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1. Poznań. Pałac Górków, w idok ogólny po przebudow ie na klasztor benedyktynek . Rys. Ju liusz M inutoli, 1833. 
oryginał w zbiorach M uzeum Narodowego w Poznaniu (Fot. Leon Perz)

1. Poznań. Palais des Górka, vue d ’ensem ble après la conversion du bâtim en t en couvent des bénédictines. 
Dessin de Ju les M inutoli, 1833, version orig inale ap partenan t au M usée N ational d e  Poznań

TERESA JAKIMOWICZ

ODBUDOWA PAŁACU GÓRKÓW W POZNANIU*

WSTĘP

W śród zabytków  Poznania zniszczonych 
pożogą w ojenną znalazł się również i pałac 
Górfków, jedyny w  Poznaniu, a jeden z wcześ
niejszych w Polsce m iejski m agnacki pałac re 

nesansowy, w ażne w  XVI w. centrum  ruchu 
reform acyjnego. Już z  uw agi na sam o swoje 
historyczne d la miiasita znaczenie obiekt ten  
w  pełni zasługiw ał na odbudowę *. P rojektanci 
jej stanęli jednak  przed  n iełatw ym  zadaniem: 
po w ielokrotnych przebudow ach zabytek do-

* W inna jestem  słowa wdzięczności tym  w szyst
kim , k tórych pomoc tak  bardzo ułatw iła m i pracę nad 
pałacem  Górków, a w ięc G łów nem u K onserw atorow i 
Z abytków  m. Poznania, m gr. H. Kondzieli, K ierow ni
ctw u PKZ — Poznań, D yrekcji M uzeum Archeologicz
nego, oraz Sekcji H istorii m. Poznania p rzy  P. T. H. 
k tóra patronow ała naukow em u opracow aniu badań. 
O przyjęcie specja ln ie  serdecznego podziękow ania p ro 
szę p ro jek tan ta  odbudowy, m gr. inż. arch. A. Hoilasa, 
k tó ry  przez cały czas trw an ia badań  i  p rzy  ich o p ra 
cow yw aniu  nie szczędził życzliwych rad  i cennej po
mocy.

1 Pom im o w cale pokaźnej b ibliografii pałac G ór
ków  był dotychczas nieopracow any jako zabytek 
arch itek tu ry . Inw entaryzację  pom iarow ą pałacu p rze
prow adziły PK Z-Poznań. D okum entację historyczną 
opracow ała dla PK Z Z. S k o r u p s k a  w  r. 1954 (ma
szynopis PK Z-Poznań). Jest bo kom pilacja Kroniki 
benedyktynek poznańskich  (oryg. w  Bibliotece Raczyń
skich, rkps n r  20) i dotychczasow ych publikacji. Nie 
w yciągnięto z n iej w niosków  z m ateria łów  arch iw al
nych d la dziejów  obiektu do  r. 1536 dostarczonych 
przez M. Miikę na  zlecenie PKZ. (M. M i k a ,  Materia
ły  archiwalne do pałacu Górków w  Poznaniu, m aszy-
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trw ał bowiem do czasu wojny jako kamienica 
o bezstylowym dziedzińcu wewnętrznym, a o 
jego renesansowej przeszłości mówił jedynie 
portal iz r. 1548 i fragment zamurowanej ko
lumny. Wygląd gmachu sprzed przebudów 
z XIX w., lecz już po rozbudowie w XVIII w. 
utrw alił rysunek Juliusza Minutoliego z r. 1833. 
Oglądamy na nim budynek o skromnych for
mach barokowych, typowych dla architektury 
Poznania 'połowy XVIII stulecia (il. 1).

Elementy założenia, ukształtowania pla
stycznego1 i organizacji w nętrz pałacu renesan
sowego' odkryto dopiero w wyniku badań ar
chitektonicznych i historycznych, przeprowa
dzonych w latach 1959—62 2. W szczególności 
założenie pałacu stanowi o jego niemałej w ar
tości zabytkowej, i to chyba na skalę ogólno
polską. Jego konserwacja i odbudowa, a w 
miarę potrzeby i rekonstrukcja były więc spra
wą oczywistą, ale też i nie prOstą, gdyż niemal 
kompletnie brakło danych dotyczących ukształ
towania bryły, a zwłaszcza rozwiązania fasad 
pałacu w  XVI w.

Teoretycznie istniały więc dwie możliwoś
ci: 1. na zachowanym założeniu renesansowym 
odtworzyć w  oparciu o istniejące relik ty  orga
nizację przestrzenną przyziemia i pierwszego 
piętra, ewentualnie w  zasadniczym zarysie bry
łę budynku, a fasady ukształtować w prostej, 
nowoczesnej architekturze; 2. zachowując linię 
konserwatorską lat powojennych, przyjętą 
m. in. również dla obrzeża Starego Rynku w 
Poznaniu, odtworzyć fasady gmachu wg prze
kazu sprzed przebudowy z XIX w., utrw alając 
jednocześnie istniejące elementy zabytkowe. 
Zdecydowano się na tę drugą alternatywę.

Dla pałacu Górków istnieje jeden tylko 
przekaz ikonograficzny sprzed przebudowy 
w XIX w.: wspomniany już rysunek Minuto
liego z r. 1833. Projekt odbudowy musiał więc 
stać Się — i też stał się — wypadkową trzech 
czynników: autentycznego założenia pałacu 
z XVI w. i reliktów jego ukształtowania pla
stycznego·, rekonstruowanego kształtu plastycz
nego· z połowy XVIII stulecia i wreszcie — 
współczesnych wymogów nowego użytkowni
ka i inwestora: Muzeum Archeologicznego.

