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Gotycki splendor
Wojenne zniszczenia poznańskiej katedry
i późniejsze prace zabezpieczające, które odsłoniły jej dawne mury, zainspirowały konserwatorów do przywrócenia świątyni gotyckiego ducha. Dzisiejsze oblicze katedry nie jest
jednak wynikiem jedynie badań konserwatorskich i archeologicznych. Stanowi także pewną
kreację opartą na ówczesnych wyobrażeniach
o katedrze idealnej.

Przedwojenna Katedra – widok od wschodu, fot. R.S. Ulatowski, ze zb. MKZ w Poznaniu

Prima sedes episcoporum Poloniae
Uważana za najstarszą w Polsce katedra na
Ostrowie Tumskim swymi początkami sięga
X wieku. Wzniesiono ją w następstwie utworzenia w 968 roku w Poznaniu pierwszego polskiego biskupstwa. Przez wieki świątynia zmieniała swe architektoniczne oblicze, budowana
jednak na tych samych fundamentach, zachowywała symboliczną ciągłość.
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się nie do poznania. Wygląd przedwojennej katedry
ukształtowany w wyniku prac XVII- i XVIII-wiecznych
budowniczych nie zawsze wzbudzał zachwyt. Oryginalny kształt hełmów wieżowych zwieńczonych obeliskami czy spektakularny portyk mogły się wielu podobać,
ale przysadzistą bryłę i przyciężkawą fasadę niejednokrotnie poddawano krytyce.

W czasach wczesnopiastowskich była to masywna,
kamienna budowla, charakteryzująca się walorami
obronnymi. Od połowy XIII wieku rozpoczął się ponad
250-letni okres kształtowania się gotyckiego oblicza
katedry. Ten etap zakończył się na początku XVI wieku
przebudową dwuwieżowej fasady, do której nawiązano w powojennym projekcie odbudowy.
Od XVII wieku katedrę przekształcano zgodnie z ówczesną modą na pełne przepychu formy barokowe.
W ostatniej ćwierci XVIII wieku fasada uzyskała klasycystyczną szatę w oryginalnym, awangardowym wydaniu.
Wtedy też powstał monumentalny ołtarz główny projektu Augustyna Schöpsa i Václava Böhma. W głównej
części znajdowała się rzeźba Chrystusa przekazującego klucze św. Piotrowi. Dawne gotyckie mury, przebudowane, otynkowane i pokryte zdobieniami, zmieniły
Fasada przedwojennej katedry, fot. R.S. Ulatowski, ze zb. MKZ w Poznaniu

Przedwojenna katedra – n awa główna z ołtarzem, fot. R.S. Ulatowski,
ze zb. MKZ w Poznaniu
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W czasie II wojny światowej katedra została
przez Niemców zamieniona w magazyn. Podczas bitwy o Poznań w wyniku ostrzału artyleryjskiego w budynku wybuchł pożar. Spaleniu
uległy wówczas wszystkie dachy, a część fasady wraz ze szczytem się zawaliła. Wypaliła się
ponadto nawa główna, częściowo poodpadały
tynki i stiuki, odsłaniając fragmenty gotyckich
murów katedry. Zawieruchę wojenną przetrwały w dobrym stanie sklepienia i wieniec
kaplic z większością cennego wystroju oraz
XVIII-wieczny ołtarz główny i ambona.
Niezwłocznie po zakończeniu działań wojennych, na
zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Zdzisława Kępińskiego, rozpoczęto prace zabezpieczające
świątynię. W wyniku podjętych badań architektonicznych i archeologicznych oraz skucia tynków i zdobień
potwierdzono, że budowla ma w około 70-80% średniowieczną strukturę. Udało się odsłonić gotycki trzon bazyliki, wiele elementów późnośredniowiecznej nawy
głównej oraz części ołtarzowej w postaci galeryjki tryforyjnej (tj. rzędu potrójnych otworów w formie arkad). Na
fasadzie odkryto ślady wielkiego gotyckiego okna oraz
ozdobnego wejścia (portalu) złożonego z oryginalnych
glazurowanych cegieł.
Zniszczone wnętrze katedry, 1945 r., fot. R.S. Ulatowski, ze zb. MKZ w Poznaniu

