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TADEUSZ CHRZANOWSKI

BUDOWNICTWO KOŚCIELNE NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 1550 - 1650

(Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego w dniu 1.III.1966 r.)

Omawiając architekturę zamków się oprzeć wyłącznie na dostępnym korzystny, przecież charakteryzuj ą- 
i dworów XVI i XVII w. na Slą- materiale, który poznał w wyniku cy się stabilizacją, która wydatnie 
sku Opolskim („Biul. Hist. Sztuki’^ redagowania wespół z mgr Maria- przyczynia się do podejmowania 
XXVII, 1965, nr 3) zaakcentowałem nem Korneckim Katalogu Zabytków inicjatyw budowlanych. Szczególne 
w uwagach wstępnych pewną wy- Sztuki woj. opolskiego. nasilenie przypada na lata 1580—
cinkowość omawianego materiału. Granice czasowe nie nastręczają —1620. Ale przez cały ten okres nie 
Te same uwagi odnoszą się również problemu: w pierwszej połowie XVI powstają żadne większe kościoły: 
do architektury sakralnej. Powta- w. powstają w zakresie architektu- miasta posiadają już dostatecznie 
rzam je w największym skrócie: ry sakralnej twory wyłącznie póź- wielkie gotyckie fary i w najlep- 
Sląsk Opolski w obecnych grani- nego gotyku i dopiero w drugiej szym razie podejmuje się ich prze- 
cach administracyjnych nie pokry- połowie stulecia pojawiać się zaczy- budowy lub odbudowy po pożarach 
wa się z pojęciem historycznym, po- nają cechy nowego stylu. Natomiast (Niemodlin, Koźle, Lewin Brzeski), 
nadto obejmuje dość zróżnicowane Wojna Trzydziestoletnia tak wy- życie zaś monastyczne gwałtownie 
obszary, wśród których wymienić raźnie przerywa cykl rozwojowy, że obumiera.
należy przede wszystkim księstwa przez kilka dziesiątków lat nie Powstają więc przede wszystkim 
brzeskie, opolskie i obszary zwią- powstaje na omawianym obszarze kościoły wiejskie, zastępując prze- 
zane z księstwem opawsko-kar- prawie nic nowego. ważnie starsze drewniane świątynie
niowskim oraz wyraźnie odmienne Obok przemian stylowych sprawą i w rezultacie przegląd niniejszy 
od wymienionych księstwo bisku- zasadniczej wagi jest pojawienie ukazuje rzec by można „średnią 
pie, obejmujące powiaty nyski się na Śląsku wyznania ewangelie- przeciętną” działalności muratorów 
i grodkowski. Co więcej zjawiska kiego. Już w latach 30-tych XVI w. śląskich, pozostającą daleko w tyle 
artystyczne powstałe na tym tere- protestantyzm zaczyna się rozpow- za wybitnymi dziełami architektury 
nie nie wykazują cech na tyle in- szechniać, szczególnie w zasięgu świeckiej, magnackiej czy miesz- 
dywidualnych, by móc Śląsk Opól- księstwa brzeskiego (którego wład- czańskiej. Budownictwo niewątpli- 
ski wyodrębniać z całego obszaru cy przyjmują nowe wyznanie) i do wie prowincjonalne i tylko frag- 
Sląska. Stąd autor nie próbuje na połowy XVI w. obejmuje znaczne mentarycznie czerpiące ze skarbni- 
podisitawie przebadanych zabytków obszary Śląska Opolskiego. Właści- cy doświadczeń epoki, która w in- 
ustalać jakiegoś specyficznie ślą- wie jedynie księstwo biskupie opie- nych odmianach architektury i na 
skiego typu (per analogiam z żary- ra się „nowinkarstwu”. Nowe prądy innych obszarach była epoką rene- 
sowanym przez Tatarkiewicza ty- religijne nie pozostają oczywiście sansu i manieryzmu. 
pem lubelskim lub kaliskim, w ar- bez wpływu na ukształtowanie Przechodząc do bardziej szczegó- 
ehitekturze Polski centralnej), cho- powstających obecnie budowli. łowej analizy, stwierdzić wypada, 
ciąż jest przekonany, że scharakte- Nowych kościołów powstaje że rzuty powstających w omawia- 
ryzowanie takiego typu w odniesie- zresztą w omawianym stuleciu wie- nej epoce kościołów kształtują się 
niu do całego Śląska jest możliwe le. Okres to bowiem choć ekono- w przeważającej ilości wedle daw- 
i pożądane. W chwili obecnej musi micznie dla Śląska nie nadmiernie nych, wypróbowanych schematów:

II. 1. Rzuty poziome kościołów: A. Szymiszów z r. 1607, prezbiterium i transept z r. 1909—11; B. Szyd
łowiec z r. 1616—17; C. Więcemierzyce, kościół fil. z r. 1621, prezbiterium z r. 1910; Nysa, kościół św.

Rocha z r. 1637. (Rys. M. Kornecki)
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II. 2. Wnętrze kościoła w Niemysło- 
wicach. (Fot. T. Chrzanowski)

niezbyt wydłużone prezbiterium 
zamknięte wielobocznie lub ścianą 
prostą i szersza oraz przeważnie 
wyższa nawa. Od zachodu niemal 
z reguły pojawia się wieża. Pew-

II. 3. Kościół w Lasocicach. (Fot. 
T. Chrzanowski)

nym novum jest powszechne obec
nie wprowadzenie ponad zakrystią 
loży kołatorskiej, otwierającej się 
do wnętrza arkadą. Te najprostsze 
rzuty, inna rzecz ze narzucone czę
sto istnieniem starszych murów 
oowociowycn, prezentują nawet kos- 
cioiy miejskie, zbudowane lub grun
townie przebudowane w tym okre
sie, jak np. w Oleśnie, Lewinie 
urzesKim czy Niemodlinie.

Jedynym przykładem nieco bo
gatszego ukształtowania przestrzen
nego, nietypowym zresztą, a na 
domiar spalonym w czasie działań 
wojennycn i ostatnio doszczętnie 
rozebranym, był kościół w Mosz- 
czance (pow. Prudnik) powstały na 
przełomie XVI i XVII w. Posiadał 
on przy nawie od pn. niską nawę 
boczną o arkadach wspartych na 
tiiarach opiętych parami kolumie
nek, a ponad tą nawą mieściła się 
obszerna empora.

Natomiast dość licznie zaczynają 
się, obok tradycyjnych, pojawiać 
wnętrza jednoprzestrzenne, które nie 
są wyrazem ograniczonego progra
mu budowlanego, lecz bezpośrednim 
wynikiem rozpowszechniania sie 
wyznania ewangelickiego. Lutera- 
nizm odrzucając celebrę i teatral
ność liturgii, demokratyzując nie
jako obrządek sprowadzony do ko
mentowania Pisma Sw. i wspólne
go śpiewania psalmów, odrzucił 
równocześnie podział na część ka
płańską i część przeznaczoną dla 
wiernych.

Najwcześniejszym przykładem 
odrzucenia wydzielonego prezbite
rium jest kościół w Niemysłowicach 
(pow. Prudnik), wzniesiony w r. 
1568 jako ewangelicki. Jest to bu
dowla dwunawowa, trójprzęsłowa, 
o krzyżowo-żebrowych sklepienia 
wspartych na dwóch filarach umie
szczonych pośrodku nawy. Nieśmia
ło wprowadzane tu formy nowego 
stylu to gzymsowe podziały szczytu 
wsch. i ślepe arkady na wieży. Cie
kawym, a zarazem dość niejasnym 
z punktu widzenia funkcji, elemen- 
jest niewielka apsydka od wsch., 
mieszcząca obejście za ołtarzem. 
Analogiczną apsydikę znajdziemy 
również w kościele w pobliskich 
Mieszkowicach, zbudowanym w r. 
1586, przy czym zastosowano tam 
tradycyjny podział prezbiterium i 
nawy, mimo że i w tym wypadku 
chodziło o kościół ewangelicki.

