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WYKORZYSTANIE SUROWCÓW SKALNYCH W ARCHITEKTURZE 
OSTROWA TUMSKIEGO W POZNANIU

W  różnorodnych dyskusjach oraz perspektywicz
nych planach nad nowym zagospodarowaniem  prze
strzennym Ostrowa Tumskiego w Poznaniu pomija się, 
a w każdym razie nie docenia, rolę i znaczenie surow 
ców skalnych wykorzystanych do budowy murów, ele
mentów architektonicznych, wystroju w nętrz licznych 
zabytkowych obiektów sakralnych.

Użytkowanie surowców skalnych, zwanych potocz
nie kamieniem, związane jest z pierwocinami naszej 
cywilizacji. Dopiero jednak przyjęcie chrześcijaństwa 
na ziemiach polskich stanowiło ważny m om ent w roz
woju użytkowania surowców skalnych, w rozwoju ka
mieniarstwa.

1. Proweniencja surowców skalnych rozpoznanych w  architekturze 
O strowa Tumskiego w  Poznaniu. 1 —  Brzeźno kolo Konina (pia
skowce); 2 — Region Świętokrzyski (wapienie); 3 — Region Krakow
ski (wapienie, dolom ity); 4  —  Sudety (marmury, granity, sjenity, 
bazalty, piaskowce); S —  Szwecja (wapienie); 6 —  Walonia (wapie
nie); 7 —  Włochy (marmury); 8 Węgry (wapienie); 9 —  Anglia 
(alabaster); 10 — Austria (wapienie); 11 —  Grecja (marmury)

1. The origin o f  stone raw material distinguished in the architecture 
o f  O strów  Tumski in Poznań: 1 —  Brzeźno near Konin (sandstone); 
2 —  the Świętokrzyski (H oly Cross) region (limestone); 3 —  the Cra
cow  region (limestone, dolom ite); 4 —  Sudety Mts. (marble, granite, 
syenite, basalt, sandstone); 5 —  Sweden (limestone); 6 —  Walloon 
region (limestone); 7 —  Italy (marble); 8 —  Hungary (limestone); 
9 —  England (alabaster); 10 — Austria (limestone); 11 —  Greece 
(marble)

Wraz z nowym kultem  pojawiły się u nas pierwsze 
m urow ane świątynie. W  północnej części kraju, a kon
kretnie na Niżu Polskim, stawiano je głównie z gła
zów narzutowych, początkowo z jotnickich piaskow
ców kwarcytowych, granitów  i gnejsów, a nieco póź
niej z gnejsów i granitów. Z  kolei na południu ziem 
polskich wykorzystywano przede wszystkim piaskow
ce i wapienie. Jednak praw dopodobnie początki zasto
sowania skał jako m ateriału budowlanego obiektów 
sakralnych i mieszkalnych sięgają końca IX w. Począt
kowo skały były obudowaniam i palenisk i pieców, 
później okładano nimi drewniane ściany domów, dre
wnianych wież i wałów drew niano-ziem nych. Skały 
chroniły te konstrukcje przed zaprószonym lub celowo 
podłożonym  ogniem. Bardzo ceniono zalety kamienia 
jako m ateriału niepalnego. W ykorzystywano go rów 
nież do stabilizacji fundam entów  i podłóg. W  każdym 
razie kamień budził z racji swej odporności na ogień 
respekt, ale też niechęć, gdyż przyczyniał sie do po
wstawania zawilgocenia i związanego z nim specyficz
nego zapachu.

Zachow ane do dzisiaj na Ostrowie Tumskim w Po
znaniu pom niki architektury kamiennej zdają się po
twierdzać ideowe założenia nowych władców, ówczes
nych fundatorów , że kam ienne budowle sakralne 
i świeckie świadczyć miały o trwałości, niezmienności, 
sile i stabilności nowego porządku rzeczy, który tak jak 
kamień powinien być stały, trwały i niezniszczalny. 
W łaśnie prześledzenie rodzajów kamienia użytego 
w budownictwie na przestrzeni dziejów Ostrowa Tum
skiego daje dodatkowy obraz roli i znaczenia tego 
ośrodka w historii naszego kraju.

Niestety, kamień, historia jego zastosowania, dzieje 
jego eksploatacji, transportu , handlu, obróbki nie 
znajdują dużego uznania wśród badaczy i praktyków. 
Stąd autorzy o zainteresowaniach wprawdzie historycz
nych, jednak zajmujący się geologią i kamieniarstwem 
na co dzień, postawili sobie za cel rozpoznać jak naj
więcej skał występujących obecnie we wszystkich 
obiektach O strow a Tumskiego, a także wskazać miej
sca ich naturalnego występowania. Chodzi jednak tu 
taj nie tylko o materiał budowlany obiektów sakral
nych, ale także dróg, pomników, elem entów wystro
ju architektonicznego wnętrz. Takie nowe informacje 
mogą być bardzo przydatne dla głębszego spojrzenia 
na stosunki gospodarcze Poznania na przestrzeni po
nad 1000 lat.

Niestety, znaczna różnorodność skał, bogactwo za
stosowanego materiału skalnego, szczególnie jako m a
teriału wystroju wnętrz kaplic katedry uzmysłowiła

418



MUZEUM

I Posadźegod. AKADEMIA

LUBRANSKIEGO

KATEDRA

PAtAC \ 
k ARCY- '  \ BISKUPIKOSCIOt

NMP
.KURIAi kanonia'iPSAt-V i 

\TERIA V

2. Szkic rozmieszczenia naturalnych kamieni na O strowie Tumskim w  Poznaniu. 1 —  stopnie blokowe z  granitu strzegomskiego; 2 — granitowa  
kostka regularna rzędowa i p ły ty  chodnikowe; 3 —  kostka regularna sześciena; 4 —  rozeta milenijna wykonana z  kostki regularnej z  wapieni, 
bazaltów  i porfirów; 5 —  kostka nieregularna z  kamieni polnych; 6 —  kamienie polne nieobrobione tzw . kocie łby; 7 —  kostka regularna rzędowa 
z gnejsów; 8 —  kostka regularna rzędowa z  bazaltów; 9 —  piaskowce; 10 —  p ły ty  posadzkowe 43 x 43 cm z wapieni; I — figura NMP; II —  
pomnik Jana Kochanowskiego; III —  figura sw. Jana Nepomucena; IVa —  płaskorzeźba w  granicie strzegomskim: Chrzest Mieszka I; IVb —  
płaskorzeźba w  granicie strzegomskim: zaślubiny Mieszka I z Dąbrówką; V —  lastrikowy pom nik z  granitową płytą  z  napisem; VI —  ozdobne  
elipsoidy z  gnejsu.

