostry łuk, maswerki, sklepienia krzyco-
Wo-cebrowe, oczywiWcie nie odgrywaj>ce istotnej roli konstrukcyjnej. Najefektowniejsza jest
fasada, oblicowana kamienn> okładzin>, zaskakuj>co płaska, zdaj>ca siC nawi>zywać do
gotyku włoskiego, co podkreWla niski, prawie płaski dach, tak obcy naszemu gotykowi.
Źoln> czCWć fasady zajmuj> trzy ostrołukowe arkady wejWcia, centrum zajmuje wielka
okr>gła rozeta maswerkowa, a silnie spłaszczony i nie Wydzielony przyczółek Þankuj>
wiecyczki. ŻasadC zdobi> cztery pos>gi ewangelistów stoj>ce na w>tłych Wspornikach,
a całoWć wieMczy balustrada z rzeab> Michała Archanioła poWrodku. Rzeaby s> dziełem
Żerdynanda Kuhna.

Po połowie stulecia panuj> juc zdecydowanie pr>dy neostyloweŚ neoromanizm
i neogotyk, przy czym ten ostatni zdobywa wnet zdecydowan> dominacjC, ęzwłaszcza po
tym, jak na głoWnym zjeadzie architektów W Pradze okrzykniCto neogotyk ,,stylem
koWcielnym”, W którym wertykalizm architektury podkreWla ,,duchoWe Wznoszenie siC do
Boga”. To wtedy powstały poniek>d wzorcowe realizacje (jak Votivkirche we Wiedniu,
ń856-7ř), Wtedy. tec podjCto kontynuacjC niegdyW niedokoMczonych wielkich katedr
Wredniowiecznych, jak W Kolonii, Pradze czy Ulm. Z perspektywy stulecia łatwo mocemy
dostrzec, ce i na terenie Polski trendy te odegrały siln> rolC i były podejmowane takce przez
najlepszych architektów polskich.

Na obserwowanym terenie mamy kilka przykładów tego nurtu. S> to oczywiWcie
realizacje na skalC pogranicznej Wówczas (takl) zuboconej prowincji. żdy koWcioły
W Liszkach (ń873) i Białym KoWciele (ń877) swe neostylowe cechy - W Liszkach przewaga
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neoromanizmu, W Białym KoWciele neogotyku _ uzyskuj> raczej W powierzchownych
szczegółach narzuconyeh na tradycjonalne bryły i konstrukcje, kolejne realizacje s> bardziej
ambitne W stylistycznym naWladownictwie. Źotyczy to np. koWcioła W Regulicach (ń885-7,
budowniczy Aleksander żebauer), a bardziej moce W Nowej żórze (ń885-ř5) i Zalasie
(ńřŃ5-ńŃ, budowniczy Kazimierz Piotrowski). Te dwa ostatnio wymienione koWcioły
zachowuj> równiec W licach w>tek surowej cegły. Oddziaływało to silnie na odczucie stylu,
któremu jeden z teoretyków tego nurtu -_ architekt _jan Sas-Zubrzycki _ usiłuj>c jakby
spolonizować tC poniek>d kosmopolityczn> architekturC, nadał miano „gotyku nadwiWlaMs-
kiego”. Kolejny koWciół W Zadrocu (ńřŃř) jest mniej ciekawy, bardziej szablonowy,
blicszy szeregowym realizacjom.

Przy neogotyckiej przebudowie koWcioła W Przegini (ńřŃ4-) wykorzystano fragmenty
murów budowli poprzedniej z ń662 r. OczywiWcie neogotycki charakter silnie akcentuje
Wysoka Wieca, a we wnCtrzu takce ołtarz główny, pretensjonalny i szablonowy zarazem.
Znacznie młodszy jest neogotycki koWciół W Smardzowicach, ukoMczony po ńřń8 r.

Najpóaniejszym i zapóanionym, a zarazem znamiennym przykładem swoistej spekula-
cji ideowej architektury neostylowej _ juc zreszt> wyraanie eklektycznej jest okazały
koWciół W Sułoszowej, zaprojektowany wspólnie przez czołowych przedstawicieli tego nurtuŚ
,,żańicjanina”, wspomnianego juc jana Sas-Zubrzyckiego i warszawianina (wykształconego
W Petersburgu) Stefana Szyllera. Projekt tej budowli opracowany został W ńřń8 r., jednak
autorzy nie doczekali koMca realizacji, która bardzo siC opóaniłaŚ główne prace zrealizowa-
no po ńř33 r., a koWciół ostatecznie ukoMczono W ńř3ř r., wówczas był jednak
anachroniczny. Zdominowany wysok> wiec>, pełen detali kamiennych i ceglanych, stanowi
malownicz> zagadkC swych inspiracji.

W omawianym okresie kilka starszych koWciołów uległo rozbudowie i przekształceniom,
zaznaczaj>cym siC W ich wygl>dzie. O udanej rozbudowie koWcioła W PorCbie Zegoty po
ń8ř8 r. Według projektu arch. Zygmunta Hendla była juc mowa. Silnymi akcentami
architektonicznymi były dobudowano wieceŚ wyniosła, góruj>ca nad okolic>, W Alwerni
(ń8ř8-ńřŃŃ) czy W Bolechowicach (Wraz z kolejnym przydłuceniem korpusu) W latach
ńřń2-ń3. Wieca ta, o charakterze eklektycznym, utrzymana W fakturze murów ceglanych,
zdominowała bryłC Wredniowiecznej Wwi>tyni.

Warto tu dodać, ce jeszcze przed pierwsz> wojn> Wwiatow> podejmowano dwukrotnie
próby rozbudowy koWcioła W Rudawie (ń88ř arch. Sławomir Odrzywolski, ńřń l -_ arch.
Zygmunt Hendel), które z uwagi na szczupłoWć miejsca nastrCczały powacnych problemów
i groziły fatalnymi konsekwencjamiŚ albo usuniCcia prezbiterium (jedna z najstarszych
W Małopolsce wczesnogotyckich budowli ceglanychl), albo dzwonnicy (jednej z najstar-
szych W Polsce datowanych wiec drewnianych z ń54ń r.Ą). Źobrze siC stało, ce w>tpliwe
ambicje inicjatorów i projektantów nie zwyciCcyły nad rozs>dkiem.

Najnowsze, dyskusyjne rozbudowy zabytkowych koWciołów to dodanie fasady wiecowej
W żzernichowie oraz juc po ostatniej WojnieŚ rozbudowa koWcioła W Skale o ducy człon
przed fasad> zachodni>, Ń charakterze centralnej kaplicy kopułowej (ńř48-ř, arch.
jamroz), jak tec dobudowa kaplicy bocznej W Zielonkach (lata piCćdziesi>te, arch. S.
Swiszczowski). Na koniec dodać trzeba, ce kolejna rozbudowa koWcioła W Zielonkach (lata
szeWćdziesi>te) W postaci przystawienia dziwacznego „nowoczesnego” członu z betonow>
wiecyczk>-triangułem przed oryginaln> fasad> ze szczytem schodkowym _ tym razem
ostatecznie zdegradowała ten cenny koWciół, bCd>cy epigonem gotyckich tradycji W regionie
Krakowa.

Przechodz>c do omawiania zabytków sztuk piCknych zauwacyć mocna, ce klasycyzm
nie pozostawił właWciwie dzieł błyskotliwych. Interesuj>cym przykładem romantycznych
nastrojów, a zarazem zamiłowania do form antykizuj>cych, jest moce najbardziej
charakterystyczny na tym obszarze pomnik nagrobny Aleksandra i Urszuli Szembeków,
wystawiony W Alwerni po ń8Ń6 r. Źominuje W nim motyw obelisku i trumny (z czarnego
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marmuru), na którym umieszczono portrety zmarłych W medalionach malowanych na
blasze, a całoWć kompozycji dopełnia duca alegoryczna postać kobiety W stroju antycznym,
wsparta W zadumie o trumnC, wykonana z alabastru. Autora pomnika nie znamy, powstał
on W ramach szerokiego nurtu rozpowszechnionego W źuropie, pobrzmiewaj> W nim echa
sztuki Antonia żanovy. Inne pomniki, takce nagrobne na cmentarzach, s> skromniejsze,
jak pomnik generała Aleksandra BłCdowskiego (ń83ń) na klasztornym cmentarzyku
W Czernej, wykonany przez wspomnianego juc Żerdynanda Kuhna.

Klasycystycznych retabulów ołtarzowych właWciwie brak _ utrwalone tradycje baroku
kontynuowały swój cywot W gł>b XIX stulecia. Natomiast z doWć Wczesnym neogotykiem
spotykamy siC W Krzeszowicach, gdzie przed ń847 r. przy Wystroju współpracował (wykonał
m.in. trzy płaskorzeaby) Karol żeptowski, nalec>cy jeszcze do krCgu klasycystów. Motywy
neogotyckie Widzimy W ostatnim z ambitniejszyeh pomników W Alwerni __ źleonory
Karwickiej (zm. ń846) _ który prawdopodobnie wykonał Parys Żilippi, uczeM żeptowskiego.

Póany neogotyk na tym terenie reprezentuj> stosunkowo niezbyt liczne retabula
ołtarzy, które s> jednak podrzCdnymi wyrobami stolarstwa i snycerstwa. Moce najbardziej
reprezentacyjny, bo organizuj>cy zarazem WnCtrze koWcioła, jest wspomniany ołtarz główny
W Przegini, typowo rzemieWlniczy i pozbawiony oryginalnoWci.

Malarstwo religijne jest tylko fragmentarycznym Wycinkiem szerokiej panoramy ówczes-
nej twórczoWci, W której zanikały tradycje cechowe na rzecz akademizmu. Lecz nowe pr>dy
nie były zbyt noWne W zakresie tematyki kultowej, gdzie historyzm odgrywał rolC wiod>c>.

W nawi>zaniu do działalnoWci krCgu NazareMczyków malował czynny W Krakowie
wiedeMczyk Leopold Kupelwieser, twórca obrazów ołtarzowych W Krzeszowicach. Charakterys-
tyczny jest tu zwłaszcza obraz Matki Boskiej adorowanej przez członków rodziny Potockich i ich
patronów, iWcie ,,renesansoWy” W swej symetrycznej, piCtrz>cej siC kompozycji przypominaj>cej
podobne obrazy włoskiego Quattrocenta. W innych obrazach raz jeszcze odcyła idea tryptyków.

Malarze krakowscy zasilili przede wszystkim koWcioły, które pocz>tkowo znalazły siC na
terenie okrCgu Wolnego Miasta Krakowa, wł>czonego wnet do zaboru austriackiego.
Michał Stachowicz (ń768-ń825), malarz jeszcze z krCgu cechowego, znany z nieco
naiwnych scen historycznych z insurckcji koWciuszkowskiej jest autorem co najmniej
jednego obrazu W PorCbie Zegoty (Ww. Walenty, ń824) ale i kilku dalszychŚ jego dziełem s>
obrazy W Rudawie (wieloÝgurowa Ww. Rodzina oraz Ww. Kazimierz), W żzernichowie (Ww.
Izydor), dwa W Rybnej Anna i Ww. Kazimierz) oraz dwa wjangrocie (Ukrzycowanie
i Rozmnocenie chleba). Stachowicz ukazuje siC tu jako malarz eklektyczny, historyzuj>cy,
lecz bez wyraanego indywidualizmu. WspółczeWnie maluj>cyjan Nepomucen Źanielski, tec
malarz krakowski, jest autorem ducego płótna W Modlnicy, przedstawiaj>cego ZdjCcie
z Krzyca, wzorowane na kompozycji Rubensa.

Płodny malarz młodszej generacji, Wojciech źliasz (ń8ń4-ńřŃ4), równiec pozostawił po
sobie kilka obrazów ołtarzowychŚ do głównego ołtarza W farze imbramowickiej Wymalował
scenC Vmierci Ww. Benedykta, W Tenczynku Serce Jezusa ( ń88ń), W Wysocicach Ww. Izydora,
a dla PorCby Zegoty okazjonalne płótno z Chrystusem W żrobie. Malarstwo źliasza
równiec jest eklektyczne i doWć schematyczne, ale takie było właWnie malarstwo religijne
adresowane do szerokiego odbiorcy.

Warto tu wspomnieć o rozpowszechnionym W dobie romantyzmu nurcie malarstwa
i graÝki krajobrazowej, W którym obok malowniczoWci pobrzmiewaj> akcenty patriotyczne,
a niekiedy juc takce zamysł dokumentacji, W czym twórczoWć ta nawi>zuje jakby do
dawnych wedut. Wspominam tC twórczoWć dlatego, bo zawdziCczamy jej szereg widoków,
W których interesuj>ce nas zabytki ukazane zostały na tle krajobrazowym, tak integralnie
odczuwanym przez malarzy romantycznych W kontekWcie z przyrod>. To widzenie jest nam
równiec bliskie dziW, W dobie zagrocenia tych wartoWci W procesie współczesnych przemian.

WWród prac Zygmunta Vogla (ń746-ń826) godn> uwagi jest akwarela przedstawiaj>ca
Most Źiabelski W żzernej, zanim zamienił siC W ostateczn> ruinC. Prawie truizmem bCdzie
powołanie tu przedstawiciela kolejnego pokolenia _ Napoleona Ordy (ń8Ń7-88), dokumen-
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tuj>cego dziesi>tki historycznych budowli i krajobrazów dawnej Rzeczypospolitej. ,Jurajs-
kie” obiekty s> tu tec reprezentowane, w tym koWciółek z pustelni> na żrodzisku, ukazany
na stromym urwisku skalnym.

Szereg interesuj>cych nas piCknych widoków pozostawił _Ian Nepomucen żłowacki
(ń8Ń2-47), profesor Szkoły Sztuk PiCknych W Krakowieś w wydanym W ń83Ń r. albumiku
zamieWcił widoki Bielan, TyMca (jeszcze przed pocarem), Alwerni (przed budow> wiecy)
i żrodziska. Przykłady wartoWciowych przekazów ikonograÝcznych, jakie pozostawili inni jeszcze
malarze i graÝcy mocna mnocyćŚ przytoczC tu choćby akwarelC z widokiem Rudawy, ukazuj>c>
zabudowC kompleksu koWcielnego (W zbiorach żabinetu Rycin Biblioteki JagielloMskiej).

Mówi>c Ń graÝce warto jeszcze wspomnieć, ce W zbiorach klasztorów W Czernej
i W Imbramowicach znajduj> siC spore kolekcje graÝki innego rodzaju, nie mniej
interesuj>cejŚ ulotnej grafiki dewocyjnej, W tym wiele rzadkich juc egzemplarzy od XVIII
w. (lub nawet wczeWniej) poczynaj>c. Zbiór ten jest cenny takce_dla celów badaM nad
ikonograÝ>, nie mówi>c o problemach socjologicznych czy artystycznych. Wiele tam
przykładów tego rodzaju twórczoWci rozprowadzanej powszechnie na odpustach.

Rzemiosło artystyczne XIX W. W wiCkszoWci nie osi>gnCło wysokiego poziomu, o czym była
mowa W zwi>zku z Wystrojami koWciołów. Szczególnie jest to dostrzegalnc w wyrobach
złotniczyeh, nie wytrzymuj>cych cadnego porównania z jakoWci> artystyczn> i techniczn>,
zwłaszcza wyrobów XVII w. Pogorszyła siC zarówno jakoWć kruszca, powszechnie stosowanego
do wyrobów koWcielnych, jak i technologie, gdzie nawet trybowanic niemal zanikło. Powszechne
stały siC wyroby z blachy miedzianej, mosi>dzu i cyny, zwłaszcza po rekwizycjaeh, głównie
austriackich i zuboceniu paraÝi. Coraz czCWciej sztancowanie zastCpowało techniki szlachetniej-
sze. Klasycystyczne motywy wystCpuj>ce W szeregowych wyrobach to głównie fryzy z wieMców
laurowychś wci>c trwały jeszcze uproszczone formy dekoracyjne pochodne z repertuarów
baroku. CzCst> praktyk> było dorabianie fragmentów do wyrobów starszych, gdy ocalon> lub
wykupion> od rekwizyeji czarC kiclicha lub srebrn> gloriC monstrancji uzupełniano elementami
nowymi z materiałów nieszlachetnych. Takich przykładów zachowało siC sporo.

Nadal odczuwa siC niedosyt danych o autorach wyrobów. Niemal wyj>tkiem jest
monstrancja w Krzeszowicach, której autorem W ń84-4 r. był_]akub_]edlikowski. W Królest-
wie rozpowszechniaj> siC natomiast wyroby platerowe Ýrmy złotnika warszawskiego Józefa
Żrageta, nawpół juc „przemysłowego” wyrobu. Na omawianym terenie kielich tej Ýrmy
z ń845 r. zachował siC W Iwanowicach. Niemal równolegle po połowie stulecia zaczn>
pojawiać siC wyroby neogotyckie, z reguły szablonowe. Na tej fali odrodzi siC monstrancja
wiecyczkowa, jakce jednak daleka od swych Wredniowiecznych wzorców.

Obserwuj>c zespoły paramentów zachowane w zakrystiach, równiec zauwacyć moce-
my obnicenie jakoWci, co wi>zało siC z upadkiem rCkodzieła. Hafciarstwo prawie zanikło, by
sporadycznie pojawić siC ponownie w technice krzycykowej. W sprawianych szatach
liturgicznych przewacaj> tkaniny wzorzyste, wyrobu przemysłowego. ŹziW trudno jeszcze
ocenić wartoWci tych licznych zasobów, gdyc nie były one dot>d przedmiotem zaintereso-
waM zabytkoznawczych ani nie podlegały inwentaryzacji zabytków.

OczywiWcie ta W jakimW sensie pejoratywna ocena wyrobów rzemiosła artystycznego
schyłku XIX W. dotyczyła Wyrobów szeregowych, W jakie dla celów potrzeb codziennych
wyposacono koWcioły wiejskie. Inaczej wygl>dały kunsztowne wyroby tej epoki, jakie
zdobiły zamocne domy i rezydencje. Takie przedmioty sporadycznie traÝały do koWciołów,
pochodziły ze szczególnych darów i zapisów. W Krzeszowicach znalazły siC m. in. trzy pary
piCknych Wwieczników klasycystycznych, z postaciami aniołów trzymaj>cych liehtarze,
stoj>cych na marmurowych cokołach z metalowymi ozdobami, b>dc tec o kanelowanych
kolumienkach, otoczonych krCgiem puttów, na walcowatych podstawach o festonowej
dekoracji. Takie tec -- na wpół Wwieckie przedmioty znalazły siC W zbiorach niektórych
klasztorów, jak W Imbramowicach, gdzie Wiele cennych zabytków Wnosiły mniszki,
Wywodz>ce siC w wiCkszoWci z zamocnych i szlacheckich rodzin.
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KAPLICZKI, ŻIżURY ń KRZYbź PRZYŹRObNź

Mało które elementy krajobrazu kulturowego tak harmonijnie wi>c> dzieła natury
z tymi najdrobniejszymi, rozproszonymi w rozległym pejzacu dziełami r>k ludzkich,
intymnie ł>cz>cymi kulturC duchow> najszerszych warstw społeczeMstwa z formami
materialnego wyrazu. Ten właWnie moment pozwala na odrCbne omówienie owej małej
architektury sakralnej i towarzysz>cych jej przewacnie wytworów sztuki ludowej, choć i one
dzielić siC dadz> według typów i odmian, jak tec przystawać do tak czy inaczej przyjCtej
periodyzacji sztuki.

Historia rozproszonych W krajobrazie kapliczek, Ýgur i krzycy siCga nader odległej
przeszłoWci i ich powstawanie mocna odnosić do czasów najdawniejszych mimo sk>pych
danych aródłowych i bardzo nielicznych zabytków z odległych wieków. Wacnym momen-
tem jest tec problem fundacji, który rzuca pewne Wwiatło na rozwój inicjatyw, zalecny od
przemian stosunków społecznych.

Nie ulega w>tpliwoWci, ce pocz>tkowo fundatorami było rycerstwo W swych dobrach
b>da duchowieMstwo, a i póaniej -_ W dobie sarmackiej - wiCkszoWć kapliczek i Ýgur
fundowała nadal elita, choć mecenat był juc masowy i ~- rzec mocna - rozdrobniony. To
dopiero W czasach nowszych (XIX w.) inicjatywC zdominowała społecznoWć wiejska,
niekiedy zbiorowo, czCWciej indywidualnie. Ciekawie rysuje siC problem ideowy zwi>zany
z pobocnymi fundacjami. Były to bowiem b>da obiekty prywatnego kultu i dewocji, b>da
fundacje, które mocna okreWlić jako wotywne (dziCkczynne lub błagalne), wreszcie
zwi>zane z chCci> upamiCtnienia zdarzeM lub osób.

Sredniowieczne zabytki tego rodzaju s> dziW w Polsce rzadkoWci>, co w znacznej mierze
uzasadnić mocna takce ograniczon> wytrzymałoWci> materiału (drewno) albo niedostat-
kiem opieki na przestrzeni kilku pokoleM. Na omawianym terenie odnajdujemy jednak juc
obiekty pochodz>ce z XVII w. Pierwotnie były to głównie dworskie kaplice prywatne,
z czasem udostCpniane szerszemu ogółowi.

Najstarsza z datowanych _ z ń627 r. _ jest kaplica W Bodzowie, fundowana przez
wspominanego juc ks. Wojciecha Purzyckiego. Pierwotnie (do czasu nowszej rozbudowy)
była to bardzo skromna prostok>tna budowla kamienna, wewn>trz sklepiona kolebk>. To
W niej znalazł siC opisany wczeWniej renesansowy ołtarz Ww. Źoroty, usuniCty z Katedry
Wawelskiej. Inne dworskie kaplice to wspomniana juc centralna budowla kopułowa
W Karniowicach, z pierwszej ćwierci XVII w., pokrewne jej W Witkowicach czy znacznie
póaniejsza W Kobylanach, ze stylow> fasad> roczłonkowan> pilastrami W dwóch kondyg-
nacjach i ze szczycikiem zwieMczonym spłaszczonym trójk>tnym przyczółkiem.

Wiejskie kapliczki „domkowe” rozprzestrzeniły siC masowo od XVIII w. i do dziW
sporadycznie wznoszone s> kolejne, niewiele rócni>ce siC od dawniejszych. Na omawianym
terenie przewacały oczywiWcie kaplice wznoszone z kamienia, gdyc tego materiału tu nigdy
nie brakowało. OczywiWcie, z biegiem lat staj>c siC domen> budownictwa ludowego, traciły
cechy stylowe, redukowane W koMcu do trójk>tnego przyczółka od frontu, zwykle z wnCk>

KAPLICZKI, ŻIżURY ń KRZYbź PRZYŹRObNź

Mało które elementy krajobrazu kulturowego tak harmonijnie wi>c> dzieła natury
z tymi najdrobniejszymi, rozproszonymi w rozległym pejzacu dziełami r>k ludzkich,
intymnie ł>cz>cymi kulturC duchow> najszerszych warstw społeczeMstwa z formami
materialnego wyrazu. Ten właWnie moment pozwala na odrCbne omówienie owej małej
architektury sakralnej i towarzysz>cych jej przewacnie wytworów sztuki ludowej, choć i one
dzielić siC dadz> według typów i odmian, jak tec przystawać do tak czy inaczej przyjCtej
periodyzacji sztuki.

Historia rozproszonych W krajobrazie kapliczek, Ýgur i krzycy siCga nader odległej
przeszłoWci i ich powstawanie mocna odnosić do czasów najdawniejszych mimo sk>pych
danych aródłowych i bardzo nielicznych zabytków z odległych wieków. Wacnym momen-
tem jest tec problem fundacji, który rzuca pewne Wwiatło na rozwój inicjatyw, zalecny od
przemian stosunków społecznych.

Nie ulega w>tpliwoWci, ce pocz>tkowo fundatorami było rycerstwo W swych dobrach
b>da duchowieMstwo, a i póaniej -_ W dobie sarmackiej - wiCkszoWć kapliczek i Ýgur
fundowała nadal elita, choć mecenat był juc masowy i ~- rzec mocna - rozdrobniony. To
dopiero W czasach nowszych (XIX w.) inicjatywC zdominowała społecznoWć wiejska,
niekiedy zbiorowo, czCWciej indywidualnie. Ciekawie rysuje siC problem ideowy zwi>zany
z pobocnymi fundacjami. Były to bowiem b>da obiekty prywatnego kultu i dewocji, b>da
fundacje, które mocna okreWlić jako wotywne (dziCkczynne lub błagalne), wreszcie
zwi>zane z chCci> upamiCtnienia zdarzeM lub osób.

Sredniowieczne zabytki tego rodzaju s> dziW w Polsce rzadkoWci>, co w znacznej mierze
uzasadnić mocna takce ograniczon> wytrzymałoWci> materiału (drewno) albo niedostat-
kiem opieki na przestrzeni kilku pokoleM. Na omawianym terenie odnajdujemy jednak juc
obiekty pochodz>ce z XVII w. Pierwotnie były to głównie dworskie kaplice prywatne,
z czasem udostCpniane szerszemu ogółowi.

Najstarsza z datowanych _ z ń627 r. _ jest kaplica W Bodzowie, fundowana przez
wspominanego juc ks. Wojciecha Purzyckiego. Pierwotnie (do czasu nowszej rozbudowy)
była to bardzo skromna prostok>tna budowla kamienna, wewn>trz sklepiona kolebk>. To
W niej znalazł siC opisany wczeWniej renesansowy ołtarz Ww. Źoroty, usuniCty z Katedry
Wawelskiej. Inne dworskie kaplice to wspomniana juc centralna budowla kopułowa
W Karniowicach, z pierwszej ćwierci XVII w., pokrewne jej W Witkowicach czy znacznie
póaniejsza W Kobylanach, ze stylow> fasad> roczłonkowan> pilastrami W dwóch kondyg-
nacjach i ze szczycikiem zwieMczonym spłaszczonym trójk>tnym przyczółkiem.

Wiejskie kapliczki „domkowe” rozprzestrzeniły siC masowo od XVIII w. i do dziW
sporadycznie wznoszone s> kolejne, niewiele rócni>ce siC od dawniejszych. Na omawianym
terenie przewacały oczywiWcie kaplice wznoszone z kamienia, gdyc tego materiału tu nigdy
nie brakowało. OczywiWcie, z biegiem lat staj>c siC domen> budownictwa ludowego, traciły
cechy stylowe, redukowane W koMcu do trójk>tnego przyczółka od frontu, zwykle z wnCk>



na ÝgurkC lub obrazek. O dwóch ciekawych kapliczkach-portykach kolumnowych była juc
mowa.

Wyposacenie kapliczek było czCsto Wynikiem rócnych okolicznoWci. Źla bogatszych
wykonywano nawet kompletne ołtarzyki snycerskie, bCd>ce zwykle ludow> wersj> uproszczo-
nych barokowych tradycji. W ołtarzykach pomieszczano rzeaby ludowe lub obrazy
przynoszone z odpustów. Niekiedy _ do niedawna _ W bardzo niepozornych kaplicz-
kach mieWciły siC fascynuj>ce i urokliwe zbiory sztuki ludowej (jak W Cholerzynie),
stopniowo gin>ce, zastCpowane oleodrukami, a potem zgoła reprodukcjami czy figurkami
gipsowymi. Wielokrotnie do kapliczek przenoszono takce obrazy i rzeaby wyrugowane
z koWciołów jako „stare” i niemodne. jeszcze po drugiej wojnie Wwiatowej historycy sztuki
i konserwatorzy odnaleali W kapliczkach wiele zabytków Wredniowiecznych, przedtem nie
znanych, z których niejeden wł>czony został do podrCcznikowego repertuaru. I tak było
takce na obserwowanym terenieŚ to z kapliczki przydrocnej powróciła do koWcioła gotycka
Madonna W Iwanowicach, podobnie gotycka rzeaba Chrystusa Zmartwychwstałego
W Zalasie.

Z XVII w. zachowała siC grupa kolumn zakoMczonych latarniami lub metalowymi
krzycami. Były to z reguły dzieła wytrawnych rzemieWlników, o czym Wwiadcz> zarówno
poprawne proporcje, dowodz>ce znajomoWci porz>dków architektonicznych, jak tec niejed-
nokrotnie wysoki poziom techniczny wykonania. WiCkszoWć tych kolumn-kapliczek Wyko-
nana została z czarnego marmuru W warsztatach dCbnickich. Jedna z najstarszych,
W Zielonkach ,,Na Rozdziałowskiem”, pochodzi z ń636 r. i fundowana została przez
Andrzeja Pawlikowica, mieszczanina krakowskiego, jak głosi inskrypcja. Usytuowana na
kopcu (granicznym? czy mogile, jak chce miejscowa tradycja), zwieMczona jest przearocz>
latarni>, W której pomieszczono niewielk> ÝgurkC Pieta. Natomiast najbogatsza wznosi siC
na Bielanach W s>siedztwie bramy wiod>cej na dziedziniec klasztorny, ustawiona na
kilkustopniowej podstawie. Cokół zdobi> cztery ryte sceny pasyjne, kolejne cztery wyryto
na czworobocznym zwieMczeniu ujCtym tralkami. Charakter rytów ewidentnie wskazuje na
wyrób dCbnicki z najlepszego okresu działalnoWci tamtejszych warsztatów.

Malowniczo usytuowana na Wzgórzu ponad wsi> jest „Boca MCka” W Paczółtowicach,
odznaczaj>ca siC piCknymi proporcjami, a zdobna jest równiec rytymi scenami pasyjnymi.
Widnieje tu sygnatura Adama Negowicza i data wykonaniaŚ ń65ř. Kolejne, skromniejsze
zabytki tego typu zachowały siC przy dworze na dawnym folwarku karmelickim w Siedlcu
(ń66ř) i na dawnym wiejskim majdanie W Pisarach (ń7Ń6).

Miejscowa tradycja z odległym czasem powstania Wi>ce malownicz> kapliczkC-latarniC
znajduj>c> siC przy drodze z Morawicy do Mnikowa. _]ej dziwaczne proporcje utrudniaj>
datowanieŚ z czworobocznego trzonu o WciCtych narocach, zakoMczonego wydatnym
gzymsem, wyrasta ezworoboczna latarnia o płytkich wnCkach na pomieszczenie obrazówś
ciCckie zwieMczenie uformowane jest W kształcie ogzymsowanej tralki. Taki kształt zdradza
domorosłego wykonawcC, nie pozbawionego jednak talentu i inwencji.

jeszcze inn> formC, walcowatego słupa wymurowanego z cegły i nakrytego stockowym
zadaszeniem, z wnCk> na figurkC Chrystusa Żrasobliwego, prezentuje Ýgura W Imbra-
mowicach (z XVIII W. P) usytuowana na kopcu, domniemanej mogile. Kolejna kolumna,
równiec z pos>ckiem Chrystusa Żrasobliwego, wzniesiona została W ń8Ń7 r. na dawnym
rynku W Nowej żórze. Źaleko jednak do elegancji dawnych wyrobów warsztatów
dCbnickich.