Dwunawowy układ Niemysłowic 
nie posiada obecnie analogii na 
omawianym terenie, choć nie moż
na wykluczyć ich istnienia. Odpis 
dokumentu z 2. poł. XVI w., zacho
wany w gałce na wieży, powiada, 
że kościół w Babicach (pow. Głub
czyce — obecny całkowicie przebu-

II. 4. Kościół w Boguchwałowie• 
(Fot. T. Chrzanowski)

dowany w XVIII w.), fundowany 
przez komtura Joannitów z Grob- 
nik, Jerzego Prószkowskiego, posia
dał w nawie filar podtrzymujący 
sklepienie.

Natomiast dość licznie powstają 
kościoły salowe, choć należy przy
puszczać, że i tu liczba zmniejszyła 
się znacznie na skutek późniejszych 
rozbudów. Najwcześniejszym wśród 
zachowanych i datowanych obiek
tów jest kościół w Łukowicach (pow. 
Brzeg), fundowany w r. 1581 przez
Jerzego II księcia brzeskiego (a więc
oczywiście ewangelicki). Ta dość 
skromna, jak na książęcą fundację, 
budowla jest prostokątem o czte
rech przęsłach, przy czym od wsch.

■R. 5. Kruchta kościoła w Biskupo- 
wie. (Fot. T. Chrzanowski)
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skim? Należy przypuszczać, że dzie
łem przybyłego czy przybyłych 
z Włoch majstrów jest jeden z naj
ciekawszych kościołów omawianego 
okresu, wzniesiony w r. 1618 w La- 
socicach (pow. Nysa). Za takim 
przypuszczeniem przemawia funda
cja kościoła przez Włocha, właści
ciela wsi Franciszka Troiło de Ri- 
viano, jak i fakt umiejętnego po
sługiwania się formami renesanso
wymi. Dość niezwykły kształt koś
cioła da się łatwo wytłumaczyć 
zmianą programu budowlanego. Za
mierzano zapewne wznieść o wiele 
obszerniejszą świątynię, w rezulta
cie jednak wykorzystano w nawie 
mury poprzedniej, wczesnogotyckiej 
(o czym świadczą wątki ceglane), 
nrzez co krótkie, wielobocznie zam
knięte prezbiterium jest obecnie 
szersze od nawy, w której z kolei 
z trudem mieści się obszerna i nie
współmiernie duża loża kolatorska, 
nadwieszona na wspornikach i oz
dobiona kolumnami dźwigającymi 
półkoliste arkady i baldachim. 

, . , , . . , ^ „ , . Przeciwko udziałowi Włochów prze-
II. 6. Wieże kościołow w Wierzbiącicach, Dytmarowie i Rudziczce. mawiać mogłyby formy renesansu 

(Fot. T. Chrzanowski) północnego użyte w dekoracji (no.
ornament okuciowy), ale jak wi-

zamknięta j'est na zewnątrz ścianą zakrystię, kruchtę oraz dwie loże ko- dzieliśmy przybysze z Italii dość 
prostą, wewnątrz trójbocznie (wieża 1'atorskie; wieża od zach. powstała szybko adaptowali się do gustów 
jest dodatkiem późniejszym). Za- prawdopodobnie nieco później, w i tradycji miejscowych, 
pewne z końca w. XVI pochodzi r. 1614. Wydaje się, że murator lub
kościół w Bierawie (pow. Koźle) Dalsze przykłady pochodzą już strzecha czynna w Lasocicach 
o czterech nierównej szerokości z pierwszych dziesięcioleci XVII w. wzniosła w omawianym rejonie dwa 
przęsłach, trójbocznym zamknięciu Szymiszów zbudowany w r. 1607 dalsze kościoły o czym mogłoby 
oraz obszernej przybudówce od pd. z fundacji Jana Krzydłowskiego, świadczyć stosowanie z zamiłowa- 
mieszczącej zblokowane razem •— jako ewangelicki, był pierwotnie niem kwadratowych przekątnie