2. Sketch o f  the distribution o f  natural stones in O strów  Tumski in Poznań: 1 —  block steps from Strzegom granite; 2 — granite regular “ro w ” 
cobbles and pavem ent; 3 —  regular cubical cobble; 4 —  millennium rosette made o f  regular limestone, basalt and porphyry cobble; S —  irregular 
field stone cobble; 6 —  untooled field rocks, so-called cobble stones; 7 —  gneiss —  regular row cobbles; 8 —  basalt —  regular row cobbles; 
limestone; 10 —  lim estone —  floor panels 43 x 43 cm; I —  figure o f  H oly Virgin Mary; II —  statue o f  Jan Kochanowski; III —  figure o f  St. John 
Nepomucen; IVa —  bas relief in Strzegom granite: the baptism o f  Mieszko I; IVb —  bas relief in Strzegom granite: wedding o f  Mieszko I and 
Dąbrówka; V  —  terrazzo m onum ent w ith granite tablet bearing an inscription; VI —  decorative gneiss ellipsoids

autorom , jak wiele jest jeszcze do zrobienia w in ter
dyscyplinarnej współpracy przedstawicieli nauk przy
rodniczych i historycznych.

Prezentowane przez autorów  stwierdzenia i sugestie 
powinny być zweryfikowane i wzbogacone przez hi
storyków. Dopiero wówczas „niemy” kamień na nowo 
„przem ówi” i da nowe świadectwo ponad 1000-let- 
nich przem ian na O strow ie Tumskim, w Poznaniu, na 
ziemiach polskich.

O strów  Tumski, otoczony wodami Warty i Cybiny, 
stanowi najstarszą część Poznania. W  1253 r., po lo
kacji miasta na lewym brzegu Warty, stracił swoje zna
czenie ośrodka politycznego i miejskiego, pozostając 
jednak do dnia dzisiejszego centrum  kultu religijnego. 
N a Ostrowie Tumskim w Poznaniu zachowało się sze
reg cennych zabytków, takich jak katedra, kościół N aj
świętszej M arii Panny, Psałteria, Akademia Lubrańskie- 
go, kanonie i wiele innych o mniejszym, być może, 
znaczeniu (il. 2).

419



Katedra

Centralnym  punktem  O strow a Tumskiego jest nie
wątpliwie poznańska bazylika archikatedralna pod we
zwaniem św. św. Piotra i Pawła. Zachowały się w  niej 
elementy architektoniczne, a także szczątki m urów 
z okresów kolejnych faz przebudowy. Pierwotnie, po 
968 r., zbudowana została w stylu preromańskim. W to 
ku prac wykopaliskowych, prowadzonych po II wojnie 
światowej, odkryto ślady murów, zbudowanych ze skał 
narzutowych, głównie gnejsów, granitów i kwarcytów, 
resztki baptysterium, czyli fragmenty węglanowej misy 
chrzcielnej, w której przeprow adzono pierwsze maso
we obrzędy chrztu otoczenia i dw oru Mieszka I1 (il. 3).

Po najeździe czeskiego księcia Brzetysława w 1038- 
1039 r. budow la ta uległa zniszczeniu, a na jej miejscu 
postaw iona została w 1048 r. większa, także kamienna 
budowla romańska.

3. Podziemia katedry w  Poznaniu. Fragment misy chrzcielnej i gro
bowca Bolesława Chrobrego. Fot. J. Skoczylas

3. Vaults o f  Poznań cathedral. Fragment o f  baptism al font and tom b  
o f  Bolesław Chrobry. Photo: J. Skoczylas

1. Z. Kępiński, K. Józefowiczówna, G robowiec Mieszka Pierwszego 
i najstarsze budowle poznańskiego grodu, Poznań 1958; K. Józefo
wiczówna, Z badań nad architekturą przedromańską i romańską 
w  Poznaniu, „Polskie Badania Archeologiczne”, t. IX, 1963.

W XIV i XV w. katedra otrzymała formę gotycką, 
do której nawiązano w czasie rekonstrukcji w latach 
1945-1956 (il. 4).

W XV w. ukończono także budowę wieńca kaplic, 
które współcześnie mają wystrój renesansowy lub ba
rokowy. W kaplicach tych znajdują się kamienne p o 
sadzki, kamienne nagrobki, ołtarze z licznymi zabyt
kowymi, kamiennymi rzeźbami i płaskorzeźbami 
oraz tablicami (il. 4).

Współcześnie realizując tem at pt. „Kamień w archi
tekturze katedry”, należy przede wszystkim wskazać 
na szczątki kamiennych elem entów przedrom ańskich 
i romańskich budowli zachowane w dość dobrym  sta
nie w podziemiach katedry, a także na kamienny w y
strój współczesnego w nętrza regotyzowanej katedry.