W dobie baroku rozpowszechniły siC kamienne Ýgury z postaciami WwiCtych, ustawiane
z reguły na ozdobnych, ogzymsowanych cokołach. W XVIII W. najczCstsze były pos>gi Ww.
Jana Nepomucena, patrona wód, mostów, ale takce rolników, chroni>cego ich gospodarkC
przed powodzi>, gradobiciem czy susz>ś jest on takce patronem tajemnicy spowiedzi.
Takich monumentalnych Ýgur zachowało siC sporo, z nich Wiele jest datowanychŚ
W _jangrocie (ń762), Bolechowicach (ń775), Aleksandrowieach (ń775), Imbramowicach
(ń78Ń), Brodłach (ń783), Iwanowicach (ń8ŃŃ)ś podobne znajduj> siC W Chełmie, Ojcowie,
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Pieskowej Skale i innych jeszcze miejscowoWciach. Rzadsze s> figury Ww. Żloriana, patrona
chroni>cego od pocaruś te napotykamy W PorCbie Zegoty (ń782) i Skale (ń8ŃŃ). Na tym tle
osobliwoWci> jest figura Chrystusa źcce Homo i Matki Boskiej Bolesnej, opracowana jako
monolit, gdzie obie postacie ,,zroWniCte” s> plecami. Żigura ta _ W Modlniczce _ była
kilkakrotnie przestawianaś niedawno wł>czono j> W teren poligonu wojskowego. Obecnie
znów j> przesuniCto W zwi>zku z przebudow> szosy.

Żigury maj> czasem ciekawe historie. W Borze koło Czernichowa znajduje siC piCkna
Ýgura z piaskowca, przedstawiaj>ca Ww. WeronikC trzymaj>c> chustkC z obliczem Chrys-
tusa. Napis na cokole głosi, ic została ona W ń624 r. fundowana przez jana Zebrzydows-
kiego jako przeznaczona dla kalwaryjskich drócek. Na obecne miejsce, daleko od
pierwotnego miejsca przeznaczenia, przeniesiona została W ńřń3 r. i ustawiona w zagrodzie
jej obecnego właWciciela.

_jak była o tym mowa na pocz>tku rozdziału, z biegiem czasu praktyka wznoszenia
kapliczek, figur i innych drobnych obiektów kultu przechodziła W sferC prywatnoWci, staj>c
siC widomym znakiem ludowej pobocnoWci. Vwiadczy o tym najlepiej takce samorodna
twórczoWć ludowa, która pozostawiła nam prawdziwy fenomen kulturowy _ ow> obÝtoWć
Wwi>tków i innych wytworów prymitywnej sztuki religijnej. Ich wytwarzanie podejmować
mógł kacdy z własnych WewnCtrznych pobudek, dla siebie i swego otoczenia, a poniek>d
takce dla zarobku. W tematyce i formie tego rodzaju dzieł wyracało siC bardzo wiele
osobowoWci twórcy, wacył tec _genius Zoca mikrospołecznoWci lokalnych.

Vwi>tków W regionie podkrakowskim, takce na _]urze, było zawsze duco, wypełniały
kaplice i kapliczki, oczywiWcie takce chałupy, jako obiekty prywatnego kultu. Ich
ikonografia preferowała pewne typy wybrane, choć oczywiWcie siCgano do rócnych
tematów. NajwiCcej było wizerunków maryjnych, zawsze W Polsce dominuj>cych, ale jakby
szczególnie powszechny stał siC Chrystus Żrasobliwy, który _ jak sugeruj> niektórzy

najbardziej przystawał do religijnych odczuć chłopa, utrudzonego ciCck> prac>
i trudnymi warunkami bytu. Żaktem jest, ce ten typ ikonograÝczny, podchwycony
z dalekich wzorców sztuki Wredniowiecznej, tylko u nas odcył z sił> nie spotykan>
W Wrodowiskach obcych.

Niekiedy pewne typy przedstawieM miały zasiCg ograniczony, co warunkowały lokalne
oWrodki kultu lub pielgrzymek. Ale szczególn> cech> tej sztuki była swoista ponadczasowoWć,
co sprawiało, ce dzieła starsze i nowsze czCsto odrócniały siC dziCki takim czy innym
znamionom zucycia, nie wchodziły tu natomiast W grC cechy „stylu”, Przykładem choćby
prace bardzo W swoim czasie płodnego Wwi>tkarza Michała żiera z Rybnej, którego rzeab
wiele znaleać mocna bylo W blicszej i niekiedyę dalszej okolicyś rzcabił jeszcze W okresie
miCdzywojennym, a dziW jego Wwi>tki kojarz> nam siC ze sztuk> dawnych czasów. Ale
wszystko przemija i dziW Wwiat Wwi>tków nalecy do przeszłoWci, mimo sporadycznie
podejmowanych prób ocywiania tej twórczoWci, tym razem z inicjatywy Wrodowisk
zewnCtrznych.

Tak WiCc najdrobniejsz> i najbardziej prywatn> form> zewnCtrznego wyracania
religijnych odczuć s> kapliczki „szafkowe”, zawieszane na drzewach, słupkach i budynkach.
OczywiWcie trudno tu zarysowywać jakieW linie rozwojowe tych miniaturowych obiektów
rozsianych W krajobrazie, ale nie ulega W>tpliwoWci, ce i tu tradycje siCgaj> czasów
odległych, podobnie jak rócne godła i wizerunki religijne na Wredniowiecznych nawet
budowlach dowodz> powszechnej zawsze praktyki ich umieszczania W takiej czy innej
oprawie na widoku publicznym.

Zasoby kapliczek szafkowych były i s> obÝte, choć ulegaj> ci>głym zmianom.
W pamiCci pisz>cego te słowa (i po czCWci W fotografiach) zachowały siC dziesi>tki uroczych
obiektów tego rodzaju, rozsianych po zakamarkach jurajskiego krajobrazu. Tych obiektów
W wiCkszoWci dziW juc nie ma, ale pojawiły siC W ich miejsce nowe, do których przeniesiono
dawne wizerunki lub _ niestety tak jest najczCWciej _ umieszczono W nich współczesne, juc
nie tej wartoWci artystycznej. Żormy kapliczek szafkowych miały niekiedy swe regionalne
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właWc.iWoWci, wynikłe zwykle z s>siedzkich odwzorowaM. Inne były szafeczki W dolinie Wisły
czy Rudawy _ inne na jurajskiej wysoczyanie W Przegini czy _jerzmanowicach, o oprawach
zdobnych W laubzegow> ornamentykC. I te, i tamte dziW juc zanikły.

Niniejsze rozwacania zakoMczyć wypada spojrzeniem na dziesi>tki krzycy, które były
tu zawszeŚ misyjne -- przy koWciołach, przydrocne _~ W polu i na rozstajach, i Wreszcie
cmentarne. Tu wspomnieć mocna, ce czasem W ustronnej kCpie zieleni WWród pól dostrzec
mocna jakiW zapadniCty W ziemiC, spróchniały krzyc _ to Wlad po zapomnianym
cmentarzu cholerycznym. Krzyce drewniane przez wieki były niezmienne W swej
prostocie, tylko od czasu do czasu naturalne zniszczenie powodowało zast>pienie
starszego now> replik>.

Niektóre z nich maj> swe ciekawe historie, jak te poza kordonem, gdzie _ jak głosi
tradycja _ władze carskie nie pozwalały wznosić nowych ani starych odnawiać, tak ce
ukradkiem poprawiano je W taki sposób, ce ,,nikt tego nie widział”. Moce dlatego krzyce
W tej północnej czCWci omawianego obszaru s> najpiCkniejsze, rzeabione i zdobione, zwykle
z Ýgurkami Matki Boskiej i Ww. jana towarzysz>cymi ukrzycowanemu Zbawicielowi, a cał>
grupC osłania zgrabnie wygiCte zadaszenie. CzCsto nawet nowsze krzyce dorównywały tym
bardzo starym jak ten, zniszczony przez deszcze, eksponowany W kaplicy cmentarnej
W Raciborowicach _ finezj> rzeab figuralnych i zdobieniem. jeden z piCkniejszych to krzyc
W Mostku, autoryzowany przez snycerza Michała KoziarCś był on dziełem zbiorowej
fundacji, gdyc napis na nim głosiŚ ,,Żundatorowie tego krzyca cała gromada roku ń887”,
a wyj>tkowo artystycznie dojrzały jest tec krzyc z rzeabionymi postaciami zachowany
W Maszkowie, niedawno odsuniCty od głównej drogi W gł>b miCdzy zagrody. Równiec
piCkny jest bardzo juc zniszczony krzyc W Przybysławicach, z nazwiskami dwóch rodzin
fundatorów i dat> ńřń3. Inne wyrócniaj>ce siC, z rzeabionymi wizerunkami, stały do
niedawna W żiebułtowie, Modlnicy, Szycach i Kryspinowie.
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* *

W/Cdruj>c po najbardziej malowniczych i ustronnych zak>tkach jurajskiego pejzacu,
z dala od zgiełku tocz>cego siC współczesnego cycia ~_ czy W uroczysku KobylaMskiego
W>wozu, czy na rozległej jerzmanowickiej wysoczyanie _ natrafiamy nieoczekiwanie na
krzyce, wieMcz>ce skaliste turnic ostaMców. Te krzyce s> dziW z celaza, aby dłucej opieraly
siC deszczom i wichrom. Nie s> to jeszcze zabytki dawnych epok, lecz jakby ponadczasowe,
milcz>ce i monumentalne W swej symbiozie z przyrod> _ znaki tysi>cletniego rodowodu
i przynalecnoWci kulturowej tej ziemi.

właWc.iWoWci, wynikłe zwykle z s>siedzkich odwzorowaM. Inne były szafeczki W dolinie Wisły
czy Rudawy _ inne na jurajskiej wysoczyanie W Przegini czy _jerzmanowicach, o oprawach
zdobnych W laubzegow> ornamentykC. I te, i tamte dziW juc zanikły.

Niniejsze rozwacania zakoMczyć wypada spojrzeniem na dziesi>tki krzycy, które były
tu zawszeŚ misyjne -- przy koWciołach, przydrocne _~ W polu i na rozstajach, i Wreszcie
cmentarne. Tu wspomnieć mocna, ce czasem W ustronnej kCpie zieleni WWród pól dostrzec
mocna jakiW zapadniCty W ziemiC, spróchniały krzyc _ to Wlad po zapomnianym
cmentarzu cholerycznym. Krzyce drewniane przez wieki były niezmienne W swej
prostocie, tylko od czasu do czasu naturalne zniszczenie powodowało zast>pienie
starszego now> replik>.

Niektóre z nich maj> swe ciekawe historie, jak te poza kordonem, gdzie _ jak głosi
tradycja _ władze carskie nie pozwalały wznosić nowych ani starych odnawiać, tak ce
ukradkiem poprawiano je W taki sposób, ce ,,nikt tego nie widział”. Moce dlatego krzyce
W tej północnej czCWci omawianego obszaru s> najpiCkniejsze, rzeabione i zdobione, zwykle
z Ýgurkami Matki Boskiej i Ww. jana towarzysz>cymi ukrzycowanemu Zbawicielowi, a cał>
grupC osłania zgrabnie wygiCte zadaszenie. CzCsto nawet nowsze krzyce dorównywały tym
bardzo starym jak ten, zniszczony przez deszcze, eksponowany W kaplicy cmentarnej
W Raciborowicach _ finezj> rzeab figuralnych i zdobieniem. jeden z piCkniejszych to krzyc
W Mostku, autoryzowany przez snycerza Michała KoziarCś był on dziełem zbiorowej
fundacji, gdyc napis na nim głosiŚ ,,Żundatorowie tego krzyca cała gromada roku ń887”,
a wyj>tkowo artystycznie dojrzały jest tec krzyc z rzeabionymi postaciami zachowany
W Maszkowie, niedawno odsuniCty od głównej drogi W gł>b miCdzy zagrody. Równiec
piCkny jest bardzo juc zniszczony krzyc W Przybysławicach, z nazwiskami dwóch rodzin
fundatorów i dat> ńřń3. Inne wyrócniaj>ce siC, z rzeabionymi wizerunkami, stały do
niedawna W żiebułtowie, Modlnicy, Szycach i Kryspinowie.

=I<

* *

W/Cdruj>c po najbardziej malowniczych i ustronnych zak>tkach jurajskiego pejzacu,
z dala od zgiełku tocz>cego siC współczesnego cycia ~_ czy W uroczysku KobylaMskiego
W>wozu, czy na rozległej jerzmanowickiej wysoczyanie _ natrafiamy nieoczekiwanie na
krzyce, wieMcz>ce skaliste turnic ostaMców. Te krzyce s> dziW z celaza, aby dłucej opieraly
siC deszczom i wichrom. Nie s> to jeszcze zabytki dawnych epok, lecz jakby ponadczasowe,
milcz>ce i monumentalne W swej symbiozie z przyrod> _ znaki tysi>cletniego rodowodu
i przynalecnoWci kulturowej tej ziemi.



KATALOżKATALOż



Noty katalogowe uszeregowane zostały W porz>dku alfabetycznym nazw miejscowoWci. Z koniecznoWci nie
wyczerpuj> całoWci materiału i ograniczone s> do podstawowych informacji, przede wszystkim dotycz>cych
datowania i kwalifikacji stylowej, danych o fundacji i autorstwieś przy wacniejszych dziełach sztuki takce ich
ikonograÝi. Zapisy obejmuj> kolejnoŚ historiC budowli, charakterystykC architektury oraz informacje dotycz>ce jej
wystroju i wyposacenia W ołtarze, sprzCty, pomniki oraz luane dzieła malarstwa, rzeaby i rzemiosła artystycznego.
Źla wiCkszych jednolitych zespołów i zabytków mniej wacnych zastosowano niekiedy zapisy zbiorcze, nie
indywidualizuj>ce poszczególnych przedmiotów. Noty ostatnie W kolejnoWci dotycz> małej architektury, kapliczek
i krzycy przydrocnych, z pominiCciem obiektów szeregowych i nowszych.

Tak ujCte noty katalogowe odpowiadaj> zasadom stosowanym W analogicznych polskich publikacjach naukowych.
Katalog obejmuje zabytki zachowane na miejscu W czasie przygotowywania ksi>cki do druku (ńřř2 r.).
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ALźKSANŹROWICź
Żigura przydrocna Ww. jana Nepomucena, barokowa
ń 7 75.

Alwernia
KoWciół p.w. Stygmatów Ww. Żranciszka i klasztor
bernardynów. Żundacja Krzysztofa KoryciMskiego,
kasztelana Wojnickiego i starosty gniewkowskiego
oraz Anny z Odrow>ców, kontynuowana przez kolej-
nych przedstawicieli rodu KoryciMskich. RozpoczCcie
budowy zespołu ń6ń6. KoWciół obecny zbud. ń63Ń-76,
barokowy, jednonawowy z transeptem, sklepiony,
Wciany o podziałach pilastrowychś ń7Ń8 powiCkszony
o kaplicC nakryt> kopuł> z latarni>, W której sztuka-
terie ń748. Wieca dobudowana ń8ř7-ńřŃŃ. _ Oł-
tarze rokokowe z obrazami W. XVII i XVIII, W tym
Matka Boska z Źzieci>tkiem przed ń6ń6, Ww. Antoni
Padewski ń633. W głównym krucyÝks ń624. W kap-
licy W marmurowym ołtarzu ń7ń2 obraz Chrystusa
źcce Homo, łaskami słyn>cy, oÝarowany ń686, W su-
kience srebrnej ok. ń7ŃŃ. Organy ń78ř, Wyk. _jakub
Stankiewicz. Pomniki nagrobneŚ Krzysztofa KoryciM-
skiego (zm. ń636) ijana Stanisława KoryciMskiego
(zm. ń667), barokowe, marmuroweś Aleksandra (zm.
ń8Ń3) i Urszuli (zm. ń8Ń6) Szembeków, klasycystycz-
neś źleonory Karwickiej (zm. ń846) neogotyckie.
źpitafium Żranciszka Szwarcenberg-Czernego (zm.
ń764), marmurowe, barokowe. _ W szafeczkaeh
miniaturowe pos>cki barokowe i figurki Woskowe W.
XVIII. Monstrancja ń_73ř.
Klasztor zbud. ń625-56, czCWciowo podwycszony
ń88ř- ńřŃ3. Zgrupowany wokół wirydarza otoczonego
krucgankami. Przed koWciołem dziedziniec odpustowy
ń754-8, powiCkszony ń8ř7-ńřŃń. PoWrodku krucyÝks
kamienny ń758, przy bramkach pos>gi ewangelistów
z tegoc czasu. _ W klasztorze m. in. portrety rodziny
KoryciMskich.

BIAŁY KoWciół.
KoWciół par. p.W. Ww. Mikołaja. Murowany ń877,
eklektyczny z przewag> cech neogotyckich, na miejs-
cu drewnianego. jednonawowy, z wiec>. _ W baro-
kowym ołtarzu gł. obraz Matki Boskiej z Źzieci>t-
kiem W typie Matki Boskiej Sniecnej, zapewne W.
XVIII.

BIźLANY zob. KRAKÓW - BIźLANY

Bonzów zob. KRAKÓW - Bonzów

BoLźeHowIeź
KoWciół par. p.w. Piotra i Pawła. Murowany,
gotycki, kilkakrotnie rozbudowany. Prezbiterium
i zakrystia ń3ř3 zbud. z fundacji bpa Piotr Wyszaś
nawa W. XV-XVII, przedłucona ńřń2-3, z tego czasu
wieca o charakterze eklektycznym. W prezb. sklepie-
nie krzycowe, W zakrystii siecioweś W nawie koleb-
kowe z lunetami, barokowe. Portal zakrystyjny goty-
cki, ostrołukowy, W nim drzwi okute, z herbamiś inne
detale barokowe ń673. _ W prezb. poliehromia
gotycka ok. ń4ńŃ-2Ń, ornamentalna z dwiema scena-
mi Ýguralnymi. \NiCkszoWć .wyposacenia wnCtrza 2.

poł. W. XVII, W tym Wyroby z czarnego marmuru
(chrzcielnica, epitafia). W ołt. gł. obraz Ukrzycowa-
nie, mań._]an Trycjusz. Monstrancja ń66ř, puszka na
wiatyk z dzwoneczkami, renesansowa w. XVI (?),
fund. ń66ř. WWród paramentów ornat Wyk. W. XVIII
z ucyciem tkaniny bizantyMskiej W. XV, na której
wWród motywów dekoracyjnych herb ŹCbno, zapew-
ne kard. Zbigniewa OleWnickiego.
Żigura przydrocna Ww. Jana Nepomucena, barokowa
ń775.

Bón
Żigura przydrocna Ww. Weroniki, kamienna, wg
inskrypcji fund. ń624 przez Jana Zebrzydowskiego
dla drócek kalwaryjskich, przeniesiona na obecne
miejsce ńřń3.

BROŹŁA
Żigura przydrocna Ww. jana Nepomucena, barokowa
ń783.

BRZOZÓWKA KORZKIźWSKA
Krzyc przydrocny z ludowymi rzeabami żrupy
Ukrzycowania ńřń3.

CHOLźRZYN
Źwie kapliczki przydrocne, murowane ok. poł. W.
XIX. Wjednej bogaty wystrój snycerski i rzeabiarski,
W tym ołtarzyk z ludowymi rzeabami Koronacji
Matki Boskiej.

CZźRNA
KoWciół p.w. Ww. źliasza i klasztor karmelitów
bosych. Żundowany przez AgnieszkC z TCczyMs-
kich Żirlejow>, wojewodzinC krakowsk>. Rozległe
załocenie usytuowane na zalesionych stokach doli-
ny potoku źliaszówka, zagospodarowywane stop-
niowo do koMca W. XVII. Obejmuj>ce koWciół
z klasztorem, kaplice, pustelnie, zespoły gospodar-
cze poł>czone systemem dróg --- poprzez most
wsparty na arkadach _ z folwarkiem W niedale-
kim Siedlcu, a takce z łomami marmuru W poblis-
kim ŹCbniku. KoWciół zbud. ń63ń-4Ń, wzniesiony
na planie krzyca, z wiec>, objCty ezworobokiem
klasztoru z czterema wirydarzami i obiegaj>cymi
całoWć krucgankami. WnCtrze sklepione, o Wcia-
nach rozczłonkowanych niszami i pilastrami. Źe-
tal architektoniczny wczesnobarokowy, takce wiC-
kszoWć ołtarzy i sprzCtów, Wykonane z czarnego
marmuru. W ołtarzu głównym (ń64Ń) obraz Ww.
źliasza, mal. Tomasz Źolabella, i tabernakulum
marmurowe W kształcie miniaturowej Wwi>tyMki
ń6ř3-4. Ołtarze boczne sprzed ń657ś W jednym
otoczony kultem obraz Matki Boskiej Szkaplerz-
nej, W typie Matki Boskiej Sniecnej, z ok. poł. W.
XVIII, mal. zapewne Paweł żołCbiowski, W miejs-
ce analogicznego z pocz. W. XVII, który nastCp-
nie przez blisko 2ŃŃ lat znajdował siC W kaplicy
dworu karmelickiego W Siedlcu (od ńř47 znów
W Czernej, W Nowicjacie). W ołtarzu kaplicy Ww.
jana od Krzyca obraz tegoc WwiCtego ok. poł. W.
XVII. W ołtarzach antependia marmurowe Ń bo-
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nie przez blisko 2ŃŃ lat znajdował siC W kaplicy
dworu karmelickiego W Siedlcu (od ńř47 znów
W Czernej, W Nowicjacie). W ołtarzu kaplicy Ww.
jana od Krzyca obraz tegoc WwiCtego ok. poł. W.
XVII. W ołtarzach antependia marmurowe Ń bo-



gatej i rytej dekoracji, dzieła warsztatu Zielaskich
z ŹCbnika. W zakrystii kolejny ołtarz (ń6řŃ) oraz
marmurowy lawaterzś tamce obraz Zwiastowania W.
XVIII. W chórze zakonnym obraz Matki Boskiej
Opiekunki Karmelitów ń688. W klasztorze znajduje

strancja fund. A. Żirlejowej, barokowa ok. poł. w. XVII
(warsztat augsburski?), kilka kielichów o dekoracji
manicrystycznej ń. poł. w. XVII. Kilka ornatów w.
XVII i XVIII. - W klasztorze istnieje własne mu-
zeum oraz biblioteka ze zbiorami graÝki i starodruków.
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KoWciół i klasztor karmelitów bosych w Czernej

siC kilkadziesi>t obrazów, w tym kilka żołCbiows-
kiego (m.in. ołtarzowy źkstaza Ww. Teresy ń754),
a takceŚ Matka Boska Niepokalanie PoczCta ok. pol.
w. XVIII i Mater Misericordiae (Pokrow) _ warsz-
tat cerkiewny w. XVII-XVIII. WWród portretów trzy
Agnieszki Żirlcjowej w. XVII-XVIII oraz zasłuco-
nych karmelitówŚ O. Andrzeja od Jezusa (Stanisława
Brzechwy) i O. Macieja od Ww. Żranciszka _ Hisz-
pana Źidacusa Hurtados de Mendosa, załocyciela
prowincji polskiejś ponadto liczne dalsze podobizny
zakonników w. XVII-XVIII. _ W skarbcu mon-

Z klasztorem objCtym tzw. mał> klauzur> (we wjea-
dzie okazały portal marmurowy) poł>czone zabudo-
wania gospodarcześ na bocznym dziedziMcu studnia
ń644ę-5ń. Przy klasztorze crnentarzyk, na którym
nagrobek gen. Aleksandra BłCdowskiego (zm. ń83ń),
wyk. Żerdynand Kuhn. Obok wjazdu pos>g Chrys-
tusa upadaj>cego pod krzycem, W. XVIII (P). W ob-
rCbie murów tzw. wielkiej klauzury miało istnieć ń2
eremówś zachowane ruiny trzech, czwarty, Ww.
Agnieszki, odbud. ńř66-ř. Zachowane tec dwie (z
trzech) groty skalne, ruiny dawnej furty klasztornej
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oraz mostu zwanego popularnie „Źiabelskim”, po-
nadto Brama Siedlecka (przy drodze do folwarku
W Siedlcu). W dolinie aródła potoku źliaszówka ujCte
nowsz> sadzawk> w kształcie serca. W ostatnich
latach wzniesiono na tym terenie kilka kaplic, po-
wstaje tec monumentalna Źroga Krzycowa.

CZźRNIżHÓW
KoWciół par. p.w. Vw. Trójcy. W najstarszych par-
tiach gotycki, kilkakrotnie rozbudowany. Niewielkie
prezbiterium z ń. poł. w. XV, oszkarpowane, korpus
w czCWci wsch. na obrysie gotyckim, ukoMczony ń68Ń,
w czCWci zach. trzynawowy, halowy ń7řń, fasada
zach. dwuwiecowa w. XX. Źwa portale marmurowe,
barokowe, z nich jeden ń68Ń, drugijakoby przeniesio-
ny z Krakowa, W nim drzwi okute. Oltarze póano-
barokowe i rokokowe, w nichŚ krucyÝks w. XVIII,
obraz Matki Boskiej z Źzieci>tkiem w sukienkach
metalowych zapewne 2 poł. w. XVII, obraz Ww.
Izydora, mal. M. Stachowicz. Chrzcielnica marmu-
rowa w. XVII, ponad ni> obraz Chrztu Chrystusa,
barokowy. źpitaÝum marmurowe ks. WawrzyMca
Kamerera (zm. ń687). Monstrancja ń677, kielich
i puszka z tegoc czasu. Źwa ornaty haftowane w.
XVII. W Kapliczce W ogrodzeniu koWcioła rzeaba
Chrystus u słupa, ludowa.
Kapliczka. Murowana w. XIX. Rzeaby Matki Bos-
kiej RócaMcowej z Źominikiem i Katarzyn>,
ludowe.

ozźRNńeHówźK
Kaplica RócaMcowa. Zbudowana przed ń687 z fund.
ks. WawrzyMca Kamerera. Murowana, oWmioboczna,
nakryta nowszym dachem namiotowym z latarnia
i ostrosłupowym hełmem.

ezUŁów
Kaplica mszalna. Murowana ok. poł. w. XIX. Za-
mkniCta półkoliWcie, wewn>trz sklepiona. Źach zwie-
Mczony wiecyczk> na sygnaturkC.

żIźBUŁTÓW
KoWciół par. p.w. Ww. Idziego. Pierwotny fundowany
przez _]udytC, conC Władysława Hermana. Obecny
ęń6Ńń-4, wzniesiony z fundacji Jakuba. ęTomaszews-
kiego i Barbary Pisarskiej. Murowany, oszkarpowa-
ny, z prezbiterium zamkniCtym półkoliWcie i przybu-
dowana doM kaplica, W której sklepienie krzycowo-
-cebrowe, od pd. kruchta. Źwa portale w obramie-
niach póanorenesansowych, ponadto elementy ka-
mieniarki gotycko-renesansowej. Nad portalem głó-
wnym reliefz krucyÝksem i postaciami adoruj>cymi.
Malowidła Wcienne z pocz. i 2. poł. w. XVII.
W ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej CzCs-
tochowskiej ń623. Chrzcielnica marmurowa ń666.
ObrazyŚ Matka Boska CzCstochowska w. XVIś Po-
rtret ks. jana żrzybowskiego, proboszcza modlnic-
kiego, mal. Wojciech Majeran ok. poł. w. XVII.
Płyta nagrobna kamienna, gotycka, z postaciami
rytymi Stanisława Oraczowskiego i cony Barbary
ń447- Płyty nagrobne i epitaÝjne, kamienne ze
staropolskimi inskrypcjami. Monstrancja ok. poł.
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Płyta nagrobna Stanisława i Barbary Oraczowskich
w żiebułtowie

w. XVII, pacyÝkał renesansowy pocz. w. XVII.
Krzyc przydrocny z ludow> rzeab> Chrystusa w.
XIX.

żROŹZISKO
Zespół koWcioła p.w. WniebowziCcia NPMaryi i pus-
telni bl. Salomei. Wzniesiony na miejscu grodu
załoconego przez Henryka Brodatego ń228, póaniej
klasztoru klarysek ń262, przeniesionego do Krakowa
ń32Ń. Obecny koWciółek zbud. ń642ś po zaniedbaniu
odbudowany stał siC oWrodkiem zespołu pielgrzym-
kowego, zrealizowanego ń677-řŃ z inicjatywy ks.
Sebastiana Piskorskiego prof. Akademii Krakowskiej.
Usytuowany na skale nad dolin> Pr>dnika. KoWciółek
murowany, barokowy, jednonawowy, z wiec> nad-
budowana nad apsyd> (być moce wzniesiony na
reliktach budowli romaMskiej). Wewn>trz sklepiony,
z dekoracj> stiukow>. -- Ołtarze marmurowe w.
XVII, w głównym Obraz NPMaryi i Koronacji
Matki Boskiej, mal. Żranciszek Smuglewiczś w bocz-
nym rzeaby marmurowe Ww. Marii Magdaleny i bł.
Salomei. KoWciół otoczony murem z pos>gami baro-
kowymiŚ Ww. Kolomana WęCgierskiego, bl. Kingi,
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Bolesława Wstydliwego, Ww. jadwigi Vl>skiej i Hen-
ryka Brodategoś ten ostatni starszy, wyrzeabiony jako
król Źawid, pochodzi z katedry Wawelskiej. PoWrod-
ku dziedziMca pos>g bł. Salomei na kolumnie. Poza
ogrodzeniem kaplica-grota, przed ni> kamienny obe-
lisk na słoniu ń686. Na urwisku rzekoma pustelnia bł.
Salomei.