wydłużonym ośmiobokiem z wieżą 
od zach., który zniekształcono w la
tach 1909—11 przez przedłużenie 
o transept i nowe prezbiterium. W 
latach 1616—17 Hans Piickler, jeden 
z najbogatszych magnatów ówczes
nego Śląska Opolskiego, buduje w 
sąsiedztwie swego pałacu w Szyd
łowcu (pow. Niemodlin) niewielki 
kościół, zamierzony po części na ro
dową nekropolę. Budowniczym, je
dynym zresztą jak dotąd znanym 
z nazwiska wśród twórców oma
wianych kościołów, był Włoch An
tonio Rusco z Offen, rzecz o tyle 
dziwna, że w tej bardzo zresztą 
skromnej budowli nie przejawiają 
się żadne inspiracje włoskiego rene
sansu i tkwi on całkowicie w pro
wincjonalnym charakterze ówczes
nej architektury sakralnej na Ślą
sku. Jest to trójprzęsłowy budynek 
z zakrystią i lożą od pn. oraz wieżą 
wbudowaną od zach. do wnętrza 
korpusu (układ stosowany dość czę
sto we wczesnogotyckich kościołach 
sąsiedniego powiatu brzeskiego).

II. 7. Bramka w ogrodzeniu kościo- Czy Antonio Rusco był jedynym B. Bramka i ogrodzenie kościoła 
ła w Kujawach (Fot. T. Chrzanów- włoskim muratorem budującym W Boguchwałowie. (Fot. T. Chrza- 

ski) ówczesne kościoły na Śląsku Opól- nowski)
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n. 9. Zwieńczenia wież kościołów w Niemysłowicach, Scinawie Nyskiej 
i Lubrzy. (Fot. T. Chrzanowski) 

usta.wdanych okienek w kamiennych 
obramieniach. W Gierałcicach (pow. 
Nysa) zachowała się niestety jedy-
nie wieża :z 1615 r. (korpus powstał 
w latach 1869-71), natomiast koś
C·iół rw Więcemierzycach (pow. Grod-
ków) z r. 1621, zbudowany jako 
ewangelicki, jest zarazem ostatnim 
przykładem układu salowego, znie-
ksziałconego niestety przez dobudo-
wane w r. 1910 nowe prezbiterium. 
Działalność owej domniemanej 
strzechy możnaby ponadto powięk
szyć o pozostałości renesansowego 
dworu Franciszka Troila w Lasoci-
cach oraz o dwór w Gierałcicach. 

Oczywiście poza ewangelickimi 
powstawały również i katolickie 
kościoły salcrwe, ale były to mniej-
sze świątynie, przeważnie kościoły 
cmentarne wznoszone w bezpośred
nim sąsiedztwie miast jak np.· w 
Paczkowie, Głuchołazach, Korfanto-
wie i Nysie. Kośdoły w Korfanto-
wie i Głuohołazach, bezwieżowe, 
w~ni.esione były pier:':'otnie niewąt
pl!iw1e w konstrukcJ1 szkieletowej 
i dopiero w późniejszych okresach 
obmurowane. Kościół cmentarny w 
Paczkowie z lat 1604-6, spalony 
nies,tety w r. 1945 był niewielką bu-
dowlą salową o trójbocznym zam-
knięciu i kwadratowej wieży od 
zach. Kościół Jerozolimski w Nysie 
wystawiony w r. 1633 po spaleni~ 
pierwotnego, posiada również układ 
salowy z trójbocznym zamknięciem 
i niewielkim otwartym .portykiem 
czy raczej otwartą kruchtą od zach. 
Sześcioboczna zakrystia i dobudów-
ki transeptu są późniejszymi dodat-
kami. Natomiast kościół cmentarny 
św. Rocha w Nysie z r. 1637 jest 
jedną z najpóźniejszych realizacji 
omawianego okresu <korzystającą z 

późnorenesansowych i manierystycz-
nych form. Wzniesiony na rzucie 
krzyża o krótkich ramianach tran-
septu ma od ws,ch. wewnątrz 
zaokrąglooe izamlmięcie z idwdema 
nis~mi po bokach. 