Zachowane fragmenty m urów  przedromańskiej ka
tedry, które były elementem potężnej, trójnawowej 
bazyliki, zbudowane są głównie z kwarcytów, gnejsów 
i granitów. Są to wyłącznie głazy narzutowe, gdzie 
przeważa zdecydowanie jotnicki piaskowiec kwarcy- 
towy. N atom iast posadzka tej budowli miała postać 
wylewki wapiennej. Z  kolei pośrodku nawy, w osi koś
cioła, natrafiono na pozostałość dwóch grobowców 
zniszczonych i pustych. W  opinii Z. Kurnatowskiej2, 
z ich usytuowania w miejscu „rezerw ow anym ” dla 
fundatorów  oraz ze stratygrafii, a także z późniejszej 
tradycji wynika, że kryły one doczesne szczątki M ie
szka I i Bolesława Chrobrego. Szczątki te uległy praw 
dopodobnie zniszczeniu w trakcie najazdu Brzetysła
wa czeskiego w 1038/1039 wraz z całą katedrą (il. 3).

W tumbie Mieszka I, oprócz zachowanej wapiennej 
zaprawy murarskiej, stw ierdzono obecność okruchów  
martwicy wapiennej oraz głazów narzutowych, głów
nie piaskowców kwarcytowych jotnickich, gnejsu, ga- 
bra i granitu. Z kolei cechą charakterystyczną grobow 
ca Bolesława Chrobrego jest jego dwudzielność. Część 
dolna wykonana jest z głazów gnejsowo-kwarcyto- 
w o-granitow ych, gdzie piaskowiec kwarcytowy jo t
nicki prawie nie występuje. N atom iast część górną 
w 85% stanowią piaskowce kwarcytowe jotnickie.

Podsumowując, można stwierdzić, że mury ścian 
przedrom ańskich są kw arcytow o-gnejsow o-granito- 
we i stanowią 93,0%  całego m ateriału budowlanego. 
Jest to m ateriał eratyczny — polodowcowy. Jedynie 
w grobowcach wykorzystano martwicę wapienną.

W rom ańskich ścianach kościoła zmienia się struk
tura użytkowanych skał, gdyż jest ona gnejsowo-gra- 
nitow o-kw arcytow a. Stanowią te skały 86,0%  całego 
m ateriału budowlanego. Cechą charakterystyczną ka
tedry romańskiej jest zmniejszenie do 2,7%  udziału 
piaskowca kwarcytowego jotnickiego, a pojawienie się, 
szczególnie na krawędziach otworów drzwiowych oraz 
w narożnikach piaskowca z Brzeźna koło Konina (il. 1).

2. Z. Kurnatowska, Wczesnośredniowieczne obiekty sakralne O stro
wa Tumskiego, (w:) Przewodnik 62 Zjazdu Polskiego Towarzystw a  
Geologicznego, Poznań 1991 s. 94 -9 5 .
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W zachowanych filarach kościoła romańskiego 
w fundam entach przeważają duże nieobrobione głazy 
narzutowe — gnejsy i granity. Natom iast bazy filarów 
i same filary wykonane są głównie z martwicy w apien
nej i piaskowca kwarcytowego z Brzeźna3.

N atom iast katedra gotycka wybudowana została 
z cegieł, jednak w fundam entach i częściowo na fila
rach nawy głównej wykorzystano romańskie elementy 
skalne. W wieży południowej zachował się fragment 
muru z ciosanych głazów narzutowych. W prawdzie 
wykonano go dopiero w latach 1791-1792, ale w yko
rzystano materiał z rozebranej uprzednio wieży ro 
mańskiej. Na tym niewielkim fragmencie istnieje moż
liwość obserwacji szerokiej gamy krystalicznych skał 
skandynawskich.

Współczesne wyposażenie wnętrza katedry w su
rowiec skalny przedstawia się w sposób zróżnicowa
ny. Burzliwe dzieje katedry, w tym niszczący pożar 
w 1945 r., nie sprzyjały zachowaniu się zabytków ka
miennych.

W ciągu przeszło 1000 lat istnienia kolejnych ka
tedr poziom posadzek zmieniał się wielokrotnie. 
Zmieniał się także m ateriał, z którego była wykonana. 
W podziemiach katedry odsłonięto najstarsze i najniż
sze poziomy. Wśród przyczyn stopniowego podwyż
szania poziomu posadzek najważniejsze wydają się po 
wodzie, które nękały nisko położone tereny Ostrowa 
Tumskiego. Po groźnej powodzi w 1586 r. podniesio
no poziom posadzki, gdyż woda stała pod wielkim 
ołtarzem4.

W latach 1954/1955wym ieniono posadzkę w prez
biterium katedry. Przy ołtarzu głównym zachowano 
stare płyty wapienne, szwedzkie, które dawniej pokry
wały powierzchnię nawy głównej w układzie diagonal
nym5. Płyty z ordowickich6 wapieni o wymiarach 44 x 
44 cm ułożono w szachownicę. Płyty jaśniejsze (siwe,

4. Plan katedry poznańskiej. Posadzka katedry, stan z  lutego 1998 r. 
SZ —  posadzki i stopnie z  wapieni szwedzkich; P —  posadzka „pary
ska”; M  —  wapień „M orawica”; B —  wapień „Bolechowice”; S —  
marmur „Sławniowice”; BM —  marmur „Biała M arianna”; C  —  
marmur „Carrara”; M oz —  mozaika szkliwiowa; L —  lastriko;
+  H g ra n ity ;  drewniana podłoga; D  —  wapień z  Dębnika;
PM —  posadzka m ozaikowa
Kaplice i inne pomieszczenia katedry: I —  kaplica —  św. Marcina; II 
—  kaplica s'w. Józefa; III —  kaplica s'w. Cecylii; IV —  kaplica M atki 
Boskiej Częstochowskiej; V i VI —  kaplica Najświętszego Sakramen
tu; VII —  zakrystia pralacka; VIII i IX — zakrystia klerycka; X -Z ło ta  
Kaplica; XI kaplica s'w. Stanisława Kostki; XI i XII —  kaplica s'w. 
Stanisława Kostki; XIII —  kaplica Najświętszego Serca Jezusowego; 
XIV i XV  —  kaplica M atki Boskiej i s'w. Aniołów; XVI —  kaplica sw. 
Trójcy; XVII —  kaplica s'w. Jana Kantego; XVIII —  wejście południo
we; XIX  —  kaplica św. Stanisława Bp., a —  wieża północna; b —  
wieża południowa