H\/IBRAMOWICź
KoWciół par. p.w. Ww. Benedykta. Kaplica drewn. pod
tym wezwaniem istniała ń223. Obecny koWciół muro-
wany ń732-6, wzniesiony staraniem ksieni nor-
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ń485 _ data powrotu norbertanek po czasowym
opuszczeniu Imbramowic). W XVII w. koWciół
posiadał sklepienia tylko w prezbiteriumś budynki
klasztorne były murowane i drewniane, z rócnych
okresów. CałoWć zniszczona pocarem ń7ńŃ. - Obec-
ny koWciół i klasztor wzniesione ń7ń ń-2ń, z wykorzys-
taniem czCWciowym murów zabudowy starszej,
w tym murów obwodowych koWcioła. Żundatorami
i mecenasami byliŚ bp Kazimierz ŁubieMski, ksieni
Zofia żrotówna i prowizor ks. Źominik Lochman.
Architektem był Kasper Bacanka, przy wyposaceniu
wnCtrz współpracowaliŚ malarz Wilelm (Wilhelm)
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KoWciół i klasztor norbertanek w Imbramowicach

bertanek Zofii żrotówny i ks. Źominika Lochmana
prowizora klasztoru, być moce wg projektu arch.
Józefa Krause. Barokowy, jednonawowy, sklepiony,
o Wcianach wewn. i zewn. rozczłonkowanych po-
działami pilastrowo-ramowymi. Portale barokowe.
- Wyposacenie wnCtrza barokowe, w ołtarzu głów-
nym obraz Vmierć Ww. Benedykta, mal. Wojciech
źliasz. Monstrancja barokowa ń. poł. w. XVIII.
Kielich ń6ń3. W otoczeniu koWcioła wolno stoj>ca
dzwonnica, murowana, barokowa, nakryta dachem
łamanymś obok kostnica, współczesne koWciołowi.

KoWciół p.w. Piotra i Pawła i klasztor norber-
tanek. Żundacja bpa Iwona Odrow>ca ń223-6.
Zabudowa najstarsza nie zachowana. W murach
obecnego koWcioła przetrwały partie murów ceg-
lanych zapewne z w. XIV i kamienne z w. XV (po

Włoch z córk> i rzeabiarz Antoni Żr>czkiewicz.-~
KoWciół jednonawowy, z wiec> i oratorium zakon-
nym na emporze. WnCtrze sklepione kolebkowo na
gurtach, rozczłonkowane pilastrami i półkolurnna-
mi, na zewn>trz podziały ramowe. Na wiecy hełm
ostrosłupowy, nowy. ~- Wewn>trz malowidła Wcien-
ne póanobarokowe ze scenami Adoracji Chrystusa
i NPMaryi oraz Ww. Norberta, sceny z historii
zakonów norbertaMskich i inne. Wyposacenie uzupe-
łniaj>ce architekturC obejmuje Wlepe balkoniki i por-
tale powi>zane z pomnikami fundatora bpa Iwona
Odrow>ca i dobrodzieja konwentu bpa Kazimierza
ŁubieMskiego. Ołtarze, w tym główny wkompono-
wany w architekturC, z pos>gami A. Żr>czkiewicza,
w nich obrazy (w wiCkszoWci Wilelma Włocha i jego
córki)Ś Chrystus Źobry Pasterz, Matka Boska
z Źzieci>tkiem, Apoteoza Ww. Norberta, Ww Anna
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działami pilastrowo-ramowymi. Portale barokowe.
- Wyposacenie wnCtrza barokowe, w ołtarzu głów-
nym obraz Vmierć Ww. Benedykta, mal. Wojciech
źliasz. Monstrancja barokowa ń. poł. w. XVIII.
Kielich ń6ń3. W otoczeniu koWcioła wolno stoj>ca
dzwonnica, murowana, barokowa, nakryta dachem
łamanymś obok kostnica, współczesne koWciołowi.

KoWciół p.w. Piotra i Pawła i klasztor norber-
tanek. Żundacja bpa Iwona Odrow>ca ń223-6.
Zabudowa najstarsza nie zachowana. W murach
obecnego koWcioła przetrwały partie murów ceg-
lanych zapewne z w. XIV i kamienne z w. XV (po

Włoch z córk> i rzeabiarz Antoni Żr>czkiewicz.-~
KoWciół jednonawowy, z wiec> i oratorium zakon-
nym na emporze. WnCtrze sklepione kolebkowo na
gurtach, rozczłonkowane pilastrami i półkolurnna-
mi, na zewn>trz podziały ramowe. Na wiecy hełm
ostrosłupowy, nowy. ~- Wewn>trz malowidła Wcien-
ne póanobarokowe ze scenami Adoracji Chrystusa
i NPMaryi oraz Ww. Norberta, sceny z historii
zakonów norbertaMskich i inne. Wyposacenie uzupe-
łniaj>ce architekturC obejmuje Wlepe balkoniki i por-
tale powi>zane z pomnikami fundatora bpa Iwona
Odrow>ca i dobrodzieja konwentu bpa Kazimierza
ŁubieMskiego. Ołtarze, w tym główny wkompono-
wany w architekturC, z pos>gami A. Żr>czkiewicza,
w nich obrazy (w wiCkszoWci Wilelma Włocha i jego
córki)Ś Chrystus Źobry Pasterz, Matka Boska
z Źzieci>tkiem, Apoteoza Ww. Norberta, Ww Anna



Samotrzeć, Matka Boska z Ww. Kajetanem, Vmierć
Ww. Józefaś ponadto obraz Chrystusa ukazuj>cego
rany, w typie wielokrotnie powtarzanym, otoczony
kultemś wszystkie z ń. poł. w. XVIII. Na emporze
klauzurowej stalle zakonne z obrazami z tegoc czasuś
w balustradC wbudowany pozytyw z ń72ń. W jednym
z okien witracyki gabinetowe, renesansowe w. XVI,
z postaciami WwiCtych. Argentaria głównie z ń. poł. w.
XVIII, w tyrn monstrancja ok. ń73Ń. Ornaty z tkanin
i haftowane w. XVIII, w tym komplet z dwiema
dalmatykami ń777, z herbem Nabram ksieni Agnieszki
OtÝnowskiej. Vwi>teczne zasłony na portale i antepen-
dia ołtarzowe haftowane, sprawione w wiCkszoWci ń7ń3
staraniem bpa K. ŁubieMskiego i ksieni Z. żrotówny,
z dekoracj> roWlinn>, motywami architektonicznymi,
postaciami aniołów i herbami fundatorów.
Klasztor piCtrowy, z zabudowaniami przyległymi od
pd. do koWcioła, zgrupowanymi wokół wirydarza
i dziedziMca gospodarczego. Budynki w wiCkszoWci
sklepione w przyziemiu. W refektarzu polichromia
mal. Wilelma z czasu budowy. W klasztorze wiele
obrazów, w tymŚ Vw. Rodzina (włoski lub polska
kopia z włoskiego pierwowzoru)ś ,,Madonna w gir-
landzie”, sygn. Jan Brueghel St.ś Matka Boska Vniec-
na pocz. w. XVII. Portrety dobrodziejów konwentuŚ
bpa Kazimierza ŁubieMskiego (zm. ń7ńř), ks. Źomi-
nika Lochmana (zm. ń742) i in. Ponadto w zbiorach
klasztornych wiele sprzCtów, zegary, relikwiarze (z
autentykami), zbiory graÝki, biblioteka. Tamce ilu-
minowaneŚ antyfonarz wg tradycji z daru bpa żedki
(ok. ńń6Ń-ń223) z romaMskim inicjałem i graduał ń.
poł. w. XV z miniaturami, w oprawie renesansowej
z superekslibrisem opata Stanisława KietliMskiego
i adnotacj> ofiarowania w XVI w. dla klasztoru
norbertanek w Krzycanowicach.
W zespole klasztornym ponadto oÝcyna i spichlerz
ń758-6ř, dom kapelana ń. poł. w. XVIII oraz brama
wjazdowa z pos>gami Matki Boskiej, Norberta
i Augustyna, ń78Ń, arch. Rocowski z Miechowa.
Przed wjazdem Ýgura Ww. Jana Nepomucena ń78Ń.
KapliczkiŚ Trzy, w kształcie murowanych słupów
z w. XVIII, z nich jeden okr>gły, wzniesiony na
kopcuś inny z Ýgurk> Chrystusa Żrasobliwego.

IWANOWICź
KoWciół par. p.w. Vw. Trójcy. Zbudowany ń745 na
miejscu poprzedniego z ń4Ń8. Źrewniany, jedno-
nawowy, z murowanym dawnym skarbczykiem przy
prezbiterium i dwiema wiecami od frontu. Wewn>trz
sklepienie pozorne. Ciesielskie nadproca wejWć za-
mkniCte łukiem wklCsłowypukłym, od zach. z in-
Skrypcj> i dat> budowy. W dawnej zakrystii wtórnie
ucyty portalik ostrołukowy z poprzedniego koWcioła
gotyckiego. _ Trzy ołtarze manierystyczne ń. poł. w.
XVII, z obrazamiŚ Adoracji Trójcy Vw. (w głów-
nym), Matki Boskiej z Źzieci>tkiem w typie Sniecnej,

Katarzyny i Źoroty, Ww. Pawła Pustelnika, Ww.
Agnieszki (ń627) i Matki Boskiej z Źzieci>tkiem wg
pierwowzoru A. Isenbrandta. W ołtarzu głównym
ponadto krucyÝks póanogotycki ń. ćw. w. XVI.
W kaplicy ołtarzyk z obrazem Ww. Anny przed poł. w.
XVIII. Rzeaby gotyckieŚ Matka Boska z Źzieci>t-

kiem pocz. w. XVIś Ww. Krzysztof w. XV/XVIś
Chrystus Zmartwychwstały ń. poł. w. XVI. Mon-
strancja ń764. Kielichy ń764 i ń845. Paramenta
z tkanin i haftowane W. XVIII.
Kapliczka z w. XVIII/XIX W kształcie portyku
czterokolumnowego. Żigura przydrocna Ww. Jana
Nepomucena ń8ŃŃ.

JANżROT
KoWciół par. p.w. Ww. Jana Chrzciciela. Zbudowany
ń832 na miejscu drewnianego z XVI w., z fundacji
bpa J.P. Woronicza, proj. arch. Bek z Krakowa.
Klasycystyczny. Jednonawowy, sklepiony, o Wcia-
nach wnCtrza rozczłonkowanych kolumnami i Ýla-
rami. Żasada o podziałach pilastrowo-ramowych
z pseudoboniowaniem, zwieMczona trójk>tnym
przyczółkiem. _ Ołtarze o charakterze barokowym,
w nich m.in. obraz Vw. Rodziny, póanogotycki ń.
ćw. w. XVI, w innych Ukrzycowanie i Rozmnoce-
nie Chleba, mal. Michał Stachowicz. KrucyÝks
gotycki 4. ćw. w. XIV. KielichyŚ ń636 i ń6ř5.
Ornaty z haftami i z tkanin w. XVIII, jeden
z kolumn> z pasa kontuszowego.
Źzwonnica wolno stoj>ca, murowana, współczesna
z koWciołem.
Kaplica. Murowana w. XIX. Wewn>trz rzeaba Ww.
Jana Nepomucena ń762.

JźRZMANOWICź
KoWciół par. p.w. Ww. Bartłomieja. Zbudowany ń827-
-3Ń na miejscu drewnianego. Przebudowany ń876.
Klasycystyczny. Jednonawowy, wewn>trz sklepiony.
Żasada o podziałach pilastrowych z trójk>tnym przy-
czółkiem wtopionym w attykC. _ Ołtarze klasycys-
tyczne. źpitaÝum Anny Zalasowiczowej (zm. ń627),
mal. na desce, ze scen> Koronacji NPMaryi i postaci>
zmarłej.
KoWciół poszpitalny p.w. Ww. Jana Chrzciciela ,,Na
żoWciMcu”. Ufundowany i wzniesiony ń6ř6 przez
Jana SroczyMskiego, uczestnika Odsieczy WiedeMs-
kiej, wraz z szpitalem ubogich. Barokowy. Jedno-
nawowy, sklepiony, o podziałach pilastrowych, z fa-
sad> o trójk>tnym przyczółku ujCtym spływami.
_ Ołtarz W kształcie tryptyku ujCtego struktur>
architektoniczn>, z czasu budowy koWcioła.

KARNIOWICź
Kaplica dworska p.w. Ww. Marii Magdaleny. Zbu-
dowana przed ń624 przez Jerzego Pipana, właW-
ciciela maj>tku. Odnawiana przed ń665 przez ks.
Stanisława WojeMskiego i ń86Ń przez Stanisława
Mieroszewskiego. Murowana, szeWcioboczna, we-
wn>trz sklepienie klasztorne, Wciany na zewn>trz
o podziałach ramowych. Nakryta kopuł> z latarni>,
_ Ołtarz marmurowy z antependium o bogatej
dekoracji wzorzystej ze scen> Zwiastowania, zapew-
ne ok. ń665, warsztat Zielaskich z ŹCbnika. Kilka
tablic pami>tkowych, marmurowych z w. XVII
i XIX.

roxszów
Źwie kapliczki murowane z ok. poł. w. XIX.
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KOBYLANY
Kaplica dworska. Murowana ń. poł. w. XIX, z fasa-
d> ujCt> w dwóch strefach pilastrami, zwieMczon>
trójk>tnym przyczółkiem. WnCtrze sklepione.

KORZKIźW
KoWciół par. p.w. Ww. Jana Chrzciciela. Zbudowa-
ny ń623 na miejscu drewnianego, odnawiany ń858
po pocarze dachów i wiecy. Jednonawowy, z prez-
biterium zamkniCtym półkoliWcie, oszkarpowany,
z piCtrow> zakrysti> i wiec> w górnej czCWci
oWmioboczn>. Wewn>trz sklepienia kolebkowo-
-krzycowe. Portal główny renesansowo-manierys-
tyczny, w jego trójk>tnym zwieMczeniu kartusz
z herbami NałCcz, Leliwa, Junosza i Rawa. _ Oł-
tarz główny i dwa boczne manierystyczno-baro-
kowe ok. poł. w. XVII, w nich obrazyŚ Chrzest
Chrystusa, Matka Boska z Źzieci>tkiem, w typie
Vniecnej (w sukienkach) i źcce Homo, zapewne
z ń. ćw. w. XVII, inne z w. XVIII. Ołtarz boczny
póanobarokowy ok. ń7ŃŃ, w kształcie bogatej
ramy snycerskiej z obrazem Ww. Józefa i mniej-
szymi z patronami strzeg>cymi od chorób, w me-
dalionach. Źwie hermy relikwiarzowe, kobiece,
gotycko-renesansowe, zapewne w. XVI. Mon-
strancja wiecyczkowa ń64Ń. PaeyÝkał ń. poł. w.
XVII. Relikwiarzyk gotycki z puszk> ujCt> krysz-
tałem w. XIV.

KRAKÓW - BIźLANY
KoWciół p.w. WniebowziCcia NPMaryi i klasztor
kamedułów. Sprowadzenie kamedułów i fundacja
klasztoru ń6Ń2 przez Mikołaja Wolskiego, marszałka
w. koronnego, przy współudziale Sebastiana
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KoWciół klasztorny kamedułów na Bielanach

Lubomirskiego, kasztelana wojnickiego. Załocenie
usytuowane na tzw. Srebrnej żórze. W zasadzie
jednolite, wznoszone jednak w trzech etapachŚ ń6Ń5-ř
budowa eremuś ń6ńŃ-ń7 budowa pierwszego koWcioła,
zaniechanaś ń6ń8-42 realizacja koWcioła obecnego wg
planów Andrea Spezzyś przy budowie czynniŚ kamie-
niarz Jan i sztukator Jan Żalconi. Zakomponowany

systematycznie zespół obejmujeŚ koWciół z dwoma
dziedziMczykarni po bokach, ujCtymi skrzydłami kla-
sztoru, poprzedzony dziedziMcem klauzurowym, od-
ciCtym od podjazdu skrzydłem gospodarczym z bra-
m> i rozmównic>. Na zapleczu koWcioła erem za-
planowany na 2Ń domków pustelniczych, z których
zrealizowano ń3, ponadto nowicjat. _ KoWciół wczes-
nobarokowy, jednonawowy, z rzCdami kaplic otwar-
tych do nawy arkadami, z prezbiterium prostok>t-
nym, po którego bokach symetrycznie rozmieszczoneŚ
zakrystia i kapitularz. Żasada poszerzona o dwie
potCcne wiecelz kaplicami w przyziemiachś trzecia
wieca _ dzwonnica, nadbudowana przy prezbite-
rium. Pod koWciołem krypty nekropola zakon-
ników. WnCtrza nakryte sklepieniami kolebkowymi
na gurtach, W kaplicach kopulasto, w innych pomie-
szczeniach kolebkowo z lunetami. Monumentalna
fasada kamienna (przy budowie czynni kamieniarze
żiacomo Materni i Tomasz Mrozek), rozczłonkowa-
na pilastrami, przedzielona na dwie kondygnacjeś na
wiecach hełmy baniaste z latarniami. _ W wystroju
wnCtrza kaplic sztukaterie Jana Żalconiego oraz cykle
obrazów Tomasza Źolabelli, Piotra Brygierskiego
i zapewne Jana Proszowskiegoś w kapitularzu rów-
niec sztukaterie i malowidła Wcienne. ~- Ołtarze,
epitaÝa, płyty pami>tkowe w wiCkszoWci w. XVIIś
wiele elementów, takce detalu architektonicznego,
z czarnego marmuru dCbnickiego. Ołtarz w kaplicy
Ww. Romualda, póanobarokowy ń73ń-2, wyk. Jan
źliasz Hoffmann. W marmurowym ołtarzu głównym
obraz WniebowziCcie NPMaryi, mal. Michał Stacho-
wicz W ołtarzach kaplic obrazyŚ Benedykta,
Bonifacego i Władysławaś Chrzest Chrystusa (mal. P.
Brygierski ń655), Zwiastowanie, Widzenie Ww. Romu-
alda (mal. T. Źolabella), Ww. Piotr, Michał Ar-
chaniołś ponadto obraz Matki Boskiej w. XVII,
w srebrnych sukienkach. W ołtarzu marmurowym
w kaplicy Lubomirskich obraz Ww. Sebastiana wg
żerarda Seghersa, aktualizowany. W kaplicy Czar-
toryskich płaskorzeaba Złocenie do grobu, alabast-
rowa, w. XVII. Inne obrazyŚ Chrystus w studni w.
XVI/XVIIś portret Mikołaja Wolskiego, mal. O.
Wenanty z Subiacoś ponadto w klasztorze kilka
innych portretów, w tymŚ Jana Kazimierza ń678ś
kard. Hozjuszaś Krzysztofa Pacaś Mikołaja Radziwił-
ła Sierotki, Jerzego OssoliMskiego, Jerzego Zbaras-
kiego, Jana TenezyMskiego, bpa Andrzeja Załuskiego.
źpitafium Mikołaja Wolskiego (zm. ń63Ń) i kilka
innych z w. XVII. -_ Monstrancja ń6ř6 fundacji
Żranciszki z Pestalozzich WosiMskiej. Źwa kieliehy ń.
poł. w. XVII. Relikwiarz Ww. Romualda w. XVII.
Kilka ornatów, w tymŚ fund. Jerzego Zbaraskiego
pocz. w. XVII z haftem Ukrzycowania na pretckWcie
na wzorzystym tle adamaszkowymś fund. Sebastiana
Lubomirskiego i Anny z Branickich pocz. W. XVII
z haftem Matki Boskiej Apokaliptycznej na kolumnie,
z herbami Szreniawa i żryfś inne z tkanin i haftów w.
XVII i XVIII. _ W klasztorze archiwum i biblio-
teka.
Przed wjazdem Ýgura w kształcie kolumny z mar-
muru dCbnickiego na wielostopniowej podstawie,
zwieMczona kapliczk>ś na jej Wciankach i na postu-
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KORZKIźW
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KRAKÓW - BIźLANY
KoWciół p.w. WniebowziCcia NPMaryi i klasztor
kamedułów. Sprowadzenie kamedułów i fundacja
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mencie ryte sceny pasyjneś ń. poł. w. XVII, warsztat
Zielaskich z ŹCbnika.

KRAKÓW - Bonzów
Kaplica. Zbudowana ń627 z fundacji ks. Wojciecha
Purzyckiego, kanonika katedralnego. Murowana
z kamienia, prostok>tna, powiCkszona ńř82. _ Oł-
tarz kamienny, renesansowy ń52ř-3Ń, przeniesiony W.
XVII z Katedry Wawelskiej, wadliwie zestawiony.
Żundowany do katedry przez Jana Andrzeja Valen-
tino, lekarza królowej Bony, altarystC Ww. Źoroty.
W polu Wrodkowym płaskorzeaby Matki Boskiej
z Źzieci>tkiem, Małgorzaty i Źorotyś na bel-
kowaniu herby Korony, Litwy i rodziny Sforzów.

KRAKÓW - MYŹLNLKI
Żigura przydrocna, W kształcie kamiennej kolumny,
zapewne w. XVII. Wg nie potwierdzonej trady-
cji,wzniesiona z pozostałoWci prCgierza usuniCtego
z Krakowa.

KRAKÓW - PYCHÓWIżź
Żigury przydrocne. Trzy, z W. XIX. W kształcie
murowanych słupów dzielonych gzymsami na kon-
dygnacjC, z wnCkami_na obrazy lub figurki. Usytuo-
wana na wsch. kraMcu wsi, jakoby na miejscu legen-
darnej karczmy ,,Rzym”.

KRAKÓW - ęromn
Żigura Ww. Stanisława Bpa, kamienna ń78ń, na
ogzymsowanym cokole.

KRAKÓW - TYNIźC
KoWciół p.w. Piotra i Pawła i opactwo benedyk-
tynów. ńŃ76-ř fundacja przy udziale Bolesława
Szczodrego i królowej Judyty, być moce konwent
powstał jednak wczeWniej. ń8ń7 kasata klasztoru,
ńř3ř ponowne zasiedlenie przez benedyktynów. Za-
budowania na jurajskiej skale i jej podnócu, na
prawym brzegu Wisły. Najstarsze budowle romaMs-
kie ok. ńńŃŃ, była to bazylika o trzech apsydach,
przy niej klasztor z krucgankiem wokół wirydarza.
W XV w. budowa obszerniejszego koWcioła gotyc-
kiego i nowego klasztoru oraz powiCkszenie i inkas-
telacja kompleksu zabudowy. W XVII i XVIII w.
gruntowna barokizacja koWcioła i zespołu oraz mo-
dernizacja fortyfikacji ponicej wzgórza. Od ń83ń, po
pocarze, kompleks W wiCkszoWci W ruinie. Odbudo-
wa stopniowa od ńř45, wg proj. arch. Zbigniewa
Kupca. _- Z romaMskiego koWcioła zachowane W pa-
rtiach naziemnychŚ Wciana pd. z portalem bocznym,
W partiach podziemnych fragmenty apsyd oraz
krypty. Ponadto zachowany detal kamieniarski,
W tym liczne elementy przearoczy krucganka (W
lapidarium). KoWciół gotycki trójnawowy, z prez-
biterium zamkniCtym trójbocznie, czteroprzCsłowymś
korpus trójprzCsłowy z fasad> wiecow>. Zbarokizo-
wany z niemal całkowitym zatarciem cech gotyckich.
Obecne wnCtrze o podziałach pilastrowych, nakryte
sklepieniami kolebkowymi z lunetami. W fasadzie
wiecowej portal wczesnobarokowy (ostatnio odkuty
na nowo). ZamkniCcie prezbiterium osłoniCte para-
wanow> Wcian> póanobarokow>. Żasada wiecowa
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skromna, wiece nakryte niskimi dachami namiotowy-
mi W miejsce hełmów barokowych spalonych ń83ń.
_ żotyckie skrzydło pd. i zach. klasztoru czCWciowo
W ruinieś krucganki wokół wirydarza gotyckie, skle-
pione krzycowo, ostatnio czCWciowo rekonstruowane.
Zespół tzw. Opatówki, pierwotnie gotycki, przebud.
ń578, z dziedziMczykiem obronnym i dwiema brama-
mi wjazdowymiś na Wcianie relikty polichromii o mo-
tywach heraldycznych. Źziedziniec przed koWciołem
osłoniCty fragmentarycznie zachowanymi murami
zniszczonej zabudowy na krawCdzi skalistego obrywu
wzgórza. Na podwórzu studnia kamienna ń62Ń,
z obudow> drewnian> Wspart> na słupach z dwu-
łuczami. _ Zespoły gospodarcze ponicej wzgórza
oraz ogrody obwiedzione murem z kolistymi basz-
tami W. XVIIś od strony podjazdu bramka barokowa
nakryta dachem namiotowym z pos>giem Ww. Bene-
dykta w. XVIII. _ Malowidła Wcienne W koWciele
i klasztorzeŚ relikty gotyckie pocz. W. XVI W dawnym
kapitularzu i krucganku, ponadto W koWciele scena
Pochodu i Pokłonu Trzech Króli, fund. opata St.
Baranowskiegoś ok. ń5ń2. Z W. XVII fragmenty
malowideł W koWciele, w kopułkach kaplic polichr. A.
RadwaMskiego ń754. Na sklepieniu krucganków po-
nadto rekonstr. i przeniesione fragmenty dekoracyj-

nych malowideł barokowych. Ponadto W kapitula-
rzu równiec przeniesione malowidło z Matk> Bosk>
z Źzieci>tkiem, W typie gotyckiej Matki Boskiej
Zbracławskiej, w. XVIIś tamce inne jeszcze malo-
widła póanobarokowe W. XVIII. _ Ołtarze W wiC-
kszoWci ok. poł. W. XVIII, proj. Żranciszka Placi-
diego, W głównym obraz Piotra i Pawła W.
XVIII, W bocznych obrazy z tegoc czasu. Stalle ń.
poł. W. XVII, z obrazami historii TyMca, wyk.
nieustalony malarz z krCgu T. Źolabelli. Ambona
rokokowa W kształcie łodzi, czasowo zdemontowa-
na. W zakrystii lawaterz marmurowy ń75ř, być
moce proj. Ż. Placidiego. W klasztorze pos>giŚ
WW. Benedykta i Scholastyki (?) W. XV (P) oraz
Kazimierza i Judyty, cony Wł. Hermana, W.
XVIII. Źwa epitaÝa opatów tynieckich, marmuro-
we ń75ř.

KRAKÓW - WITKÓWICź
Kaplica p.w. Ww. Marii Magdaleny. Wzniesiona ń67ń
jako dworska staraniem Jana Chryzostoma Bodzenty,
kanonika krakowskiego i gnieanieMskíego. W koMcu
XIX w. W ruinie, odnowiona ńřŃŃ. Barokowa. Muro-
wana, oWmioboczna, o Wcianach rozczłonkowanych
pilastramiŚ wewn>trz wnCki Wcienne na pos>gi. Źach
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na. W zakrystii lawaterz marmurowy ń75ř, być
moce proj. Ż. Placidiego. W klasztorze pos>giŚ
WW. Benedykta i Scholastyki (?) W. XV (P) oraz
Kazimierza i Judyty, cony Wł. Hermana, W.
XVIII. Źwa epitaÝa opatów tynieckich, marmuro-
we ń75ř.

KRAKÓW - WITKÓWICź
Kaplica p.w. Ww. Marii Magdaleny. Wzniesiona ń67ń
jako dworska staraniem Jana Chryzostoma Bodzenty,
kanonika krakowskiego i gnieanieMskíego. W koMcu
XIX w. W ruinie, odnowiona ńřŃŃ. Barokowa. Muro-
wana, oWmioboczna, o Wcianach rozczłonkowanych
pilastramiŚ wewn>trz wnCki Wcienne na pos>gi. Źach



namiotowy z latarni> kształtu barokowego. Źodana
nowsza przybudówka drewniana.

KRAKÓW _ woLA _}UsęroWsKA
KoWciół par. p.w. Matki Boskiej Królowej Polski.
Wzniesiony W. XVI W Komorowicach, przebud.
przed ń644. Przeniesiony na obecne miejsce ńř47-5Ń.
Spalony wraz z całym wyposaceniem ńř78. Od-
budowany po ńř8Ń WciWle wg stanu dawnego, z doda-
niem ukrytego ,,koWcioła dolnego”, pod kier. arch.
Janusza żawora. -_ Źrewniany, jednonawowy z Wie-
c> izbicow> zwieMczon> hełmem W kształcie iglicy
z czterema wiecyczkami W narocach, otoczony sobo-
tami. _ Wyposacenie wnCtrza odtworzoneŚ ołtarz
główny wg oryginału pochodz>cego z Źrogini, bocz-
ne wg oryginałów pochodz>cych zJawornikaś W nich
obrazy współczesne. Z zabytkowych oÝarowaneŚ Sty-
gmatyzacja Ww. Żranciszka i Matka Boska LoretaMs-
ka, W. XVII-XVIII.