HISTORIA OBIEKTU 3

Pałac Górków zajmował w XVI w. 
wschodnią połowę bloku zabudowy starom iej
skiej, wyodrębnionego ulicami: Wodną, Klasz-

2. Poznań. Pałac Górków, plan sytuacyjny ze zróżni
cowaniem faz narastan ia  zespołu zabudowań. Opr. 

T eresa Jakim owicz
2. Poznań. Palais des Górka, plan de s ituation  dé- 
mon'trainit les d iffé ren tes phases d 'annexion des con

structions faisan t partie  de l ’ensem ble

torną, Kozią i Świętosławską. Obecny zespół, 
tradycyjnie zwany pałacem Górków, powstał 
w  wyniku przebudów w XVII i XVIII w. Po
siada on zasięg większy od rezydencji Górków, 
a obejmuje parcele: Wodna 27, Klasztorna 14, 
Kozia 29 i Świętosławska 2, czyli cały niemal 
omawiany blok z wyłączeniem parceli na rogu 
Wodnej i Swiętosławskiej (il. 2).

Rezydencja Górków powstała w wyniku 
przebudowy średniowiecznych kamienic przy 
Wodnej, które od r. 1473 należały do magnac
kiego rodu Szamotulskich, a w r. 1509 prze
szły idrogą sukcesji na Łukasza Górkę herbu 
Łodzią, starostę generalnego· Wielkopolski 
i kasztelana, a następnie wojewodę poznańskie
go, jednego z najpotężniejszych magnatów 
ówczesnej Rzeczypospolitej. W r. 1536 w rę
kach Łukasza Górki pozostawała już cała 
wschodnia połowa bloku między Wodną i Klasz-

nopis w  PKZ-Poznań), co z kolei ujem nie w płynęło na 
p ro jek t odbudowy. B adania archeologiczne na dzie
dzińcu pałacu przeprow adził na zlecenie K onserw ato
ra  Zabytków  m. Poznania m gr St. J a s n o s z  w  
r. 1958. (Dokum entacja w ykopalisk w  A rchiw um  K on
se rw ato ra  Zabytków  m. Poznania). W czasie robót b u 
dow lanych prowadzono ich dokum entację opisową 
i fotograficzną (T. J a k i m o w i c z ,  Dokumentacja od
budowy pałacu Górków,  1962. Maszynopis i m ateria ł 
fotograficzny w  archiw um  M iejskiego K onserw atora

Zabytków m. Poznania). Bardzo szczegółową doku 
m entację fotograficzną odbudowy posiada Muzeum 
Archeologiczne w  Poznaniu.

2 Por. H. K o n d z i e l a ,  Prace konserwatorskie  — 
miasto Poznań (1958—1962). „Ochrona Zabytków ” 
XVII (1964) z. 3 s. 73.

3 Rozdział poświęcony historii zabytku oparty  jest 
na opracow anej przeze m nie m onografii Pałac Górków  
w  Poznaniu, „K w artaln ik  A rch itek tu ry  i U rban isty 
k i” X (1965) z. 2.
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torną, a więc i dwie działki położone na tyłach 
zabudowy frontow ej4.

Przebudowy kamienic na reprezentacyjny 
pałac, odpowiadający pozycji społecznej i am
bicjom politycznym właścicieli, dbkonał syn 
Łukasza, Andrzej Górka, również starosta gene
ralny Wielkopolski i kasztelan poznański. Nie 
znamy dokładnych dat przebudowy ani jej 
twórców. Miała ona miejsce w  latach czterdzie
stych XVI w., w  r. 1548 powstał istniejący do 
dziś portal bramy przejazdowej na dziedzi
niec (il. 3). Nieznany budowniczy pałacu częś
ciowo iwykorzystał istniejące mury, odszedł jed
nak całkowicie od zastanego układu gotyckich 
kamienic; stworzył na ich miejscu założenie re
zydencji feudalnej o dwóch jednotraktowych 
„pałacach mieszkalnych“, między którym i po
wstał wewnętrzny dziedziniec na rzucie kwa
dratu, zamknięty od ulicy skrzydłem bramnym. 
Trzy ramiona dziedzińca opasał kolumnowy 
krużganek, którego ramię zachodnie tworzyło 
kurtynę, zasłaniającą ścianę przyległej posesji.

Pałac Górków budził podziw współczesnych 
swymi rozmiarami, pięknem dekoracji archi
tektonicznej i przepychem urządzenia wnętrz. 
W życiu Poznania w XVI w. odegrał poważną 
rolę nie tylko jako siedziba najiwyższych do
stojników Wielkopolski, lecz przede wszystkim 
jako jeden z ośrodków myśli humanistycznej 
i najważniejsze bodaj w mieście centrum refor
macji religijnej.