4. Plan o f  Poznań cathedral. Floor, state in February 1998: SZ —  
floor and steps from Swedish limestone; P —  “Parisian” floor; M  —  
«Morawica” lim estone; B —  “Bolechowice” limestone; S —  “Slaw- 
niow ice” limestone; MB —  “BiałaMarianna” marble; C  —  “Carrara” 
marble; M oz —  enamel mosaic; L —  terrazzo; + +  —  granite;
 wooden floor; D  —  lim estone from Dębnik; PM —  m osaic
floor
Chapels and other cathedral interiors: 1 —  chapel o f  St. Martin; II —  
chapel o f  St. Joseph; III —  chapel o f  St. Cecilia; IV —  chapel o f  Our 
Lady o f  Częstochowa; V and VI —  chapel o f  the Highest Sacrament; 
VII —  prelate sacristy; VIII and IX  —  cleric sacristy; X  —  Golden  
Chapel; XI and XII —  chapel o f  St. Stanisław Kostka; XIII —  chapel 
o f  the M ost H oly Heart o f  Jesus; XIV and XV  —  chapel o f  Our Lady  
and H oly Angels; XV  —  chapel o f  the H oly Trinity; XVII —  chapel o f  
St. John Kanty; XVII —  south entrance; X IX — chapel o f  St. Stanisław  
the Bishop; a —  north tower; b —  south tow er

3. J. Skoczylas, Użytkowanie surowców skalnych we wczesnym  
średniowieczu w  północno-zachodniej Polsce, „Zeszyty Uniwersyte
tu im. A. M ickiewicza”, seria Geologia, nr 12, 1990.
4. H. W alendowski, Kamień w  architekturze Poznania, „Streszcze
nia Referatów”, t. IV, 1995, s. 2 5 -3 0 ; J. Nowacki, Dzieje archidie

cezji poznańskiej, 1.1: Kościół Katedralny w  Poznaniu, Poznań 1959.
5. Dokumentuje to prawdopodobnie jedyna fotografia wnętrza ka
tedry K. Ulatowskiego z 1930 r.
6. Ordowik w  erze paleozoicznej 4 9 5 -4 2 5  min lat temu.
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S. Nagrobek abp. Adama Nowodworskiego. Nieprzeciętne dzieło  
polskiego renesansu, niewiadomego artysty. W ykuty w  białym  alaba
strze, spoczyw a na trumnie z czarnego wapienia. Użyte wapienie 
walońskie, marmur z Canary, a także alabaster, w skazyw ać mogą na 
szkołę gdańską. Fot. J. Skoczylas

5. Tomb o f  Archbishop Adam Nowodw orski. A unique work o f  the 
Polish Renaissance,by unknown artist. The likeness, in white alaba
ster, rests in a black marble coffin. Walloon limestone, Carrara marble 
and alabaster might indicate the Gdańsk school. Photo: J. Skoczylas

popielate, szare, nawet zielonkawe) kontrastują z pły
tami ciemnoczerwonymi i brązowymi o różnych od
cieniach . W prezbiterium zwraca także uwagę impo
nująca mensa ołtarza soborowego o wadze ponad 
1,5 tony, wykonana z szarego granitu strzegomskiego. 
Otoczenie wokół tego ołtarza, tzw. „dywanik” ułożono 
z płyt „Morawicy”, podobnie jak stopnie okładzinowe 
dzielące prezbiterium od nawy głównej. Ambonka

z wyrzeźbioną księgą, a także orłem wykonana została 
z greckiego białego marmuru „Pentelikon”s. Element 
ten pochodzi ze zlikwidowanej w czasie II wojny świa
towej sali tronowej zamku cesarskiego w Poznaniu.

Nawy boczne i ambit katedry otacza łańcuch kaplic, 
których wystrój z materiału kamiennego jest niesły
chanie różnorodny (ił. 4). Pozostałą część prezbiterium 
oraz nawy pokrywają płyty modułowe z polskich wa
pieni. Mają one wymiary 30 x 30 cm i są łączone po 
4 jednakowego koloru. Płytki czarne to wapienie 
z Dębnika9, a płyty jasne(beżowe) to jurajskie wapie
nie z Morawicy koło Kielc10. Tego rodzaju posadzka 
zajmuje w katedrze powierzchnię ponad 1000 m2.

W  czasie powojennych prac renowacyjnych poziom 
posadzki w nawach i ambicie został obniżony o ok. 
50 cm. Z  tej przyczyny obecnie do kaplic bocznych 
prowadzą stopnie blokowe z granitu strzegomskiego.

Blisko wejścia do katedry, pod chórem organowym, 
w ścianach kruchty umieszczono piaskowcowe nagro
bki rodziny Glaubicz-Przecławskich. Spotykamy tam 
również dwie wolnostojące kropielnice wykonane z li- 
biąskiego dolom itu11 przez rzeźbiarza Czesława Woź
niaka w 1959 r.

Dwa filary przy kruchcie i nawie północnej posia
dają do pewnej wysokości obrobione po kamieniarsku 
ciosy jasnego, drobnoziarnistego piaskowca. Materiał 
ten łączono z cegłą uzyskując oryginalny efekt plasty
czny. W pomieszczeniach wieżowych znajdują się po
sadzki lastrikowe, natomiast w krypcie arcybiskupów 
spotykamy podesty wykonane z płyt wapiennego kon
glomeratu „Zygmuntówka” l2.

Nawy boczne katedry otacza wieniec kaplic, któ
rych wystrój z materiału kamiennego może przypra
wić znawców przedmiotu o szereg niepowtarzalnych 
doznań, wzruszeń i chwil zwątpienia. Opis tych ka
miennych rozmaitości, przedstawimy zgodnie z nume
racją kaplic załączonej na ił. 4.