KRAKÓW -- zWrźRzYNńŚźo
KoWciół p.w. Augustyna iJana Chrzciciela oraz
klasztor norbertanek. Żundacja Jaksy żryÝty przed
ńń76. Pierwotny koWciół konsekrowany ńń8ń (?),
Wówczas osadzenie norbertanek sprowadzonych
z Źoxan W Czechach. ń24ń zniszczony, po czym
odbudowany ń255-řś ponownie niszczonyŚ ń26Ń,
ń287, ń587 i ń655. Obecny wygl>d odpowiada
głównie stanowi po odbudowie ń5ř5-ń6Ń4, stara-
niem ksieni Źoroty K>tskiej. Wielokrotnie przebu-
dowywany i odnawiany, W tym ń775-ř staraniem
ksieni Magdaleny OtÝnowskiej, pod kier. arch. ks.
Sebastiana Sierakowskiego. ~_ W obecnym koWciele
zachowane pozostałoWci, budowli romaMskiej ceg-
lanej z ucyciem ciosów, W tym portal 2. poł. W.
XIII. CałoWć o charakterze póanorenesansowym
_ wczesnobarokowym, z wiec> dodan> ń6ń3ś wnC-
trze prezbiterium przekształcone W klasycyzmie
(kolumnada proj. S. Sierakowskiego)ś sklepienia,
portale i inne detale z ucyciem czarnego marmuru
W. XVIIś sztukaterie ok. ń777. _ Wyposacenie
wnCtrza głównie z W. XVIII i XIX. W koWciele
ponadtoŚ krucyÝks póanogotycki ok. ń5ŃŃś pos>g
Jaksy żryÝty pocz. W. XVIIś relikwiarz sarkofago-
wy bł. Bronisławy ń84Ń, na poWwiCconym oł-
tarzu.
Klasztor kilkakrotnie rozbudowywany. Wacniejsze
Ctäpy budowyŚ 2. poł. W. XIII, ok. ń527, ń6ŃŃ-2Ń
(wg projektu Jana Trevano), ń657-8ř. W obecnej
postaci póanorenesansowy, z budynkami zgrupowa-
nymi wokół dziedziMca i dwóch wirydarzy, czCW-
ciowo zwieMczonymi attykami, z wiec> bramn> ok.
ń6ńŃ-2Ń. CałoWć otoczona murem o fragmentach z w.
XV, scalonym pocz. W. XVII, o charakterze obron-
nyrn, z baszt> i bastejami i czCWciowym wykorzys-
taniem skał wapiennych. Na narocniku muru Ýgura
ŜW- Jana Nepomucena ń775. _ W pomieszczeniach
klasztornych (oratorium, refektarz, kapitularz, kruc-
ganki i in.) kilkadziesi>t obrazów, W tym Matka
Boska z Źzieci>tkiem, ń. poł. W. XVI, cykl z cycia
ŠW- Norberta W. XVIII oraz galeria portretów.
WWród licznych rzeab Chrystus Zmartwychwstały,

gotycki ok. ń38Ń. Bogate złotnictwo, głównie z w.
XVII. Wyj>tkowo bogaty zbiór paramentów (tkani-
ny i hafty) od w. XVII. Bogate archiwum (z
dokumentami od W. XV), ponadto biblioteka, W tym
ksiCgi iluminowane od ń. poł. W. XVI oraz starodruki
od W. XVI.
KoWciół p.w. NajWw. Salwatora. Wg tradycji pierwo-
tny fundowany przez Piotra Własta, poWw. ńń48. Wg
współczesnych ustaleM powstał jednak najwczeWniej
w. XI/XII, o programie architektonicznym jedno-
znacznie nie ustalonym. W trzeciej fazie z 2. poł. W.
XII zapewne bazylika filarowa. Wówczas parafialny,
wraz z uposaceniem przekazany norbertankom zwie-
rzynieckim. Po zniszczeniach ń587 czCWciowo roze-
brany, po czym odbudowany ń6Ń4-22, staraniem
ksieni norbertanek Źoroty K>tskiej. Po spaleniu
przez Szwedów ń656 odbudowany ń662-73, póaniej
wielokrotnie odnawiany. _ RomaMski, murowany
z kamienia i cegły, jednonawowy, z rekonstruowany-
mi biforiami W Wcianach bocznych prezbiterium.
Wieca z pocz. W. XVIIś z tego czasu detal architek-
toniczny o reminiscencjach gotyckich. _ Polichromia
pocz. W. XVI, ze scenami Ukrzycowanie i Roz-
mnocenie Chleba. Obraz Chrystus z Volto Santo,
ń6Ń5, mal. Kasper Kurz.
Kaplica p.w. WW Małgorzaty iJudyty. Trzecia na tym
miejscu, zbudowana na cmentarzu cholerycznym
ń68Ń-řŃ z fundacji ksieni norbertanek Justyny Ora-
czowskiej. Źrewniana, zrCbowa, oWmioboczna, na-
kryta pozorn> kopuł> z latarni>. Portalik o nadprocu
w formie przetworzonego oWlego grzbietu. Ołtarze
barokowe W. XVIIŚ główny, przeniesiony z koWcioła
NajWw. Salwatora, boczny przeniesiony z koWcioła
p.W. Ww. Wojciecha.
Kaplica p.w. Ww. Bronisławy. Na górze Sikornik.
Pierwotna, wraz z pustelni>, wzniesiona ń7Ń2 stara-
niem norbertanek zwierzynieckich, zburzona W zwi>-
zku z budow> fortu austriackiego pod kopcem KoW-
ciuszki. Obecna ń86ń, proj. arch. ŻeliksaęKsiCcars-
kiego, neogotycka, powi>zana z kompleksem fortecz-
nym. _« Wewn>trz skromna Wystawa dot. Insurekcji
KoWciuszkowskiej.

KRYSPINÓW
Krzyc przydrocny z rzeabami ludowymi W. XIX/XX.

KRZźSZOWICź
KoWciół par. p.w. Ww. Marcina. Poprzednie koWcioły
drewniane. Obecny, fundacji Potockich, proj. arch.
Karola Żryderyka Schinkla z ń823 r., wznoszony od
ń832 pod kier. arch. Hofbauera. Neogotycki, muro-
wany z ucyciem ciosów. Jednonawowy z wielobocznie
zamkniCtym prezbiterium z dwiema wiecyczkami po
bokach oraz par> kaplic Ń charakterze transeptu.
Wewn>trz podziały arkadami ostrołukowymi i wi>z-
kami słucek, wspieraj>cymi sklepienia krzycowo-ceb-
rowe i gwiaadziste. Żasada o trzech ostrołukowych
arkadach wejWciowych, z kolist> rozet> poWrodku
i pos>gami ewangelistów wyk. przez Żerdynanda
Kuhnaś W zwieMczeniu balustrada i pos>g Michała
Archanioła, po bokach wiecyczki. _› Wyposacenie
wnCtrza neogotyckie. W ołtarzu głównym obraz
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KoWciół parafialny w Krzeszowicach

Hołd Trzech Króli, mal. Santi di Tito ń5ř6, w bocz-
nych m. in. Matka Boska adorowana przez członków
rodziny Potockich i ich patronów, mal. Leopold
Kupelwieserg tegoc malarza Serce NPMaryiś Ww.
Marcin, mal. Żranciszek Paszkowski ń845. Płyta
nagrobna Sebastiana Lubomirskiego (zm. ń6ń3),
z czerwonego marmuru, pochodz>ca z Krakowa,
w obramieniu neogotyckim ń85ń. Monstrancja ń844,
złotnik _jakub jedlikowski. KielichyŚ ń6ń4 (P), ok. poł.
w. XVII i ń76ń. Relikwiarz gotycki w. XV. Trzy
pary lichtarzy klasycystycznych o charakterze pałaco-
wych.
Kaplica p.w. Ww. Stanisława Bpa. Na terenie parku
pałacowego. Zbudowana ń875. - W wyposaceniu
wykorzystano fragmenty pochodz>ce ze starego koW-
cioła. W Wciany wmurowane w charakterze lapida-
rium fragmenty detali architektonicznych gotyckie
i barokowe, z kamienia i marmuru.
Kapliczka w Nowej Wsi, z ń854 r.

LISZKI
KoWciół par. p.w. Ww. Mikołaja. Pierwotny drew-
niany, kolejny murowany ń585. Obecny ń873, neoro-
maMski, z dwukondygnacjowa wiec>. -- Ołtarze
neostylowe. W głównym obraz Matki Boskiej z Źzie-
ci>tkiem zapewne w. XVII, w sukienkach srebrnych
ok. ń7ŃŃś w bocznych obrazyŚ Ww. Mikołaj (równiec
w sukienkach) i Ww. _jan Kanty, w. XVIII. Herma
drewniana Ww. jana Kantego, w. XVIII. Monstran-
cja klasycystyczna w. XIX. KielichyŚ pocz. w. XVIIś
ń686, wyk. złotnik Żlorianś 2. poł. w. XVIII. Puszka
ń. poł w. XVIII. Ornat z wtórnie wykorzystanymi
plastyeznymi haftami Ýguralnymi Ń tradycji gotyckiej
w. XVII (?).

MASZKÓW
Krzyc przydrocny z rzeabami ludowymi w. XIX.

MINOżA
KoWciół par. p.w. Narodzenia NPMaryi. Zbudowany
ń736 w miejsce drewnianego. CzCWciowo zniszczony
pocarem ńřń8. Rozbudowany ń887 (zakrystia) i ń8ř3
(kaplica przy nawie bocznej). Barokowy, jednonawo-
wy. WnCtrze o podziałach pilastrowych, sklepione
kolebkowo z lunetami na gurtach. Żasada wklCsła,
zwieMczona falistym szczytem, poszerzona o dwie
wiece. - Ołtarz boczny manierystyczny pocz. w.
XVII, pochodz>cy z Zadroca. Monstrancja regencyj-
na ń. ćw. w. XVIII.
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KoWciół pralialny w Minodze

MOŹLNICA
KoWciół par. p.w. Ww. Wojciecha. Zbudowany ń553
z inicjatywy ks. Jakuba Pontificjusza na podstawie
kontraktu zawartego z Jakubem Vladkowskim, za-
rz>dc> dóbr w Zabierzowie. Przebudowany ń622
(dobudowa kaplicy rodziny Kucharskich i wymiana
zakrystii na murowan>) i 2. poł. w. XVII, powiCk-
szony ń878-ř. Źrewniany, pierwotnie na planie krzy-
ca, którego ramiC pn. zast>pione mur. kaplic> ń622,
lewe skróconeś od zach. obszerny przedsionek ń878-ř.
Źwa portale z reliefowym nadprocem wyciCtym
w łuk oWlego grzbietu, zachodni wzbogacony ar-
kadamiś w zakrystyjnym drzwi okute skoWn> krata.
ę- Wewn>trz polichromia renesansowa ń562, m. in.
żenealogia Chrystusa, cykl pasyjny (uzup. po ń622),
sceny moralizatorskie i in.ś na stropie malowane
kasetony. W kaplicy polichromia ok. poł. w. XVII,
ornamentalno-Ýguralna. Ołtarze w. XVII, w głów-
nym obraz Matki Boskiej z Źzieci>tkiem, gotycki ok.
ń46Ń-7Ń. W ołtarzu kaplicy rzeabiona grupa Ukrzy-
cowania. Tabernakulum marmurowe w kształcie
Wwi>tyMki w. XVIś chrzcielnica z marmuru dCbnic-
kiego w. XVIIś ambona w. XVII. W zakrystii
pos>cek Chrystusa Żrasobliwego w. XVIII. źpita-
fium Stanisława Kucharskiego (zm. ń6ńř) z reliefem
rycerza w półpostaci w ramie manierystycznej.
Źzwonnica wolno stoj>ca w. XVII lub XVIII.
ŹzwonyŚ ń4ř8 i ń542.
Kapliczka. Istniała w. XVII, na miejscu zwi>zanym
z legendarnym pobytem Ww. Wojciecha. Obecna w.
XX, wewn>trz rzeaba Ww. Wojciecha z ń. poł. w.
XIX.

MORAWICA
KoWciół par. p.w. Ww. Bartłomieja. Wzniesiony ń743-8
z fundacji Augusta Aleksandra Czartoryskicgo i ZoÝi
z Sieniawskich, na pozostałoWciach zamku Topor-
czyków-TCczyMskich. Proj. arch. Żranciszek Placidi.
Barokowy. _jednonawowy, z prezbiterium zamkniC-
tym półkoliWcie i dwiema zakrystiami (pd. dodana
ń8ř8). WnCtrze sklepione W prezbiterium caglasto
z dekoracj> stiukow>, W nawie kolebkowo z lunetami
na gurtach. Vciany rozczłonkowane pilastrami, w na-
wie miCdzy nimi wnCki na ołtarze. Żasada zwieM-
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KoWciół parafialny w Krzeszowicach

Hołd Trzech Króli, mal. Santi di Tito ń5ř6, w bocz-
nych m. in. Matka Boska adorowana przez członków
rodziny Potockich i ich patronów, mal. Leopold
Kupelwieserś tegoc malarza Serce NPMaryiś Ww.
Marcin, mal. Żranciszek Paszkowski ń845. Płyta
nagrobna Sebastiana Lubomirskiego (zm. ń6ń3),
z czerwonego marmuru, pochodz>ca z Krakowa,
w obramieniu neogotyckim ń85ń. Monstrancja ń844,
złotnik _jakub jedlikowski. KielichyŚ ń6ń4 (P), ok. poł.
w. XVII i ń76ń. Relikwiarz gotycki w. XV. Trzy
pary lichtarzy klasycystycznych o charakterze pałaco-
wych.
Kaplica p.w. Ww. Stanisława Bpa. Na terenie parku
pałacowego. Zbudowana ń875. - W wyposaceniu
wykorzystano fragmenty pochodz>ce ze starego koW-
cioła. W Wciany wmurowane w charakterze lapida-
rium fragmenty detali architektonicznych gotyckie
i barokowe, z kamienia i marmuru.
Kapliczka w Nowej Wsi, z ń854 r.

LISZKI
KoWciół par. p.w. Ww. Mikołaja. Pierwotny drew-
niany, kolejny murowany ń585. Obecny ń873, neoro-
maMski, z dwukondygnacjowa wiec>. -- Ołtarze
neostylowe. W głównym obraz Matki Boskiej z Źzie-
ci>tkiem zapewne w. XVII, w sukienkach srebrnych
ok. ń7ŃŃś w bocznych obrazyŚ Ww. Mikołaj (równiec
w sukienkach) i Ww. _jan Kanty, w. XVIII. Herma
drewniana Ww. jana Kantego, w. XVIII. Monstran-
cja klasycystyczna w. XIX. KielichyŚ pocz. w. XVIIś
ń686, wyk. złotnik Żlorianś 2. poł. w. XVIII. Puszka
ń. poł w. XVIII. Ornat z wtórnie wykorzystanymi
plastyeznymi haftami Ýguralnymi Ń tradycji gotyckiej
w. XVII (?).

MASZKÓW
Krzyc przydrocny z rzeabami ludowymi w. XIX.

MINOżA
KoWciół par. p.w. Narodzenia NPMaryi. Zbudowany
ń736 w miejsce drewnianego. CzCWciowo zniszczony
pocarem ńřń8. Rozbudowany ń887 (zakrystia) i ń8ř3
(kaplica przy nawie bocznej). Barokowy, jednonawo-
wy. WnCtrze o podziałach pilastrowych, sklepione
kolebkowo z lunetami na gurtach. Żasada wklCsła,
zwieMczona falistym szczytem, poszerzona o dwie
wiece. - Ołtarz boczny manierystyczny pocz. w.
XVII, pochodz>cy z Zadroca. Monstrancja regencyj-
na ń. ćw. w. XVIII.
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KoWciół pralialny w Minodze

MOŹLNICA
KoWciół par. p.w. Ww. Wojciecha. Zbudowany ń553
z inicjatywy ks. Jakuba Pontificjusza na podstawie
kontraktu zawartego z Jakubem Vladkowskim, za-
rz>dc> dóbr w Zabierzowie. Przebudowany ń622
(dobudowa kaplicy rodziny Kucharskich i wymiana
zakrystii na murowan>) i 2. poł. w. XVII, powiCk-
szony ń878-ř. Źrewniany, pierwotnie na planie krzy-
ca, którego ramiC pn. zast>pione mur. kaplic> ń622,
lewe skróconeś od zach. obszerny przedsionek ń878-ř.
Źwa portale z reliefowym nadprocem wyciCtym
w łuk oWlego grzbietu, zachodni wzbogacony ar-
kadamiś w zakrystyjnym drzwi okute skoWn> krata.
ę- Wewn>trz polichromia renesansowa ń562, m. in.
żenealogia Chrystusa, cykl pasyjny (uzup. po ń622),
sceny moralizatorskie i in.ś na stropie malowane
kasetony. W kaplicy polichromia ok. poł. w. XVII,
ornamentalno-Ýguralna. Ołtarze w. XVII, w głów-
nym obraz Matki Boskiej z Źzieci>tkiem, gotycki ok.
ń46Ń-7Ń. W ołtarzu kaplicy rzeabiona grupa Ukrzy-
cowania. Tabernakulum marmurowe w kształcie
Wwi>tyMki w. XVIś chrzcielnica z marmuru dCbnic-
kiego w. XVIIś ambona w. XVII. W zakrystii
pos>cek Chrystusa Żrasobliwego w. XVIII. źpita-
fium Stanisława Kucharskiego (zm. ń6ńř) z reliefem
rycerza w półpostaci w ramie manierystycznej.
Źzwonnica wolno stoj>ca w. XVII lub XVIII.
ŹzwonyŚ ń4ř8 i ń542.
Kapliczka. Istniała w. XVII, na miejscu zwi>zanym
z legendarnym pobytem Ww. Wojciecha. Obecna w.
XX, wewn>trz rzeaba Ww. Wojciecha z ń. poł. w.
XIX.

MORAWICA
KoWciół par. p.w. Ww. Bartłomieja. Wzniesiony ń743-8
z fundacji Augusta Aleksandra Czartoryskicgo i ZoÝi
z Sieniawskich, na pozostałoWciach zamku Topor-
czyków-TCczyMskich. Proj. arch. Żranciszek Placidi.
Barokowy. _jednonawowy, z prezbiterium zamkniC-
tym półkoliWcie i dwiema zakrystiami (pd. dodana
ń8ř8). WnCtrze sklepione W prezbiterium caglasto
z dekoracj> stiukow>, W nawie kolebkowo z lunetami
na gurtach. Vciany rozczłonkowane pilastrami, w na-
wie miCdzy nimi wnCki na ołtarze. Żasada zwieM-



czona szczytem falistym, w niej portal marmurowy
z herbami fundatorów. -_ Ołtarze póanobarokowe
i regencyjne, zapewne proj. Ż. Placidiegoś w głównym
krucyÝks, W bocznych obrazy, m. in. Matka Boska
z Źzieci>tkiem w typie Vniecnej w. XVII, w sukien-
kach, wg tradycji pochodz>cy z kaplicy zamku Ten-
czyn. Ornaty z w. XVII i XVIII. Źzwonnica wolno
stoj>ca w kształcie arkady zwieMczonej trójk>tnym
szczytem. Źzwon ń726.
Na plebanii stanowi>cej pozostałoWć budowli zamko-
wej tablica fundacyjna ń666. Portrety Augusta Alek-
sandra Czartoryskiego ok. poł. w XVIII i ZoÝi
z Czartoryskich Lubomirskiej pocz. w. XIX.
ŻiguryŚ ń. Na cmentarzu, w kształcie słupa z pos>c-
kiem Ww. Bartłomieja i płaskorzeabami w. XVIIIś 2.
przy drodze do Mnikowa. Z w. XVII (P), w now-
szych czasach przestawiana. W kształcie słupa ze
Wlep> latarni> i balasowym zwieMczeniem.

MOSTźK
KoWciół par. p.w. Matki Boskiej CzCstochowskiej i Ww.
Izydora. Wzniesiony ń57ń w Smardzowicach z fun-
dacjiJana Cianowskiego, powiCkszony Ń wiecC i prze-
budowywany ń732. Przeniesiony do Mostku ńř38,
wykoMczony po drugiej wojnie Wwiatowej. Przy trans-
ferze silnie zmieniony, jednak z zachowaniem pierwo-
tnych Wcian i detalu. Źrewniany, jednonawowy,
z wiec>. PortaleŚ pd. z reliefowym motywem oWlego
grzbietu w nadprocu, herbem Prus fundatora i dat>
budowyś zakrystyjny w proÝlowanym obramieniu
prostok>tnym. Belka tCczowa z barokowymi rzea-
bami grupy Ukrzycowania. Ołtarze i ambona
ń74Ń-44. Chór muzyczny póanobarokowy, na nim
organy ń752 fundowane do Imbramowic (zachowany
stary instrument).
Krzyc przydrocny. Źrewniany, ozdobny, z ludowymi
rzeabami Chrystusa, Matki Boskiej Bolesnej i Ww.
Jana w. XIX.

MYŹLNIKI zob. KRAKÓW - MYŹLNIKI

NARAMA
KoWciół par. p.w. NPMaryi z żóry Karmelu. Zbudo-
wany ń6ń7 z fundacji Pawła bydowskiego jako kap-
lica prywatna, póaniej pod opiek> konwentu kar-
melitów na Piasku w Krakowie. Przebudowany i po-
wiCkszony w. XX. Źrewniany. Spalony wraz z całym
wyposaceniem ńř8Ń.

Nowa żÓRA
KoWciół par. p.w. Ww. Źucha. Poprzedni murowany
wzmiankowany w. XVI. Obecny neoromaMski ń885-
-ř5. Trójnawowy z nisk> wiec> wtopion> w korpusś
w fasadzie portal i kolista rozeta. - Wyposacenie
wnCtrza z w. XIX i XX. KielichyŚ póanogotycki
pocz. w. XVIIś ń6ń3ś barokowy ń. poł. w. XVIII
z cech> złotnika gdaMskiego Jakuba Haase. Ornaty
haftowane z w. XVII i XVIII. Kapa z aksamitu
strzyconego (wyrób włoski) w. XV/XVI.
Źzwonnica drewniana zbudowana lub gruntüwnie Od-
nowiona ń778 przez cieWlC Bartłomieja Kite -¬ ńř72
przeniesiona do parku etnograÝcznego w Lipowcu.

Żigura. Pos>cek Chrystusa Żrasobliwego na kamien-
nej kolumnie w. XVII (P), odnowionej ń8Ń7.

ojców
Kaplica p.w. Ww. Józefa. Zbudowana ńřŃń z wykorzy-
staniem elementów budynku uzdrowiskowego. Usy-
tuowana na pomoWcie nad Pr>dnikiem. Źrewniana,
konstrukcji szkieletowej, zwieMczona Wysmukł> wie-
cyczk>.
Żigura Ww. Jana Nepomucena, kamienna w. XVIII.

ń=ęAczóŁęrowIoź
KoWciół par. p. w. Nawiedzenia NPMaryi. Zbudo-
wany ń5ń8-2Ń, odnawiany ń67ń-8ń, z wiec> w.
XVIII i zakrysti> przebud. ń88ř. Źrewniany, póa-
nogotycki jednonawowy z prezbiterium zamkniC-
tym trójbocznie, wzniesiony wg systemu wiCabowo-
-zaskrzynieniowego. Portale z nadprocami wyciCty-
mi w oWli grzbiet, drzwi do zakrystii okute w skoWn>
kratC z antab> i zamkiem ń. poł. w. XVI. Wieca
konstrukcji słupowo-ramowej, zwieMczona hełmem
łamanym z kopułk>. Wewn>trz fragmentarycznie
zachowana polichromia w. XVII, ze scenami MCki
PaMskiej. ~ Ołtarz główny ń6Ń4, w nim Matka
Boska Apokaliptyczna na tle krzewu gorej>cego,
dawny Wrodek tryptyku, gotycki ok. ń46Ń-7Ńś przy-
nalecne skrzydła z obrazami Barbary i Katarzy-
ny oraz Zwiastowania zawieszone oddzielnieś an-
tependium z marmuru dCbnickiego, wzorzyste, w.
XVII. Źwa ołtarze boczne sprzed ń728. Ołtarz
boczny manierystyczny ok. ń6ŃŃ, z obrazem Ww.
Mikołaja, podobno pochodz>cy z Katedry Krako-
wskiej. Chrzcielnica br>zowa gotycko-renesansowa
ń533. ObrazyŚ wotywny z Chrystusem Żrasobli-
wym, Matk> Bosk> Bolesn>, Stanisławem Bpem
i Szczepanem, póanogotycki pocz. w. XVIś Chrys-
tus w Tłoczni Mistycznej w. XVII. KrucyÝks
póanogotycki pocz. w. XVI, pochodz>cy z tCczy.
W kamienny mur otaczaj>cy teren koWcielny wmu-
rowane kilka płyt i epitaÝów z marmuru dCbnic-
kiego w. XVII i XVIII, w tymŚ Adama Negowicza,
jednego z czołowych kamieniarzy warsztatu dCb-
nickiego (zm. ń68ń) , ponad nim płyta z rytym
wizerunkiem Matki Boskiej, sygn. przez Wojciecha
Zielaskiego ń653. Kilka dalszych płyt upamiCt-
niaj>cych głównie rzemieWlników czynnych w war-
sztatach dCbnickich.
Żigura zw. Boc> MCk>, na wzgórzu, przy drodze do
ŹCbnika. Z ń65ř. Wysoka kolumna marmurowa
z kapliczk>, ozdobiona rytami ze scenami MCki
PaMskiej, sygn. przez Adama Negowicza.

PIźSKOWA SKAŁA
Kaplica zamkowa. W kompleksie zamku głównego,
ok. poł. w. XVII. ŹostCpna z krucganków drugiego
piCtra. Kwadratowa, nakryta kopuł> na penden-
tywach, pokryt> dekoracj> stiukow>. Pod kaplic>
krypty. --~ Źwie płyty nagrobne z lec>cymi po-
staciami zmarłych, zapewne Stanisława i Andrzeja
SzafraMców, pocz. w. XVII.
Żigura. Na ostaMcu skalnym nad Pr>dnikiem. Po-
s>g kamienny Ww. Jana Nepomucena w. XVIII.
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PISARY
Żigura. Kolumna marmurowa zakoMczona celaznym
krzycem, ń7Ń6.

PORBBA bźżOTY
KoWciół par. p.w. Marcina i Małgorzaty. Poprze-
dni drewnianyś obecny zbudowany ń762 z fundacji
Żranciszka Szwarcenberg-Czernego, kasztelana woj-
nickiego. Rozbudowany ń8ř8 wg projektu arch.
Zygmunta Hendla. Póanobarokowy. Sprzed rozbu-
dowy zachowana nawa i wieca z przybudówkami po
bokach. Jednonawowy, sklepiony, z Wlepym arkado-
waniem Wcian nawy na pomieszczenie ołtarzy. Wieca
wtopiona w korpus. -- PiCć ołtarzy rokokowych
i dwa póanobarokowe, marmurowe z w. XVIII,
przeniesione z Katedry Wawelskiej. W jednym z oł-
tarzy obraz Ww. Walentego, mal. Michał Stachowicz
ń824. Monstrancja póanogotycka w. XV/XVI, uzu-
pełniona ok. ń6ŃŃ. Źzwon ń5ř3.
Żigury. Źwie z ń782 r. Kamienne, z pos>gami
Żloriana iJana Nepomucena.

PRZźżINIA
KoWciół par. p.w. Zbawiciela i Ww. Jana Nepomucena.
Poprzedni drewniany. Obecny murowany ń662 z fu-
ndacji Michała Zebrzydowskiego, całkowicie prze-
kształcony i przebudowany w charakterze neogotyc-
kim ńřŃ4. Jednonawowy, z kaplicami i wiec>. ~~ Oł-
tarz główny neogotycki, w nim rzeaby grupy Ukrzy-
cowania i obraz Matki Boskiej z Źzieci>tkiem w typie
Vniecnej w. XVII lub XVIII. W kaplicach ołtarze
barokowe, w jednym obraz źcce Homo, zapewne w.
XVII, w sukience, otoczony miejscowym kultem.
Ornat z bogatym haftem kwiatowym w. XVII.
Źzwon ń67ř.

PYcHowńcź zob. KRAKÓW - PYcHowIc.ź

RACIBOROWICź
KoWciół par. p.w. Ww. Małgorzaty. Wzniesiony z fun-
dacji Jana Źługosza kanonika krakowskiego. Zbudo-
wany w dwóch etapachŚ ok. ń46Ń (prezbiterium
i zakrystia) i ń47ń-6. żotycki, murowany z cegły
z ucyciem kamienia. Jeden z wacniejszych przy-
kładów tzw. architektury długoszowskiej ~- warsz-
tatu działaj>cego na usługach mecenatu Zbigniewa
OleWnickiego iJana Źługosza. Jednonawowy, z prez-
biterium zamkniCtymŚ Wcian> prost>, sklepionym
krzycowo-cebrowoś w nawie strop płaski. Vciany
dekorowane zendrówkami w układzie r>bowym oraz
fryzami ceglanymi ułoconymi rCbem skoWnymś detal
kamienny, w tym portale „schodowate” i jeden
ostrołukowy. Nad portalami zewnCtrznymi kartusze
z herbem Wieniawa (J. Źługosza). Nad wejWciem pd.
tablica fundacyjna, płaskorzeabiona z Ww. Małgorza-
t>, herbem Wieniawa i inskrypcj> z dat> ń476.
-- Polichromia pocz. w. XVII ze scenami MCki
PaMskiej i S>dem Ostatecznym. Ołtarz główny baro-
kowy, w nim krucyfiks gotycki ok. ń44Ń, pochodz>cy
z Źomu Mansjonarzy na Wawelu. W ołtarzach
bocznych sprzed ń783 obraz Matki Boskiej z Źzieci>-
tkiem w typie Vniecnej (jakoby sprowadzony

z Rzymu ń626)ś W drugim Ww. Małgorzaty ń6ř6.
Ołtarz boczny w tradycji baroku ń84ř. Chór muzycz-
ny barokowy dekorowany malowidłami W płycinach,
z prospektem organowym w. XVII. Źwa konfes~
jonały póanobarokowe ok. poł. w. XVIII, zapewne
wyk. Antoni Żr>czkiewicz, pochodz>ce z Katedry
Krakowskiej. Obraz Matki Boskiej z Źzieci>tkiem
ń526 (z krCgu Cranachowskiego?). Rzeaby Matki
Boskiej Bolesnej i Ww. Jana (z dawnej tCczy) póano-
gotyckie ok. ń5ŃŃ. Płyta nagrobna ks. Walentego
Brzostowskiego (zm. ń586) z płaskorzeabion> postaci>
zmarłego. Kielich póanogotycki pocz. w. XVI. Pusz-
ka renesansowa z dat> ń628.
Źzwonnica. W dolnej czCWci murowana, gotycka
ń476, z portalem kamiennym o łuku trójlistnym
WciCtymś czCWć górna drewniana konstrukcji słupowo-
-ramowej. Izbica i hełm przerobione 2. poł w. XIX.
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KoWciół prafialny w Raciborowicach

Kaplica cmentarna. Wzniesiona ń847 z fundacji ks.
Jana Waligórskiego. Źrewniana, zrCbowa, kwadrato-
wa, nakryta pozorn> kopuł> z latarni>. -_ Ołtarz
póanobarokowy z inskrypcj> fundacyjna. KrucyÝks
póanogotycki, zapewne z tCczy koWcioła, ok. ń5ŃŃ.
Krzyc przydrocny, rzecbiony, z postaciami Chrys-
tusa, Matki Boskiej Bolesnej i Ww. Jana, w. XVIII-
-XIX, bardzo zniszczony, pochodz>cy z Źziekano-
wie.

RACŁAWICź OLKUSKIź
KoWciół par. p.w. Narodzenia NPMaryi. Zbudowany
ń5ńń. Źrewniany, gotycki, jednonawowy z prezbite-
rium zamkniCtym trójbocznie, wzniesiony wg sys-
temu wiCabowo-zaskrzynieniowego, z póaniejsz> nis-
k> wiec> o konstrukcji słupowo-ramowej. Umocnie-
nie konstrukcji dachowej do Wcian przy ucyciu ze-
wnCtrznych zaczepów. PortaleŚ ostrołukowy i dwa
zamkniCte łukiem oWlego grzbietuś drzwi do zakrystii
okute skoWn> krat>. Nadokienniki od wnCtrza Ń wy-
kroju w oWli grzbiet. TCcza zamkniCta półkoliWcie, na
belce krucyfiks i rzeaby Matki Boskiej i Ww. Jana
póanogotyckie z czasu budowy koWcioła. - Polich-
romia o układzie wielokwaterowym z cyklami pasyj-
nym i maryjnym oraz postaciami WwiCtych, przed poł.
w. XVII. OłtarzeŚ główny póanobarokowy ń. poł. w.