Funkcję reprezentacyjnej rezydencji pałac 
pełnił do czasu wygaśnięcia rodu Górków

3. Poznań. Pałac Górków, portal z 1548 r. przy 
ul. K lasztornej. S tan sprzed 1945 r. (Fot. w zbiorach 

Głównego K onserw atora Zabytków  m. Poznania)
. 3. Poznań. Palais des G órka, po rta il d a tan t de 1548 

situé rue K lasztorna. É ta t d 'av an t 1945

4. Poznań. Pałac Górków po przebudow ie na klasztor 
benedyktynek. F ragm ent rys. Juliusza M inutoli, 1833; 
oryginał w  zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu
4. Poznań. Palais des Górka après sa conversion 
en couvent des bénédictines. F ragm ent du dessiin de 
Ju les M inutoli, 1833, version originale au  M usée N a

tional de Poznań

w r. 1592, kiedy to (poznańska ich siedziba prze
szła w  ręce spowinowaconego z nimi katolic
kiego' rodu Czamkowskich. W wyniku zatargów 
z poznańską gminą luterańską, która dążyła do 
objęcia pałacu i przebudowy go na zbór, Piotr 
Czarnika wski, podkomorzy poznański sprzedał 
pałac w r. 1596 Radzie Miejskiej. W r. 1605 na
była go od miasta słynna reforma tarka klaszto
ru  benedyktynek w Chełmnie, kSieni Magdale
na Mortęska, przeznaczając na siedzibę poznań
skiej filii klasztoru. Adaptacja pałacu do po
trzeb klasztornych nastąpiła w  latach 1605— 
1613. Najpoważniejszej przebudowie uległo 
skrzydło północne (przy Wodnej), w którym 
(powstała obszerna, dwie kondygnacje obejmu
jąca kaplica.

4 W r. 1536 Górka uzyskał i działkę po pd. strom e 
ul. Koziej. Jej zabudowa w  XVI w. jest nieznana; 
przypuszczalnie nie odbiegała od kam ienic m ieszczań
skich. Mieściło się tam  zapewne zaplecze gospodarcze 
pałacu, k tó ry  połączono z tym budynkiem  poprzieiz g a
nek nadw ieszony nad ul. Kozią. Ganek uległ rozbiór
ce w 1836 r.
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W r. 1605 benedyktynki przyłączyły do klasz
to ru  kamlienicę przy północnym  narożniku 
Koziej i Swiętolsła Wskie j , a w  łaitach 1728—34 
naby ły  sąsiadującą z nim  kam ienicę przy  W od
nej, co pociągnęło za sobą przebudow ę kaplicy 
i k lasz to ru  w latach  1734— 80. Przejście, prze
b ite  iw ścianie granicznej, połączyło diziedziniec 
dawnego· pałacu z podwóreczkiem  nowo naby
tej kam ienicy. W tedy to pow stał więc układ 
dw udziedzińcow y dzisiejszego zespołu (il. 2), 
n iekiedy błędnie odnoszony do rezydencji 
Górków w  w. XVI. Zew nętrzny w ygląd gma
chu po tej przebudow ie przekazał rysunek  
J. M inutoliego z r. 1833 (il. 4).

Zarządzenia sekularyzacyjne w ładz p ru 
skich po idirugim rozbiorze Polski do tknęły  rów 
nież i benedyktynki poznańskie. W r. 1834 
gm achy poklasztom e uzyskała fundacja szkol
na ks. Ludw iki Radziwiłłowej. W r. 1836 gmach 
g run tow nie przebudowano na szkołę, ipo r. 1880 
na kam ienicę czynszową. Obie te przebudow y 
zniszczyły a rch itek tu rę  klasztoru  i kom pletnie 
niem al za tarły  ślady  założenia pałacu z XVI w. 
W tej postaci zabytek do trw ał do  w alk  o w y
zwolenie Poznania w  ilutym 1945 r., kiedy to 
został zniszczony pożarem.

PRACE BADAWCZE

Po odgruzow aniu stan  zabytku przedstaw iał 
się następująco·: piwnice i ich sklepienia za
chow ały się dość dobrze, partie  naziem ne sta 
now iły ru inę. Zew nętrzne i działowe ściany 
skrzydła północnego oraz w szystkie cztery 
ściany dużego dziedzińca sięgały do wysokości 
drugiego p iętra . Na środkow ym  odcinku ele
wacji w schodniej zachowały się re lik ty  m u
ró w  w  kondygnacji parterow ej (il. 5). We 
'Wnętrzach przyziem ia ocalały fragm enty  skle
pień sali północno-wschodniej oraz baza pod
pierającego je  filaru . Zachowały się też skle
pienia krużganka w  dziedzińcu (w całości na 
parterze, fragm entarycznie n a  I i II piętrze), 
a w  sali południowo-wschodniej podstaw a pod 
bazę fila ru  podpierającego sklepienie. Z dwóch 
kam ienic, połączonych z pałacem  w XVII 
i XV III w., stosunkowo· obronną ręk ą  wyszła 
ze zniszczeń położona p rzy  ul. W odnej. We 
w szystkich trzech jej trak tach  zachow ały się 
w  przyziem iu ściany działowe i  opory XV- 
wieczmych sklepień. Ściana m iędzy trak tem  
frontow ym  a dziedzińcem ocalała po górną 
kraw ędź pierwszego p iętra. Ściana graniczna 
m iędzy kam ienicą a  pałacem  sięgała w  swych 
partiach  oryginalnych po górną kraw ędź d ru 

5 Pałac Górków był budowlą murowaną, wzniesio
ną z ceigły o wymiarach 27 — 28 X 14 — 15 X 8 cm, o 
niezbyt regularnym wątku polskim. Ściany piwnic są 
częściowo z kamieni polnych. Piwnice znajdują się pod 
całym gmachem z wyjątkiem  obu dziedzińców. Ka
m ienice w  narożniku Koziej i Świętosławskietj oraz 
przy ul. Wodnej są z cegły o wymiarach 28 — 29 X
14 X 8 om.

e Opis pałacu, rozgraniczający autentyczne partie

giego piętra, do· tej samej wysokości zachowała 
się ściana dzieląca tę  posesję od działki, poło
żonej w  ty lnej części bloku. Natom iast kam ie
nica przy Koziej i Swiętosławskiej ocalała ty l
ko· w  przyziem nych partiach miuru. Po odgru
zowaniu czytelny był jej trzy trak tow y  układ. 
Po północnej stronie tra k tu  środkowego za
chowała stię n a  wysokości p a rte ru  pierw otna 
ściana, oddzielająca klatkę schodową — roze
brana w  trakc ie  odbudowy 5. Ze względów kon
strukcy jnych  nie »wszystkie z tych relik tów  
można było za,chować. I tak  np. w  trakcie  bu
dow y zaszła konieczność w ym iany sklepień w 
piwnicach, niektórych partii m urów  m agistra l
nych, dwóch arkad  'dziedzińca i in.6.

