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na obszarze dzisiejszej Belgii. Głowica ,,guodronné“ w ystępuje przy kate
drze w T o u r n a i w krypcie św. Bawona w Gandawie, w kaplicy św. Ba
zylego w Brugii, bram ie w Isenberge 2 i wielu innych północno-francu- 
skich i belgijskich zabytkach arch itek tury  w. XII. Jak ie mogło być pier
wotne przeznaczenie głowic płockich? Umieszczen;e ich bowiem w oście- 
rzach portalu, jak tego chciał Szyller 3 jest nie do przyjęcia z uwagi na 
uskokowy charak ter portali romańskich, gdzie zdwojona głowica nie może 
mieć zastosowania. Odpada także funkcja podtrzym yw ania arkad przeźro
czy emporowych. Głowice od tyłu przechodzą w prostokątną płytę prze
znaczoną do wm urowania. W przeźroczach emporowych zaś w olbrzymiej 
większości wypadków głowice zdwojone są używane przy kolumienkach 
wolnostojących. Głowice z katedry  w Płocku stanow iły z całą pewnością 
część składową kolum ienek przyściennych (colonnettes adossés) i obliczone 
były głównie na widok frontalny. I tu  nasuwa się myśl, że m am y do czynie
nia z fragm entam i dekoracyjnego system u podziałów analogicznego do jed
nego z system ów zew nętrznych dekoracji architektonicznych występujące
go w budownictw ie anglonorm andzkim  (rys. 189, 190). U tw ierdzają w tym  
przekonaniu liczne konkretne przykłady operujące analogicznym typem  
głowic o analogicznej funkcji. Ślepe arkadow ania spływ ające na głowicę, 
m ają na celu przerw anie m ontonii wielkich nieożywionych płaszczyzn m u- 
ru. Nie bez znaczenia jest okoliczność zachowania się tej odmiany arkado
wej dekoracji przy najpiękniejszej dzwonnicy Brabancji w H erant (rys. 
191). Jest to jeszcze jeden rys wspólnoty między reliktam i katedry  płockiej, 
a problem atyką artystyczną obszarów nad Mozą, Renem północnym i Skal
dą. Droga, jaką wpływ odległych ośrodków północnozachodniej Europy 
dotarł do Płocka nie ulega wątpliwości. Apriorycznie założyliśmy ją szu
kając związków budowli z ojczyzną fundatora. Poszukiwania lodowodu 
form architektonicznych katedry  upraw niają do postawienia hipotezy, że 
nieznany budowniczy m usiał być rodakiem biskupa Aleksandra.

KONSERWACJA KATEDRY W PŁOCKU
MICHAŁ SZYMAŃSKI

Z działań w ojennych r. 1939 wyszła katedra z niewielkimi uszkodze
niam i pokrycia dachowego. Zniszczenia roku 1944 dotknęły w Płocku 
właśnie katedrę  i to boleśnie. Uszkodzeniom uległy urządzenia w nętrza 
jak: nagrobki, ołtarze, posadzki, organy, a konstrukcja sklepień i dachów 
katedry  ucierpiała przede wszystkim od podmuchów spowodowanych po
ciskami arty lerysjkim i i bombami lotniczymi. W stępne prace zabezpie
czające, jak  prowizoryczna napraw a dachów i częściowe uporządkowanie

1 Repr. P. R o 11 a n d a, La Cathedtale romane de Tournai et les courants ar
chitecturaux. Rev. belge archéol. et hist, de l‘art VII, 1937, s. 243.

2 S. L e u r s ,  De oude Kerken van Gent, Ars Belgica VII, 1937, s. 42.
S. S z y l l e r ,  о. с. )
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Ryc. 192. Katedra w Płocku — frag
ment zniszczonego sklepienia nad 

nawą główną. Stan z r. 1945.

Ryc. 193. Katedra w Płocku — frag
ment zniszczonego sklepienia nad 
chórem muzycznym. Stan z r. 1945.

w nętrza nastąpiły jeszcze w r. 1945, po czym dopiero przystąpiono do za
sadniczych prac konserw atorskich.