PISARY
Żigura. Kolumna marmurowa zakoMczona celaznym
krzycem, ń7Ń6.

PORBBA bźżOTY
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póanogotyckie z czasu budowy koWcioła. - Polich-
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XVIII, w nim obraz Matki Boskiej z Źzieci>tkiem
w typie Vniecnej w. XVIII, w sukienkach. Źwa
ołtarze boczne ok. ń7ŃŃ z herbem Szreniawa i ob-
razami Piotra i Pawła. Ołtarz boczny ń7Ń3
z rzeabion> grup> Ukrzycowania w bogatej ramie
snycerskiej. Chrzcielnica z marmuru dCbnickiego
w. XVII. Rzeaba Matki Boskiej z Źzieci>tkiem,
gotycka pocz. w. XV. Obrazy gotyckieŚ ń. para
skrzydeł z postaciami czterech Źziewic i Zwias-
towaniem ń473ś 2. tryptyk Ww. Rodziny, na skrzyd-
łach sceny maryjne, na rewersach pary WwiCtych,
gotycko-renesansowy ok. ń52Ńś 3. obraz Ww. Jana
Jałmucnika, ze zwieMczenia tryptyku, póanogotycki
ń. ćw. w. XVIś 4. dwa skrzydła i cztery kwatery
dawnego poliptyku z parami WwiCtych i scenami
MCki PaMskiej, gotycko-renesansowe w. XVI. Na-
grobek z lec>c> postaci> nie zidentyfikowanego
rycerza, póanorenesansowy pocz. w. XVII. Kielich
ń 6řŃ.

RźżULICź
KoWciół par. p.w. Ww. WawrzyMca. Poprzedni drew-
niany ń53l. Obecny neogotycki ń885-7, zbudowany
wg projektu Aleksandra żebauera. Jednonawowy
z wiec>. - W ołtarzu bocznym obraz Matki Boskiej
z Źzieci>tkiem, Szkaplerznej w. XVII (?), w sukience
srebrnej ń. poł. w. XVIII. Obraz Żons Vitae, baro-
kowy w. XVII, uszkodzony. Chrzcielnica marmuro-
wa ń65ń. KrucyÝks póanogotycki pocz. w. XVI.
Kielich regencyjny 2. ćw. w. XVIII. Ornaty haf-
towane w. XVIII. W kapliczce rzeaba Ww. Jana
Nepomucena w. XVIII-XIX.

Roznoonów
Kapliczki. Źwie, zapewne z ń. poł. w. XIX. Muro-
wane w kształcie słupów z wnCkami na obrazki lub
rzeaby.

RUŹAWA
KoWciół par. p.w. Wszystkich VwiCtych. źrygowany
w Wredniowieczu, oÝarowany Kapitule Katedralnej
Krakowskiej. Wielostylowy. Prezbiterium wczesno-
gotyckie, ceglane ok. ń3ŃŃś nawa w. XV, przebud.
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KoWciół parafialny w Rudawie

lub ukoMczona pocz. w. XVIIś przy niej kaplica
o charakterze renesansowym (ponad krucht> pd.)
ń53ńś zakrystia powiCkszona ń868 wg proj. arch.

Żeliksa KsiCcarskiego. Od zach. przybudowana niska
drewniana wieca konstrukcji słupowo-ramowej z nad-
wieszon> izbic>, ń54ń. Prezbiterium kwadratowe,
opiCte lizenami, w nim sklepienie pozorne ń868ś nawa
nakryta stropemś kaplica ponad krucht> nakryta
kopuł> z latarni>ś przy niej półkoliWcie wystCpuj>ca
wiecyczka schodowa. Źo zakrystii portal ostrołuko-
wy, w nim drzwi okute skoWn> krat>. _ Żragmenty
polichromii gotyckich w. XIV oraz ń476ś ponadto
fryz podstropowy o motywach festonów owocowo-
-kwiatowych, renesansowy ok. ń6ŃŃ. - Ołtarz głów-
ny pocz. w. XVII, w nim obraz Matki Boskiej
z Źzieci>tkiem, gotycki ok. ń45Ń, otoczony miejs-
cowym kultemś zasłona ze scen> Ww. Rodziny mal.
Michał Stachowiczś tabernakulum w kształcie Wwi>-
tyMki z kopuł>, pocz. w. XVII. Ołtarze boczneŚ
wczesnobarokowy w. XVII i póanobarokowy sprzed
ń783. Ołtarzyk w kaplicy ń. poł. w. XVII, W nim
obraz Ww. Kazimierza, mal. M. Stachowicz. Obraz
Ww. Anny Samotrzeć manierystyczny ok. ń6ŃŃ (w
feretronie). Portret ks. Wojciecha Purzyckiego ń624.
Płyta nagrobna źlcbiety Pisarskiej (zm. ń578) z re-
liefem zmarłej w półÝgurze, kamienna, renesansowa.
Pomnik nagrobny źlcbiety Zagórowskiej (zm.
ń7Ń8), z czarnego marmuru, z prymitywnymi ryta-
mi. Kielich ok. ń6ŃŃ. Źzwon ń763, odlany przez
Baltazara Roszkiewicza z Piotrkowa, o bogatej dc-
koracji.
KoWciół otoczony murem sprzed ń783. W jego ob-
wodzie brama wjazdowa zwieMczona faliWcie. W na-
rocniku kostnica, kwadratowa o podziałach ramo-
wych, nakryta dachem łamanym zakoMczonym Wlep>
latarni>. Źo muru przylega wieca „zegarowa”
z przejazdem na nicszej rzCdnej terenu, wiod>cym na
dziedziniec plebaMski, nakryta dachem namiotowym
z Wysmukł> latarni>. Na murze nadbudowana now-
sza dzwonnica parawanowa.
Kapliczka. Murowana ń863 lub ń87ń. ń/Vewn>trz
obrazy ludowe.

RUŹNO
Kaplica w zamku Tenczyn . W obrCbie gotyckiego
zamku głównegoś pierwotna zapewne istniała w.
XIV. Przebudowana ń6ńŃ z fundacji Agnieszki z TC-
czyMskich Żirlejowej. TrójprzCsłowa z trójbocznym
zamkniCciem i dwiema przyległymi lokalnoWciami
oraz krypt>. W ruinie. Zachowane mury obwodowe
i Wlady zwalonych sklepieM krzycowo-cebrowych.

RUSOCICź
Kaplica. Murowana z ń. poł. w. XIX. ZamkniCta
półkoliWcie, z wiecyczk> na sygnaturkC.

RYBNA
KoWciół par. p.w. NPMaryi. Poprzedni drewniany.
Obecny murowany sprzed ń832, o nikłych cechach
klasycystycznych i eklektycznych. Wzniesiony na rzu-
cie krzyca, z wiec>. ---- Trzy ołtarze barokowe w.
XVII, w nich obrazyŚ Matka Boska z Źzieci>tkiem
w. XVII (?), w sukienkachś Ww. Kazimierz i Ww. Anna
Samotrzeć, mal. Michał Stachowicz. Rzeaba Ww.
Mikołaja, gotycka 3. ćw. w. XIV. Misa mosiCcna
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drewniana wieca konstrukcji słupowo-ramowej z nad-
wieszon> izbic>, ń54ń. Prezbiterium kwadratowe,
opiCte lizenami, w nim sklepienie pozorne ń868ś nawa
nakryta stropemś kaplica ponad krucht> nakryta
kopuł> z latarni>ś przy niej półkoliWcie wystCpuj>ca
wiecyczka schodowa. Źo zakrystii portal ostrołuko-
wy, w nim drzwi okute skoWn> krat>. _ Żragmenty
polichromii gotyckich w. XIV oraz ń476ś ponadto
fryz podstropowy o motywach festonów owocowo-
-kwiatowych, renesansowy ok. ń6ŃŃ. - Ołtarz głów-
ny pocz. w. XVII, w nim obraz Matki Boskiej
z Źzieci>tkiem, gotycki ok. ń45Ń, otoczony miejs-
cowym kultemś zasłona ze scen> Ww. Rodziny mal.
Michał Stachowiczś tabernakulum w kształcie Wwi>-
tyMki z kopuł>, pocz. w. XVII. Ołtarze boczneŚ
wczesnobarokowy w. XVII i póanobarokowy sprzed
ń783. Ołtarzyk w kaplicy ń. poł. w. XVII, W nim
obraz Ww. Kazimierza, mal. M. Stachowicz. Obraz
Ww. Anny Samotrzeć manierystyczny ok. ń6ŃŃ (w
feretronie). Portret ks. Wojciecha Purzyckiego ń624.
Płyta nagrobna źlcbiety Pisarskiej (zm. ń578) z re-
liefem zmarłej w półÝgurze, kamienna, renesansowa.
Pomnik nagrobny źlcbiety Zagórowskiej (zm.
ń7Ń8), z czarnego marmuru, z prymitywnymi ryta-
mi. Kielich ok. ń6ŃŃ. Źzwon ń763, odlany przez
Baltazara Roszkiewicza z Piotrkowa, o bogatej dc-
koracji.
KoWciół otoczony murem sprzed ń783. W jego ob-
wodzie brama wjazdowa zwieMczona faliWcie. W na-
rocniku kostnica, kwadratowa o podziałach ramo-
wych, nakryta dachem łamanym zakoMczonym Wlep>
latarni>. Źo muru przylega wieca „zegarowa”
z przejazdem na nicszej rzCdnej terenu, wiod>cym na
dziedziniec plebaMski, nakryta dachem namiotowym
z Wysmukł> latarni>. Na murze nadbudowana now-
sza dzwonnica parawanowa.
Kapliczka. Murowana ń863 lub ń87ń. I/Vewn>trz
obrazy ludowe.

RUŹNO
Kaplica w zamku Tenczyn . W obrCbie gotyckiego
zamku głównegoś pierwotna zapewne istniała w.
XIV. Przebudowana ń6ńŃ z fundacji Agnieszki z TC-
czyMskich Żirlejowej. TrójprzCsłowa z trójbocznym
zamkniCciem i dwiema przyległymi lokalnoWciami
oraz krypt>. W ruinie. Zachowane mury obwodowe
i Wlady zwalonych sklepieM krzycowo-cebrowych.

RUSOCICź
Kaplica. Murowana z ń. poł. w. XIX. ZamkniCta
półkoliWcie, z wiecyczk> na sygnaturkC.

RYBNA
KoWciół par. p.w. NPMaryi. Poprzedni drewniany.
Obecny murowany sprzed ń832, o nikłych cechach
klasycystycznych i eklektycznych. Wzniesiony na rzu-
cie krzyca, z wiec>. ---- Trzy ołtarze barokowe w.
XVII, w nich obrazyŚ Matka Boska z Źzieci>tkiem
w. XVII (?), w sukienkachś Ww. Kazimierz i Ww. Anna
Samotrzeć, mal. Michał Stachowicz. Rzeaba Ww.
Mikołaja, gotycka 3. ćw. w. XIV. Misa mosiCcna



z postaciami Adama i źwy, wyrób norymberski W.
XV-XVI.
Kapliczka. Murowana, wewn>trz rzeaba Ww. Jana
Nepomucena w. XVIII/XIX.

RZ=SKA
ŻiguryŚ ń. Przy skrzycowaniu z szos> Kraków-Kato-
wice. Pos>g bliani Chrystusa źcce Homo i Matki
Boskiej Bolesnej, kamienny na postumencie, w.
XVIII, odnawiany ń878 i kilkakrotnie przesuwanyś
2. Ww. Jana Nepomucena, w. XVIII/XIX.

SANKA
KoWciół par. p.w. Ww. Jakuba St. Zbudowany ń6ń8-24
z fundacji Zygmunta Vwierczowskiego, sekretarza
królewskiego. Murowany, bez wyraanych cech stylo-
wych. Kilkakrotnie odnawiany. Jednonawowy, z pre-
zbiterium zamkniCtym półkoliWcie i wiec> w dolnej
czCWci murowan>, w górnej drewnian> ń783. - W oł-
tarzach obrazyŚ Matka Boska z Źzieci>tkiem, Ww.
Jakub St. i Ww. Anna z Mary>, barokoweś dwa
pierwsze w sukienkach ń7ř3. źpitafia marmurowe
członków rodzin Vwierczowskich i KochaMskich, z po-
rtretami mal. na blasze, ok. poł. w. XVII. Monstran-
cja i kielich rokokowe 2. poł. w. XVIII.

s>srów
KoWciół par. p.w. Ww Katarzyny. Poprzedni drew-
niany. Obecny l76Ń, wzniesiony z fundacji ks. And-
rzeja żogulskiego. Usytuowany na skale na stoku
doliny. Murowany, o skromnych cechach baroko-
wych. Jednonawowy, z prezbiterium zamkniCtym
trójbocznie i analogicznie zamkniCtym przedsionkiem
od zach. W prezbiterium sklepienie kolebkowe z lune-
tami, .w nawie strop. Portal zakrystyjny barokowy,
w obramieniu uszatym, w nim drzwi celazne okute
skoWn> krat>. W wejWciu pd. portal w drewnianym
obramieniu ciesielskim wyciCtym w oWli grzbiet,
w nim drzwi z okuciami kowalskimi. ~- Ołtarze
barokowe w. XVIII, w głównym obraz Matki Boskiej
z Źzieci>tkiem w typie Vniecnej, w sukience. Mon-
strancja klasycystyczna ok. ń8ŃŃ. Źwa kieliehy ma-
nierystyczne z pocz. i ń. poł. w. XVII. Puszka
regencyjna ok. ń72Ń-3Ń.
Źzwonnica wolno stoj>ca, drewniana, zapewne ok.
ń76Ń, nakryta hełmem baniastym. Na nowszym pod-
murowaniu.

SIźCIźCHOWICź
KoWciół par. p.w. Ww. Andrzeja. Zbudowany ń3ń2 (?)
z fundacji Brandysa, kawalera maltaMskiego. żotycki,
o czCWciowo zatartych cechach stylowych. Jedno-
nawowy, z prostok>tnym prezbiterium sklepionym
krzycowe-cebrowoś w nawie strop. W narocach osz-
karpowany. Przedsionek zach. neogotycki. _ Trzy
ołtarze rokokowe, główny z bramkami po bokach,
w nim obraz Matki Boskiej z Źzieci>tkiem w. XVII,
w sukienkach. Chór muzyczny póanobarokowy ń73ř,
na nim prospekt organowy póanobarokowy. Portrety
Stanisława Augusta Poniatowskiego i prymasa Mi-
chała Poniatowskiego, ń787, mal. na blasze. Kilka
epitaÝów marmurowych w. XVII.

Źzwonnica-brama, W ogrodzeniu koWcielnym. Źrew-
niana, konstrukcji słupowo-ramowej, dwukondygnac-
jowa. Zbudowana ok. poł. W. XVIII.
Kapliczka dworska. Klasycystyczna z ń. poł. w. XIX.
Usytuowana na stoku doliny. W kształcie cztero-
kolumnowego portyku z trójk>tnym przyczółkiem.

Żigura. Na placu wiejskim. Źucy pos>g drewniany
Ww. Jana Nepomucena, barokowo-ludowy zapewne
pocz. w. XIX, pod zadaszeniem wspartym na słu-
pach.

SIźŹLźC
Kapliczka. Murowana w. XIX. Wewn>trz kamienny
pos>g Ww. Józefa w. XVIII/XIX.
Żigura. W s>siedztwie dworu pokarmelickiego. Wyso-
ka kolumna marmurowa ń66ř. Na postumencie i Wle-
pej latarni ryte sceny MCki PaMskiej.

SKAŁA
KoWciół par. p.w. Ww. Mikołaja. Przed poł. w. XV
wzmiankowany jako czCWciowo drewniany. żoty-
cki. Zniszczony pocarami ń737 i ń763, po czym
odbudowany z nadaniem skromnych cech baroku.
PowiCkszony ńř48-ř wg projektu arch. Józefa Jam-
roza. Murowany z kamienia, oszkarpowany. Prez-
biterium czworoboczne, nieregularneś nawa prosto-
k>tna, po jej bokach dwie kaplice po ń763 (jedna
przerobiona z kruchty). Na dachu wiecyczka na
sygnaturkC, ozdobna, z dekoracj> wolutow>, po
ń763. Człon zachodni centralny, nakryty kopuł>
zlatarni>. --- PiCć ołtarzy barokowych w. XVII
i XVIII, w jednym obraz Matki Boskiej z Źzieci>t-
kiem w typie Vniecnej, zapewne w. XVII, w su-
kienkach. Relikwiarze hermowe Jana Kantego
i Kazimierza, rokokowe. Monstrancja rokokowa (z
żrodziska). Kielich ok. ń6ŃŃ. OrnatyŚ jeden haf-
towany w. XVIII, drugi z kolumna z pasa kon-
tuszowego.

Źzwonnica. Źrewniana ń765. Źwa dzwony ń767
odlane przez Baltazara Roszkiewicza z Piotrkowa.

SMARŹZOWICź
KoWciół par. p.w. Ww. Małgorzaty. Poprzedni drew-
niany ń57ń, fundarji Jana Cianowskiego, przeniesiony
ńř38 do Mostku. Obecny ńřń8, neogotycki, murowany
z kamienia i cegły. Trójnawowy z transeptem i wiec>
przybudowan> z boku przy korpusie. ~~ W ołtarzu
głównym obraz Matki Boskiej z Źzieci>tkiem w. XVI,
w sukience ń683, otoczony miejscowym kultem. Obraz
Ww. Katarzyny, póanogotycki ń524. Paramenty haf-
towane i aplikowanc w. XVII i XVIII.

SUŁOSZOWA
KoWciół par. p.w. Serca Jezusa i Ww. WawrzyMca.
Poprzednie koWciołyŚ gotycki i ń873-84. Obecny zbu-
dowany ńř33-ř, wg wczeWniejszego projektu arch.
Jana Sas-Zubrzyckiego i arch. Stefana Szyllera. źk-
lektyczny, murowany z kamienia i cegły, z wysok>
wiec> i par> kaplic nakrytych kopułami z latarniami.
W kaplicy krucyfiks barokowy, dawniej otoczony
miejscowym kultem.
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TźNCZYNźK
KoWciół par. p.w. Ww Katarzyny. Poprzedni drew-
niany. Obecny zbudowany ń728-42, kilkakrotnie
przerabiany i rozbudowywany (przedsionki ń864
i ń88ń, nowa zakrystia i kaplica ń8ř5). Barokowy.
Jednonawowy, z kaplic>. We wnCtrzu podziały pilast-
rowe i nowsze sklepienie kolebkowe na gurtach,
W miejsce sklepienia pozornego. Na zewn>trz po-
działy ramowe, fasada rozczłonkowana pilastrami,
zwieMczona trójk>tnym szczytem. _ Ołtarze regen-
cyjne sprzed poł. w. XVIII, w głównym obraz
Przemienienie PaMskie, przywieziony z Rzymu ń723ś
w pozostałych obrazy Matki Boskiej z Źzieci>tkiem,
Ww. Katarzyny i Ww. Józefa, barokowe, w sukienkach.
Obraz Serca Jezusa, mal. Wojciech źliasz. Prospekt
organowy ń733. Monstrancja klasycystyczna ń833.
Puszka regencyjna ń7ń5.
Źzwonnica drewniana sprzed ń748, przekształcona
ń885.

Toma zob. KRAKÓW - Toma

ęrYNńźc zob. KRAKÓW - TYNIźż

ULINA WIźLKA
KoWciół par. p.w. Ww. Katarzyny. Źrewniany, zbudo-
wany ń655, przebudowany i powiCkszony ń7Ń8. Prez-
biterium prostok>tne, nawa zblicona do kwadratu,
przedłucona o ducy przedsionek. W prezbiterium
pozorne sklepienie kolebkowe, w nawie pozorne krzy-
cowe, z płaskimi odcinkami po bokach. Źachy o zróc-
nicowanej kalenicy, nad czCWci> zach. o wydatnym
okapie wspartym na wysuniCtych tramach i naroc-
nych wspornikach. Nadproce portalu i nadokienniki
wyciCte w łuk oWlego grzbietu. __ Trzy ołtarze
póanobarokowe, w głównym ikona Matka Boska
z Źzieci>tkiem w typie Hodegetrii, zapewne w.
XVII, w bocznych Chrystus Ubiczowany i Ww.
Antoni, barokowe. Ambona manierystyczna w.
XVII. Chrzcielnica marmurowa ń6řŃ i ń6řř z in-
skrypcj> i herbem Rola Krzysztofa ŹobiMskiego.
Rzeaba Matki Boskiej Tronuj>cej z Źzieci>tkiem,
gotycka, ok. ń4ŃŃ. źpitaÝa i tablice pami>tkowe
marmurowe pocz. w. XVIII. Źwa Ornaty haftowane
w. XVIII, na jednym Ww. Antoni Padewski. Źzwon-
nica wolno stoj>ca, drewniana, zapewne w. XVIII-
-XIX.
Żigura przydrocna. Pos>g Ww. Jana Nepomucena w.
XVIII-XIX, pod nowszym zadaszeniem.

wrrKowńcŻ. zob. KRAKÓW - wrrKowIcź

woLA JUsęrowsKA zøb. KRAKÓW - woLA
JUsęrowsKA

WYSOCICź
KoWciół par. p.w. Ww. Mikołaja. Zbudowany w.
XII/XIII, zapewne z fundacji Odrow>ców. RomaM-
Ski. Murowany z ciosów. Jednonawowy, z prez-
biterium i półkolist> apsyd> oraz wiec> nißdüstCpn>
z zewn>trz. Zakrystia i kruchta dodane w. XVIII
i pocz. w. XIX. Sklepienie w prezbiterium koleb-

kowe w. XVIII, w nawie strop. TCcza półkolista
wsparta na romaMskich wspornikach o motywach
liWciastych. Okna zamkniCte półkoliWcie, pierwotne.
Portal od pd. z tympanonem ujCtym w trójliWć,
z płaskorzeab> Chrystusa Tronuj>cego, scen> Naro-
dzenia oraz dwiema adoruj>cymi postaciami, pocz.
w. XIII. Wieca piCciokondygnacjowa, ze skarbcem
w przyziemiu i empor> na piCtrze, wystCpuj>c> do
wnCtrza nawy Wcian> o łuku spłaszczonym, przeprut>
trzema okienkamiś jej wnCtrze sklepione krzycowo.

//

O ńŃ

KoWciół parafialny w Wysocicach

W kolejnej kondygnacji (obronnej) otwory o charak-
terze strzelnic lub okienek obserwacyjnychś w naj-
wycszej kondygnacji przearocza blianie, przedzielone
kolumienkami o kapitelach kostkowych. Hełm wiecy
i wiecyczka na sygnaturkC barokowe w. XVIII. Na
Wcianie wsch. prezbiterium, ponad apsyd> pos>g
Madonny Tronuj>cej z Źzieci>tkiem, romaMski, ka-
mienny pocz. w. XIII, ujCty w rombowe obramienie.
_ Ołtarz główny stiukowy w. XVII, w nim obraz
Matki Boskiej CzCstochowskiej (w koronie ,,włady-
sławowskiej”) ok. poł. w. XVII. Ołtarz boczny
manierystyczny ok. ń6ŃŃ, ujmuj>cy w architektonicz-
n> strukturC snycersk> program dawnych ołtarzy
tryptykowych, z głównym obrazem Ww. Anny Samo-
trzeć. Ambona póanogotycka ok. ń5ŃŃ. Obraz Ww.
Stanisława ń66Ń. Obraz Ww. Izydora, mal. Wjciech
źliasz. W zakrystii na drzwiczkach szafy (wtórnie
ucyte skrzydła ołtarzyka?) postacie WwiCtych i Zwias-
towanie, pocz. w. XVII. Ornat haftowany w. XVIII.
ŹzwonyŚ gotycki i ń53Ń, z herbem Tr>by.

zABńRRzÓw
Żigury przydrocne. Trzy, z ń. poł. w. XIXŚ z pos>c-
kiem Chrystusa Żrasobliwegoś z rzeab> Ww. Jana
Nepomucena oraz w kształcie murowanego słupa
z wnCkami na Ýgurki i obrazy. _ Kapliczka drew-
niana w kształcie słupa zdobionego w trzech strefach
płaskorzeabami, ń835, odnawiana ńřńń, ostatnio
umocniona masywnym Ýlarem.

zAŹRocź
KoWciół par. p.w. Ww. Marcina. Poprzedni drewniany.
Obecny ńřŃř, murowany, neogotycki, z wiec>.
_ W ołtarzu głównym otoczony kultem obraz Matki
Boskiej z Źzieci>tkiem w. XVI, mal. wg pierwowzoru
niderlandzkiego A. Isenbrandta, w sukienkach. Źwa

TźNCZYNźK
KoWciół par. p.w. Ww Katarzyny. Poprzedni drew-
niany. Obecny zbudowany ń728-42, kilkakrotnie
przerabiany i rozbudowywany (przedsionki ń864
i ń88ń, nowa zakrystia i kaplica ń8ř5). Barokowy.
Jednonawowy, z kaplic>. We wnCtrzu podziały pilast-
rowe i nowsze sklepienie kolebkowe na gurtach,
W miejsce sklepienia pozornego. Na zewn>trz po-
działy ramowe, fasada rozczłonkowana pilastrami,
zwieMczona trójk>tnym szczytem. _ Ołtarze regen-
cyjne sprzed poł. w. XVIII, w głównym obraz
Przemienienie PaMskie, przywieziony z Rzymu ń723ś
w pozostałych obrazy Matki Boskiej z Źzieci>tkiem,
Ww. Katarzyny i Ww. Józefa, barokowe, w sukienkach.
Obraz Serca Jezusa, mal. Wojciech źliasz. Prospekt
organowy ń733. Monstrancja klasycystyczna ń833.
Puszka regencyjna ń7ń5.
Źzwonnica drewniana sprzed ń748, przekształcona
ń885.

Toma zob. KRAKÓW - Toma

ęrYNńźc zob. KRAKÓW - TYNIźż

ULINA WIźLKA
KoWciół par. p.w. Ww. Katarzyny. Źrewniany, zbudo-
wany ń655, przebudowany i powiCkszony ń7Ń8. Prez-
biterium prostok>tne, nawa zblicona do kwadratu,
przedłucona o ducy przedsionek. W prezbiterium
pozorne sklepienie kolebkowe, w nawie pozorne krzy-
cowe, z płaskimi odcinkami po bokach. Źachy o zróc-
nicowanej kalenicy, nad czCWci> zach. o wydatnym
okapie wspartym na wysuniCtych tramach i naroc-
nych wspornikach. Nadproce portalu i nadokienniki
wyciCte w łuk oWlego grzbietu. __ Trzy ołtarze
póanobarokowe, w głównym ikona Matka Boska
z Źzieci>tkiem w typie Hodegetrii, zapewne w.
XVII, w bocznych Chrystus Ubiczowany i Ww.
Antoni, barokowe. Ambona manierystyczna w.
XVII. Chrzcielnica marmurowa ń6řŃ i ń6řř z in-
skrypcj> i herbem Rola Krzysztofa ŹobiMskiego.
Rzeaba Matki Boskiej Tronuj>cej z Źzieci>tkiem,
gotycka, ok. ń4ŃŃ. źpitaÝa i tablice pami>tkowe
marmurowe pocz. w. XVIII. Źwa Ornaty haftowane
w. XVIII, na jednym Ww. Antoni Padewski. Źzwon-
nica wolno stoj>ca, drewniana, zapewne w. XVIII-
-XIX.
Żigura przydrocna. Pos>g Ww. Jana Nepomucena w.
XVIII-XIX, pod nowszym zadaszeniem.

wrrKowńcŻ. zob. KRAKÓW - wrrKowIcź

woLA JUsęrowsKA zøb. KRAKÓW - woLA
JUsęrowsKA

WYSOCICź
KoWciół par. p.w. Ww. Mikołaja. Zbudowany w.
XII/XIII, zapewne z fundacji Odrow>ców. RomaM-
Ski. Murowany z ciosów. Jednonawowy, z prez-
biterium i półkolist> apsyd> oraz wiec> nißdüstCpn>
z zewn>trz. Zakrystia i kruchta dodane w. XVIII
i pocz. w. XIX. Sklepienie w prezbiterium koleb-

kowe w. XVIII, w nawie strop. TCcza półkolista
wsparta na romaMskich wspornikach o motywach
liWciastych. Okna zamkniCte półkoliWcie, pierwotne.
Portal od pd. z tympanonem ujCtym w trójliWć,
z płaskorzeab> Chrystusa Tronuj>cego, scen> Naro-
dzenia oraz dwiema adoruj>cymi postaciami, pocz.
w. XIII. Wieca piCciokondygnacjowa, ze skarbcem
w przyziemiu i empor> na piCtrze, wystCpuj>c> do
wnCtrza nawy Wcian> o łuku spłaszczonym, przeprut>
trzema okienkamiś jej wnCtrze sklepione krzycowo.
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skrzydła z dawnego tryptyku ok. ń6ŃŃŚ na awersach
Barbara i Katarzyna, na rewersach Klara

i źlcbieta z Turyngii. Obraz Ww. Anny Samotrzeć
z małym Ww. Janem Chrzcicielem, być moce nalec>-
cy do wspólnej pierwotnej całoWci z poprzednio
wymienionymi. Kielich manierystyczny l. poł. w.
XVII.

ZALAS
KoWciół par. p.w. Ww. Marii Magdaleny i Ww. And-
rzeja. Pierwotny drewniany. Obecny ńřŃ5-ńŃ, wznie-
siony wg projektu Kazimierza Piotrowskiego, na
miejscu koWcioła czCWciowo murowanego, czCWciowo
drewnianego ń7Ń7-8, zbudowanego staraniem ks.
Piotra żawlikowskiego. Neogotycki, trójnawowy, ba-
zylikowy, _ Trzy ołtarze póanobarokowe ń7ńŃ,
w głównym obraz Ww. Marii Magdaleny pocz. w.
XVIII, w sukience ń7Ńř. Ambona ń7ńń. Chrzcielnica
ń75ń. Obrazy z dawnego tryptyku pocz. w. XVIŚ
dwie kwatery z Stanisławem Bpem (?) i źdmun-
dem (lub Sebastianem) oraz Archanioł żabriel ze
sceny Zwiastowania. Inne obrazyŚ Ww. Maria Mag-
dalena pocz. w. XVIII w ramie płaskorzeabionejś
Matka Boska z Źzieci>tkiem w typie bizantyMskiej
Hodegetrii, w malowanej ramie kwieeistej w.
XVII/XVIII. Portret ks. Piotra żawlikowskiego
pocz. w. XVIII. Rzeaba Chrystusa Zmartwychws-
tałego, póanogotycka pocz. w. XVI. Kielich regen-
cyjny ń7ńř. OrnatyŚ z gotyck> pretekst> haftowan> ze
scenami Koronacji NPMaryi, pasyjnymi i postaciami
WwiCtych, w. XV/XVI°(przeszyt> na nowe tło)ś drugi
z bokami z rytego aksamitu, import włoski w. XV,
pierwotnie stanowi>cy całoWć z wym. pretekst>. Trze-
ci ornat z haftem kwiatowym w. XVII/XVIII.
_ Przy koWciele istniało Bractwo Ww. Marii Mag-
dalenyś zachowana szafa bracka z w. XVIII i dawne
stroje członków bractwa, z kapturami osłaniaj>cymi
twarze.
Źzwonnica. Źrewniana, zapewne z pocz. w. XVIII.
Nakryta wielobocznym hełmem przechodz>cym w la-
tarniC zwieMczon> kopułk>. Źzwon ń754.