I. Kaplica św. Marcina

Na posadzce szwedzkiej, składającej się z płyt o wy
miarach 43 x 43 cm stoi mensa ołtarzowa wykonana 
z marmuru karraryjskego, zaś różnokolorowe antepe- 
dium powstało z wielu włoskich marmurów, m.in. 
z różowego marmuru o handlowej nazwie „Paonaz- 
zo”. Niedawano temu wykonano z wapienia „M ora
wica” podest przed ołtarzem. Dodać jeszcze można, że 
w nagrobku biskupa Wawrzyńca Goślickiego zauwa
żamy szary piaskowiec i czerwono-brązowy wapień 
z okolic Saalburga (Turyngia)13 (il. 1).

7. Najbardziej był poszukiwany twardy, połyskujący, ciemnobrązo
wy wapień „Dalie”, pochodzący z północno-zachodniego wybrzeża 
wyspy Olandii.
8. Das neue Rezidensschloss in Posen, „Zentralblatt der Bauverwal-
tung” 1910, nr 69, s. 457. Kamieniołomy m ezozoicznych marmu
rów znajdują się w rejonie Aten (Attica). Białe marmury „Pentelikon”
występują także w  handlu światowym pod nazwą „White of Dionissos”.

9. Kamieniołomy dewońskich wapieni koło Krzeszowic, czynne od 
XVI w.
10. Kamieniołomy w  okolicach Morawicy koło Kielc są czynne od 
czasów Staszica do dziś.
11. Kamieniołom w  Libiążu koło Chrzanowa.
12. Kamieniołom „Zygmuntówka” położony niedaleko od Chęcin 
i znany w  od czasów panowania dynastii W azów w  Polsce.
13. Kamieniołomy dewońskich wapieni na południe od Jeny.
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II. Kaplica św. Józefa

W lastrikowej posadzce z 1884 r. wyróżnić można 
okruchy marmurów włoskich. Z  kolei ołtarz budują 
marmury włoskie, głównie „Carrara”, „Paonazzo”, 
„Bardiglio”. W  części zachodniej kaplicy widoczne są 
fragmenty ciemnozielonej, serpentynitowej brekcji 
stanowiącej część pomnika kardynała Halki-Ledócho- 
wskiego. Natomiast w północnej części K. Bieńkowski 
wyrzeźbił w czeskim, białym marmurze pomnik ku 
czci zamordowanych podczas ostatniej wojny księży.

III. Kaplica św. Cecylii

Szwedzka, dwukolorowa posadzka, wykonana z du
żych płyt o wymiarach 55 x 55 cm, wyraźnie kontra
stuje z nowym elementem kamiennego wystroju kapli
cy, czyli ze stopniami ołtarza, wykonanego z dewoń- 
skiego wapienia „Bolechowice”14. Interesujący ołtarz 
zawiera wiele elementów wykonanych z czarnych wa
pieni walońskich i białych alabastrów15. Nagrobek 
Zygmunta Raczyńskiego i Jana Węglikowskiego, prze
niesione z Bydgoszczy, wskazują na warsztat gdański. 
Rzeźby i inne elementy wykonano z białych lub bia- 
ło-kremowych angielskich alabastrów. Kontrastujące 
elementy czarne, czyli górno-dewońskie wapienie 
z Walonii „Noir Belge”, wydobywane były od co naj
mniej XV w. Nagrobek abpa Teofila Wolickiego wyko
nano w czerwonym, węgierskim wapieniu „Tardosz” 
(il. 1, 4).

IV. Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej

Posadzka z wapieni szwedzkich, szachownicowa, 
o wymiarach płytek 43 x 43 cm, w sposób zasadniczy 
różni się od założonych ostatnio stopni ołtarzowych 
wykonanych z marmuru „Biała M arianna”. Taką kom 
pozycję ocenić należy jako błąd konserwatorski. N a
tomiast powstały w 1604 r. późnorenesansowy pom 
nik b. Łukasza Kościeleckiego ma tworzywo piaskow
cowe. Bardziej współczesny nagrobek kardynała Au
gusta Hlonda wykonał J. Stasiński z polerowanego su
deckiego granodiorytu „Kośmin” 16 (il. 1, 4).

V-VI. Kaplica Najświętszego Sakramentu

Oryginalna posadzka czarno-biała tzw. „paryska” 17 
w układzie szachownicowym z XVIII w. była ostatnio 
przekładana i uzupełniana podobnymi płytkami o wy
miarach 28 x 28 cm. Także przebudowano stopnie oł
tarzowe i balaski z białej „Carrary”. Stare epitafia na 
ścianie północnej kaplicy zawierają także elementy 
marmurów włoskich (biała „Carrara”, popielate „Bar
diglio”), angielskich alabastrów (epitafium Tolibow- 
skiego) i czarnych wapieni walońskich. Dojrzały barok

14. Historyczny, bo uruchomiony w  XVI w. kamieniołom w Bole-
chowicach znajduje się na południowy zachód od Kielc. Brązowe
wapienie z tego złoża charakteryzują się znaczną ilością skamienia
łości oraz białych, żółtawych i różowych żył kalcytowych.

reprezentuje epitafium M. Zalaszowskiego z fantazyj
nymi esownicami z marmuru „Bardiglio”. W  nagrob
kach Górków wykorzystano piaskowce i czerwono- 
-brązowe wapienie z Saalburga (il. 1, 4).

VII-IX. Zakrystie —  ambit

Przy zakrystii prałackiej znajduje się piaskowcowa 
płyta nagrobka kanonika Michała Sławińskiego, a przy 
zakrystii kleryków renesansowy grobowiec bpa B. Izd- 
bieńskiego z jurajskiego wapienia „Tardosz” (il. 1, 4).