Bryły amawianych budowli od-
znaczają się dużą prostotą i bardzo 
często sprawiają wrażenie całkowi
cie jeszcze gotyckli.ch rozwiązań. 
Odbudowany w r. 1544 po pożarze 
nyski kościół franciszkanów p.w. św. 
Barbary posiada dwa szczyty, przy 
czym zach. jeszcze całkowicie póź-

IL. 10. Wieża kościoła cmentarne-
go w Paczkowie. (Fot. T. Chrza-

nowski) 
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nogotycki o typowych dla Sląska 
podziałach krzyżowymi, prostoką~
nymi blendami - może, ale bynaJ-
mniiej nie musi pochodzdć sprzed 
pożaru. Szczyt wsch. jest nato-
miast pierwszym szczytem kościel
nym stosującym bardzo zresztą 
nieśmiało formy renesansowe w po-
staci ogzymsowanych lizen i faliste-
go wytkroju niewątpliwie zresztą 
wzorowany 'na bogatszych ruier~z 
zwień·czeniach kamienic mieszczau-
skich. Szczyty na korpusach k?ściot 
łów rpojawiają się zresztą mez.by 
często. W Niemysłowicach (1568) Jest 
to tyilko t!rójtkątny szczyt dzielon:y 
nierytmiczruie wątłymi gzJ!msami. 
W Lewinie brzeskim (gotycki, spa-
lony 1586, odbudowany w 1593 r.) 
szczyt zach. posiada bogaty obrys, 
ale całą wielką płaszczyznę dzielą 
jedynie <trzy płytkie blendy. Przy-
kładem tradycjonalizmu, wynikłego 
być może z powtórzenia formy bu-
dowli pierwotnej, jest schodkoWY 
szczyt kościoła Jerozolimskiego W 
Nysie: zupełnie gładk·i J ożywionY 
t)'1lko po bokach nędem szczycikóW 
umieszczonych na uskokach. Skro~
ne, manierystyczne rozwiązan;a 
prezentują najpóźniejsze realizacie 
tego okresu: nyski kościół św. Ro-
cha i kaplica zamkowa w Głogówku 
(1645). 

O ile jednak brak szczy.tów nad 
prezbiteriiami czy nawami, o tyle 
występują one licznie na kruchtach 
i lożach, z kolei zaś na bramkach 
ogrodzeń. Pojawiają się one zresztą 
równolegle do zwieńczeń attyk~
wych. Repertuar form dość ogra,i;1-
czony. esownice, motywy pł~1e
niste lub w ksztakie serc, obelisko-
we lub szys•zlkowe sterc'Zyny i .po-
działy lizenami lub pilasterkam!· a 
także wnęki o rozmaitych wyiao-
jach. Szczy.ty te są daleko .sl":ro~
niejsze od tych, k·tGre pojaw1aJą ~ię 
równocześnie w architekturze śWJ~
ckiej. Do obogat.szych zaUczyć moz-
na szczyty nad loża i brama ogro-
dzenia w Boguchwałowie (1602: P.0~ 
Głubczyce) oraz nad kruchtami ·e 
Biskup()IWie (ipow. Nysa) i BąlkoW1 