Równolegle z robotam i budow lanym i prze
biegały iprace badawcze. W założeniu sw ym  
m iały one dać następujące rezulta ty :
1. Uchwycenie chronologii zachowanych m u

rów  zabytku.
2. Stwierdzenie, jak  kształtow ała się zabudo

wa gotyckich kamienic, na których bazie 
pałac powstał.

3. Odnalezienie 'danych do· rekonstrukcji roz
planow ania i rozwiązania przestrzennego 
w nętrz pałacu w  XVI w. oraz d la  plastycz
nego ukształtow ania dziedzińca i fasad.

4. Odnalezienie elem entów dekoracji arch i
tektonicznej pałacu.
Jakkolw iek nie udało się uzyskać pełni 

oczekiwanych wyników, rezu lta ty  badań m ia
ły  istotne znaczenie zarówno d la  praktycznych 
potrzeb odbudowy, jak  i d la  naukowego opra
cowania zabytku.

Ad 1. Badania powierzchniowe m urów  po
zwoliły rozgraniczyć dość precyzyjnie partie  
datujące się sprzed przebudow y w  początku 
XVII w. oraiz naw arstw ienia z XVII, XVIII 
i XIX w. Natom iast próba rozgraniczenia m u
rów  pałacu i poprzedzających go kam ienic po
wiodła się tylko częściowo. Różnice w  w ątku 
m urów  i w ym iarach cegieł są tu  zbyt nikłe, co 
więcej sy tuację  zaciemnia w ielokrotne w tórne 
użycie s ta re j cegły. N iew ątpliw ie najstarszą 
m etryką legitym ują się w  obecnym  zespole 
m ury  piw nic i przyziem ia kamienicy, dołączo
nej doń w poł. XVIII w. P a rtie  m urów  z XV w. 
zachow ały się również w  środkow ej części pół
nocnego skrzydła pałacu. Odnaleziono też du
że ilości luźnej gotyckiej cegły profilow anej, 
lecz nie udało się ustalić m iejsca jej osadzenia.

Ad 2. Odpowiedź n a  pytanie, jak  kształto
w ała się zabudowa poprzedzająca pałac Gór
ków, ułatw ić m iały badania archeologiczne na 
dziedzińcu pałacowym  (11. 6) 7. Spodziewano się 
odkrycia fundam entów  ty lnych  trak tów  śred-

murów od rekonstruowanych — patrz Dokumentacja  
odbudowy pałacu, op. cit.

7 St. J a s n o s z, Sprawozdanie z  prac wykopali
skowych na dziedzińcu pałacu Górków, 1958. Maszy
nopis w  archiwum Konserwatora Zabytków m. Pozna
nia. Główny wykop poprowadzono na przedłużeniu 
ściany między salami pn. skrzydła pałacu, pierwotnie 
rozgraniczającej dwie kamienice. Boczne wykopy sk ie
rowano ku bramie oraz w  kierunku zachodnim.
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5. Poznań. P ałac G ór
ków, s ta n  z 1945 r. (Fot. 
w  zbiorach Głównego 
K onserw atora Zabytków  

m. Poznania)
5. Poznań. Palais des 

G órka, é ta t en ,1945.

niowietcznych kamienic. Jednakże tylko w po
łudniowo-wschodniej części dziedzińca odkry
to dwa niewielkie fragm enty konstruKCji mu
rowanej o układzie cegieł pozwalającym do
myślić się wąitku polskiego, zbyt nikłe, aby 
mogły wnieść coś do badań. W zachodniej 
części dziedzińca, wielokrotnie zresztą prze
kopywanej przy zakładaniu kanalizacji, nie 
znaleziono żadnych reliktów zabudoiwy. Wyni
ki wykopalisk nie były więc rewelacyjne. Mi
mo· to· jednak — wespół z analizą rzutu pozio
mego i murów zabudowy całego zespołu, łącz
n ie  z wnioskami, jakie nasuwał m ateriał archi
walny — pomogły one ustalić dwa momenty: 
kierunek przebudowy kamienic na pałac oraz 
układ średniowiecznych działek budowlanych 
w  obrębie interesującego nas bloku. Był to 
jedyny dostępny jeszcze dla badań narożniko
wy blok Starego Ryniku, a układ jego parcel 
kształtował się odmiennie od 'bloków w obrze
żu rynkowym. O ile bowiem w  tych ostatnich 
działki frontowe i tylne stykały się węższymi 
bokami, to· w  bloku narożnikowym cztery 
działki frontowe (przy Wodnej) przylegały do 
dłuższych boków dwóch z czterech parcel ty l
nych, rozłożonych parami symetrycznie: dwie 
w  stronę Klasztornej i dwie ku Swiętosław- 
skiej. Próba częściowej choć rekonstrukcji 
rozplanowania kamienic gotyckich przed ich 
przeróbką na pałac, możliwa głównie per ana
logiam z układem wspomnianej tylokrotnie ka
mienicy sąsiadującej z pałacem, oparta jest 
raczej na przesłankach rozumowych i ograni
cza się do hipotez 8.