X. Złota Kaplica

Nad wejściem do kaplicy umieszczony jest piastow
ski orzeł wyrzeźbiony w piaskowcu. W kaplicy na bi
zantyjskiej w formie kolorowej posadzce szkliwiowej 
wyróżnia się piękna rozeta. Jest ona dziełem W ło
chów: R M. Lanciego (projekt), L. Salandriego (wyko
nanie w Wenecji), D. Cristofoliego (montaż w 1841 r. 
w Poznaniu). Posągi naszych pierwszych władców M i
eszka I i Bolesława Chrobrego ustawione są na cokole 
z białej „Carrary”. Naprzeciw wejścia do kaplicy znaj
duje się późnorenesansowy nagrobek abpa Adama N o 
wodworskiego. Twórca nagrobka jest wprawdzie nie
znany, jednak użyte materiały skalne, w tym przede 
wszystkim marmury karraryjskie i walońskie, a także 
angielskie alabastry wskazywać mogą na tzw. szkołę 
gdańską (il. 1, 4, 5).

XI-XII. Kaplica św. Stanisława Kostki

Posadzka ułożona z wapiennych płyt szwedzkich
0 wymiarach 43 x 43 cm w układzie diagonalnym. 
Pomnik prałata Jana Koźmiana jest dziełem Oskara 
Sosnowskiego. Cokół pomnika został wykonany w Kra
kowie z „Dębnika”, a postać Anioła Zmartwychwstania 
z „Carrary” (il. 1, 4).

XIII. Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego

W  posadzkę z szarych marmurów sławniowickich 
wmontowano rozetę z różnokolorowych marmurów, 
takich jak np. ciemnoczerwony „Saalburg”, zielony 
„Tinos”, biała „Carrara”, bialokremowa „Calacatta”
1 „Morawica” o kolorze kawy z mlekiem. Po zniszcze
niach wojennych wspaniałą rozetę odtworzyła zasłu
żona w Poznaniu firma kamieniarska W  Pawłowicza. 
Na ponad 2-tonowym  cokole z cukrowej odmiany 
marmuru sławniowickiego stoi marmurowa rzeźba ab
pa R Stablewskiego. W kaplicy znajduje się także pom 
nik nagrobny — płaskorzeźba abpa Walentego Dymka 
wykonana w wapieniu „Morawica”. Przyciągają uwa
gę również kolorowe włoskie marmury w ołtarzu, 
w tym marmurowe, kanelowane kolumny (il. 1, 4).

15. Kamieniołomy alabastrów znajdują się w okolicach Nottingham  
i Stafford.
16. Kamieniołom kolo Niemczy.
17. J. Lileyko, W ladysławow ski pokój m arm urowy, „Biuletyn H i
storii Sztuki”, R. 37 , 1975, nr 1, s.15.
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XIV-XV. Kaplica Matki Boskiej i św. Aniołów

Środkowa część kaplicy posiada posadzkę „pary
ską” czarno-białą, boki zaś wyłożono wapieniami 
szwedzkimi. W  ołtarzu są rzeźby i elementy wykonane 
z marmurów i alabastrów. Z marmuru „Carrara” wy
konano mensę, a z kolorowych marmurów antepe- 
dium oraz epitafium prałata Zygmunta Cieleckiego 
(poł. XVII w.). Na ścianie zachodniej w r. 1665 wysta
wiono barokowy grobowiec bpa A. Szołdrskiego, wy
konany z białych marmurów i alabastrów kontrastują
cych z czarnym walońskim wapieniem (il. 1, 4).

XVI. Kaplica św. Trójcy

Posadzkę stanowią płyty ordowickich wapieni 
szwedzkich o wymiarach 55 x 55 cm. Bardzo cenny 
jest renesansowy nagrobek bpa Adama Konarskiego, 
gdyż projektował go Jan Baptysta Quadro, a postać 
biskupa wyrzeźbiono z ciemno-czerwonego marmuru 
salzburskiego. Z kolei na ścianie południowej znajduje 
się pomnik nagrobny abpa A. Baraniaka wykonany 
z wapienia „Morawica” (il. 1, 4).

XVII. Kaplica św. Jana Kantego

Posadzkę tworzą wapienie szwedzkie z widocznymi 
skamieniałościami głowonogów, ortocerasów. N ato 
miast stopnie ołtarza, a także sam ołtarz wykonano 
niedawno z dewońskiego wapienia „Bolechowice”. 
Na ścianie południowej znajduje się płyta nagrobna 
bpa A. Czarnkowskiego wykonana w czerwonym wa
pieniu węgierskim „Tardosz”18. Z kolei na ścianie za
chodniej widzimy piaskowcowy pomnik abpa Marcina 
Dunina (il. 4).

XVIII. Wejście południowe

Posadzkę wyłożono mozaikowymi płytami marm u
rowymi o wymiarach 60 x 60 cm. Są to m.in. szare 
„Sławniowice”, czarny „Dębnik”. Cokół przy wejściu 
wyłożono płytami granitu karkonoskiego „Michałowi
ce” (il. 1, 4).

XIX. Kaplica św. Stanisława Bp.

Po przeprowadzonym w 1995r. remoncie kaplica 
ma nową posadzkę z wapienia „Morawica”, o wymia
rach płytek 40 x 40 cm. Zachowała się jednak stara 
zabytkowa mensa ołtarzowa wykonana z marmuru 
„Carrara”. Natomiast poprzednie antepedium zastą
piono nowym wapieniem „Bolechowice”. Na ścianie 
wschodniej znajduje się pomnik abpa L. Przyluckiego, 
wykonany z marmuru karraryjskiego i alabastru. 
W pomieszczeniach wieżowych znajdują się posadzki 
lastrikowe już z okresu powojennego (il. 1, 4).