(pow. Grodków). 
O wiele bardziej interesui.ą~e 

jest stosowanie attyk. NajwcześnieJ
sze ·pojawiają sie na wieżach; zr;s;; 
tą bardzo trudno ustalić kie 
zwieńczeillie wieży jest jeszcze /r~= 
nelażem, a kiedy znaczyna bY az-
tyką. Faktem iest, że typowym ro;a 
wiązaniem zwieńczeń wieżowych. ,t 
Sląsku w epoce późnego gotyku ~a 
murowa1na, krą~ła lub wieloboc WY 
iglica ujęta w narożach u podsta ka 
trójkątnymi szczycika~i. r-:rauet11 
niemiecka określała Je miai;ch 
.. Piastenturm" - wież piastowsk;mY 
Na omawianym terenie spotyk 
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je m. in. w Małujowicach, Lipowej 
czy Młodoszowicach, powtarzają je 
późniejsze już z 2. poł. XVI w. po
chodzące Buszyce (pow. Brzeg) czy 
Przylesie Dolne (pow. Grodków). 
Później stają się owe attykowe 
zwieńczenia wież niemal regułą, 
występują do dziś w licznych przy
kładach (Dytmarów, Wierzbięcice, 
Boguchwałów, Ściborzyce M<Jfe, 
Ścinawa Nyska, Rudziczka), dalsze 
znane są z przekazów ikonograficz
nych lub z literatury przedmiotu.

Oczywiście imponująca attyka 
kościoła w Paczkowie jest zjawi
skiem odosobnionym' na obszarze 
nie tylko Śląska Opolskiego. Roz
powszechnienie się jednak tego ele
mentu jest tak znaczne, że spotyka
my go nie tylko na kruchtach (Pacz
ków, Radzikowice), bramkach ogro
dzeń kościelnych (Radzikowice, Po
gorzela, Łukowice, Lasocice, Kuja
wy, Bąków Grodkowski, Kamienica 
i Gościce), lecz także na murach 
otaczających kościoły. Przykład ta
kiego zastosowania mamy dziś je
dynie w Boguchwałowie (silnie 
zresztą zrekonstruowany); w Wierz
chu (pow. Prudnik) zachował się na
tomiast tylko jeden element grze
bienia, świadczący jednak, że sto
sowanie grzebieni attykowych na 
murach obwodowych nie było na 
Śląsku Opolskim czymś wyjątko
wym (przypominam przy okazji bo
gate zwieńczenie attykowe muru 
otaczającego zameczek w Trzebini 
Pod Prudnikiem).

Inne elementy dekoracji czy ar
tykulacji zewnętrznych brył kościo
łów są nader skromne: boniowania 
naroży, bardzo proste obramienia 
Portalowe i okienne, gzymsy dzielą
ce wieże i in. Jedynym ciekawym 
rozwiązaniem są podziały górnych 
kondygnacji wież w Niemysłowi- 
cach i Ścinawie Nyskiej (pow. Ny
sa — z lat 1585—86) złożone ze śle
pych półkolistych arkad wspartych 
na półkolumnach, być może remi
niscencja otwartych ganków arka
dowych na renesansowych wieżach 
W Polsce i Czechach. W Lubrzy 
(pow. Prudnik) występują już tylko 
W narożach górnej ośmiobocznej 
kondygnacji wałki — przykład bar- 
baryzacji pierwowzoru. Wreszcie 
ciekawym przykładem, nawiązują
cym do miejscowej wieży ratuszo
wej są podziały całej wieży kościo
ła cmentarnego w Paczkowie, w 
którym poza ślepymi arkadami 
1 półkolumnami występują dziwacz
ne, nieproporcjonalne bliźnie o- 
kienka ostrołukowe dzielone kolu
mienkami. W rezultacie najpełniej
szy program dekoracyjny znajduje
my w kościele w Lasocicach: bo- 
hiowania, kamienne obramienia

II. 11. Zwornik sklepienia kościoła 
w Pomorzowicach. (Fot. T. Chrza

nowski)

okien z profilem, boniowaniem lub 
rautami, a na wieży znów motyw 
bliźnich okienek, tym razem zwień
czonych trójkątnymi przyczółkami.