ZźRWANA
Kapliczka. Pos>g kamienny Ww. Jana Nepomucena
ń744, pod wielobocznym zadaszeniem wspartym na
murowanych Ýlarach.

ZIźLONKI
KoWciół par. p.w. Narodzenia NPMaryi. Zbudowany
w ń. poł. w. XVI, póanogotycki z elementami
renesansowymi. Prezbiterium wzniesione ń533 przez
muratora Jakuba bura i kamieniarza Kaspra Simo-
na, przy nim zakrystia ń524ś nawa ukoMczona ń538
przez muratorów Jana Kapinosa iJana BocheMczyka.
ń88ř odnowienie, z tegoc czasu piCterko nad zakrysti>
i strop nawy. ńř48 dobudowa kaplicy, proj. arch.
Stefan Swiszczowskiś ńř64 rozbudowa ku zach., proj.
arch. Antoni Mazur. Jednonawowy, oszkarpowa-
ny, z prezbiterium zamkniCtym trójbocznie. W pre-
zbiterium sklepienie krzycowo-cebrowe, w nawie
strop płaski. Źach nawy wysoki, ujCty szczytami
schodkowymi, na nim barokowa wiecyczka na
sygnaturkC. Kaplica kwadratowa, nakryta dachem
łamanym. Agresywna dobudówka z ńř64 zwieM-
czona betonowym triangułem. _ PortaleŚ zakrys-
tyjny renesansowyś od pd. ostrołukowy o dekoracji
renesansowej. Tabernakulum Wcienne, kamienne,
renesansowe ń533, wyk. kamieniarz Kasper Simon.
_› Żragmenty polichromii w. XVI (P) i ń758, mal.
Andrzej RadwaMski. _ Trzy ołtarze barokowe,
w głównym pos>gi ń728, rzeab. Antoni Żr>cz-
kiewiczś w nim obraz Narodzenie NPMaryi ń. poł.
w. XVIII. W kaplicy dawny ołtarzyk polowy
w kształcie tryptyku z obrazem Matki Boskiej
CzCstochowskiej, wykonany ńř4ń w Szkocji, oÝaro-
wany ńř5Ń przez cołnierzy Armii Polskiej na Za-
chodzie. Kadzielnica manierystyczn> ń624, fun-
dacji ks. Jana Augusta Rybkowicza. Łódka na
kadzidło, z tegoc czasu. Ornat z haftem w.
XVII/XVIII. Źzwon ń6ń6, odlany przez Marcina
Stełkowicza na Kazimierzu.

Kapliczka. W s>siedztwie koWcioła. ęŹrewniana w.
XIX. Wewn>trz rzeaba Matki Boskiej z Źzieci>tkiem
o charakterze ludowego baroku.
Żigura ,,Na Rozdziałowskim”. Usytuowana na kop-
cu, fundowana ń636 przez mieszczanina krakows-
kiego Andrzeja Pawlikowica z con> ZoÝ>. Wysoka
kamienna kolumna zwieMczona latarni>, w której
kamienna figurka Pieta.
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BIBLIOżRAŻIA
(wybór)

Wykaz skrótów czasopism i serii wydawniczych

Biuletyn Historii Sztuki
Biuletyn Historii Sztuki i Kultury
Biblioteka Krakowska
Żolia Historiae Artium
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
Ochrona Zabytków
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagielloMskiego. Prace z Historii Sztuki
Prace Komisji Historii Sztuki PAU
Rocznik Krakowski
Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki W Polsce

Spraw. PAU Sprawozdania z czynnoWci i posiedzeM PAU
SR `Studia Renesansowe
TżKżZ Teka żrona Konserwatorów żalicji Zachodniej
TKUiA Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN W Krakowie
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SACRźŹ ART IN THź CRACOW _IURA
(Summary)

The title of this book combines, as it were, two not quite coherent questions. On the one
hand it deals with considerations on art, and strictly on its one branch only, on the other
the observations are connected with the deÝnite territory, conÝned on account of its
geographical or geophysical properties. This fact calls for some additional explanations.
The area of the Cracow Jura, which is referred to, is a territory of exceptional values for its
landscape and from the point view of both natural science and cultural objects. It is the
object of a legal system of protection. The “jurassic Landscape Parks” created in this way
constitute a complex of a few separate territories joined together by areas “enveńoping”
them, which themselves are under protection. Those territories extend to the north-west of
Cracow, reaching the conÝnes of the present Cracow Province, and are delimited by the
River Vistula in the south and the valley of Źłubnia in the north-west.

In present times, the protection of the so-called cultural landscape, including both
works of nature and those created by man, becomes of vital importance. This demand
integrates research and instructional activities within a number of disciplines, which aims at
saving the beauty and idcntity of the region endangered by the coming changes.

The monuments of architecture and art form an essential part of the complex of values
thus conceived. Likewise, the most recent principles of the protection of monuments not
only enable us to see their isolatcd beauty but also perceivc them as widely conditioncd by
time and place. This new outlook leads to the creation of protected zones, the so-called
landscape parks.

Among the monuments of art, works of sacred art are of special signiÝcance. It is in
them that the important factor of identity, i.e. the Spiritual culture of society, is
materialized. This fact permits that branch of art to be discussed separately. Besides, the
book devoted to the sacred art in the Cracow _]ura initiates a series of publications which
are intended to make up a many-sided monograph comprising all the values of the
protected area.

ln the discussed material, the division into chapters corresponding to the basic periods
in the history of art and, within a given period, successive discussion of works of
architecture, painting, sculpture and artistic handicraft have been accepted. The discussion
is carried on until the early 2Ńth century, as it is assumed that further changes in this
domain require a view from a longer perspective of time.

At the beginning it should be stated that the art on the discussed territory does not form
an autonomous and self-contained phenomenon. It has originated and devoloped in the
orbit of the of the region of Małopolska (Little Poland), with Cracow, the former capital of
Poland, as its centre, and so it constitutes a part of a larger whole.
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When, in the ńŃth century, the first pre-Romanesque and Romanesque churches were
being erected on the rocky hill of Wawel in Cracow and the frameworks of the early Polish
state were arising, the surrounding territories remained for a long time “empty”. However,
as early as the middle of the llth century there begins the history of the Benedictine Abbey
at Tyniec on the Vistula, which is connected with the revival of the Church after the
transitory heathen reaction. Between ńŃ76 and ńŃ7ř the abbey, founded somewhat before,
was endowed by the king. About ńńŃŃ a Romanesque basilica with two aisles and three
apses, betraying Źanubian and North Italian influences, was built. A monastery with
a cloistered pleasure garden adjoined the church. Only relics of the Romanesque edifice
have survived up to the present (apses which can be seen in the basement and a wall with
a simple portal in overground parts)ś other relics are the details of stonework, mainly
elements of the biforia of the old cloister with carved capitals, etc.

An example of the Romanesque art outside Cracow is the fortiÝed church at Wysocice.
It presents the “full” programmeŚ it is aisleless, with a narrower chancel, a semicircular apse
and a fortiÝed tower in which there is a gallery for the feudal lord, partly separated from
the church interior by a wall with small windows. Some details of Romanesque art have
been preserved, of which two sculptures are of special signiÝeaneeŚ a monumental Throning
Madonna of stone in the type of the “Virgin in żlory” or “Sedes Sapientiae” and the
tympanum of the portal with the relief of Throning Christ.

Among other categories of objects of art, two illuminated books deserve mentioningŚ
the so-called Sacramental Book from Tyniec (from ca. ńŃ6Ń-ńŃ7Ń, now preserved in the
National Library in Warsaw), recognized to be a work of the Cologne school, and a much
more modest antiphonary in the convent of Premonstratensian nuns at Imbramowice,
with a Romanesque miniature (ca. mid ń3th century), recently found in the convent`s
collections.

As a matter of fact, there are no relics of the so-called “transitional” style, in spite of
many examplcs outside the Park territory. As the oldest structure of bricks of the early
żothic style may be considered the chancel of the village church at Rudawa (earlier
traditions, the church itself, however, not older than from ca. ń3ŃŃ). It is characterized by
the lack of buttresses and by the briek bond of walls typical of that phase of the style. Żrom
about the same period (ca. ń3ń2) dates the church at Sieciechowice, however the ediÝee
that has survived lacks any detail of greater value.

In ń3ř3 the building of a fairly large church at Bolechowice was undertakenś it was
founded by Wysz, bishop of Cracow. At the Ýrst stage a high buttressed chancel and
a sacristy with a net vault were built. Żurther construction, however, dragged on beyond
the żothic period. Another church, which comes already from the late żothic period, is the
well-preserved church at Raciborowice. It is characteristic of a large group or related
buildings connected with the patronage ofjan Źługosz, canon of Cracow Cathedral. Some
architectonic details typical of the Workshop collaborating with him are even called “of
Źługosz”. These are, among others, the “stepńike” decoration of portals and the
ornamenting of the bond of walls with rhombus motifs from bricks coloured to black by
long burning. None the less the church at Raciborowice is a simple aisleless building with
a vaulted chancel. The free-standing wooden belfry has a żothic stone basement.

What. is also worth notiee is the żothic reconstruction ofTyniec Abbey in the ń4th and
ń5th centuries. The church was considerably enlarged and a new monastery with żothic
cloisters as well as some other buildings on the rock were erectedś the whole was encircled
with a wall, and so the monastery became a kind of fortress. Already in the preceding
period a Premonstratensian convent had been founded at Imbramowice (northern part of
the territory under discusion), but there are no relics of Romanesque art there. In the ń4th
and ń5th centuries a żothic briek church with a convent was erected in that place, however
later (early ń8th century) it was thoroughly rebuilt in the Baroque styleś as a matter of fact
only the walls surrounding it have survived from the żothic period.
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In this place one should also pay attention to wooden churches. In historical
perspective, the wooden architecture has always appeared as an inherent element of Polish
“cultural landscape”. This is determined by abundant resources of timber, easiness of
gaining it and woodworking. It should be added that on Polish cultural territory already in
prehistoric times quoin construction prevailed and the characteristic type of Polish wooden
church very early developed. Its shape was characterized on the one hand by the
“imported” function connected with requirements of Latin liturgy and the “native” quoin
construction on the other. Unfortunately we do not know precisely what the oldest churches
looked like, .because they have not survived on account of the natural wear of timber or
original primitivcness of construction. Howcvcr, as early as the ń5th century “żothic”
churches became common which, while observing the above-mentioned principles, adopted
many details developed in the circles of professional builders and guild artisans. In such
a way a solid repeatable type of aisleless church showing some individual features arose. An
interesting phenomenon was the fact that it eontinued to be built in the ń6th century and
then also after Reformation, either as a result of “reactiońń” or because of insigniÝcant
inÞuences of new stylistic trends in the technique of wooden architecture. In plain words,
there were no models to follow in that field.

źxamples of such żothic churches are the well-preserved church at Racławice
Olkuskie (ń5ńń) and a similar one at Paczóltowice (ń5ń8-ń52Ń). In both of them rich
elements have also been preserved, among others portals in carpentry frames in various
widespread late żothic forms (so-called ogee arch and others derived from it).

When passing to the discussion of church equipment, what should be mentioned Ýrst
are the examples ofwall painting, unfortunately very scanty on our territory. The oldest of
them are fragments of paintings at Bolechowice (ca. ń4ńŃ-ń42Ń)Ś a perspectively treated
architectonic frieze, Italian in character, with coats of arms and conseeration crosses, as well
as figurative scenesŚ The CruciÝxion and St. Christopher. At Rudawa there are small relics
of paintings from the ń4th century and from ń746. Most relics of that kind can be found at
Tyniec. There, in the chapter house, remnants of two ęÝgurative cycles, and in the cloister
a painting dealing with funeral rites have been preserved. In the church itself there is
a votíve painting presenting the Procession and Adoration of the Magi, with the Ýgure of
the founder (one of the abbots), from about ń5ń2. To the most interesting paintings atś
Tyniec the image of the Madonna from Zbraslav also belongs, object of religious veneration
in the medieval Bohemia. The Tyniec copy, however, in spite of its ieonographic
faithfulness, comes from the ń7th century, which is an interesting eontribution as far as the
statement of long duration of paintings of worship is concernecl.

In the category of panel painting more monuments have been preserved. As the oldest
examples may be considered two images of Our Lady with Infant Jesus (in the type of
Hodegetria), one at Rudawa (ca. ń45Ń) and the other, slightly later, at Modlnica. They are
typical paintings devoted to the cult of the Virgin Mary. Żrom ń464 come the beautiful
paintings in the triptych at Paczółtowice. In the central panel we can see the “Madonna
with the burning bush in the background” (in the type of Apocalyptic Madonna), while on
the wings there are images of St. Barbara and St. Catherine and on the reverse the scene of
Annunciation. To the oldest paintings also belong those on the wings of the triptych at
Racławice, with the Ýgures of Holy Virgins, dating from ń473.

In the early ń6th century further valuable paintings originated, and the most
interesting that have survived are those at Zalas and still others at Racławice, such as an
almost complete triptych of the Holy Żamily, a painting showing St. John the Almsgiver, or
some wings of not extant altars. The following beautiful pictures close the list of the
examples of painting of that epochŚ a votive image of the “Sorrowful Christ” at
Paczóltowice, that of St. Catherine at Smardzewice, dated ń524, and finally an interesting
painting of the Holy Żamily at Jangrot (ńřř2 in conservation). Żrom ń526 comes
a beautiful painting showing the Madonna with Infant Jesus, which can be seen at
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Raciborowiceś it is stylistically more developed and continues the traditions of Cranach”s
circle.

There is also a considerable number of monuments of żothic sculpture. The most
beautiful Madonna from Regulice, dating from the ń4th century, is now preserved in the
National Museum in Cracow. Another, from Jangrot, can be seen in the museum in Nowy
S>cz, while the third, from about ń4ŃŃ, at Racławice. A beautiful example of this kind of art
is the Throning Madonna from the late ń4th century at Ulina Wielka, whereas the archaic
statuette of St. Nicholas at Rybna goes back to about the middle of that century.

There are also several cruciÝxes which can exemplify successive changes of style. The
oldest one can be seeńń atJangrot (as early as the ń4th century), then at Raciborowice (ca.
ń44Ń), and Ýnally a whole group of sculptures from the Ýrst quarter of the ń6th century,
connected with the circle of sculptors active after Veit Stoss. Two isolated examples can be
found at IwanowiceŚ one is a cruciÝx (style ofVeit Stoss, however from his late, Nuremberg
period) and the other a sculpture of the Madonna from the early ń6th century, which also
seems to be an isolated work and comes possibly from the Źanubian circle.

Hardly anything has been preserved of żothic sepulchral art and church equipment.
The monuments of goldsmithery, on the other hand, are represented by several interesting
objectsś for example at Nowa żóra there is an exceptionally richly ornamented chalice from
about ń5ŃŃś another relic of that kind, preserved at Raciborowice, is less remarkable.
A żothic monstrance with spiry architectonic motifs has survived at PorCba begoty, and
two interesting reliquaries can be seen at Krzeszowice and Korzkiew, the latter, dating from
the ń4th century, with the holy relics enclosed in crystal. Żrom among medieval bells, the
oldest, from ń4ř8, has been preserved at Modlnica.

- The only żothic Ýgurative embroidery has survived on a chasuble at Zalas. The oldest
textiles (Italian import) are the cope from about ń5ŃŃ at Nowa żóra and (a rarity)
fragments of a Byzantine textile from the ń5th century, ofwhich at a later period a chasuble
(now preserved at Bolechowice) was made. An interesting detail is here the recurring coat
of arms of Cardinal Zbigniew OleWnicki, then one of the most outstanding personages of the
Polish state. The textile, as can be inferred, was made for him to order, as a gift on some
special occasion.

In the history of Polish art, the period “between żothic and Baroque” is particularly
interesting. At that time signiÝcant changes were taking place. They affected culture, world
view (Renaissance and Reformation) and social-economic order (falling into disuse of
medieval structures, formation of the class of petty gentry and the so-called “Sarmatian”
trend in ways of life and culture). In such conditions art was inÝuenced, apart from
traditional currents, by inspirations of the Italian Renaissance (initiated by the court of the
kings of Jagellonian dynasty) and the Netherlandish elements (through commercial
contacts with Western źurope).

Some żothic features have survived in the church at Zielonki (ń524-ń538)ś traditional
features forined in the Middle Ages have also been preserved in the wooden churches of that
epoch, such as Modlnica (ń553) and Smardzewice (ń57ń, now transferred to Mostek). The
oldest in that region tower construction with pillars and frames, bearing the date ń54ń, has
been preserved at Rudawa.

Źuring the ń7th century several churches were built the traditional features of which
(e.g. spatial plan) intermingle with more modern ones (vaults, architectonic details).
źxamples of such churches can be seen at żiebułtów (ń6Ńń-ń6Ń4) and Korzkiew (ń623). An
echo of Renaissance domed chapels are the chapel in the castle at Pieskowa Skala and,
another, modest two-storeyed chapel annexed to the church at Rudawa (ń63Ń).

Źistinct changes may be observed in works of wood-carving, sculpture and painting.
They concerned both technology and formś ideological accents also changed as a result of
post-Tridcntine tendencies. Żinally, after the period of the influence of the Italian
Renaissance, the influence of Netherlandish art began to prevail. That influence came
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through graphic art, which both gave inspiration to painting and intitiated new trends in
ornamentation, very important in wood-carving and goldsmithery.

Renaissance wall paintings have survived at Modlnica, where an interesting “gallery”
of the ancestors of Christ, shown in the convention of Renaissance portraits, can be seen
(ń562)ś other paintings in that church, from ń622, represent the art stylistically further
developed. At Raciborowice, a cycle presenting the Passion of Christ, still in the tradition of
a medieval “narrative” framed in segments (early ń7th century), has been preservedś similar
paintings at Racławice (Ýrst half of that centuary) are more schematic but richer
thematically.

Starting from the late ń6th century images of cult begin to spread in great numbersś
for the most part they are modernized copies of the image of “Santa Maria of the Snow”,
object of worship in the basilica of Santa Maria Maggiore in Rome. The cult of those
images was connected with the Turkish menace in źurope in that time, and that type of
image (besides the one of Our Lady of CzCstochowa) was recommended by Church
authorities. On the discussed territory, “Polish” images of Santa Maria of the Snow have
been preserved at Imbramowice, Korzkiew, Morawica and Skała, and their replicas were
also made later. The type of Our Lady of CzCstochowa is represented by the paintings at
żiebułtów and Wysocice, while those at Zadroce and Iwanowice belong, as stated by
A. Isebrandt, to the Netherlandish type.

A monument of art unique of its kind is the stone retable from about ń53Ń, removed
from Cracow Cathedral and since the ń7th century kept in an inconspicuous chapel at
Bodzów, transferred there by the chapel”s founder, Cathedral canon, Żather Purzycki. The
retable, in the style of the Italian Renaissance, had been built most proably in connection
with works at the decoration of the interior of the Sigismundus Chapel in Cracow
Cathedral. Italian influences betrays, among others, the painting presenting St. Anne with
Mary and Infant Jesus at Imbramowice, and the picture of the Adoration of the Magi at
Krzeszowice (ń5ř6) is a work of an Italian painter, Santi di Tito.

After ń6ŃŃ altar retables almost exclusively adopt the form of aediculae with
architectonic structures. It is ornamentation that plays here a special role, at Ýrst with
“Ýtting” śänd then “cartilage” (“auricle”) motifsś both these forms are of Netherlandish
provenance. The best examples are the altars at Wysocice (late ń6th century), Paczółtowice
(ca. ń6ŃŃ) and Iwanowice (ń62Ń8), all of them very well preserved, with original paintings
partly showing still conservative technology and iconography which pursues żothic
traditions.

In sepulchral art, sculptures of reclining human Ýgures (the so-called “Sansovino
pose”) begin to prevail under Italian influence. The examples areŚ the monument of
Sebastian Lubomirski at Krzeszowice (of a high standard, transferred there from another
place), a monument at Racławice and that in the castle chapel at Pieskowa Skałaś however,
all of them are rather late, only from the ń7th century. Other sepulchral objects are
represented by fairly modest tablets with reliefs showing deceased persons (the best one at
Modlnica) and numerous tablets with inscriptions.

Starting from the late ń6th century Cracow goldsmithery, which furnishes the territory
under discussion with its articles, has its most successful period of development. There
appears a technique called repoussé work, bringing new shapes and rich ornamentation,
also deriving mainly from Netherlandish models. A great many of chalices are made which
may be reckoned among the specimens of high artistic rank. The forms of monstrances also
changeŚ The type of the “gloria” with rays becomes common and Ýgurative casts over the
“nodus” or on the “arms” are very frequent. Liturgical vestments also undergo transform-
ations. The last Ýgurative embroideries are those on the chasuble commissioned by the
Zbaraski family, preserved at Bielany, or fragmentarily preserved Ýgurative relief em-
broideries at Liszki. Now most frequent types become symmetrical Ýoral embroideries made
with the use of metal threads, and soon afterwards multicoloured flat floral embroideries
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also appear. The best examples from that period are the chasubles at Przeginia and Nowa
żóra. This trend will be continued in the Baroque art.

In the principal foundation enterprises, Baroque emerges as early as before the middle
of the ń7th century, when outside Cracow and its closest environs old tendencies still
intermingle with the new ones. As early as ń6Ń5 the creation of a hermitage of Camaldolese
Żathers takes place at Bielany near Cracow, common foundation of Mikołaj Wolski,
castellan of Wojnicz, and Sebastian Lubomirski. The architect who built a monumental
church there was an Italian, Andrea Spezza, active before and afterwards in Bohemia. The
church continues the type of the Roman church Źel żesu, but it has no transeptś its
monumental façade instead has been widened by two prominent towers. The vaulted
interior is segmented by pilasters. Interesting elements of the chapels are stucco works by
żiovanni Żalconi and paintings by Tommaso Źolabella and his collaborators, P. Brygierski
and _]. Proszowski.

The second great foundation of the Baroque period is the Carmelite monastery at
Czerna, erected at the expense of Agnieszka Żirlej, née TCczyMska, wife of Cracow voivode.
It is situated on the slopes of the valley of a stream, called the stream of St. źlijah. lt
comprises a church, a monastery, farm-houses, remnants of a hermitage and of a bridge
which linked both parts of a vast area surrounded by the wall of the the so-called “great
enclosure”. The years of the erection were mainly those between ń62ř and ń633, whereas
the equipment lasted for a somewhat longer time. The church, basedion the plan of the
żreek cross, has been enclosed by the square of the monastery building with four inner
gardens. Itsiarchitectonic and implement equipment is uniform and characteristic because
of the use, both for details and for inner decoration, of black marble from the nearby
quarries, which for some time belonged to the monastery. Products of black marble spread
during nearly two hundred years within a wider reach and began to play a considerable
role in the art of Polish Baroque. Portals, altars, baptismal fonts, monuments, gravestones
and other objects were made of it, which sometimes as already accomplished products
_ were exported even to distant places. Źuring the workshop”s activity Italian stonemasons
also worked there, and to the best known Polish ones belonged Adam Negowicz and
memebrs of the Zielaski family.

The third Baroque monastery complex was erected at Alwernia, founded by Krzysztof
KoryciMski, castellan ofWojnicz. The foundation took place in l6l6, but the erection began
in ń63Ń and was completed as late as the end of the century. The church is comparatively
modest, on the plan of a crossś originally it had no tower (the present one dates from the
late ńřth century).

What is also worth mentioning is the complex of buildings erected on a craggy rock at
żrodzisko. In the early Middle Ages there was a fortiÝed castle in that place, built by
Prince Henry “the Bearded”ś in the ń3th century a convent of Poor Clares was settled there,
but afterwards it was transferred to Cracow. On the initiative of Żather Sebastian Piskorski,
Profesor of Cracow Academy, a complex dedicated to indulgence practices was created on
the remnants of the old buildings. It comprised a small Baroque church enclosed by a wall
with statues, a hermitage. and a grotto-chapel. The founder, who was an educated and
travelled man, transplanted there some “Roman inspirations”, in which echoes of Bernini”s
art can be traced. In the interior decoration of the church effects of illusionistic perspective
were applied and even a sculptured obelisk supported by an elephant was put as an
imitation of the famous sculpture on Piazza sopra Minerva in Rome. Among the minor
Baroque churches, the chapel at Jerzmanowice deserves attentionś it was built in ń6ř6 as
a votive monument by jan SroezyMski, participant of the campaign which had relieved
Vienna from the besieging Turks (ń683). It is characterized by a simple façade maintained
in the style of the epoch.

Źuring the ń7th and ń8th centuries the Benedictine monastery at Tyniec assumed
a Baroque Shape. Its former żothic architecture was almost completely effaced. The
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interior also obtained new decorations and equipment. Unfortunately a heavy blow for the
abbey was its ruin after ń83ń. As a result of a fire the lofty Baroque coverings on the towers
were devastated as well.

Another great reconstruction in the Baroque style took place in the Premonstratensian
complex at Imbramowice, Between ń7ńń and ń72ń, on the initiative of the abbess Zofia
żrot and Bishop Kazimierz ŁubieMski, it was thoroughly rebuilt. źxperienced artists were
engaged in that workŚ Cracow architect Kacper Bacanka (educated in Rome), painter
Wilelm (Wilhelm) “the Italian”, who worked with his daughter, and sculptor Antoni
Żr>czkiewicz. The church is aislelessś during its erection the walls of the former żothic
church were utilized. It received rich interior architecture, vaults, orders of columns and
pilasters, and above all it was decorated with excellent paintings and equipped with
interesting outfit. The whole group of buildings belonging to the convent (the chaplain”s
house, farm buildings, the gate, etc.) also underwent transformations. In the same locality
a parish church in the style of the period was also built in ń732-ń736.

At the same time a Baroque church, interesting from the architectonic point of view,
was erected at Minoga. Its particularly characteristic feature is the extended concave façade
between two towers. The last remarkable Baroque church is that built in ń743-ń748 at
Morawica on the remnants of the medieval castle of the Toporczyk-TCczyMski family. It is
a work of Żrancesco Placidi, architect active at that time in Cracow. The comparatively
large church has no towers and its interior decorations as well as the outÝt, planned by the
builder himself, are stylistically consistent. Other churches of the late Baroque period, at
Tenczynek (ń728-ń742), PorCba begoty (ń747-ń75Ń), Skała (rebuilt in ń737 and ń763) and
S>spów (ń76Ń), are more modest.The examples of small architecture (from before ń783) in
the neighbourhood of the żothic church at Rudawa are also very attractive.

In wooden architecture tendencies to depart from the traditional type formed in the
Middle Ages eventually appeared in the ń8th century. That type had already occasionally
assumed some Baroque traits (decorated tower coverings, seeming barrel vaults, etc.) but in
the ń8th century this trend became enriched, and so it was the inner equipment of the
church that began to determine strongly its stylistic character. In ń745 the church at
Iwanowice was builtś it combines traditional features with Baroque. The interior is covered
with a barrel vault, the details exhibit some Baroque traits, and the façade is extended by
two annexed towers. In the ń8th century many free-standing wooden belfries appeared,
which constitute picturesque architectonic accents. They can be seen at Sieciechowice (ca.
midl8th century), Skała (ń765), Zalas (ń77Ń), S>spów (ń76Ń) and Nowa żóra (ń778).

Passing on to the discussion of the monuments of Baroque fine arts, one should mention
once again the interior decoration at lmbramowice. The wall paintings of that church,
harmonizing with architecture, distinguish themselves by “verve”, the use of illusion and
are rich thematicallyŚ beside great scencs presenting the apotheosis of Christ, the Holy
Virgin and St. Norbert, author of the rule, there can be seen events from the history of
Polish Premonstratensian cloisters.

Similar transformations concern easel paintingś from that time on it is already oil
painting on Canvas, inspired by the art of the West and South and the graphic art, mainly
of Netherlandish origin. On such a background, however, paintings of older type continue
to be created, which concerns chieÞy images dedicated to cult.

Some of the works, however, come from import. Here belongs the picture of Christ “źcce
Homo” at Alwernia, which ñ according to tradition _ originated in Constantinople and came
to Poland through Vienna and Košice. It is not, however, an outstanding work. On the contrary,
the “Madonna in żarland” at Imbramowice, work ofjan Brueghel the Older, represents indeed
ā high standard. It is not known in what way the convent entered into possession of that splendid
paintingś maybe it was a gift of Bishop ŁubieMski, the convent”s benefactor.

Among the leading local painters those who belonged to the circle of Tommaso
Źolabella were particularly distinguished. Their art in a considerable measure “transfers”
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the depicted historical events into the scenery contemporary to them, full of trifling details,
with accents of “Sarmatian” painting (ardently following old Polish traditions). A .work of
Źolabella himself is the picture of St. źlijah at Czerna as well as the cycles of paintings at
Bielany. This trend is also represented by the cycle “History of Tyniec” in the church of the
Tyniec Abbey. Of the works ascribed to deÝnite painters, the “CruciÝxion” by jan
Trycjusz, painter at the court of King john III Sobieski, deserves special attention. Some
altar paintings at Imbramowice painted by the above-mentioned Wilelm and then by his
daughter are also of considerable value.

In the church at Zalas there are two interesting, though anonymous paintings
presenting St. Magdalen, patroness of the churchś some others can be seen at Czerna and
Zielonki. Two icons, the “Hodegetria” at Ulina Wielka (ń7th century P) and the
Latin-Byzantine “Mater Misericordiae” (Pokrov), preserved in the collections of the
monastery at Czerna (ń7th-ń8th centuries), are also very interesting.