Kościół Najświętszej Marii Panny

Wzniesiony w latach 1431-1448 jest najlepiej za
chowaną budowlą gotycką w Poznaniu. Przedtem ist
niał na tym miejscu, ok. 965 r., kościół kamienny, 
funkcjonujący prawdopodobnie jako kaplica zamko
wa. Jeszcze obecnie w fundamentach ceglanego koś
cioła gotyckiego, zwanego też Kościołem Mariackim, 
występują pojedyncze bloki martwicy wapiennej i mio
ceńskiego piaskowca z Brzeźna.

Innym przykładem występowania piaskowca z Brzeź
na jest tzw. piekielny kamień z pionowymi 10 rysami
0 różnej długości i głębokości. W  myśl legendy bruzdy 
te powstały od ostrzenia mieczy przez rycerzy udają
cych się na pole walki. Podobno ostatnie ostrzenie 
miało miejsce w 1683 r. przed wyprawą wiedeńską19.

Inną ciekawostką jest fakt występowania na murach 
kościoła NM P wyraźnych śladów wgłębień o średnicy 
3-3 ,5  cm i głębokości 1-2,5 cm. W  myśl jednej z teorii 
kuliste wgłębienia powstały po archaicznym sposobie 
niecenia ognia w murach romańskich i gotyckich świą
tyń. Istnieje także przekonanie, że wgłębienia w m u
rach świątyń są śladami ludzkich palców powstałych 
w trakcie wytwarzania cegły z gliny. Stąd cegła z takimi 
śladami nazywa się palcówką. W trójnawowym halo
wym wnętrzu, nakrytym gwiaździstym sklepieniem 
charakterystyczny jest filar północno-wschodni, k tó
ry wykazuje tendencję do przechyłu, bez widocznych 
rys i pęknięć na ścianach. Ten krzywy filar zdaje się 
pośrednio potwierdzać przekonanie, że kościół 
NM P został zbudowany na nietrwałych fundamentach 
romańskiej budowli, która funkcjonowała obok kated
ry, dla dalszego otoczenia siedziby biskupa i grodu 
(il. 1, 2).

Gmach Akademii Lubrańskiego

Na północ od katedry wznosi się odrestaurowa
ny budynek Akademii Lubrańskiego, zwanej również 
Collegium Lubranescianum. Ufundowana w 1518 r. 
przez biskupa Jana Lubrańskiego, była pierwszą uczel
nią o charakterze szkoły wyższej w Poznaniu. W nie
wielkim arkadowym dziedzińcu, w okresie przebudo
wy w XVIII w. położono posadzkę tzw. szwedzką z or
dowickich wapieni z wyspy Olandii, opisywaną już 
w pomieszczeniach katedry. Wystawiona na działal
ność czynników atmosferycznych posadzka jest bar
dzo zniszczona. Wykazuje popękanie, pogruchotanie
1 starcie. Mimo to wyraźnie widoczne są skamieniało
ści ortocerasów (il. 1, 2).

18. Importy tego materiału występowały szczególnie intensywnie
w czasach powiązań dynastycznych Polski i Węgier. Kamieniołomy 
były czynne od średniowiecza w okolicach Ostrzyhomia (Estergom). 
Ograniczoną eksploatację prowadzi się do dziś.

19. A. W ędzki, Poznań do schyłku w ieków  średnich, (w:) Wielka 
Księga Poznania, Poznań 1994, s. 3 -3 8 .

424



Plac przed katedrą oraz drogi i pomniki

Plac przed katedrą wyłożony jest drobną kostką 
kamienną, składającą się z szarych wapieni, czarnych 
bazaltów, czerwonych porfirów. Przed głównym por
talem wykonano rozetę o średnicy 13 m. W rozetę 
wkomponowany jest łaciński napis, upamiętniający 
rok milenijny 1966. Obok znajdują się dwie ławy 
granitowe z płaskorzeźbami, zaprojektowane przez 
K. Bieńkowskiego. Przedstawiają one poczet królów 
polskich, chrzest Mieszka I i zaślubiny Mieszka z Do- 
brawą (il. 2 IVa i IVb). Obok stoją dwa ośmioboczne 
cokoły z granitu. Natomiast wokół placu przed kated
rą ustawiono 6 ław granitowych.

Także ulice Ostrowa Tumskiego, a przede wszyst
kim ich bruki są aktualnym przykładem i świadectwem 
przemian zachodzących w XIX i XX w. Większość 
dróg, m.in. ul. Ostrów Tumski, ul. Lubrańskiego, ul. 
Ks. Posadzego, północne i wschodnie otoczenie kated
ry wykonane zostało z nieobrobionych głazów narzu
towych, tzw. kocich łbów.

Miejscami, szczególnie w otoczeniu kościoła NM P 
stwierdzamy obecność nieregularnej wprawdzie, ale 
już obrobionej kostki z kamieni polnych. Przechodzą
ca od strony południowej katedry ulica Mieszka I ma 
wyjątkowo urozmaiconą nawierzchnię. Spotykamy tu 
kostkę brukową dużą, tzw. rzędową, z szarych grani
tów, bazaltów, gnejsów i innych skał oraz średnią kost
kę bazaltową.

Część ulicy wybrukowano mniejszymi kamieniami 
polnymi, tzw. kocimi łbami, podobnie jak sąsiednie 
ulice Lubrańskiego, Dziekańską i Posadzego. Ze strony 
zachodniej bruk ulicy Mieszka I tworzą bazalty, póź
niej na przeważającej części są to gnejsy tworzące re
gularną kostkę rzędową. Liczne przebudowy drogi 
spowodowały prawdopodobnie, że znaczny fragment 
drogi obfituje w uzupełnienia kostki gnejsowej kostką 
granitową. Z  kolei w części wschodniej mamy znów 
kostkę bazaltową, ustępująca miejsca kostce granito
wej oraz „kocim łbom” (il. 2).

Chodnik uliczny przy katedrze wykonano w znacz
nej części z dużych płyt szarego granitu strzegomskie
go. W  niektórych płytach wykuto rynienki, odprowa
dzające wodę deszczową z rynien spustowych (il. 2).