Skromna w zasadzie architektu
ra zewnętrznych brył, odznacza się 
przecież dość wyraźnymi cechami: 
w istocie jeszcze gotycka, najczęś
ciej opięta szkarpami, ozdobiona 
raczej na kruchtach, lożach czy 
bramkach niż na samym korpusie 
szczytami lub grzebieniami attyko- 
wymi, niemal zawsze wyposażona 
w wieżę, w wielu wypadkach prze
chodzącą z kwadratu w ośmiobok 
i zakończoną grzebieniem attyki 
oraz murowaną iglicą. Wieże i mu

li. 12. Wspornik w kościele w Bo
guchwałowie. (Fot. T. Chrzanowski)

ry wykazują wyraźnie cechy obron
ne, wznoszono je z myślą o inkas- 
telacji obiektów, które w mniej
szych osiedlach najlepiej nadawały 
się do obrony, wyposażając je obfi
cie w strzelnice do dziś dnia licz
nie zachowane (w murach: w Kol- 
nicy, Szydłowcu, Lasocicach, w wie
żach: w Dytmarowie, Racławicach 
Śląskich, Radzikowicach i in.).

Nie należy wreszcie zapominać 
o bardzo ważnym elemencie deko
racyjnym, stosowanym powszechnie 
w ówczesnej architekturze, a mia
nowicie o dekoracji sgraffitowej. 
Gotycki kościół w Białej Prudnic
kiej, przebudowany w 1544 r. po
siada na wieży dekorację pryzma
tyczną; analogiczną, lecz bogatszą 
w motywach znajdujemy na wie
żach w Bierawie i Ścinawie Ny
skiej, natomiast na prezbiterium 
kościoła w Wysokiej (pow. Strzelce) 
zachowała się dekoracja o moty
wach roślinnych z datą 1598. Sgraf- 
fita występowały zresztą także na 
bramkach ogrodzeń, być może i na 
murach — istnienie takiej dekoracji 
stwierdziliśmy ma bramce w Goś- 
cicach (pow. Nysa), o innych wspo
mina inwentarz Lutscha.

O charakterze wnętrz omawia
nych kościołów decydują oczywiś
cie sklepienia. Nie wypracowują ja
kichś bogatszych i indywidualniej- 
szych rozwiązań, wykazują jednak 
wyraźny kierunek ewolucyjny. Wy
stępują zasadniczo w dwu odmia
nach. Aż do pierwszego dziesięciole
cia w. XVII pojawiają się tradycyj
ne sklepienia żebrowe, przy czym 
niemal z reguły stosują klasyczny 
układ krzyżowy. Wydaje się, że tak 
charakterystyczne dla późnego go
tyku sklepienia sieciowe zanikają 
w 2. połowie w. XVI, stąd nieprze
konywujące wydaje mi się datowa
nie sklepienia w kaplicy Maltitzów 
przy farze w Paczkowie na r. 1588. 
Data ta odnosi się do przekształce
nia i uposażenia kaplicy, sklepienie 
odnieść należy raczej do czasu jej 
budowy, a więc do 2. ćwierci XV 
w.

Sklepienia krzyżowo-żebrowe za
chowały się w ok. 10 obiektach, zlo
kalizowanych w południowych po
wiatach województwa. Występują 
też rzeźbione, przeważnie heraldycz
ne zworniki (Pomorzowice, pow. 
Głubozyce) czasem i wsporniki, przy 
czym bardzo interesująco przedsta
wia się pod tym względem kościół 
w Boguchwałowie o dziwnie w 
swym prymdtywiźmie rozmanizują- 
cym zespole rzeźbionych wsporni
ków.

O ile sklepienia żebrowe trzy
mają się najprostszych schematów, 
o tyle druga odmiana wprowadza
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II. 13. Sklepienie kościoła w Laso- 
cicach. (Fot. T. Chrzanowski)

rozwiązania bogatsze. Odmiana ta 
charakteryzuje się stosowaniem 
sklepień krzyżowych lub częściej 
kolebkowych z lunetami, na których 
pojawia się stiukowa imitacja że- 
browań. W przykładach najskrom
niejszych niewydatne stiukowe wał
ki podkreślają jedynie szwy skle- 
pienne, w szeregu jednak kościołów 
mamy do czynienia z dość rozwi
niętymi kompozycjami sieciowymi, 
wzbogaconymi dodatkowo rozetami, 
gwiazdkami, motywami perełkowy
mi i stylizowanymi roślinnymi, po
nadto zaś we wspornikach wystę
pują ozdobne gzymsowania i esow- 
nice. Przykłady sklepień bogatszych 
to Zubrzyce, Kujawy, Ściborzyce 
Małe, Niemodlin, Wojsław, Szydło
wiec, najbogatsze układy wystąpią 
w Lasocicach i Szymiszowie. We 
wszystkich elementem dość charak
terystycznym jest podkreślenie 
wzdłużnej osi kościoła.