Zniszczona fasada katedry, 1945 r., fot. J. Dańda, ze zb. MKZ w Poznaniu
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W „Kronice Miasta Poznania” z 1947 roku pisano entuzjastycznie, iż „(…) wyniki robót odkrywczych są już konkretnie sprecyzowane i w swych rezultatach wprost rewelacyjne (…), a odsłonięte dawne mury świątyni (…) doskonale
wytrzymują przeprowadzane operacje i pod względem
statycznym nie dają żadnych powodów do niepokoju
o całość katedry”.
Podczas prac konserwatorskich wbrew powszechnemu przekonaniu o stabilności całej konstrukcji katedry nie uniknięto katastrofy budowlanej. W kwietniu
1948 roku zawaliły się dwa filary w prezbiterium wraz
z prawie całym sklepieniem tej części świątyni. Po tym
wydarzeniu uznano, iż w pierwszej kolejności należy
zabezpieczać zachowane elementy, a dopiero później
prowadzić prace odkrywcze.
Mimo wszechobecnych ruin i śladów zniszczeń organizowane krótko po wojnie wycieczki po Poznaniu dla
szerokiej publiczności cieszyły się dużym zainteresowaniem. W lutym 1946 roku na oprowadzaniu po zrujnowanej katedrze, zorganizowanym przez prekursora
poznańskiego przewodnictwa Franciszka Jaśkowiaka,
pojawiło się ponad 400 osób.

Zniszczona katedra – widok od wschodu, 1945 r., fot. Z. Zielonacki, ze zb. MKZ w Poznaniu

„Głos Wielkopolski” 1948.04.18, R. 4 nr 105, wyd. ABC, s. 2, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN

„Głos Wielkopolski” 1946.02.01, R. 2, nr 31, wyd. A, s. 4, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN

Wiedza w służbie odbudowy
W styczniu 1946 roku z inicjatywy prof. Jana Zachwatowicza i prymasa Augusta Hlonda zwołano specjalną konferencję poświęconą odbudowie katedry w której uczestniczyło wielu
wybitnych specjalistów i przedstawicieli administracji państwowej. Oprócz Generalnego Konserwatora Zabytków Jana Zachwatowicza brali w niej udział m.in. Wojewódzki Konserwator
Zabytków Zdzisław Kępiński, prof. ks. Szczęsny
Dettloff i dr Gwidon Chmarzyński (historycy
sztuki), Jan Cieśliński i Zbigniew Zieliński (architekci) oraz archeolog prof. Józef Kostrzewski.
Początkowo rozważano dwie główne koncepcje
– władzom duchownym bliżej było do idei odbudowy
w formach przedwojennych, ale z nowoczesnym wyposażeniem. Środowisko konserwatorskie ze względu na
odkrycie zabytkowych murów świątyni opowiadało się
za przywróceniem katedrze gotyckiego charakteru (czyli
tzw. regotyzacją). Pojawił się także osobliwy pomysł inż.
Ponisza zburzenia całej konstrukcji do fundamentów
i wzniesienia na jej miejscu nowej.
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Podjęto zgodnie decyzję o odbudowie katedry w stylu
gotyckim. Wiązało się to nie tylko z faktem odsłonięcia
zachowanej od czasów średniowiecznych struktury, ale
także z ówczesnymi, żywymi od XIX wieku wyobrażeniami o gotyckiej katedrze jako świątyni idealnej. Decyzja ta
była odpowiedzią na powojenne zapotrzebowania estetyczne i wychodziła naprzeciw nastrojom społecznym.

kardynał August Hlond,
za: Wikimedia Commons

Zdzisław Kępiński,
za: Wikimedia Commons

„Głos Wielkopolski” 1948.01.21, R. 4, nr 20, wyd. ABC, s. 4, ze zb. Biblioteki Kórnickiej PAN