Na terenie Ostrowa Tumskiego znajduje się kilka 
pomników i figur. Zwraca uwagę figura Matki Bo
skiej między Psałterią a kościołem NM P Wykonano ją 
w 1886 r., a fundatorem był kanonik Michał Sibilski. 
Użyte materiały, a zwłaszcza drobnoziarnisty czerwo
ny piaskowiec sugerują, że zamówienie fundatora re
alizowano w Niemczech. Trzon kolumny wykuty 
z jednego bloku jasnokremowego piaskowca, a dolną 
z szarego granitu. Na niej znajduje się płyta z inskryp
cją. Płyta wykonana jest z szarogłazu (il. 2).

Przy budynku kanonii (Ostrów Tumski 3) stoi rep
lika pomnika Jana Kochanowskiego (proboszcza tytu
larnego kapituły poznańskiej). Wykonał ją w dolnoślą
skim piaskowcu J. Sobociński w 1984r. Poprzedni 
pomnik z 1885 r. został zniszczony przez hitlerowców 
w 1940 r.

W  ogrodzie przed frontonem pałacu arcybiskupie
go stoi od 1694 r. figura z piaskowca św. Jana N epo
mucena. Przed wejściem do pałacu zwracają uwagę 
dwie kamienne elipsoidy obrotowe wykute w gnej
sach, prawdopodobnie w czasie przebudowy pałacu 
(1732 r.). Posiadają one mniejszą średnicę — 67 cm — 
i są przykładem dobrego, choć bezimiennego rzemio
sła kamieniarskiego. Podest wejścia do pałacu zacho
wał starą posadzkę szwedzką, prawdopodobnie pamię
tającą czasy Pompejusza Ferrari (1660-1736), który 
wówczas gruntownie przebudował pałac.

Uwagi końcowe

1. Przyrodnicze i użytkowe spojrzenie na kamienny 
materiał budowlany oraz kamienny materiał wystroju 
wnętrz stanowi nowy element w pracach nad ekspo
zycją walorów zabytkowego Ostrowa Tumskiego. Wie
le elementów kamiennych wymaga ochrony, wiele re
waloryzacji, jeszcze inne, szczególnie kamienne posa
dzki katedry wymagają konserwacji. Chodzi o to, aby 
prezentowane kamienne bogactwo Ostrowa Tumskie
go zostało zauważone, docenione i odpowiednio wy
eksponowane, także dla przyszłych pokoleń. Dzięki 
stosownym badaniom geologicznym i petrograficznym 
jakość kamienia, jego własności techniczne, walory 
użytkowe i estetyczne, a także jego prowieniencja w spo
sób istotny wzbogacają źródła historyczne o przeszło
ści Ostrowa Tumskiego, Poznania, Polski (il. 1, 2, 4).

2. Od IX w. do chwili obecnej zmieniają się użytko
wane materiały kamienne i ceramiczne w wystroju ka
tedry. Na ogół materiały o gorszych własnościach za
stępowano szlachetniejszymi. Burzliwe dzieje katedry, 
w tym niszczący pożar w 1945 r., nie sprzyjały zacho
waniu się zabytków, w tym również kamiennych. 
Z naszego punktu widzenia ucierpiały przede wszyst
kim stare, zabytkowe posadzki, które częściowo wy
mieniono na nowe.

3. Wystrój kamienny całego Ostrowa Tumskiego 
potwierdza ścisłe związki Poznania na przestrzeni 
dziejów z Europą Zachodnią. Surowce skalne użytko
wane przed 1945 r. pochodzą z terenów położonych 
na zachód od Wisły oraz ze Szwecji (il. 1).

4. Kamienny wystrój katedry poznańskiej, częścio
wo porównywalny z katedrą gnieźnieńską20 powinien 
być bardziej wyeksponowany, zauważony, doceniony 
i starannie chroniony. Decyzje o wszelkich zmianach 
w stosunku do stanu już istniejącego należałoby

20. H. W alendowski, Kamienne posadzki katedry gnieźnieńskiej, 
„Kronika W ielkopolski” 1997, nr 3, s. 9 0 -9 8 .
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w przyszłości konsultować z historykami sztuki i geo
logami z doświadczeniem kamieniarskim.

5. Przy powojennych renowacjach (zwłaszcza kap
lic) nie ustrzeżono się błędów konserwatorskich, m.in. 
przez pochopne wprowadzanie marmuru „Biała M a
rianna”. Także zmniejszanie się powierzchni zabytko
wych posadzek szwedzkich w katedrze jest wysoce 
niepokojące.

6. Wapienne posadzki winny być konserwowane pre
paratami o sprawdzonej jakości. Korzystna jest hydro- 
fobizacja powierzchniowa preparatami na bazie wosku.

7. Większa troska o kamienny wystrój otoczenia 
katedry przejawić się może także w wymianie betono
wych powierzchni przy jej murach na kamienne.

8. Plac przed katedrą oraz niektóre ulice Ostrowa 
Tumskiego wymagają pilnie starannego przebrukowa- 
nia. Miejscami bruki zapadły się do 30 cm.

9. Położyć należy większy nacisk na działalność 
profilaktyczną, na większą dbałość o codzienną, pro
fesjonalną pielęgnację kamiennych zabytków Ostrowa 
Tumskiego w Poznaniu.

The Use of Stone Raw Materiał in the Architecture of Ostrów Tumski in Poznań

T he article characterises the presence o f  stone raw m ate
rial in particular stages o f the construction o f  Poznań cathe
dral (fig. 4). The authors describe the stone architecture of  
the entire surrounding o f  the cathedral (fig. 2) and devote  
m uch attention to architectonic elem ents, the interior o f the 
cathedral, and sculpture (fig. 3 , 5). The origin o f select stone

raw material used in the architecture o f  O strów  Tumski in 
Poznań is depicted in fig. 1.

H opefully, this article w ill convince the reader that “m u
te ” stones can “speak” and becom e a valuable source for 
researchers dealing w ith the past.

426


