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autor nie wyszedł tu ta j poza dotychczasowe ustalenia. Szkoda, że zbyt skrom 
nie wykorzystał korespondencję z tych czasów.

Z uwag szczegółowych: w Toruniu, w Bibliotece U niw ersyteckiej znajduje 
się fałszywa genealogia I. Skalicha (rękopis z XVI w.), w A rchiw um  Głów
nym Akt Dawnych w W arszawie — oryginał diariusza kom isarzy królewskich 
z lat 1566—1568, ze znaczną liczbą dokum entów w języku niemieckim, których 
nie opublikował A. Pawiński. W cytowanym moim artyku le o Procesie k rym i
nalnym  pominąłem list królewski, gdyż dotyczy on dziejów procesu przed 
polskimi komisarzami. Wreszcie chciałbym wspomnieć, iż o poważnym schoro
waniu A lbrechta świadczą ostatnie jego podpisy na listach zachowane w a r 
chiwum kopenhaskim  (ręka nie mogła utrzym ać pióra, stąd podpis niezgrab
ny, „ozdobiony” kropelkam i atram entu).

W zakończeniu (F) autor ocenia słusznie, iż za czasów A lbrechta mimo 
sporów między Polską a Prusam i Książęcymi istniała dobra sąsiedzka w spół
praca. Dodajmy, iż następow ał proces powolnego zbliżania Prus Książęcych 
do Polski, z szansą na inkorporację te j prow incji do Polski w XVII stuleciu.

Ogólnie trzeba o książce Doležela powiedzieć, iż jest to wartościowy 
w kład do dziejów stosunków polsko-pruskich w XVI wieku. Rysują się co 
praw da dalsze problem y do przebadania, np. stosunki handlowe polsko-prus- 
kie czy ku ltu ra lne  itd., niem niej książka Doležela wnosi nową faktografię 
i w sensie ogólnym zawiera słuszne ujęcie.

Janusz Mallek

M aria B a b i č k a ,  Barokowy kościół p ielgrzym kow y w  Krośnie na W ar
mii, Roczniki Humanistyczne, t. 15, z. 14, 1967, Towarzystwo Naukowe K ato
lickiego U niw ersytetu Lubelskiego, ss. 39—62.

Praca ta, stanowiąca m onografię kościoła, jest wynikiem  kilkuletnich 
zainteresow ań autorki zagadnieniem  barokowej a rch itek tury  kościelnej na 
W armii. Powstała, jak autorka zaznacza, na m arginesie pracy doktorskiej 
o barokowych kościołach odpustowych na W armii. O bracając się w kręgu 
tego zagadnienia M. B a b i č k a  już wcześniej opublikowała w „Biuletynie 
Historii Sztuki”, z. 2, 1966, artyku ł om awiający krużganki w barokowych 
sanktuariach  pielgrzymkowych na W armii. Kościół pielgrzym kowy w Krośnie 
stanowiący bardzo ciekawy obiekt zarówno pod względem założenia całości, 
jak  i swej arch itek tu ry , nie posiadał jednak pełnego opracowania. Dotychcza
sowa lite ra tu ra  obiektu, którą omawia autorka na wstępie, ograniczała się do 
kilku wzmianek w niemieckich opracowaniach i opisów inw entaryzatorskich 
lub konserw atorskich. M. Babička w swojej pracy oparła się głównie na 
źródłach archiw alnych (Akta Diecezji W arm ińskiej), ikonograficznych i na 
analizie obiektu.

W pierw szej części pracy autorka omówiła historię kościoła. Geneza jego 
;viąże się z historią figurki M atki Boskiej, znalezionej w rzece Drwęcy, uw a
żanej za cudowną. D rew niana kaplica zbudowana w miejscu jej znalezienia 
już około 1590 r. zaczęła ściągać rzesze pielgrzymów, tak  że w krótce w łaści
ciel dóbr Krosna, Barcz, wzniósł nową, większą kaplicę z m uru pruskiego, 
której kardynał Michał Radziejewski, biskup w arm iński przydzielił od 1685 r. 
stałego kapelana.

Inicjatorem  budowy obecnego kościoła był proboszcz Ornety, ks. Kacper 
Simonis, a protektorem  i głównym fundatorem  biskup w arm iński Teodor Po
tocki, który też 18 w rześnia 1715 r. położył kam ień węgielny pod budowę. 
Plany kościoła wykonano w Warszawie, a pierwszym jego budowniczym był
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Jan  Krzysztof Reimers z Ornety. 8 września 1720 r. biskup Potocki dokonał 
uroczystej konsekracji kościoła. Budowa sanktuarium  trw ała  nadal. Autorka 
przytacza szereg dat poszczególnych etapów budowy. W 1726 r. zaczęto budo
wę krużganków ; brak  funduszów przerw ał pracę na dłuższy okres, dopiero 
w 1768 r. podjęto ją znów i ukończono w 1777 r.