Ad 3. Rezultaty badań, uzyskane w  tym  
punkcie są stosunkowo najpełniejsze. Analiza 
m ateriału archiwalnego, dotyczącego* zmian 
własnościowych na przestrzeni dziejów pałacu 
miała tu co najmniej to samo znaczenie co

8 Por. T. J a k i m o w i c z ,  Pałac Górków, op. cit.

analiza iplanu d wątku murów. Ona to głównie 
pozwoliła ustalić właściwy zasięg pałacu Gór
ków w XVI w. i proces jego rozrastania się 
w XVII i XVIII stuleciu. Są to wyniki o dużym 
znaczeniu teoretycznym, ich przydatność dla

6. Poznań. P ałac Górków, badania archeologiczne na 
dziedzińcu w  1958 r. — widok w  k ierunku  południo

w ym  (Fot. Czesław Czub)
6. Poznań. Pala is des Górka fouilles archéologi
ques dans la cour in térieure en 1958, vue vers le sud
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7. Poznań. P ałac Górków, kolum na północnego r a 
m ienia krużganka w  czasie odkryw ek w  1962 r. 

(Fot. Teresa Jakimowicz)
7. Poiznań. Pala is des Górka, colonne de  l ’a ile  nord 

d e  la cour du ran t les excavations de 1962

odbudowy okazała isię niestety minimalna. Re
konstrukcja bowiem, przyjm ując za punkt 
wyjścia Stan z r. 1833, trak tu je  zespół całościo
wo, nie wyodrębniając zeń właściwego pałacu. 
Praktyczne znaczenie miało ustalenie pierwot
nego' układu wnętrtz, odczytane zresztą bez 
większego trudu w  reliktach architektury pa
łacu. Pewne trudności nastręczało odnalezie
nie pierwotnego położenia klatki schodowej. 
Tu przyszedł z pomocą rysunek Minutoliiego : 
z układu okien w renesansowych obramieniach 
wynika, że klatka schodowa mogła ewentualnie 
mieścić stię w  Skrzydle wschoidnim, tuż przy 
bramie przejazdowej.

Dla plastycznego· ukształtowania wnętrz 
ustalono następujące elementy:

a. czteropolowe, krzyżowe sklepienia sal 
południowo' i północno-wschodniej, w sparte na 
przyściennych pilastrach i stojącym na środku 
filarze. W sali południowej zachowała się ośmio- 
boczna baza filaru. W sali północnej ocalały 
przyścienne pil astry  i opory sklepienia oraz 
fragm ent cylindrycznej bazy i okrągły kamień 
stanowiący podstawę dla osadzenia środkowej 
kolumny. W trakcie odgruzowania odnaleziono 
też fragment lica trzonu tej kolumny, o orna
mentyce analogicznej do kolumn dziedzińca.

b. W tej samej sali zachował się jedyny 
oryginalny otwór okienny {okno za narożną 
szkarpą przy ul. Klasztornej), k tóry posłużył za 
Wzór przy rekonstrukcji okien parteru.

c. W skrzydle północnym, w dawnej sali 
środkowej pierwszego piętra odkryto na ścianie 
zachodniej relikty trzech płaskich blend zakoń
czonych łukiem ostrym, o krawędziach profilo

wanych kształtówką-wklęską. Rytm ich roz
mieszczenia wskazuje, że pierwotnie były tu 
cztery blendy. Jest to zapewne relikt architek
tu ry  XV w. — mielibyśmy więc ido czynienia 
z jeszcze jednym przykładem tego· typu dekora 
cji 'Wnętrz XV w., na terenie Poznania.

d. I wreszcie najbardziej efektowne odkry
cie: kolumny i arkady dziedzińca wewnętrzne
go. Kolumna widoczna w południowej ścianie 
dziedzińca pozwalała domyślić się istnienia 
dalszych, ukrytych pod XIX-wieczmymi szkar- 
pami. Zgodnie z przewidywaniami, w  miarę 
postępu robót budowlanych w r. 1962 (il. 7) 
wyłoniły się wszystkie kolumny dziedzińca w 
liczbie sześciu, a także półkoliste łuki spoczy
wających na nich arkad (il. Ü). W poszukiwaniu 
pierwotnego rozwiązania wyższych kondygna
cji fasad dziedzińca natrafiono tylko na śladv 
wielekroć przemurowywanych otworów oklen- 
nych, co skłania do 'przypuszczenia, że jedynie 
w przyziemiu dziedziniec otrzymał otzdobną 
oprawę plastyczną. Po' usunięciu XIX-wiecz- 
nych ścianek, dzielących krużganek na szereg 
małych komórek, uzyskano pełen efekt głębo
kiego, krzyżowo 'Sklepionego krużganka, otwie
rającego się ku podwórcowi szerokimi arka
dami. Zabytkowa architektura Poznania wzbo
gaciła się zaś o nowe, dotychczas sobie nie 
znane rozwiązanie plastyczne. Ta odosobniona 
na terenie Poznania pozycja arkadowego dzie
dzińca rezydencji Górków przydaje jej specy
ficznego waloru, pomimo że same kolumny, 
najpewniej dzieło prowincjonalnego’ kamienia
rza, nie reprezentują wysokiej klasy artys
tycznej.

Ad. 4. Zespół sześciu kolumn dziedzińca 
stanowi najważniejszy element dekoracji ar
chitektonicznej pałacu, który zarazem decydu
jąco· wpływa na jego ukształtowanie prze
strzenne.

