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Szanowna Redakcjo!

Uwagi do a r ty k u łu  Rekon
strukcja  m alow ideł ściennych  
w W a llfa h r tsk irc h e  w B onn, 
„Ochrona Zabytków” 1996, nr 4, 
str. 430, napisany przez p. Sławo
mira Górzyńskiego.

Uprzejmie informujemy, że 
w wymienionym artykule znala
zło się szereg nieścisłości i błę
dów merytorycznych. Autor arty
kułu, przytaczając w przypisach 
publikację Die Wallfahrtskirche 
au f dem Kreuzberg in Bonn, nie
dokładnie się z nią zapoznał.

Kościół zewnętrzną bryłą przy
pomina wczesnobarokowe bu
dowle z południowych Niemiec, 
nie ma więc cech późnego goty
ku. Od 1637 r., w wybudowa
nym przy kościele klasztorze, 
przebywają mnisi żebraczego za
konu serwitów, którzy pozostają 
do roku 1802, tj. do czasu sekula
ryzacji. Dopiero w roku 1855 na 
wzgórze przybywają jezuici, na
stępnie ich miejsce w roku 1889

zajmują franciszkanie, opiekujący 
się całym założeniem aż do roku 
1969. Wystrój wnętrza kościoła 
jest zasługą elektora kolońskiego 
Clemensa Augusta, natomiast do
budowany z jegojundacji budy
nek mieszczący Święte Schody, 
projektu Baltazara Neumanna, 
był nową budowlą a nie przebu
dową. Dekoracja malarska koś
cioła i Świętych Schodów przy
pisywana jest malarzowi Johano
wi Adamowi Schöpf, a nie Schöp
fer, Bawarczykowi, urodzonemu 
w 1702 r. w S traubingu, zm. 
w 1779 r. Malarz ten w latach 
1724-1742 tworzył w Pradze, 
w następnych latach powraca do 
Bawarii, a w poł. XVIII w. jako 
nadworny malarz wykonuje, na 
zlecenie elektora Clemensa Augu
sta, szereg prac, między innymi 
malowidła w kaplicy Św. Ducha, 
w pałacu w Briinl (Walter Schul
ten, Die Heilige Stiege au f dem  
Kreuzberg zu Bonn, 1964, Rhein
land Verlag, str. 78 oraz Die Wall
fahrtskirche au f dem Kreuzberg in

Bonn, „Arbeitsheft der rhe in i
schen Denkmalpflege” 35, str. 17).

Polscy konserwatorzy w czasie 
prac konserwatorskich i rekon
strukcji malowideł na sklepieniu 
kościoła, korzystali z archiwal
nych zd jęć  fo to g r a f i c z n y c h  
z 1914 r., wypożyczonych przez 
Urząd Konserwatorski Nadrenii-  
-Westfalii, a więc dokumetnacja 
fotograficzna była nam udostęp
niona. Osobnym niebagatelnym 
problemem było wykonanie od
powiednich powiększeń fragmen
tów zdjęć, które posłużyły jako 
podkłady do rekonstrukcji malo
wideł.

W uzupełnieniu dodajemy, że 
prace w ramach umowy z Pra
cowniami Konserwacji Zabytków 
BHZ, wykonali dyplom ow ani 
konserwatorzy z Krakowa. N ad
zór merytoryczny — dypl. kon
serwator Ivan Bentchev z Rheini
sches Amt für Denkmalpflege- 
-Brauweiler.
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