W drugim  rozdziale autorka daje bardzo szczegółowy opis obiektu poparty 
zamieszczonymi na końcu planam i i zdjęciami. Całość założenia arch itek to
nicznego składa się z trzech części: kościoła, otaczających go z czterech stron 
krużganków  z kaplicam i narożnym i i przylegającej do północnego skrzydła 
krużganku plebanii. Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia NMP i św. Józefa 
jest budowlą orientow aną, wzniesioną z cegieł i otynkowaną. Składa się 
z prostokątnej nawy z rzędem  w ew nętrznych wnęk kaplicznych, flankow anej 
od zachodu przez dwie kw adratow e w planie wieże i wydzielonego arch itek
tonicznie prostokątnego prezbiterium , którem u towarzyszą po bokach złączone 
z nim  dwie zakrystie, stanow iące razem  z prezbiterium  jak gdyby nawę 
poprzeczną, dającą w planie niepełny krzyż. Część środkowa korpusu kościo
ła, wyższa, k ry ta  jest ceramicznym dachem dwuspadowym, po bokach nad 
wnękam i znajdują się dachy pulpitowe. Najbogaciej rozw iązana fasada za
chodnia u ję ta  została w dwie wieże, dwukondygnacyjna, pięcioprzęsłowa, 
zwieńczona jest szczytem z wolutowymi spływam i po bokach (błąd w tekście — 
szczyt fasady podzielony poziomo a nie pionowo). Dolna część kondygnacji 
wyższa ma szeroki w ysunięty do przodu ryzalit o ukośnie ściętych narożach 
stanowiący podstaw ę tarasu  górnej, cofniętej w głąb kondygnacji. Na osi tejże 
duże porte-fenêtre. Podziały pionowe stanow ią p ilastry  o attyckich bazach 
w  dolnej części z jońskim i głowicami, w górnej z kompozytowymi. Dekoracja 
fasady w ykonana w stiuku, składa się na nią ornam ent rokokowy z motywem 
asym etrycznej muszli, tworzący obram ienia wnęk, w  których umieszczone są 
postacie świętych. W nętrze z jedną trójprzęsłow ą nawą i prezbiterium  podzie
lone sm ukłym i toskańskim i p ilastram i nakryw a kolebka z lunetam i m iesz
czącymi prostokątne okna. Kościół w raz z cm entarzem  otacza czworobok 
krużganków  z kw adratow ym i kaplicam i na narożach. Dwa dłuższe ich skrzy
dła załam ują się odcinkam i koła ku cmentarzowi, zwężając go w  kierunku 
wschodnim. Od strony cm entarza krużganki otw ierają się szerokimi a rk a d a 
mi, w spartym i na filarach, po stronie zew nętrznej ściana podzielona p ilastra 
mi, zwieńczona attyką  z postaciam i świętych. W nętrze krużganków  nakryw a 
sklepienie kolebkowe z lunetam i. Kaplicę wieńczy dach czworoboczny, p rze
chodzący w form ę ośmiobocznej, w spartej na pendentyw ach kopuły z la tarn ią.

Trzeci rozdział pracy poświęca autorka analizie form alnej obiektu i ro z 
ważaniom nad zagadnieniem  stylu. Całość a rch itek tury  zarówno zew nętrzna 
jak  w ew nętrzna utrzym ana jest w duchu baroku. W ysuwając pewne charak 
terystyczne jej cechy autorka wiąże ją z arch itek tu rą  baroku jezuickiego 
drugiej połowy XVII i pierwszej połowy X V III wieku. Jako bezpośredni wzór 
wysuwa powstały wcześniej (w latach 1687—1693) kościół jezuicki w Św. Lipce, 
typowy dla tego nurtu  arch itek tu ry . Różnica między nimi polega na tym, 
że w przeciw ieństw ie do kościoła świętolipskiego trójnaw ow ego z emporami, 
krośnieński ma tylko jedną naw ę bez empor. P raw ie analogiczne są natom iast, 
części wschodnia i zachodnia obu św iątyń z tym, że fasada kościoła krośnień
skiego jest bardziej płaska i przysadzista. Zdobiąca ją rokokowa dekoracja 
jest późniejsza. A utorka stw ierdza, że powstała ona około 1759 r., wyklucza 
możliwość pow stania jej w raz z kościołem, jak  podał F. D i t r i c h .  Na po
tw ierdzenie tego przytacza rysunek Denitza z 1750 r., na którym  fasada nie 
posiada jeszcze żadnej dekoracji. Styl rokokowy na W arm ii w iąże się szcze-
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golnie z osobą biskupa Adama Stanisław a Grabowskiego. A utorka wysuwa 
więc przypuszczenie, że może w łaśnie dzięki niemu fasada kościoła k rośnień
skiego otrzym ała taką dekorację.