A separate category presents portrait painting. The best portraits are those of the
founders of monasteriesŚ a portrait ofjan Wolski at Bielany (painted by the monk, Żather
Wenanty from Subiaco) and three portraits ofAgnieszka Żirlej, founder of the monastery at
Czerna. In the ęlatter place there is also a gallery of the founders of the order and monks of
meritś however, the paintings are of unequal artistic value. Of the portraits of the so-called
“Sarmatian” type two deserve mentioningŚ the portrait of Żather Wojciech Purzycki at
Rudawa and that of Żatherjan żrzybowski at żiebułtów (ń7th century), both presented in
the traditional, however realistic manner. Portraits on metal plates are best represented at
Sanka and Alwernia, where they are connected with epitaph tablets and tombstones.

Altar retables of the late Baroque are more developed spatially, but there is also
another kind of retables, deprived of architectonic structures and reduced to ornamental
frames. Ornamentation continues to play an important role, it undergoes, however,
successive changesŚ from the manneristic cartilage ornament already mentioned (which
lasted beyond the middle of the ń7th century), through the “acanthus spinosus” (ca. ń7ŃŃ)
and the so-called régence style (ca. ń72Ń-ń74Ń), until the Rococo with so characteristic
motifs of rocailles and gratings. Numerous altars and implements from all those phases have
survivedś they are of various artistic value, ranging from specimens of stylistic perfection
and high standard of execution (Czerna, Tyniec, Morawica) to primitive ones. The activity
ofworkshops producing articles of black marble, which prevails in sepulchral objects, is also
continued.

Until the early ń8th century the goldsmithery of the Baroque period maintained its
high level. The most precious monstrances can be found at Czerna (from Augsburg?) and
particularly at Bielany (from ń6ř6)ś those at Imbramowice and Minoga (both from the Ýrst
quarter of the ń7th century, with cast statuettes under the “gloria”) are also attractive.
About 3Ń Baroque chalices and a number of reliquaries have been preserved (particularly
interesting examples at Bielany and Ibramowice). One should add that in the ń7th century
there began to spread a typical Polish custom to adorn images of cult with silver robes made
with repoussé technique, crowns and other ornaments. In spite of frequent requisitions
(performed mainly by Austrian occupant authorities), a considerable number of such robes
have survived up to the present, among others on the images at Rybna, Liszki, Czernichów,
Przeginia, Korzkiew, Racławice, Regulice and Zalas. They constitute speciÝc, ingenious
and stirring artistic “contexts” to the interiors of the churches. Starting from the second
quarter of the ń8th century, however, a distinct regress in articles of goldsmithery can be
observed.

Some dozen bells of the Baroque period are still extant. Three of them, particularly
precious and richly decorated, are works of the bell-founder Baltazar Roszkiewicz from
Piotrkówś the most beautiful one (from ń767) can be seen at Rudawa.

In the early ń8th century multicoloured embroideries with floral designs, so-called
“PŃlish”, adorning liturgical vestmentsbecome very popular.. T_here are also many tex-tiles,
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Rudawa and that of Żatherjan żrzybowski at żiebułtów (ń7th century), both presented in
the traditional, however realistic manner. Portraits on metal plates are best represented at
Sanka and Alwernia, where they are connected with epitaph tablets and tombstones.
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interesting examples at Bielany and Ibramowice). One should add that in the ń7th century
there began to spread a typical Polish custom to adorn images of cult with silver robes made
with repoussé technique, crowns and other ornaments. In spite of frequent requisitions
(performed mainly by Austrian occupant authorities), a considerable number of such robes
have survived up to the present, among others on the images at Rybna, Liszki, Czernichów,
Przeginia, Korzkiew, Racławice, Regulice and Zalas. They constitute speciÝc, ingenious
and stirring artistic “contexts” to the interiors of the churches. Starting from the second
quarter of the ń8th century, however, a distinct regress in articles of goldsmithery can be
observed.

Some dozen bells of the Baroque period are still extant. Three of them, particularly
precious and richly decorated, are works of the bell-founder Baltazar Roszkiewicz from
Piotrkówś the most beautiful one (from ń767) can be seen at Rudawa.

In the early ń8th century multicoloured embroideries with floral designs, so-called
“PŃlish”, adorning liturgical vestmentsbecome very popular.. There are also many tex-tiles,



for the most part imported, even from Żrance, with small floral motifs or Chinese patterns
(in vogue at that time). The best example of an appliqué work is a set of vestments (a
chasuble and a pair of dalmatics) from ń777 at Imbramowice, whereas rare specimens
indeed are, in the same Church, embroidered festive curtains for entrances and altar
antependia with architectonic and floral motifs and even with figures of angels, mostly
dating from ca. ń7ń3. Those unusual decorations originated thanks to the endeavours of the
aforementioned abbess Zofia żrot and Bishop Kazimierz ŁubieMski, which can be testiÝed
by their coats of arms placed on the textiles. ę

The next turning point in the history of sacred art on the discussed territory was
determined by political events connected with the fall of Poland as an independent state at
the end of the ń8th century, partitions of the country, wars and impoverishment. This was
accompanied by changes of Church organization forced by the invaders. In consequence,
after successive changes, a political frontier was even traced out through the small territory
in question and new borders of the diocese were establishedś the southern part of that
territory for some time entered into the short-lived region of the Independent City of
Cracow. Such was the background of successive transformations in the domain which isą the
object of the present discussion.

Classicism is here but sparingly represented. Only two churches were built in that
styleŚ at Jangrot in ń822 and at Jerzmanowice between ń827 and ń83Ń. Chief stylistic
accents of those churches are their façades segmented by pilasters, frames and pseudo-
rustication and surmounted by triangular frontons. No remarkable details of interior
decoration appeared in that style. The most characteristic one is the monument to
Aleksander and Urszula Szembek at Alwernia (after ń8Ń6) with the motif of an obelisk and
an allegorical Ýgure of alabaster.

After ń823 a peculiar church, founded by the Potocki family, was erected at
Krzeszowice. Its designer was the known Prussian architect Karl Żriedrich Schinkel. This is
one of the earliest Neo-żothic realizations, dating from the phase when stylistic elements
Romantic in type were as if superimposed independently of the buildingęs structure, so
essential for żothic architecture. In the Church at Krzeszowice particular emphasis has
been laid on the flat stone façade with three arcades in the shape of pointed arches, above
which a large round tracery rose window has been placed. The façade is adorned with
statues made by the sculptor Żerdinand Kuhn.

After the middle of the ńřth century successive churches in new styles began to appear,
among which Neo-żothic ones soon prevailed, particularly when that style was recognized
as “ecclesiastical”. And so, while the Church at Liszki (ń873) bears Neo-Romanesque
features, and the żothic features of the Church at Biały KoWciół (ń877) are only superÝcial,
other churches, corresponding rather to the principles of the conventional and academic
Neo-żothic, are those at Regulice (ń885-ń887), Nowa żóra (ń885-ń8ř5) and Zalas
(ńřŃ5-ńřńŃ)ś still more simpliÝed ones can be seen at Przeginia (ńřŃ4) or Zadroce (ńřŃř). It
is worth mentioning that, following the patriotic trend, attempts were made at that time to
propagate Neo-żothic churches as “answering Polish historical traditions” and picturesque
Neo-żothic conceptions were even called “the Vistula Style” (architect Jan Sas-Zubrzycki).
The last example of Such a “style” is the church at Sułoszowa (completed as late as the
thirties of the present century). The authors of its project were the above-mentioned Jan
Sas-Zubrzycki and an architect from Warsaw, Stefan Szyller. At the turn of the ńřth
century even some older churches (Alwernia, Bolechowice, Czernichów, PorCba Zegoty)
were extended in Neo-żothic or eclectic Character.

The decorative art of the new style is characterized by schematicism and artisans”
mediocrity. Painting, on the other hand, presents itself much better. What deserves special
attention is the picture “Adoration of the Virgin Mary” at Krzeszowice, work of a Viennese
painter Leopold Kupelwieser, which shows afiinity with the paintings of the “Nazarene”
group. Cracow painters instead, such as Michał Stachowicz (ń768-ń825), Wojciech źliasz
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(ń8ń4-ńřŃ4) and some others, Contemporary with them, authors of many altar paintings,
oscillate betwen the tradition of guild painting and academicism promulgated in the milieu
of Cracow Academy of Żine Arts.

Żinally, what should also be mentioned are the smallest wayside shrines and crosses,
scattered in the landscape, which intimately join the spiritual Culture of the widest Classes of
society with the forms of their artistic expression. Such objects of sacred art have existed
here since time immemorial. At Ýrst they had been founded by the upper class, but in the
course of time the initiative was taken over by common people and the field of their creative
activity became folk art Þourishing on that territory.

The oldest shrines are from the ń7th century. So are high marble columns, sometimes
adorned with engraved Passion scencs, characteristic of the discussed region. In the ń8th
century instead stone statues were made, for the most part dedicated to St. John Nepomuk,
patron saint of waters, bridges, protecting from Þood disasters, hailstorms and droughts, so
dangerous to farmers. Such statues were chieÞy made by trained stonemasons.

Interior decorations of the shrines in the shape of small houses and the smallest forms
such as the “case”-shrines placed on outside house-walls, poles or trees are the domain of
self-made folk artists. Their work is a genuine Polish cultural phenomenon. Many examples
of that kind of art have been preserved up to the present time, however their number is
decreasing, superseded by modern devotional production.

The last and as it were timeless group constitute simple wooden crossesŚ wayside
crosses, cemetery crosses and those put on the occasions of evangelistic missions. Older
crosses, damaged after a lapse of years, are oftenę replaced with new ones. Some earlier
specimens are adorned with folk sculptures of the Saviour, sometimes with Our Lady of
Sorrows and St. John. All those wooden or metal crosses, put in secluded places, on crags
and Jurassic island mountains are tokens of the millenial descent and cultural afÝliation of
that country.

Translated by Stanisław Twaróg
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I. Opactwo benedyktyMskie w TyMcu. Widok od strony Wisły
Benedictine Abbey at Tyniec. View from the River Vistula



ńń. Klasztor kamedułów na Bielanach. ŹojWcic do furty klasztorncj i koWcioła
Camaldolese monastery at Bielany. The way leading to the cloister gate and the church
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III. Klasztor kamedułów na Bielanach. Widok spoza murów klauzury na koWciół i domki eremitów
(łamaldolese monastery at Bit-ęlanv. View of the cliurch and lńernńits` ‹ęottag‹ęs from behind the. walls of the enclosure



IV. Klasztor karmelitów bosych w Czernej. Widok od południa
Monastery of Źiscalced Carmelite Żriars at Czerna. View from the south
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V. Czerna. Wjazd w obrCb tzw. małej klauzury ujCty marmurowym portalem
Czerna. źntrance into the so-called small enclosure framed in a marble portal



Vń. KoWciół parafialny w Rudawie. Widok od strony prezbiterium wzniesionego około ń3ŃŃ r
Parish church at Rudawa. View of the chancel erected about ń3ŃŃ



VII. KoWciół parafialny w Modlnicy, zbudowany w ń553 r. Widok od południowego wschodu
Parish church at Modlnica built in ń553. View from the south-east



VIII. KoWciół parafialny w Paczółtowicach, zbudowany w latach ń5ń8-2Ń, wieca z XVIII w.
Parish church at Paczółtowice built in ń5ń8-ń52Ń, tower from the ń8th century



IX. KoWciół parafialny w Iwanowicach z ń745 r. Widok na fasadC wiecow>
Parish church at Iwanowice from ń745. View of the tower façade



X. KoWciół paraÝalny w S>spowie Z ń76Ń r., wzniesiony na skalistym urwisku
Parish church at S>spów from ń76Ń, built on a craggy rock



XI. KoWciółek dawniej szpitalny w Jerzmanowicach „Na żoWciMcu” z ń6ř6 r., fundacja wotywna uczestnika Odsieczy
WiedeMskiej

Church at Jerzmanowice (former hospital church), called “By the Roadside”, from ń6ř6ś votive foundation ofa participant
in the relief of Vienna
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XII. Brama wjazdowa wiod>ca w obrCb kompleksu klasztornego norbertanek w Imbramowicach, zbudowana w ń78Ń r.
źntrance gate, built in ń78Ń, leading into the prcmises of the convent of Premonstratensian nuns at lmbramowice



XIII. Barokowy portalik i obelisk na rzeabie słonia z ń686 r. w zespole koWciółka i pustelni w żrodzisku koło Skały
Baroque portal and obelisk on a sculptured elephant from ń686 in the complex of the church and hermitage at żrodzisko

near Skała
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XIV. Matka Boska Modlnicka, gotycki obraz z ok. ń46Ń-7Ń r. w koWciele paraÝalnym w Modlnicy
The Virgin Mary of Modlnica, żothic painting from ca. ń46Ń-ń47Ń in the parish church at Modlnica



XV. Madonna Apokaliptyczna na tle krzewu gorej>cego, gotycki obraz z ok. ń46Ń-7Ń r. w koWciele parafialnym
w Paczółtowicach

Apoealyptic Madonna with the burning bush in the background, żothic painting from ca. ń46Ń-ń47Ń in the parish church at
Paczółtowice



XVI. Obraz wotywny z Chrystusem Żrasobliwym w otoczeniu Matki Boskiej Bolesnej i WwiCtych z pocz>tku XVI w.
w koWciele parafialnym w Paczółtowicach

Votive painting from the early ń6th century presenting the Sorrowful Christ with Mater Źolorosa and the Saints in the parish
church at Paczółtowice



XVII. Źorota i Barbara, kwatera dawnego poliptyku z około połowy XVI w. w koWciele paraÝalnym w Racławicach
Olkuskich

St. Źorothea and St. Barbara, panel of the former polyptych from ea. mid ń6th century in the parish church at Racławice
Olkuskie



XVIII. Matka Boska z Źzieci>tkiem w typie Madonny Zbracławskiej, malowidło Wcienne z XVII w. oparte o pierwowzór
gotycki w dawnym kapitularzu Opactwa Tynieckiego

The Holy Virgin with Infant Jesus in the type of Zbraclav Madonna, mural painting from the ń7th century based on żothic
original in the former chapter house of Tyniec Abbey



XIX. Obraz Matki Boskiej z Źzieci>tkiem z ń526 r. w koWciele parafialnym W Raciborowicach
The Holy Virgin with Infant Jesus, painting from ń526 in the parish church at Raciborowice



XX. CzCWć Wrodkowa renesansowego ołtarza Ww. Źoroty z Katedry Wawelskiej sprzed ń53Ń r., od XVII w. w wiejskiej kaplicy
ę w Bodzowie

Middle part of the Renaissance altar of St. Źorothea from Cracow Cathedral (before ń53Ń), since the ń7th century in the
village chapel at Bodzów
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XXI. ,,Madonna w girlandzie”, obraz Jana Brueghela St. sprzed ń624 r. w klasztorze norbertanek w Imbramowicach
“Madonna in żarland”, painting by Jan Brueghel the Older from before ń624 in the Premonstratensian convent at

Imbramowice



XXII. Obraz Ww. Agnieszki z ń627 r. w ołtarzu bocznym koWcioła paraÝalnego w Iwanowicach
St. Agnes, painting from ń627 in a side altar of the parish church at Iwanowice



XXIII. Pócnogotycki krucyiiks z pocz>tku XVI w. w ołtarzu głównym koWcioła paraÝalnego w Iwanowicach
Late żothic cruciÝx from the early ń6th century in the high altar of the parish church at Iwanowice



XXIV. żotycki naft tiguralny ze scen> Koronacji Matki Boskiej i postaciami WwiCtych z około ń5ŃŃ r. na ornacie w koWciele
parafialnym w Zalasie

żothic Ýgurative embroidery with the scene of the Coronation of the Virgin Mary and Ýgures of saints, from ca. ń5ŃŃ, on
a chasuble in the parish church at Zalas
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ń. Opactwo benedyktynów W TyMcu, widok od południa. ZdjCcie lotnicze z ok. ńř3Ń r
Benedictine Abbey at Tyniec, view from the South. Aerial photograph from ca. ńř3Ń
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2. Widok Opactwa Tynieckiego z ok. ń83Ń r. LitograÝa wg rysunku Jana Nepomucena żłowackiego
View of Tyniec Abbey in ca. ń83Ń. Lithograph after a drawing by Jan Nepomucen żłowacki
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3-4. żłowice blicnie z przearoczy romaMskiego wirydarza z ok. ńńŃŃ r., obecnie W lapidarium klasztornym w TyMcu
Twin capitals from the “open-Works” of a Romanesque viridarium, now in the collection of stone monuments in Tyniec

monastery
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5. Wspornik z głow> kobiec> W s yiz .] -,
ńę d (after ń25ř) in the collection of stone monuments in Tyniec monasteryConsole with a woman`s head with a sty izc crown
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6 KoWclół romaMskl w Wysocńca‹h z XII/XIII w., widok od południowego zachodu
Romanesque church at Wysouce from the ń2th-ń3th centuries, view from the south-west
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7. Madonna na Majestacie, romaMska rzeaba Tronuj>cej
Matki Boskiej Z Źzieci>tkiem z pocz. XIII W., ponad apsyd>
koWcioła W Wysocicach
Madonna in żlory, Romanesque sculpture of the Throning
Madonna with Infant Jesus from the early ń3th century
above_the apse of the church at Wysocice
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8. Tympanon portalu w Wysocicach z płaskorzeabami Tronuj>cego Chrystusa, scen> Bocego Narodzenia i adoruj>cymi
postaciami z pocz. XIII w.

Tympanum of the portal at Wysocice with the reliefs presenting the Throning Christ and the scene of Nativity with adoring
Ýgures from the early ń3th century
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ńń. KoWciół paraÝalny W Raciborowicach z 2. poł. XV W., Widok od północnego wschodu
Parish church at Raciborowice from the 2nd half of the ń5th century, view from the north-east
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ń2-ń4. Źetale kamieniarskie koWcioła w RaciborowicachŚ portal zachodni w obramieniu „schodowatym” i zworniki
sklepienne z herbami Krakowskiej Kapituły Katedralnej ijana Źługosza

Źetails of stonework of the church at RaciborowiceŚ western portal with “stepńike” frame and keystones of the Vault with coats
of arms of Cracow Cathedral Chapter and _Ian Źługosz
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na stronie obokŚ
ń5. żotyckie malowidła Wcienne W Boleehowic.aeh z ok. ń4ńŃ-2Ń ń*.Ś fryz heraldyezny i krzyce konsekraeyjne

żothic wall paińńtińńgs at Bolechowice from ea. ń4ńŃ-ń42ŃŚ lieraldie fricze and eońńseeration crosses

ń6. Relikty gotyckiego fryzu podstropowego o motywie rozet z XV/XVI w. z dawnego kapitularza Opactwa Tynieckiego,
zachowane ponad póańńiejsęz.yńni sklepieniami

Relics of the żothic frieze under the ceiling with the motif of rosettes from the turn of the ń5th century in the former chapter
house of Tyniec Abbey, preserved above the later vaults

ĄęŃf»fŚńań2ń<ęf`-ę
ń7. Ambona o gotyckiej dekoracji snycerskiej z ok. ń5ŃŃ r. W koWciele W Wysocicach
Pulpit with żothic Wood-earving cleeoration from ea. ń5ŃŃ in the church at Wysocice

ń8. żotyckie drzwi zakrystyjne Z herbami z XIV/XV w. w koWciele w Bolechowicach
żothicą sacristy door with coats of arms from the turn of the ń4th (telltury in the church al Boleeliowice
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ńř. żotycki obraz Matki Boskiej z Źzieci>tkiem W Rudawie z ok. ń45Ń ńą.
The Virgin Mary with Infant Jesus, żothic painting from ca. ń45Ń at Rudawa
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2Ń. żotycki obraz Ww. Pawła z ok. ń46Ń r., malarz _Ian z Nysy, z koWcioła w Naramie (zaginiony)
2Ń. St. Paul, żothic painting by _Ian of Nysa from ca. ń46Ń (now lost)
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2ń. Katarzyna i Barbara, malowidła na awersach skrzydeł tryptyku w Paczółtowicach z ok. ń46Ń-7Ń r.
St. Catherine and St. Barbara, paintings on the front sides of the wings of the triptych at Paczółtowiec from ca. ń4-6Ń-ń47Ń
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22. Zwiastowanie, malowidło na rewersach skrzydeł tryptyku w Paczółtowicach z ok. ń4-6Ń-7Ń r.
Annunciation, painting on the back sides of the wings of the triptych at Paczółtowiee from ea. ńęfń~6Ń~l4~7Ń
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25. Vw. Jan jałmucnik, zwieMczenie dawnego tryptyku
w Racławicach Olkuskich z pocz. XVI w.
St. john the Almsgiver, top of the triptych

at Racławice Olkuskie from the early ń6th century

23-24. Obrazy Stanisława Bpa (P) i źdmunda (lub Sebastiana), kwatery dawnego tryptyku w Zalasie z pocz. XVI w.
St. Stanislaus the Bishop (?) and St. źdmund (or Sebastian), paintings on the panels of the former triptych at Zalas from the

early ń6th century
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27. żotycki krucyÝks 2 koMca XIV w. W koWciele paraÝalnym w jangroczic
żothic cruciÝx from the lateŚ ń4th century in the parish church at jangrot
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28. Rzeaba Matki Boskiej z Źzieci>tkiem z 3. ćw. XIV w.., pochodz>ca z koWcioła w Regulicach,
obecnie w Muzeum Narodowy-m w Krakowie

The Holy Virgin with Infant Jesus, sculpture ęfrom the 3rd quarter of the ń4.th century from the
-church at Regulice, at present preserved in the National Museum .in Cracow
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2ř. żotycki krucyÝks z ok. ń4-4Ń r., pochodz>cy z Źomu Mansjonarzy
w Krakowie, w ołtarzu głównym koWcioła w Raciborowicach
żothic cruciÝx from ca. ń44Ń coming from a building (not extant) on the
Hill of Wawel in Cracow, now in the high altar of the church at
Raciborowice

.ę_vs\.J., ń ,

3Ń. Rzeaba Ww. Mikołaja z 3. ćw. XIV w. w koWciele w Rybnej
St. Nicholas, sculpture from the 3rd quarter of the ń4-th century in the church at Rybna
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3l. Rzeaba Tronuj>cej Matki Boskiej z Źzieci>tkiem z ok. l4-ŃŃ r. w koWciele parafialnym W Ulinie Wielkiej

Throning Madonnna with Infant Jesus, scuplture from ca. ń4ŃŃ in the parish church at Ulina Wielka Photograph
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32-33. Zaginione rzeaby gotyckie zjerzmanowicŚ Matka Boska Bolesna z ok. ń47Ń r. i Chrystus Zmartwychwstały z pocz. XVI w.
Lost żothic scul-ptures from _jerzmano-wiceŚ Our Lady of Sorrows (ca. ń47Ń) and the Risen Christ (early ń6th century)
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37. Póanogo-tyckie rzeaby z dawnego -ołtarza w Iwanowicach z pocz. XVI w.Ś Matka Boska z ęŹzieci>tkiem i ss Katarzyna
i Barbara (dwie ostatnie obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie)

Late żothic sculptures from the -former aęltar at Iwanowice (early ęń6th century)Ś The Holy Virgin with Infant esus,
St. Catherine and St. Bar-bara (the -last two now preserved in the National Museum in Cracow

Ä
iIę

ÍQ \
Ż ęL
I Ü

na .sętrŃnie pŃƒ›r.zedńz¿C7`, .rz dołuŚ
34ę-36. Póaliogotyckie rzeaby z pocz. XVI w.Ś Matka Boska Bolesna ęi Ww. J-an
ęźwangelista z żrupy Ukrzycowariia w Racławicach Olkuskich i -Chrystus
Z„martwychwsta`ły w Zalasie
-La-te żothic ęsculptures -from the early `lę6th centuryŚ Our Lady ofSorrows -and St.
john the źvangelist from the ąCruęcifixion żroup »at Racławice Olkuskie and the
Rąise“n Christ at Zalas

po pńęawCś`.ę
38- Póanogotyeka rzeaba Ww. Krzysztofa z ok. l-5ŃŃ r. w koWciele w ęIwanowicach
St. Christopher, late żothic sculpture from ca. ęń5ŃŃ in the church a ąIwanowice
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3ř-4l. Zabytki złotnictwa gotyckiegoŚ monstrancja z koMca XV w. w PorCbie begoty, relikwiarzyk z koMca XIV w.
w Korzkwi i kielich z ok. ń5ŃŃ r. w Nowej żórze

źxamples of żothic goldsmitheryŚ a monstrance from the late ń5th century at PorCba begoty, a reliquary from the late ń4th
century at Korzkiew and a chalice from ca. ń5ŃŃ at Nowa żóra
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42. Płyta nagrobna Zuzanny SzafraMcowej (zm. ń5Ńń), dawniej w koWciele w Sułoszowej, obecnie nie zachowana
Ledger on the tomb of Zuzanna Szafraniec (d. ń5Ńń), formerly in the church at Sułoszowa, not preserved

43. Żragment tkaniny bizantyMskiej z XV w. z herbem ŹCbno, zapewne kard. Zbigniewa OleWnickiego, wtórnie wykorzystany
na ornacie z XVII w. w koWciele w Bolechowicach

Żragment of a Byzantine textile from the ń5th century with the coat of arms “ŹCbno” (most probably Cardinal Zbigniew
OleWnickfs), utilized on the ń8th~century chasuble preserved in the church at Bolechowice
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44. żotyoki ękoWciół drewniany z ›ń5lń T.. ę-w Racławicach ÍOąl`kuskich
(Ÿłoth-iv wooden -church from ęń5ńń -at Racław-ice Olkuskie

na s`tmnę¿e obok u góryę

45-46. ęCiesielskie =-detale -goętyc`kŠiego koWcioła -Ćię-n=Śwn-ianego ęw ęRacławicach OlkuskichŚ ostrołukowy .porët-al poęłud.niowy oraz
ęwyciCty ęW ętz-w. -łru`k oWlego grzbietu portal izakrystyjny

Źetails of the carpentry -in ęthe żothic wooden c`huńę-cíh at Racławice OlkuskieŚ southcrn _portal with pointed arch and the
so‹calńed “ogee arch” portal -of the sacris-ty
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46a. żotycki portal z XV w., wtórnie ucyty W obecnym koWciele W Iwanowicach, wzniesionym W ń745 r.
żothic portal from the ń5th century, used for the second time in the present church at Iwanowice built in ń745
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47. Źawny koWciół drewniany W Smardzowicach z ń57ń r. Żotografia archiwalna

- ¬~..

fu

P _ .. .Ź ¬|. -„- t_.›..
ńČę

na-u

r

Ł-~. ...‹.ę*” ą.ę

ę\ żę-Pę

ę›

.¬ń?ęÍ{~¿ęÄ~}J*

t

Ľ
/ ń

The former wooden church at Smardzewice from ń57ń. Archival photograph

48. Nadproce portalu koWcioła ze Smardzowic, obecnie W Mostku
Líntel of the church portal from Smardzowicc, at present at Mostek
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4ř. Nadproce portalu zachodniego koWcioła drewnianego w Modlnicy, zbudowanego w ń553 r.
Lintel of the western portal of the wooden church at Modlnica built in ń553
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5Ń. Portal w wejWciu do zakrystii drewnianego koWcioła
W Moclliiiey 2Ś ń553 r., W nim orygiiialne drzwi 2Ś czasu
budowy
Portal of the entrancc to the sacristy of the wooden

from the time of the erection

u _góry po /›raaętjj_ę
52. „Renesansowe” obramienie portalu z ń57ń r.
z koWcioła w Smardzowicach, obecnie w Mostku
“Renaissanee” frame of the portal from ń57ń from the
church at Smardzewice, at present at Mostek

5ń. Źrewniane obramienie portalu wyciCtego w łuk oWlego grzbietu W murowanym koWciele w S>spowie, być moce
przeniesione z poprzedniego koWcioła

WoodCn frame of the “ogee arch” portal in the stone church at S>spów, perhaps an element of the former church

church Modlnica from ń553, within it the original door
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53 Kosciol parafialny w Koizkwi zbudowany w ń623 ń
Parish church at Korzkiew built in ń623
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54-.J5 Żiagrneiity kosciola paiafialiicgo w Rudawie ieiiesaiisowa, piCtiowa kaplica sw Kazimierza z ń63ń i oraz
drewniana wieza-dzwonnica z ń54ń i iedna z najstarszych datowanych słupowo-ramowych konstrukcji drewnianych na

południu Polski
Parish church at Rudawa (details) Renaissance double stoicyed chapel of Ŝt Casimir iiom ń63ń aiid the wooden

tower-belfry from ń54ń the oldest dattd pillar-and-frame wooden construction in the South of Poland
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56-57. KoWciół paraÝalny w żiebułtowie, zbudowany w latach ń6Ńń-4Ś widok od południa oraz główny portal wejWciowy
Parish church at żiebułtów built in ń6Ńń-ń6Ń4Ś view from the south and the main eiitrance portal



B»

ń.
›._.

M.

ź..

ę- ę _Ł_Śę7.-.ęz._

.BlĄ__,„B

i _ _, ›. ę
„Ż
„B¬.„_

~ęi. ›i-__- ęutę-rz ---. ›- ę _›ę- _- _ _ -- ~ - =¬ę›ø- - __--ę--„_ - _-. _` __ n. - _-.. . _--‹_-_ _|‹- W-«-. Ś_ „_~_-___-¬..___T_ WJ-_¶_y,._.}~_~i_._ę ._.›«_.___
ęup-_` _Ś_ _ _ _ ›_ę_~_›=ę . ¬_ .- ., _ _ „L ę -_ - _ _,_ „_ ¬ ,__.._f_. __-\ą _ , ę . .i --+-_--

_ę J _ _ .ę=ęŚ_=_. _-.ę -. „.=~ę-=-ę~ ę “ąą*ę~ ę- ę. .___ ą .¬ - _ ....¿,-„..,,ę_ę_ ę=.ę“-.*` Bę ę H
ę -- .-.-_ę_`*s.,,Ś`“ęŸę~_« - _ - -ą ` çx -Q. ‹~ąąę.ę ę Q. .ę_ę. *śę*- . ę ę «_-=_ ęł ę _- ę _-»ą= ą=-*==ą_ą ¬ ąąęąŚę¿ę_ --.-, - ę _ ę.-ąę ę*ąę=_.- -ę ę _ą_ _.__` _ *kk ę-.____,__,„_ =,,`. “___ ~_ Ê . = __

_¬-ii.-.¿_¿_`_¬_ ._ - ę _ _ ¬. __ -...i - „ --ąW -
ę. ¬~.ę-Í=~Ê-f5ęl=›ę¬_ ¬ę ę _

_-_-i=c~›-.-. Ś¬.Śś_...-.‹.._ _

M

...s> _ ~
-4*ę
‹-._ \~

...-ń

~- -`*ą
... 2» _ ` _„___ __ _ ,,

- ę?~._ _ W -
-ęA _ = __ęŚ_._.=.Ś_„ ¬_=..ę-`-=_. ę_

ąę ę.ę›C.f- ę=ą.=.=›=. „_-Ś - _ Y.. .=-ŚŁ

_ _ ___‹ ę _.- --ń..-.› . --ń..--Śą~ę -ąę ._ -
ę _ ”ę ęM ę _„‹. .... .„ ę ą ę*ęąę--.ę - - - ._-i _ _if _¬-‹ą“ if „ą~ęś_^--¬-‹ ą> ¬ ą _ . ._ ę _.ai ę-ę

.Å Ł..