Drugim ważnym i cennym reliktem  jest 
znany porta! z 1548 r., w  gruncie rzeczy jedyny 
w Poznaniu rzeźbiarsko potraktowany portal 
renesansowy (por. il. 3). W 1945 r. został on po
ważnie uszkodzony. Rozbiciu uległa jego lewa 
strona: część pilastra podpierającego nadpnoże, 
dwie trzecie gzymsu koronującego, połowa nad- 
pnoża, fryz z dekoracją rzeźbiarską, cios nad 
konsolą w  kluczu arohiwolty i wreszcie — pra
wy wrożnik, również pokryty dekoracją. Wroż- 
nik oraz fragmenty fryzu i pilastra odnaleziono 
następnie w gruzach. Cały zabytek nosi na so
bie ślady wielu uszkodzeń mechanicznych.

Ponadto odnaleziono· w gruzach kilkanaście 
luźnych profilowanych fragmentów piaskowca, 
dolną połowę trzonu kolumny o ornamentyce 
analogicznej do kolumn 'dziedzińca, lecz drob
niejszą od niej wymiarami (obecnie w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Poznaniu — Stary 
Ratusz) oraz elementy filara z sali północno
- Wschodniej, o których była już mowa. Nad 
oryginalnym oknem tej sali tkwił w murze 
fragment obramienia z piaskowca, o zupełnie 
zniszczonym profilu.



8. Poznań. P ałac  G ór
ków, dziedziniec pałacu 
po odsłonięciu kolum n 

{Fot. Czesław Czub)
8. Poznań. P alais des 
Górka, la cour intérieur« 
du palais après le d é 
gagem ent des colonnes

Zarówno kolumny dziedzińca jak i drobne 
relikty stanowią wytwór tego· samego, pro
wincjonalnego w arsztatu wywodzącego się ze 
Śląska. Na ich tle wyróżnia się poprawnością 
form i bogactwem renesansowej ornamentyki 
portal z r. 1548, zdradzający rękę dobrego ka
mieniarza, najpewniej Włocha.

Wypada wspomnieć także i o dwóch frag
mentach dekoracji gotyckiej jeszcze siedziby 
Górków. Rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z ok. 
1520 r., umieszczona niegdyś na szkarpie na
rożnej przy Wodnej i Klasztornej została po 
wojnie przeniesiona do Muzeum, obecnie znaj
duje się w  Starym  Ratuszu. Drugi relikt to 
portal po wschodniej stronie południowego ra
mienia krużganka. Ogień zniszczył w 1945 r. 
profil jego ościeży i nadproża. Mimo to po
zostały czytelne fragm enty szczupłej laski, 
wskazujące na pierwsze dziesięciolecia XVI w. 
jako na czas jego powstania.

ODBUDOWA

Konieczny kompromis między zachowaniem 
założenia ii reliktów architektury XVI w. a re
konstrukcją fasad z połowy XVIII stulecia i 
adaptacją gmachu na cele muzealne osiągnięty 
został kosztem ujednolicenia właściwego pa

łacu Górków z otaczającymi go zabudowania
mi. I to zarówno z ich bryłą jak i w e wnętrzach.

Muzeum Archeologiczne zajmuje dziś za
budowę całego· bloku przy ulicach Wodnej, 
Klasztornej, Koziej i ŚwiętosłaiWskiej. Wy
odrębniają się w tym  zespole trzy człony: dwie 
kamienice oraz pałac Górków, de facto zre
konstruowany . klasztor benedyktynek. Obie 
kamienice otrzymały architekturę „mieszczań
ską“ ze szczytami o skromnych formach baro
kowych. W nętrza pierwszej z nich (przy Ko
ziej i Świętosławskiej) potraktowano· odrębnie, 
drugiej natomiast (na rogu Wodnej) połączono 
z północnym skrzydłem klasztoru, co stworzyło 
dodatkowy element jego· rozplanowania. Masyw 
tego skrzydła góruje nie tylko· nad dzisiejszym 
Muzeum Archeologicznym, lecz także nad całą 
zabudową tej części Starego Miasta (11. 9). 
Jego· architektura jest dosłownym niemal pow
tórzeniem rysunku z r. 1833. Odtworzono 
utrwalone przez Minutoliego elementy, które 
mogły odnosić się do w. XVI (głównie okna 
parteru i trzeciego piętra), jak również te 
wszystkie, których metryka sięga połowy 
XVIII w.; a więc obydwa szczyty przy 
Wodnej, a nade Wszystko okna kaplicy. Rysu
nek Minutoliego posłużył także ido rekonstruk
cji skrzydła wschodniego·, znanego również i 
z fotografii sprzed 1945 r.



9. Poznań. Pałac G ór
ków, widok od po łu 
dniow ego-w schodu po 
odbudow ie — stan  z 
1964 r. (Fot. Czesław 

Czub)
9. Poznań. P alais des 
G órka, vue du  sud-est 
après le  reconstruction. 