(Re)konstrukcja
zabytku
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Odbudowę poznańskiej katedry przeprowadzono w latach 1945-1956. Uczestniczyły
w niej zarówno władze kościelne, jak i konserwatorskie. Kierownikiem robót był początkowo arch. Zbigniew Zieliński, następnie jego
miejsce zajął arch. Franciszek Morawski. Powołany przez abp. Walentego Dymka Arcybiskupi Komitet Odbudowy Katedry angażował
się m.in. w zbieranie dodatkowych środków
na jej odbudowę.
Podczas odbudowy dążono do tego, aby świątynia była
jeszcze bardziej okazała niż przed wojną. W tym celu podwyższono o około jeden metr górne części murów, odtworzono na podstawie zachowanych śladów łuki oporowe
nad nawami bocznymi, a dach odbudowano w kształcie
gotyckim i pokryto go blachą miedzianą. Aby zachować
proporcje budynku, również wieże fasady podwyższono o cztery metry. Przywrócono we wszystkich partiach
kościoła formy gotyckiej architektury. W miejscu barokowych otworów okiennych umieszczono odtworzone
węższe, gotyckie okna.

Fragment obejścia ołtarza (ambitu) w katedrze, ok. 1945 r., fot. L. Perz,
ze zb. MKZ/WUOZ

Fragment obejścia ołtarza (ambitu) w katedrze współcześnie, fot. CVK
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Zrekonstruowana rozeta na fasadzie katedry, 1952 r., fot. E. Kręglewska,
ze zb. MKZ w Poznaniu

Od strony fasady wzniesiono wyniosły gotycki szczyt oraz
wielkie gotyckie okno zwieńczone rozetą. Jej kształt inspirowany był odnalezionym fragmentem dekoracyjnego
wzoru (tzw. maswerku). Na placu katedralnym obniżono
nawierzchnię do poziomu z czasów średniowiecznych.
W celu wzmocnienia budowli zdecydowano o zainstalowaniu żelbetowego gorsetu ukrytego pod dachami naw
bocznych i kaplic, stabilizującego całą konstrukcję.

trzech wschodnich wież na wzór przedwojenny. Dla
głównych dwóch wież zachodnich arch. Franciszek Morawski stworzył lansowany przez abp. Walentego Dymka projekt smukłych hełmów gotyckich. Władze konserwatorskie w Warszawie stały jednak konsekwentnie
na stanowisku, iż formy hełmów muszą być jednakowe.
Pod ich naciskiem Kościół ostatecznie zaakceptował
projekt zwieńczeń barokowych, stworzony na podstawie istniejącej XVIII-wiecznej ryciny. Powstały wówczas
także konkurencyjne projekty wież katedralnych, w tym
barokowych, autorstwa m.in. arch. Franciszka Morawskiego i Stefana Ulatowskiego.

Sprawą sporną długo pozostawał wybór hełmów
wież. Główny Konserwator Zabytków zostawił tę kwestię otwartą, dopuszczając warianty gotycki, barokowy
i współczesny, jednocześnie jednak sugerując ujednolicenie według jednego wzoru. Na szczeblu lokalnym
podjęto decyzję o odtworzeniu barokowych hełmów
Porównanie wież katedry barokowej, klasycystycznej (sprzed 1939 r.) i współczesnej
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Katedra barokowa, 1. poł. XVIII w. wg. M. Bussego, za: J. Łukaszewiczem, zdjęcie
ze zb. MKZ w Poznaniu

Projekt wież katedralnych autorstwa R.S. Ulatowskiego, 1949 r., fot. R.S. Ulatowski,
ze zb. MKZ /WUOZ

Projekt wież katedralnych autorstwa F. Morawskiego, 1948 r., fot. R. S. Ulatowski,
ze zb. MKZ /WUOZ