Proces destrukcyjny posuwał się bardzo szybko i niemal z każdym 
dniem. Najgroźniejszym  był stan sklepień; pozbawione przez dłuższy czas 
dachów, nasiąkające wodą opadową w aliły się na oczach. Ratownictwo 
szło w dwóch kierunkach: zabezpieczenia i rekonstrukcji, przy czym ogó
łem musiano wym ienić około 50°/o sklepień a mianowicie:

1) w praw ej nawie rozebrano i przem urow ano na nowo — z pozosta
wieniem zaledwie fragm entów  na oporach do wysokości około 60 cm po
nad żelaznymi ściągami — sklepienia krzyżowe na całej długości 6-ciu 
przęseł, gdyż były mocno popękane nad oporami a w kluczu osiadłe tak, 
że w  niektórych miejscach powysadzane od podmuchów w arstw y cegieł 
tw orzyły szerokie szczeliny.

2) rozebrano i przem urow ano w lewej nawie trzecie przęsło, część dru
giego i czwartego a inne partie  sklepień udało się wzmocnić w arstw ą za
praw y cementowej.

3) sklepienie nad naw ą środkową przem urow ano całkowicie w 2-ch
przęsłach od strony chóru, trzecie przęsło od strony prezbiterium  udało 
się zachować przez zalanie zapraw ą cementową. (Ryc. 192 i 193).

4) sklepienie kopuły na skrzyżowaniu naw, zachowane w dopuszczal
nym  stanie technicznym  nie wym agało szczególnych zabiegów,

5) sklepienie kolebkowe prezbiterium  aczkolwiek uszkodzone i częścio
wo osiadłe zostało zachowane i wzmocnione przez podwieszenie sklepie
nia do żelbetowej konstrukcji odciążającej.

6) sklepienie kolebkowe nad organam i z powodu uszkodzenia musiano
całkowicie rozebrać i przem urować.

Poważnem u rozbiciu uległa ściana nawy krzyżowej północnej wraz 
z absydą mieszczącą kaplicę św. Zygm unta. Zniesiona do połowy swej 
wysokości, ze zruszonymi m uram i a naw et fundam entam i na skutek ude
rzenia bomby lotniczej, m usiała być na nowo zrekonstruow ana. Przy
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Ryc. 194. Katedra w  Płocku według rysunku Edwarda Jurgensa z poł. XIX *w.

wszystkich przem urow aniach wykorzystywano ze względów konserw ator
skich dawny m ateriał budowlany.

Obok tych prac zasadniczych przeprowadzono oczywiście wiele drob
niejszych jak: w ym ianę ram  okiennych, części posadzki m arm urow ej, 
budowę nowych organów, rekonstrukcję portalu  zakrystii kanonickiej, 
rem ont tynków i pokrycia części dachów blachę miedziowaną.

Przy rekonstrukcji zaobserwowano, iż wszystkie sklepienia pochodziły 
z początku XX w., a więc z prac rekonstrukcyjnych Szyllera z la t 1901— 
1903, k tó ry  zastąpił obudowę klasycystyczną M erliniego 1 (ryc. 194) su
rowym i partiam i „gotyckim i“.

Prace konserw atorskie dokonane w latach 1932/33 dotyczyły głównie 
wieży-dzwonnicy (dawnej wieży zamkowej), której fundam enty wzmoc
niono zbrojoną p ły tą  betonową a koronę m urów ściągnięto wieńcem żel
betow ym  pod konstrukcję hełmu.

W artość zabytkow a katedry  polega obecnie przede wszystkim na za
chowanym  i czytelnym  rzucie, w którym  odnajdujem y pierw otne założe
nie romańskie, rozbudowę w gotyckie wieże, renesansow ą2 rozbudowę 
prezbiterium , i wreszcie na wyposażeniu renesansowym  wnętrza, które 
mimo przeróbek Szyllera przetrw ało do dzisiaj.

' D. Merlini jeździł z Jabłonny do Płocka przez Zakroczym, w  którym był za
trudniony w  latach 1784—87 przy budowie ratusza.

2 Przebudowa renesansowa z r. 1531 — jest dziełem B. de Gianotis przy współt- 
udziale Ciniego i Filipa z Fiesole, a w  1. 1550—70 Jana Baptysty, którego pracę 
w  katedrze płockiej omówił J. C h у с z e w  s к i, Katedra Łomżyńska (praca W ręko
pisie zagubiona w  powstaniu r. 1944).
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