É ta t en 1964

Wierność przekazowi ikonograficznemu spo
wodowała kolizję między rozwiązaniem fasad 
a układem wnętrz. Biorąc bowiem fasady za 
punkt 'wyjściowy, zamierzono pierwotnie re
konstrukcję wielkiego wnętrza obejmującego 
pierwsze i drugie piętro. Projekt ten trzeba 
było jednakże nagiąć do potrzeb użytkownika 
i stworzyć wnętrza o normalnej wysokości. Na 
zmianę w fasadach nie zdecydowano się jednak 
i oto strop sali pierwszego piętra przeciął w po
łowie wysokości kapliczne okna elewacji pół
nocnej d południowej. W pozostałych wnętrzach 
w maksymalnym stopniu wykorzystano ele
menty ich dawnego ukształtowania. Przede 
wszystkim w obrębie pałacu przywrócono 
uikład pomieszczeń wokół arkadowego dzie
dzińca. Nad narożnymi salami parteru  znów 
wznoszą się sklepienia wsparte na filarach 
środkowych. Oba ich słupy są z betoniu, w sali 
północno-wschodniej wmontowano weń ocalałe 
fragm enty bazy i trzonu. Stropy w  sali i kruż
gankach pierwszego piętra mają żelbetową 
konstrukcję nawiązującą swą formą ido belko
wanych stropów drewnianych, jakimi niewąt
pliwie przykryte były te wnętrza w XVI w. 
Jednocześnie w  sali północno-wschodniej pierw
szego' piętra zachowano arkadowe przeprucia z 
XVII w., a w  jej ścianie zachodniej utrwalono 
gotyckie blendy.

Klatka schodowa biegnie W  skrzydle 
wschodnim. Drugą o bardziej reprezentacyj
nym charakterze, mieści skrzydło północne i to 
w miejscu gdzie znajdowały się schody wiodą
ce niegdyś do kaplicy. Zastrzeżenia musi bu
dzić fakt, że w  konsekwencji nawiązania do 
nieistniejącej architektury z XVIII w. zni-

8 Por. protokół z posiedzenia Poznańskiej Rady 
Ochrony Dóbr K ulturalnych  z dn. 25 V I 4964 — A rchi
wum  K onserw atora Zabytków m. Poznania.

weczono tu  relikty gotyckiej kamienicy, czy
telne jeszcze po odgruzowaniu. Zatraciła się 
też longitudynalność jej układu, stworzono 
bowiem mylącą sugestię, jakoby i te  wnętrza 
rozplanowane były w otkół dziedzińca. Wydaje 
się, że potrzeby rekonstrukcji i odbudowy 
można było jednak pogodzić tu  z zachowaniem 
pierwotnego charakteru w nętrz kamienicy.

Osobny problem stanowi konserwacja rene
sansowej kamieniarki pa łacu9. Aby utrzymać 
jej autentyczny charakter zdecydowano się po
przestać na odczyszczeniu i zabezpieczeniu 
istniejących elem entów 10. Ubytki będą rekon
struowane tylko tam, gdzie jest to absolutnie 
niezbędne, i to w  sposób pozwalający rozróżnić 
partie oryginalne od rekonstruowanych. Drob
ne, luźne relikty zostaną wmontowane w ścia
ny krużganku. Nadpalony portai w jego po
łudniowym ramieniu, odpowiednio zabezpie
czony, nie będzie miał żadnych uzupełnień. 
Kolumny krużganku uzupełni się jedynie 
oryginalnymi odpryskami, odnalezionymi w 
czaisde odbudo'wy. Odmiennie przedstawia się 
sprawa portalu z r. 1548. Ubytki jego są po
ważne, brak jest elementów kóinstrukcyjnych. 
Trudno' też było zgodzić się na pozostawienie 
destruktu w głównym wejściu do pałacu. 
Względy te skłoniły więc do przyjęcia projektu 
częściowej rekonstrukcji i uzupełnień. Wiernie 
odtworzono elementy konstrukcyjne: gzyms i 
pilaster. W odniesieniu do partii ornam ental
nych zarysowały się dwie alternatywy: pełna 
rekonstrukcja ornamentu bądź też uzupełnie
nie wrożnika, fryzu i archiwolty piaskowcem 
nieornamentowanym. Przyjęta została droga 
pośrednia — a mianowicie rekonstrukcja om a-

10 Metodę konserw acji opracow uje Pracow nia K a
m ieniarska PKZ-W arszaw a, która też w ykonuje kon
serw ację zabytkow ej kam ieniark i pałacu.
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m eritu „w  sitanie niedopracow anym “. K am 'e- 
n iarz  nie w ykonał zbyt ściśle tego zalecenia i 
b rakujące p a rtie  ornam entu  w ypracow ane są 
z niew iele m niejszą dokładnością niiż oryginał. 
Dla niew praw nego oka o w iele 'pewniejszym 
znakiem  rozpoznawczym  będzie data  wykona
nia i gm erk kam ieniarza, w yryte na każdej 
z nowych części portalu.

*
W chwili ukończenia tego a rty k u łu  (w li

stopadzie 1964) roboty  budowlane p rzy  pałacu 
są w  zasadzie zakończone. Zabytek znajduje się 
w przededniu  rozpoczęcia przy nim prac ty n 
karskich. K onserw acja kamieniairki nastąpi w 
ciągu r . 1965. Koncepcja kolorystyczna fasad 
i w nętrza  jest w  opracow aniu. Z końcem  r. 1965 
M uzeum Archeologiczne otw orzy niew ątpliw ie

sw e podwoje, a społeczeństwu zostanie udostęp
niony jeden z ciekawszych zabytków  arch itek
tu ry  starom iejskiej Poznania.