Przearanżowanie wnętrz
Wnętrze katedry w wyniku powojennych prac
przeszło prawdziwą metamorfozę. W miejsce
barokowych arkad pomiędzy nawami wprowadzono przęsła o gotyckim kształcie. W części ołtarzowej połączono galerię tryforyjną
(potrójny rząd arkad) na całym obwodzie murów, mimo iż pierwotnie była ona przerywana w partiach wyznaczonych przez trzy wieże
wschodnie. Ściany nawy głównej podwyższono o około dwa metry, a sklepienia odtworzono w sposób dowolny (w nawach i obejściu za
ołtarzem wprowadzono gotyckie sklepienia
gwiaździste, w części ołtarzowej – sklepienia
krzyżowe). Wprowadzono szeroki gotycki łuk
pod chórem muzycznym z organami. W nawie
głównej i obejściu za ołtarzem obniżono posadzkę o około 60 centymetrów względem poziomu przedwojennego do poziomu z czasów
średniowiecznych. Dlatego też dziś, w przeciwieństwie do wnętrza sprzed 1945 roku, by
wejść do kaplic, trzeba pokonać kilka stopni.
Podczas prac odkryto w gotyckich arkadach wejścia do
kaplicy Szołdrskich renesansowe malowidła ścienne
z 1616 roku. Uratowaną część poddano konserwacji, podobnie jak wszystkie katedralne nagrobki i ołtarze.
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Do dziś duże kontrowersje wzbudza decyzja o rozbiórce barokowego ołtarza głównego z 1781 roku,
który nie został uszkodzony podczas działań wojennych. Uznany za
niepasujący do wizji średniowiecznej katedry obiekt został rozebrany i zastąpiony późnogotyckim ołtarzem z 1512 roku. Sprowadzono
go do Poznania na początku lat 50.
XX wieku z kościoła św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Górze Śląskiej.
Fragmenty przedwojennego ołtarza
możemy dziś odnaleźć w przestrzeni Ostrowa Tumskiego. Na fasadzie
Pałacu Arcybiskupiego od strony
Ambona katedralna sprzed 1939 r., fot. R.S. Ulatowski,
Barokowa ambona z Milicza jako element
ogrodu dojrzeć można figury św. św.
1926 r., ze zb. MKZ w Poznaniu
współczesnego wyposażenia katedry, fot. CVK
Piotra i Pawła, a na terenie Wyższego Seminarium Duchownego na Zagórzu, na dziedzińOszczędzony przez pożar, w bardzo dobrym stanie zacu za kaplicą, umieszczono główną rzeźbę ołtarzową.
chował się wieniec kaplic bogatych w ołtarze, nagrobki
Łatwość wywożenia z tzw. Ziem Odzyskanych dzieł sztuki
pozwoliła ponadto na sprowadzenie barokowej ambony
pochodzącej z dawnego protestanckiego kościoła w Miliczu na Dolnym Śląsku.

i epitafia. Ich wnętrza pozostawiono, zgodnie ze sztuką
konserwatorską, w dotychczasowych formach nowożytnych i XIX-wiecznych. Regotyzacja kaplic była niemożliwa
z powodu braku przekazów źródłowych i nieracjonalna
ze względów finansowych.
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Wnętrze katedry przedwojennej z widocznym ołtarzem i amboną, 1926 r.,
fot. R.S. Ulatowski, ze zb. MKZ w Poznaniu

Widok na prezbiterium katedry po rozbiórce ołtarza,1952 r., fot. NN,
ze zb. MKZ w Poznaniu

Współczesny widok na prezbiterium katedry z ołtarzem i amboną, fot. CVK

Rekonstrukcja dziejów
Rekonstrukcja gmachu katedry szła w parze
z rekonstrukcją jej dziejów. Historię budowy
świątyni i istnienia jej poszczególnych architektonicznych wcieleń udało się poznać dzięki
prowadzonym w latach 1946 oraz 1951-1956
pracom archeologicznym. Szczególnie przełomowe i wzbudzające sensację były te odkrycia,
które dotyczyły czasów wczesnopiastowskich.
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Odsłonięto fragmenty fundamentów i ścian fazy przedromańskiej i romańskiej. Przede wszystkim jednak natrafiono na pozostałości pustych kamiennych grobowców, interpretowane jako pierwotne miejsca pochówku
Mieszka I i Bolesława Chrobrego, oraz płytki basen z zaprawy wapiennej umieszczony na kamiennej obudowie.
Obiekt ten charakteryzował się otworem pośrodku z odciskami drewna, najprawdopodobniej stanowiącym pozostałość po wbitym w misę słupie. Część badaczy uznała to za dowód na istnienie w tym miejscu baptysterium
– sakralnej budowli przeznaczonej do chrzczenia osób
dorosłych. Niektórzy jednak identyfikują znalezisko jako
misę do mieszania wapna z czasów budowy świątyni.
Relikty te wraz z pozostałościami katedry przedromańskiej i romańskiej umieszczono w specjalnie zaaranżowanych w czasie powojennej odbudowy kryptach przeznaczonych do zwiedzania, gdzie wyeksponowano również
fragmenty murów romańskich. Kamienne ciosy z najstarszych etapów budowy są też widoczne w ścianach
i filarach świątyni.
Pracami archeologicznymi w poznańskiej katedrze we
współpracy m.in. ze Zdzisławem Kępińskim kierowała
w tym czasie Krystyna Józefowiczówna. Ta znakomita historyczka sztuki specjalizowała się w badaniach nad kul-