~__

ęB(_-
ąą*-¬..____` _.
`-`- -ęZ .. f
›=ąą-n>... ą\.ą¬-_ I

¬*.~ -ę-ęf- =ę ęfńą2=-__ ę_ - - ę ...~ - __ -¬ `-
-~ę-ę“ąąą““`”ą -_ ę *- =ę ~ń×*__ zi- _ą_Ąę..__ .__ __\_`__ =_ _ ęiw._--Í -±_ ę ę _

›.--ę›_ -ęH ą_ _ .__ ę__-==~ -5 ,„=.-Šś I-_ ń- -±_ąę\,¬_¬s_.Śńt_ ~._ ,___,_,___„_. _
_ ` `*¬ *_ .fa,,.¿-Ś_ę- - -

_¬.....____._ __ _ __ ___ ř. „ I
»- . -_ _ -- -- ę _ i _ąąę ą ę _ __ .„ę_ą 4----...... ¬¿_›-.*--ą`

_ ` , -
ęińę -_

.ff _

_.no

NL

ń-¬. ---ń-i.
_ = __`_.›`.
‹¬...

T.J__ .-

Q
`ÝH-7

LęCŚń.__4¿ń¿_\

I

_ › _ `

i ą Ję u

“-...ę›ą5 - _

58. Reiiesansowa polichromia z ń562 r. w koWciele drewnianym w ModlnicyŚ fragment fryzu z genealogi> Chrystusa
Renaissance polychromy from ń562 in the wooden church at ModlnicaŚ part of the frieze “żenealogy of Christ”
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5ř. Malowidła Wcienne w koWciele w Raciborowicach z pocz. XVII wf.Ś cykl MCki PaMskiej
Wall paintings from the earlyę ń7th century in the church at RaciborowiceŚ the Passion cycle
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6Ń. Malowidła Wcienne z cyklem MCki PaMskiej z l. poł. XVII W. W koWciele drewnianym W Racławicach Olkuskich
Wall paintings with the Passion cycle from the lst half of the ń7th century in the wooden church at Racławice Olkuskie
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6ń. Żragment malowideł Wciennych z popiersiami ewangelistów na sklepieniu kaplicy Kucharskich W Modlnicy z ń. poł. XVII w.
Paintings presenting the źvangelists on the Vault of the Kucharski chapel at Modlnica (lst half of the ń7th century), detail



62-63. Renesansowe ubiory w malarstwie tablicowym pierwszej połowy XVI W.Ś Żlorian i Wojciech oraz Maria Salome
z tryptyku Vw. Rodziny W Racławicach Olkuskich

Renaissance costume in the panel painting of the lst half of the ń6th centuryŚ St. Żlorian, St. Adalbert and Maria Salome
from the triptych of the Holy Żamily at Racławice Olkuskie
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64. Obraz Katarzyny ię Źoroty z ok. ń627 r. w ołtarzu koWcioła w Iwanowicach
St. Catherine and St. Źorothea, painting from the mid ń7th century in an altar of the church at Iwanowice

65. Obraz Tłoczni- Mistycznej z ok. poł. XVII w. w Paczółtowicach
“Mystical Winepress”, painting from. the mid ń`7th century at Paczółtowice



66. Vw. Rodzina, renesansowy obraz w klasztorze norbertanek w Imbramowicach, zapewne dzieło malarza włoskiego
The Holy Żamily, Renaissance painting in the Premonstratensian convent at Imbramowice, perhaps work of an Italian

painter
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67. Hołd Trzech Króli, obraz W ołtarzu głównym koWcioła paraÝalnego w Krzeszowicach. Malował Santi di Tito, ń5ř6 r.
Adoration of the Magi, painting by Santi di Tito from ń5ř6 in tlńe high altar of the parish church at Krzeszowice

powycfjję
68-6ř. Obrazy Matki Boskiej Vniecnej 2 ń. pol. XVII W., wzorowane na słyiinyin rzymskimi \-\-ęizerunku 2Ś koWcioła S. l\laria

MaggioreŚ w lmbramowicacli i w Korzkwi (przystrojony póaniejsza sukienka i ozdobami)
“Santa Maria of the Snow”, paintings from the lst half of the ń7th century, modelled upon the famous image in the basiliea
Of Santa Maria Maggiore in RomeŚ at Imbramowice and Korzkiew (the latter adorned with a robe from a later period and

ornaments)



4

_ l

Ê wşCi

(5 l
l

lę ~-ęSĹ
f. JÍ_- r. Lis.

ę_ <#ę.ą.‹ę*.
¦ętę*l L

__,`
ąę łeeł

Å

-..-, ›ę

.ąę ęĹ\

×.)_Ś ń.ńę ą

fff

I ę)ę ę
ęš

I I
‹¦,|,ę

ęr
¬-„ą̀
ŁŁJ

x

»ę-ęę-ń2%

*<4

«__‹<_, -ląlń ęaę-`_J__›__

.ę›ęT¬- jl { I

_ ¿ _

_ ę„Ś‹śąęńŠŠ.›=
ł

øąę.›

„,._Q

7ę .=_-`.

7Ń-7ń Otoczone miejscowym kultem, przystrojone srebrnymi koronami i sukienkami obrazy Matki Boskiej z Źzieci>tkiem
z XVI-XVII w.Ś W Zadrocu (oparty o pierwowzór niderlandzki Adriana Isenbrandta ) i W Liszkach

The Holy Virgin With Infant Jesus, paintings from the l6th-l7th centuries adorned With silver crowns and robes, objects of
local worship, at Zadroce (based on a Netherlandish model by Adrian Isenbrandt) and Liszki
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Ìę_

_ę_`ńÍ

Z,_|`___|l__l_H
whyll,

¶`___L_íŃ______V___“_Q__ñ

__If_H4jă__ń_
_ę__P________I_,_ _ _H,_ `_*J___ `_` ````Ś`_j`\M``LH̀B `` ____ _ę

_ _iv_“J_,___I ,Iyią,__ę_ę

__,J_ę_II __`__f___Ĺ__“

.IńI¦ ę_ę

slŚIIIIę

ă _ ă
__\_ęI-__źń `

B_ál

ę̀Â__̀_

Auę_“neiłş__
Vw

Ê

Š

“___Í___ęflà)___{___äÅ__ _H¿__

IJläwwämhkw_„__I __

,gwNNN_źāłjh,

Na,Hi_I `ę__̀

ÍW,wa___diggÊ _

__“___

_ Ü_ „___ŰW_
Ię_W_ _[__

odV_Y_RA_Š lpp

ę____`|_NII

IHAÄ _“_lH_M_LU¬_,źń__\__

____ ębłI` __U___ Jńę_5|“ź__ `̀`ÊJ_ąę.M.__|-qMrjíllv_

Å,Ü(awm,T?_xj

____,II_K,””_|Hj___ą_ę__ę

_h__MCC.ICC_mOŃ
St3

hh_œß,wmOkimW

CJm
Ĺmm6ŃńŃ

_6
klŃ_

3

ZCYHHA_C
,wm

A mOÜ
Imi

_Ľ

HSmdOymmmCwmStw,ßCH_ńmmMW27ę W/WW



. c. « ęc ą Śf ę Å- c tą c c ęc i ~ ń ą _Ł “«.±Ś.¬iÞ-±sa,yśś~›ęf-=¦

. I*, --.. _--¬

>.
ń~

.
^¬ Ê- ` wł- _

-ń

ń.8

ní

ąę - aą`._ -

..`
`Ż-_ęV2-Å*-Äę

-`.ę_„ś-
`ż ._`,B\ Ł.

OŃ-Ż.

„....
-Ś- .

Q r
I

_ę_...- ¬_ę\¿Ś__ś|z_._- .ą`,

¬__ -4

‹
2ń.Ż ęWę nnś

-`_. _P „` ,ę,-ę __
H, ę-ę-~. ęÍ-

ą=ązę¿
Ii

ęlilaęń-

* 4._..._..
_

_ = .
wf .,

-._.~._ ,. śgt _ś_
œ/J

-Y_tp

- `s>_.¿ę,,.ę,_..fąŠ{^.a¿›ÊfÍ7ę5.
_ I U

_L

. U ęČę Na- _.ę .ę- Ł.
ę”ąą ń” łę ęŠę \ę=.ą?łńę łaę

ęC \ ą
.¿,. ś Ż śB _,_-ęfę..,

,,fr
Uę

8|ę u fę ń

Ł u Í-ęgw _-Tålę

. ąM` . ę. _ ę.ę.- ęŚÍ\ ą` 2-.- . _ . . .-- .. a ›. - „ ą_ _. . ą.¬ _ , ę
ę - °ąą Ś.ąęBŚ.„\ ę ę..ęĹ`ø ._ ęclęfąz` .f _Lłl.......Ä..ę\` ± - Ű. 4»-...ę ęP-...rrb _..._ .śięĹm“ę~ę -_-8...-`M›› ` 7

. Żę--wuę
ą“ _ąŁ, -Ś

73-74. Renesansowe płyty z półlec>cymi postaciami W tzw. typie sansovinowskim z pomników nagrobnych z ń. poł. XVII w.Ś
Sebastiana Lubomirskiego (zm. ń6ń3) w Krzeszowicach i nie zidentyÝkowanego rycerza w Racławicach Olkuskich

Renaissance Iedgers with reclining human Ýgures (in the socalled Sansovino pose) of the tombstones from the lst half of the
ń7th centuryŚ of Sebastian Lubomirski (d. ń6ń3) at Krzeszowice and an unidentiÝed knight at Racławice Olkuskie

¬~p›.,..
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75-76. „Sarrnackie” portrety plebanów wiejskichŚ proboszcza rudawskiego Wojciecha Purzyckiego z ń624 r. i proboszcza
modlnickiego Jana żrzybowskiego. Malował Wojciech Majeran ok. poł. XVII w.

“Sarmatian” portraits of village parsonsŚ Wojciech Purzycki at Rudawa, from ń624, and Jan żrzybowski at Modlnica,
painted by Wojciech Majeran about the middle of the ń7th century
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77. Ikona Matki Boskiej z Źzieci>tkiem w typie Hodegetrii, zapewne z XVII w., w ołtarzu głównym koWcioła drewnianego
w Ulinie Wielkiej

The Holy Virgin with Infantjesus, icon in the type of “Hodegetria”, probably from the ń7th century, in the high altar ofthe
wooden church at Ulina Wielka

78. ŁaciMsko-bizantyMska Mater Misericordiae Pokrow, z XVII/XVIII w., W zbiorach klasztoru karmelitów bosych
W Czernej

Latin-Byzantine “Mater Misericordiae - Pokrov” from the turn of the ń7th century in the collections of the monastery of
Źiscalced Carmelite Żriars at Czerna
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7ř-8Ń. Plastyczne hafty Ýguralne o tradycji gotyckiej z XVII w. (?), wtórnie ucyte na nowszym ornacie W LiszkachŚ Matka
Boska z Źzieci>tkiem i Ww. Helena.

Żigurative relief embroideries (of żothic tradition) from the ń7th (?) century, used for the second time on a chasuble from
a later period at LiszkiŚ The Holy Virgin and St. Helen

na nast@pr¿}ęc/ń dwór/ń símnac/2.ę
8ń-88. Zlotnictwo miCdzy gotykiem a barokiem. Monstrancje i przemiany ich formy i styluŚ W Korzkwi, wiecyczkowa, ń64Ńś
W żicbultowic sprzed poł. XVII W.Ś W żzernichowie, ń677ś W Czernej, ok. poł. XVII W. (Wyrób augsburski?). Kielichy
manierystyczneŚ W Czernej, pocz. XVII w.ś W jangrocie, ń636ś W Rudawie, pocz. XVII W. i W Czernej, ok. poł. XVII w.
źxamples of goldsmithery between żothic and Baroque. Monstrances and their transforirlations as to form and styleŚ at
Korzkiew, With spiry architectonic motifs, from ń64Ńś żiebułtów, from before the mid ń7th centuryś Czernichów, from ń677ś
(Ję¿uńęnaś Iięońn ca. mid ń7ńńń century (made in AugęsburgĹ”). I\zIańnńcristic cllaliccsŚ al Czerna, early I7tIń ccńituryś__]ańńgńęut, ń636ś

Rudawa, early ń7th centuryś Czerna, ca. mid ń7th century
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8ř-řŃ a Złotnittwo miCdzy gotykiem a barokiern Puszka na wiatyk z XVI W. ń3), otiarowana ń66-ř do Bolechowicś PacyÝkal
z pocz XVII W W żiebułtowie ń kadzielnica W Zielonkach z ń624 r.

źxamples of goldsmlthery between żothic and Baroque a pyx for viaticum from the ń6th (P) century, offerecl in ń66ř to
> * at żiebułtówŚ ńń thurihle from ń624 at ZielonkiBolethouuc an ostulatoiw flom the e.ńńI\ ń7th fentun

ą-e .....¿‹r»ę5ą

řń. Źzwon z ń5ř5 r. W PorCbie begoty
Bell from ń5ř5 at PorCba begoty

ř2. Puszeczka na relikwie umieszczone W ń6ń6 r. W mensie
ołtarza W Rudawie W czasie jego konsekraeji
Cassette for holy relics placed in ń6ń6 in the mensa of the
altar at Rudawa during its conseeration

ęc
ę ›\

Š T*
.. ŚBÄ

_. ę_›_`ś-Í.. `¬_ş _ ę -ę.-=_.›.ś~_ - -f
`.ą¬ę›ę~.ą ..._ę.,.ę-. _ ę_...__--ś¿¿

\_` I -ę ęsa L .

ń.ę ą ę _._-ń
¬.._..._



ř3-ř6. Ornaty z haftami póanorcnesansowymi i wczcsnobarokowymi z XVII w w NnwÝ-*j żórze, Przegini, Zalasie
ń (,ńzernńcńńŃwńe

ę . ń ń
, ¬Chasubles wxth late Rcnalssance and early Baroque cmbńońdcrńes from the ń7th century at Nowa żóra, Plzcgmla, Zalas and

Czel mchow
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ř7. Żasada koWcioła kamedułów na Bielanach, wzniesionego W latach ń6ń8-42 wg planów Andrea Spezzy
Żaçade of the Camaldolese church at Bielany erected in ń6ń8-ń642 after the design of Andrea Spezza

ń?-_ę..¬ąęmń í„i?Þ2Ýă if* z ń, AH?

ř8. Źekoracja sztukatorska na sklepieniu jednej z kaplic. Wyk. jan Żalconi ok. poł. XVII W.
Stuceo-work decoration by żiovanni Żalconi from the mid ń7th century on the Vault of one of the chapels



řř. Obraz MCczeMstwo Ww. Sebastiana (adaptacja pierwowzoru żerarda Seghersa) z ok. poł. XVII w. w ołtarzu kaplicy
Lubomirskich koWcioła kamedułów na Bielanach

Martyrdom of St. Sebastian, painting from the mid ń7th century in the altar of the Lubomirski chapel in the Camaldolese
church at Bielany (adaptation of the original painting by żerard Seghers)
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ńŃŃ-ńŃń. Portrety w klasztorze W CzernejŚ Agnieszki z TCczyMskich Żirlejowej, fundatorki konwentu, i załocyciela Polskiej
Prowincji Karmelitów Bosych O. Macieja od Ww. Żranciszka, Hiszpana Źidacusa Hurtados de Mendosa

Portraits in the monastery at CzernaŚ Agnieszka Żirlej, née TCczyMska, founder of the monasteryś Żather Matthew of St.
Żrancis (Spaniard Źidacus Hurtados de Mendosa), founder of the Polish Province of Źiscalced Carmelite Żriars
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ńŃ2. źrem Ww. źliasza W Czernej w granicach tzw. wielkiej klauzury. Sztych z poł. XVII w.
“St. źlijah Hermitage” at Czerna within the borders of the so-called great enclosure. źngraving from the mid ń7th century
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ńŃ3. Ołtarz Ww. jana od Krzyca W Czernej z ok. ńŃ4. Studnia klasztorna W Czernej z lat ń64-4-5ń (obudowa póa-
poł. XVII w. nißjsza)

Altar of St. john of the Cross at Czerna Cloister well from ń644-ń65ń at Czerna (reconstruction from a latcr
from -ca. mid ń7th century period)
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lŃ5. Brama wjazdowa w obrCb małej klauzury zespołu klasztorncgo w Czernej, 2 portalem marmurowym z ń64Ń r.
źntrance gatc leading into the small enclosurc in the monastery complex at Czerna with a marble portal from ń64Ń
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__̀__.__ń_

_̀_t _`_ ___ ___̀_Ÿ__4› ___

dł

O,__„____

› Ią_I _l_

__\_

_ IhçhI»__`›_`_

`Ą `Or,

Í`\\_I_\

_\_f _\_I _B\_K

ńĆ

ń.lń_lę__Íę_____ń___¿|_,___U_f_ńM¦l_|J„llu|__Iś_ęlię_Ĺl______¬I_|_ń||Iźę_ _____

__“_I

___q_`_I__i_I_I____

ę_I

___,_I_`_lII]_l_||_

J

“_ ›XI”ŁT__

‹J>_

\_|ą___|`_I lt_›` I__-
_ŰBJę

______ą_,_
I`_ÍÍv_›I

_,V_

__Ś`__J__ę__ę____ęA_

__I\_B __ę___

_

_“_____H

_

__ęń_W_

Ä,__
J_Jru__`_M

L_58,_J_ _Å_„_„_
__zw_„__”Ü_ęČŹrm`ę_,

__ ę_Łh
Þ._

_

.

I__I
_I_ł\_____

W___ _\ŚNNN
_LII._._ ._QM___śź_

_)

\̀

ę__r__ Í\__`

_A_____ą¬__b_*___`_`___Šlxą=_ _\`__w__ą_ę__/vÞ__ę______ę_______________)__I__ę__Č.K_-___„ł)“___H_„›__u____M_AJJ___*___*ÍżV_` Í,_ ___ __HÊ_„_“__Mv_H“_mw__Mwhm”_) V_

_ ćrĹ_̀

JV________,_ę_,_-ă“`__„__li_ń»____››___$_____h__B___?___fg,_______________I. ;K̀___I[_ńIIńń__________M__ę_ąy____)_›__h_______`ŁI_M_Ś_``IIę_UBLL„Þ___ł_“„__B_,h_‹__`„__ä_Ż____ __M_ę_L_________”____H___)H

` ę

__Å_I

ąV_I__ñźpí“_

_

~M__“_______`____ _IMH_ _
__ \____` _êtb_

__vŁÅ_____*_

__

U*ą

___M\_uw?N

ęÍęil

_̀ź YIIIII__|¿__IIII



.œgā.i›_

-5-\.,¿

na stronie pop?ę.zednžCj, u dołuŚ
ńŃ7. WnCtrze koWcioła klasztornego. Architekt Kacper Bacan-
ka, przy wyposaceniu wspólpracowaliŚ malarz \Nińelńńń \Nloclń
i rzeabiarz Antoni Żr>czkicwicz
Interior of the convent church, work of the architect Kacper
Bacanka. collaborators at the decorationŚ painter Wilelm the
Italian and sculptor Antoni Żr>czkiewicz

ńŃ8. Pos>g Ww. Augustyna z bramy wjazdowej z ń78Ń r.
Statue of St. Augustine at the entrance gate, ń78Ń

nx
l~

ńŃř. KoWciółek WniebowziCcia NPMarii w zespole pielgrzymkowym w żrodzisku koło Skały, wzniesiony w latach ń642
i ń677-řŃ

Church of the Assumption of the Virgin Mary in the complex dedicated to indulgence practices at żrodzisko near Skała,
built in ń64-2 and ń677-ń6řŃ
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I. . K
llŃ. Źawna kostllica w zespole koWeielnym W Rudawie, zbudo-
wana w ń783 r.
Żormer mortuary in the church complex at Rudawa, built in
ń783

po praw‹śj.ę
lll. l\‹›s(ęi‹ę›ł pzuęzńfńnln_\ę W l\linodze z ń736 r.
Parish church at Minoga from ń736

ŚÅ..„_.
\

.-,ę

-Ię

¬ -_ _Ý?_¿›_

__ ń,-Śś¿ _
=

_ -\ ń..
_ą`_ . ą_ ę ..._ 5ąĄ_ _ _.,

_ 4
ę-„J-ń .Śąś_._ę ą. ._ ę _

3** ńę ę »P

,.ę_ę~,`¬`_. .ę„¿.__,ś¿.‹,_,___^.}- ¿.śW_-_±_‹¿§-ńj_”-`¿ş_ś_ ęśę
.. ę ^ ~ ._ ąŚ¿.`“ą. -ę~Ś_ę¿“Í*ąęÍŠlŠą=Š.Í-`¿i-ń*`¿ę-.ś.Í“~=-ęę `_ ›--ń . ę ę .__. .`-ń. _ K _ - - ę

. ., _
.--_ . „„. _ _. .. ę- -›ą.~ę..ą _ .L L . .*ąąęŚ .T-_Ś-ą.śąi..-..¿`* ~ _-.-W ę~ęêę„ę°-ą

--..

_-L
›

\Ĺ-ęIę

Š

\«\

ś_„_.ęś

.ą .V-.¬
I

.` __ęl\` /
-..`.

|ę,..

I--_ IęÍ _-ę==ę«ęię.`¬=~¬-ą|¿ę.~=<~=ę‹ęåęŚ.¬.-å“ę~.¿.›=.„-.,~”Łń~ś“ę¬~

ą.\ _

- |..

f
*I72śŚ

_f ›

` 5. z

fr. „
(¬ ` `“¬
„__-.ńĹ\

ę¦ ąę~_

6̀
~._Ą

xpà

...ś› _ .LŁ

ę H



ń-

¿ę.`

__ _ ___¦_- ‹_

, -J.
J 4.

Q -

-__ Í,
ś_ W .__

ń»

«_›-ą*ąięą

_ _

np--r

-›...

ą› -n.. .- ę-- Ś _f ~- --.Ś„~ «-ś ¬ ąą” ._ęsw-..._
_Ć L _ ¬›.

-v

Iiœ

om

\_

_ -ę_“`^¿
Ł

ę=~-W ._ ę=._,_aę. ę
ę¦ę- .

,åfza _»K-ąą
=„=~ę

„-

›,,_. ęŻ.ę ą-,

.-_~,__

za

.,._-q _

-_

mm//M/ń.ńńń
ą ę k`bę ęŻt f ltądi`t‹Śhńń2. KoWctoł drewniany w Iwanowicach z ń745 r. jako dominanta w rajo razie wsi. o ogra ńa z a piec z esi> y

Wooden church at Iwanowice from ń745, dominant in the general view of the village. Photograph from the nineteen Ýfties
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ńń3. KoWciół drewniany w Paczółtowicach z wieca z XVIII w., widok od zachodu
Wooden church at Paczółtowicc with a tower from the ń8th century, view from the west
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ńń4. Źrewniana brama-dzwonnica w Sieeiechowicach, zbudowana ok. poł. XVIII w.
Wooden gate-belfry at Sieciechowice built in ca. mid ń8th century
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ń ń5-ń ń6. Żotografie archiwalneŚ dawny koWciół drewniany W Zalasie z lat ń7Ń7-8ś nie zachowany, i koWciół W Smardzowicach,
na krótko przed przeniesieniem w ńř38 r. do Mostku. Na pierwszym planie wieca-dzwonnica z XVIII w., W Mostku

wadliwie zrekonstruowana
Archival photographsŚ former wooden church at Zalas from ń7Ń7-ń7Ń8, not extant, and the church at Smardzewice, shortly
before its transferring to Mostek in ńř38. In the foreground a tower-belfry from the ń8th century, at Mostek incolrectly

reeonstructed
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ńń7. KoWciół drewniany w Naramie z XVII-XX w., spalony W ńř8Ń r.
Wooden church at Narama from the ń7th-ę2Ńth centuries, burnt in ńř8Ń
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ńń8. Ozdobne nadproce portalu głównego koWcioła drewnianego w Iwanowicach z ń745 r.
Źeeorated lintel of the main portal in the wooden church- at Iwanowice from ń745
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ńńř. -WnCtrze spalonego koWcioła w Naramic z ołtarzami póanobarokowymi z ok. poł. XVIII w.
Interior of the church at Narama, now burnt, with late Baroque altars from ca. mid ń8th century

ń2Ń. Ołtarz barokowy z rzeabami żrupy Ukrzycowania w kaplicy Kucharskich koWcioła paraÝalnego w Modlnicy
Baroque altar in the Kucharski chapel of the parish church at Modlnica with sculptures of the CruciÝxion żroup
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ń2ń. Ołtarz Ww. Józefa i patronów strzeg>cych od chorób z ok. ń7ŃŃ r. w koWciele paraÝalnym w Korzkwi
Altar of St. Joseph and the saints protecting from diseases, from ca. ń7ŃŃ, in the parish church at Korzkiew
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ń22-ń23. Źwa obrazy Ww. Marii l\/lagdaleny, patronki koWcioła w Zalasie, z pocz>tku XVIII w_ś na obrazie-ze ołtarza
głównego sukienka ufundowana W ń7Ńř r..

Two paintings presenting St._ Magdalen, patroness of the church at Zalas, from the early ń8th centuryś the painting in the
high altar adorned with a robe founded in ń7Ńř
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ń24-ń25. Obrazy póanobarokowe z XVIII w.Ś Matka Boska Niepokalanie PoczCta w klasztorze karmelitów w Czernej
i Ww. Benedykt w ołtarzu koWcioła opackiego w TyMcu

Late Baroque paintings from the -ń8th centuryŚ The Holy Virgin (lmmaculate Conception) in the Carmelite monastery at
Czerna and St. Benedict in an altar of the abbey church at Tyniec
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ń28. Puszka na komunikanty z ń. poł. XVIII w. w Liszkach
Ciborium for the sacred wafers from the lst half of the ń8th century at Liszki



na „stronie pŃpńązedna>]`, u gúzgøŚ
ń26. Portret z epitaÝum Zofii KochaMskiej z 2. pol.
XVII W. W koWciele W Sance
Portrziit of 7,ofiśń K‹›rlńańęń<kśń on the epitaph tablet from
the 2nd half of the ń7th centuryę in the church at Sanka

ń27. Barokowy pos>cck Chrystusa Żrasobliwego w koW
ciele w Modlnicy

Baroque statuette of the “Sorrowful Christ” in the
church at Modlnica
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ń2ř43Ń. OdWwiCtne, haftowane zasłony na portale koWcioła klasztornego W Imbramowicach, ufundowane około ń7ń3 r.,
z herbami Pomian bpa Kazimierza ŁuhieMskiego i Rawicz ksieni norbertaMskiej Źoroty żrotówny

Żestive embroidered curtains for the portals in the convent church at Imbramowice from ca. l7l3, with the coats of arms
“Pomiańń” (Bishop Kazimierz ŁubieMsl<i”s) and “Rawicz” (of Premonstratensian abbess Źorota żrot)
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ń3ń. Klasycystyczny koWciół parafialny w jangrocie, zbudowany w ń832 r.
Classicistic parish church at _jangrot built in ń832
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ń32. Pomnik nagrobny Aleksandra (zm. ń8Ń3) i Urszuli (zrn. ń8Ń6) Szembeków W koWciele klasztornym bernardynów
W Alwerni

Tombstone of Aleksander (d. ń8Ń3) and Urszula (d. ń8Ń6) Szembek in the church of Bcrnardine monastery at Alwernia
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ń33 Żasada neogotyckiego kosciola paraÝalnego w Krzeszowicach, zbudowanego po ń832 r wg projektu arehitekta Karola
Żryderyka Schinkla

Żaeade of the Neo-żothic parish chmch at Krzeszowńce erected after ń832 after the design of the architect Karl Żnedrtch
Schinkel
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ń34 Ludowy snycerski ń rzezbiarski wystroj kapliczki wńeJskńeJ W Cholerzynieś w ołtarzyku rzeabiona grupa Koronacji Matki
Boskiej

Interior decoration of the village chapel at Ciholerzyn work of folk Wood-carvers and sculptorsś in the altar a sculptured
group of the Coronation of the Holy Virgin
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ń35. Kapliczka szatkowa z ludow> rzeab> Ĺlhrystusa Żrasob-
liwego W Ratanicacli
“Caseą-slirine with the folk sculpture of the “Sorrc›wful Christą
śit Rutnliicc

rm ,sęĄrr›.ę.*.ą‹ę Ym.sę{śę/›m_ęj. ńń drihÝ
ń38. lWapliczka murowana W kształcie słupa Lńsyti.ń‹›wę.ńńńtę_t›¿t› na
kopcu z X\-ęIII w., W Irnhraniowicach
Stone sńńrińńc in the shape of a column situated on a mouncl ńięom
Iluę ńńńńńń tę¦ęntń|ńęy al ńm|›rśńm‹›\\ęi‹ętę

ń3ř. Pomnik nagrobny źlcbiety Zagórowskiej (zm. ń7Ń8) z mar-
muru dCbnickiego przy koWciele w Rudawie

Tornbstone monument of źlcbieta Zagórowska (d. ń7Ń8), made
of marble from ŹCbnik, beside the church at Rudawa
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Wayside crosses with folk sculptures from the ńřth century at Kryspinów and Maszkow
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ń4Ń. Tzw. Boca IvlCka marmurowa kolumna z kapliczk> z ń65ř r. przy drodze z Paczółtowic do ŹCbnika. Wykonana
i ozdobiona rytami ze scenami MCki PaMskiej przez Adama Negowicza, mistrza warsztatu dCbnickiego

Marble column with a shrine from ń65ř at the road from Paczółtowice to ŹCbnik, made and adorned with engraved scencs of
the Passion of Christ by Adam Negowicz, master of the workshop of ŹCbnik
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