O ile pozwoliły na to· przedstaw ione w e w stę
pie założenia projektu, odbudowa „pałacu 
G órków “ splotła się harm onijnie z konserw acją 
jego istniejących elem entów  zabytkowych. W y
d a je  się wszelako, że założenia te pozostają dy
skusyjne, skoro w  ich w yniku gmach, którego 
cały ty tu ł do m iana zabytku leży w  w artościach 
rozplanow ania pałacu z XVI w. o trzym ał fa
sady  prowincjonailmego, barokowego klasztorku. 
Zagadnienie to  jednak przenosi nas na  pole 
szerszej dyskusji konserw atorskiej, do jakiej 
m niejszy a rty k u ł nie rości Sobie p retensji.

mgr Teresa Jakimowicz 
Poznań, Muzeum Narodowe

LA RESTAURATION DU PALAIS DES GÓRKA À POZNAŃ

b e palais des Górka est ila seule à Poznań, maison 
seigneuriale érigée dans te sty le Renaissance. Au 
cours du XVIe siècle, il appartient à la fam ille Górka 
au blason Łodzią de la haute noblesse et les plus 
hauts dignitaires de la Grande Pologne. Vers l ’année 
1540, Andrzej Górka, starostę général et palatin 
entreprend la reconstruction des maisons gothiques 
qui lui appartiennent le  long de la rue Wodna pour 
les relier, en un 'seul palais. Les détails d e ce re
m aniement ne sont pas connus. Mais, en conséquence 
l ’on voit naître le nouveau programme architectoni- 
que d ’un palais pourvu d’une cour intérieure entourée 
d ’arcades. Le palais des Górka à Poznań a joué un 
rôle important en tant que centre de la Réforme dont 
les membres de la famille étaient de puissants pro
tecteurs.

En 1Θ05, il devient la propriété des bénédictines 
de Chełmno, ordre qui possède depuis peu un cou
vent affilié  à Poznań. Pendant les années 1605—1613 
le corps de l ’ancien palais est rem anié en chapelle 
et bâtiments conventuels. Au cours des XVIIe et 
XVIIIe siècles deux m aisons adjacentes lui sont 
adjointes et il en résulté, vers le millieu du 
XVIIIe siècle, un agrandissement de la chapelle et du 
couvent. Lorsqu’après la cassation du couvent sur
venue en 1828, l ’édifice est octroyé à la fondation 
scolaire de Louise Radziwiłł, le remaniement qui 
suivit efface toute trace du style précédent. Le chan
gement de l ’édifice en immeuble de location, à la fin 
du XIXe siècle, consomme la perte définitive de ses 
valeurs historiques. Du palais il n’est resté que le 
portail datant de 1548 et un fragment de colonne dans 
l ’ancienne cour. Les activités de la dernière guerre 
mondiale en 1945 réduisent île palais en ruines.

Le monument historique méritait une reconstruc
tion ne fut-ce que pour sa valeur historique locale. 
En outre, au cours des recherches anchitectoniques et 
archéologiques entreprises sur l ’initiative du Conser
vateur Général de la Ville, après l’évacuation du 
gravat, grâce aux études historiques on a découvert 
sur le terrain dégagé divers vestiges rehaussant la 
valeur historique du bâtiment. On a égalem ent pu 
constater la distribution du terrain en lots à l ’époque 
gothique ainsi que, dans une certaine mesure, 
la disposition des maisons sur la base desquelles fu t en  
son temps érigé le  palais. Le tracé originaire du 
palais (XVIe s.) fut presque entièrement mis à jour 
ainsi que sa disposition. Les six colonnes sculp
tées provenant de la Renaissance et dévoilées au cours

des travaux constituent une découverte précieuse. 
Elles soutiennent les arcades de la cour, qui constitue, 
comme il est bon de le souligner, l ’unique cour 
à arcades connue dans l'architecture du XVIe siècle  
à Poznań. D ’autres vestiges de moindre im,portance 
provenant du décor sculpté Renaissance ont été 
retrouvés dans les ruines de l ’ancien patlais. Mais 
un élément de premier ordre manqua à sa reconstruc
tion: les résultats des investigations n’apportèrent 
aucune lumière en ce qui concerne l ’aspect de ses 
façades. Seules sont connues les façades baroques du 
couvent des bénédictines après son agrandissement 
(moitié du XVIIIe siècle), ceci d ’après le detsisin de 
Jules Minutoli (1833). Deux versions de la restau
ration du palais furent donc envisagées. Notamment 
celle de conserver le  programme Renaissance de 
l’ordonnance spatiale du rez-de-chaussée et du pre
mier étage en y joignant une façade sim ple d ’archi
tecture moderne. La seconde solution, adoptée entre 
autres pour la place du Vieux Marché de Poznań, con
sistait à suivre les principes de conservation des pre
mières années d ’après-guerre et de reconstruire les 
façades selon la documentation antérieure aux travaux 
de remaniement du XIXe siècle, autrement dit, de 
reconstruire le couvent des bénédictines en conservant 
bien entendu, les éléments de la Renaissance. On 
a choisi cette seconde alternative.

Le compromis exigé en ce cas par les nécessités 
de la conservation de l ’ordonnance et des vestiges de 
l ’architecture du XVIe siècle et par la reconstruction 
des façades d’ensemble du XVIIIe siècle et son 
affectation à un but utille, d ’autre part, a été obtenu 
au prix d’une unification de l’ancien palais et des 
maisons qui lui furent jointes par l’ordre des 
bénédictines. Ceci concerne tant l’aspect de l ’ensemble 
que les intérieurs. Mais malgré cela et pour autant 
que l ’a permis le programme initial, la reconstruction 
de cet édifice reste en harmonie avec la conservation 
des élém ents authentiques et historiques (surtout en 
ce qui concerne la cour intérieure). Toutefois, il sem 
ble discutable que la reconstruction des façades ait 
adopté les lignes baroques seyant à un modeste 
couvent provincial pour un monument dont la valeur 
historique principale consistait en sa disposition ori
ginaire de palais résidentiel du XVIe sècle.

Actuellement, la reconstruction du 'paŒaiis des Gór
ka touche à sa fin. Le bâtiment a été affecté au 
service du Musée Archéologique de Poznań.
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