Szukając dalszych analogii do omawianego zabytku, autorka podaje znaj
dujące się także na terenie W armii barokow e kościoły pielgrzym kowe w Glo- 
towie i Międzylesiu. Przytaczając badania Kleina wymienia analogiczne baro
kowe kościoły jednonawowe z w nękam i na terenie Krakow a, gdzie stanowią 
one dość liczną grupę. Tak, jak  dla kościoła, tak  i dla krużganków , jako bez
pośredni wzór wysuwa autorka Sw. Lipkę. Analogiczne są ich rzuty poziome 
z tą różnicą, że w Krośnie załam ują się one odcinkami kola ku środkowi, 
podczas gdy w Św. Lipce przebiegają na planie regularnego prostokąta — jak 
i rozwiązanie całej bryły architektonicznej. Na podstaw ie dalszych porów nań 
autorka konstatuje, że specyfiką barokow ej arch itek tu ry  kościelnej na W armii 
były sanktuaria, w skład których wchodziły: kościół jako główny trzon, o ta
czające go czworobokiem krużganki z kaplicam i na narożach oraz przylega
jące do krużganków klasztor lub plebania. W dalszym ciągu autorka stw ier
dza, że tego typu sanktuaria  nie stanow ią zjawiska odosobnionego. Poza 
W armią spotyka się je i w innych regionach Polski. Dość licznie w ystępują 
także na terenie Czech i Moraw.

W czwartym  rozdziale pracy rozpatru je  autorka zagadnienie autorstw a 
kościoła w Krośnie. Ponieważ z dokum entów wiadomo, że plany jego zostały 
wykonane w W arszawie, poszukuje ich twórcy w kręgu działających w  tym 
czasie architektów  warszawskich. Spośród kilku nazwisk na domniemanego 
twórcę planów wysuwa Józefa Piolę (zm. 1 grudnia 1715 r.), arch itek ta  czyn
nego od 1693 r. w służbie królew skiej, którego dziełem w  W arszawie jest 
kościół Św. Ducha. Przem aw ia za nim szereg faktów, a szczególnie jego dzia
łalność architektoniczna w Szczuczynie i Nakomiadach. W Szczuczynie dla 
podkanclerzego litewskiego Szczuki, spokrewnionego z prym asem  Potockim 
przez małżeństwo z jego synowicą, budował Piola pałac i kościół w raz z ca
łym założeniem klasztornym . Prym as Potocki, główny protektor i fundator 
kościoła w Krośnie, mógł znać arch itek ta  i zamówić u niego plany. Mógł też 
to zrobić biskup Andrzej Chryzostom Załuski, który poświęcał kościół w  Szczu
czynie, a jak  podaje autorka, w dokum entach jest w zm ianka, że w łaśnie on 
w yrażał zgodę na budowę kościoła w Krośnie. Piola budując pałac w Nako
miadach poznać mógł klasztor w Św. Lipce i posłużyć się nim jako wzorem, 
stąd bliskie podobieństwo obu obiektów.

M. K a r p o w i c z  w artyku le pt. A rchitekci warszawscy w  Szczuczynie 
na przełomie XVI I  i XVI I I  w. (Biuletyn H istorii Sztuki, 1957), na k tóry  po
wołuje się zresztą autorka, podaje wiele szczegółów dotyczących Piołi, uw aża
jąc go za jednego z w ybitniejszych architektów  tych czasów. Piola był p ro jek
tantem  wszystkich ważniejszych przedsięwzięć budowlanych podkanclerzego 
Szczuki, których w praw dzie sam nie prowadził, ale często je wizytował. Jako 
jego dzieło podaje też kościół w Sidrze.

Należy wyrazić żal, że autorka nie przeprow adziła bliższej analizy porów 
nawczej dzieł Pioli z arch itek turą kościoła w Krośnie. Brak miejsca nie 
powinien mieć chyba wpływu na spraw ę tak  ważną jak  atrybucja dzieła, 
naw et gdyby to miało być kosztem skrócenia opisu. Możliwość potw ierdzenia 
autorstw a Pioli byłaby rzeczą bardzo istotną, wzbogacającą naszą wiedzę nie 
tylko odnośnie do samego architekta, ale także kontaktów  artystycznych 
W armii z W arszawą. Mimo to praca jest bardzo cenna, stanowi duży wkład 
w badanie arch itek tu ry  barokow ej na W armii, k tóra jak  dotąd posiada nie
wiele opracowań.

Elżbieta Celińska
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