Krystyna Józefowiczówna w wykopie archeologicznym w katedrze, 1952 r.,
fot. R.S. Ulatowski, ze zb. MKZ w Poznaniu

Odkryta w czasie wykopalisk archeologicznych w katedrze baza filara romańskiego,
1951 r., fot. K. Józefowiczówna, ze zb. MKZ w Poznaniu/cyryl.poznan.pl

turą artystyczną i architekturą wczesnego średniowiecza.
Brała udział w badaniach archeologicznych w Gnieźnie,
na Ostrowie Lednickim i w Trzemesznie. W latach 50. XX
wieku odkryła prawdopodobne groby pierwszych historycznych władców piastowskich oraz pozostałości domniemanego baptysterium z misą chrzcielną. Znana była
z formułowania śmiałych, ale popartych argumentami tez.

Nowe szaty katedry
Po 11 latach prac, 29 czerwca 1956 roku, nastąpiło uroczyste oddanie katedry do użytku. Doczekał tego wydarzenia zasłużony dla
odbudowy abp Walenty Dymek, będąc jednak już śmiertelnie chorym, nie mógł wziąć
udziału w uroczystościach. Kształt podniesionej ze zniszczeń poznańskiej katedry był
efektem nie tylko wykorzystania oryginalnej
substancji zabytkowej i wyników badań archeologicznych i konserwatorskich. Wpłynęły na niego także XIX-wieczne wyobrażenia
o gotyckiej katedrze jako formie najwłaściwszej dla kościoła o takiej randze. W ramach
przyjętej koncepcji regotyzacji stworzono
pewnego rodzaju kreację konserwatorską.
Dążono do stworzenia gmachu bardziej monumentalnego niż był w rzeczywistości.
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Ostrów Tumski z widokiem na Most Chrobrego, lata 20. XX w., fot. R.S. Ulatowski, ze zb. MKZ w Poznaniu

Trzeba jednak pamiętać, iż oprócz wartości architektonicznych katedrę poznańską doceniano przede wszystkim jako pomnik 1000-letnich dziejów Polski i polskiego
Kościoła. Zakorzenione już w świadomości mieszkańców
obecne wcielenie świątyni w pełni ukazuje i eksponuje
bogate dziedzictwo najstarszego polskiego biskupstwa
i stanowi dzieło architektoniczne o znaczeniu ogólnopolskim i europejskim.
Zniszczony Ostrów Tumski, 1945 r., Fot. Z. Zielonacki/cyryl.poznan.pl

Ostrów Tumski z widokiem na Most Chrobrego współcześnie, fot. B. Małolepszy

W cieniu katedry

15

Nie tylko katedra ucierpiała w wyniku działań wojennych.
W 1945 roku znacznie uszkodzone zostały także gmachy
Seminarium Duchownego, Pałacu Arcybiskupiego, Kurii
Metropolitarnej, psałterii czy dawnej Akademii Lubrańskiego. Poważniejszych szkód nie odniósł natomiast kościół pw. Najświętszej Marii Panny, ale to właśnie we
wnętrzu tej świątyni nastąpiła prawdziwa rewolucja. Zainspirowane prowadzoną w katedrze regotyzacją władze
kościelne na czele z abp. Walentym Dymkiem postanowiły usunąć kompletnie zachowaną aranżację wnętrza
z początku XX wieku projektu Rogera Sławskiego. Nowe
wnętrze autorstwa Wacława Taranczewskiego, ze stworzonymi od podstaw polichromiami, witrażami i ołtarzem,
wykreowano w latach 50. XX wieku.
.

Kościół Najświętszej Marii Panny i psałteria na Ostrowie Tumskim,
lata 30. XX w., fot. R.S. Ulatowski, ze zb. MKZ w Poznaniu

Element polichromii kościoła NMP w Poznaniu autorstwa W. Taranczewskiego,
zdjęcie współczesne, fot. Ł. Gdak

Fotorelacja z wystawy
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