Sklepienia tego typu prowadzą 
w konsekwencji do rozpowszechnio
nych w okresie baroku sklepień ko
lebkowych z lunetami, dekorowa
nych stiukowymi listwami podkreś
lającymi lunety i tworzącymi pla

fony o urozamiconym wykroju. Ten 
typ sklepienia zostaje zresztą wy
pracowany już w omawianym okre
sie: występuje w Tarnowie Grod- 
kowskim, w nyskim kościele św. 
Rocha (1637), a także w baptyste- 
rium przy kościele p.w. św. Jakuba 
w Nysie, wzniesionym w latach 
1658—50 z fundacji Anny Gritzner.

Inne podziały i elementy deko
racyjne wnętrz występują pojedyn
czo i nie posiadają cech powszech
ności (loża w Lasocicach, chór mu
zyczny w Więcemierzycach). Rów
nież dekoracja malarska traci to 
znaczenie, które posiadała w okresie 
gotyku. Niefachowo odnowiona 
i zrekonstruowana dekoracja ma
larska w Kujawach oraz piękny, 
kasetonowy strop w Centawie z 
1586 r. to niemal wszystko co się 
zachowało.

O charakterze wnętrz omawia
nych kościołów decydowały w o 
wiele większym stopniu jednolite 
wystroje, jakie spotykamy jeszcze 
w niektórych obiektach, jak np. w 
Boguchwałowie, Szydłowcu czy Le
winie Brzeskim, uzupełnione licznie 
występującą rzeźbą sepulkralną. Ale 
oczywiście omawianie ich nie należy 
do tematu niniejszych uwag.

Skromna, ale nader licznie re- 
prezentowan architektura kościelna 
omawianego okresu nie wydała 
arcydzieł, wypracowała natomiast 
niewątpliwie pewne odrębne cechy. 
Przyjmując tylko powierzchownie 
elementy dekoracyjne nowego stylu, 
pozostaje wierna formułom trady
cyjnym, wzbogacając je tylko i lek
ko modyfikując. W związku z zagro
żeniem tureckim rozwija elementy 
obronne w architekturze samych 
kościołów, a szczególnie w ich ogro
dzeniach. W związku z rozpowszech
nianiem się wyznania ewangelickie-

II. 14. Sklepienie kościoła św. R°' 
cha w Nysie. (Fot. M. Kornecki)

go, próbuje wypracować formę koś
cioła salowego. Z tradycjonalizmem
wiąże pewne cechy być możeświa- 
domie archaizujące, czego przykła
dem są: krzyżowe formy sklepie0 
żebrowych, rzeźbione maski wspof" 
ników, bliźnie okienka w wieżach- 
a także formy niektórych obramień 
(np. nawiązujący do romańskich 
portal wieży kościoła w Lubrzy P°a 
Prudnikiem).

Pomimo tradycjonalizmu ! skrom
ności, ewolucja form prowadzi me" 
wątpliwie do baroku i jego prz^' 
kładem może być wspommiane 
wyżej baptysterium przy kościele 
św. Jakuba w Nysie. Ale naturalna 
ewolucja ulega gwałtownemu przer
waniu w dobie wojny trzydziesto
letniej. Barok przyjdzie na Sl6s.n 
Opolski w końcu XVII w. w form1®
już w pełni dojrzałej, przyniesiony 
przez budowniczych czeskich (Twpr" 
ków), a przede wszystkim jezuickie 
(kościół i kolegium pojezuickie 
Nysie).
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