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Fara kazim ierska, dom inujący akcent w urbanistyce miasta, jest 
suto ozdobiona rzeźbą renesansową, ornam entalną z zewnątrz i z we
w nątrz. Kościół po spaleniu w roku 1596 został odbudowany na gotyckim 
w ątku w stylu renesansowym . Przebudo
w a zakończona w r. 1613 wiąże się z okre
sem budowy kamienic w rynku i nasuwa 
przypuszczenie, że tw órcą fasad kamienic 
w rynku był również Balin. W m niemaniu 
tym  utw ierdza nas fak t fundacji Przyby- 
łów przy odbudowie kościoła Farnego.

Rzeźba kościoła Farnego, to wybitnie 
dopełniająca form a zdobnicza wytwornej 
w proporcjach arch itek tu ry  renesansu 
polskiego, w ynikająca z podkreślenia ele
m entów architektonicznych.

Zarówno rzeźba w ew nętrzna jak  i ze
w nętrzna łącznie ze szczytami i kaplicą 
N. M arii Panny jest niezw ykle dodatnim 
współczynnikiem arch itek tu ry  kościoła.
Zastosowana z dużym um iarem , bez zbyt
niego przeładowania, w ytw arza wokół 
wielkiego m asywu kościoła atm osferę wy- 
słonecznienia sztyw nych form architek
tonicznych.

Wchodząc na kościelny dziedziniec 
przez gotycką bram kę od strony rynku, 
spotykam y bardzo ozdobną ścianę wspom nianej kaplicy. Na jej fron
towej ścianie o dobrych proporcjach a rch itek tu ry  ulokowano duże 
okno. Jest ono oprawione w przepiękną broszę jubilerskiej roboty, zwisa
jącą z naszyjnika fryzu, uczepione kołem okrągłego okna.

Wszystka rzeźba tej opraw y tchnie atm osferą najw ytw orniejszej styli
zacji, że treść form alną daje się zaledwie wyczuwać.

Jest to jeden z ewenem entów dekoracyjnej rzeźby w technice narzu
towej o przedziwnej kompozycji motywów nagrom adzonych w nierozer
walny węzeł rzeźby i arch itek tu ry  (ryc. 171).

1 Początek artykułu patrz Nr 2 s. 95—104.

Ryc. 170. Kamienica „Pod 
Krzysztofem“ w Kazimierzu — 

słup międzyokienny I p.
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Rye. 171. Kościół farny w Kazimierzu — obramienie okna 
w  kaplicy N P.M. wykonane w  narzucie z zaprawy wapiennej.

rys . autora.

Obłego kształtu, zakończone serduszkam i konsole i śmiały liściasty 
ornam ent, nakry te  płytą, stanow ią parapet, na którym  buduje się oprawa 
okna. Od parapetu  do podstaw y łuku okna jest uformowany gładki „filu- 
nek“, oprofilowany podwójnym  gzymsikiem. Na jego tle  w ybijają się jako 
podstawowy m otyw kompozycji obram ienia okiennego obeliskowe, kane- 
lowane pilastry, które przechodząc przez całą gamę ozdobnych gzymso- 
wań, zakończone są jońskim  kapitelem , połączonym z gzymsem głównym

164



Rye. 172. Kościół fam y w Kazimierzu — portai
rys. autora.

nadokiennym ; nad nim usadowiono na osi pilastrów  bukiety kwiecia. 
Całą zaś resztę przestrzeni między bukietam i zajm uje sym etrycznie 
iikształtowany ornam ent liściasty z zawijasam i przeplatającej się wstęgi. 
Po środku nad tarczą z inicjałem  „IH S“ — skrzydlata główka cherubinka.

Ponad oknem dolnym umieszczono okno okrągłe, ujęte  w typową 
ram ę renesansową w głębokim ukośnym glifie wyposażone w w ielow ar
stwowe rozety w kilku wariantach.
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Nad oknami okrągłym i obiega kaplicę z trzech boków fryz, wypełnio
ny kartuszam i rolkowymi i festonam i nad jońskimi kapitelam i o skompli
kowanej form ie liściastej, nakryw ającym i kanelow ane pilastry  narożne. 
Reszta rzeźby kościelnej zew nętrznej pełni pomocniczą rolę wobec ele
m entów  architektury , zdobiąc jej różne części, jak kapitele, zbliżone do 
kosmopolitycznej poprawności, konsole w gzymsie prezbiterium  o wielo
rak iej koncepcji ornam entu; w ypełnienia pól w architraw ach szczytu 
frontowego oraz powierzchnie obeliskowych pinakli pokryto płaskim  
ornam entem  geometrycznym.

Zadziwiającym  i trudnym  do w ytłum aczenia zjawiskiem  w zdobieniu 
rzeźbą kościoła Farnego na zew nątrz jest zupełny brak  rzeźb figuralnych 
w przeciw ieństw ie do elew acji budownictw a świeckiego.

W ystrój rzeźbiarski w nętrza kościoła koncentruje się na beczkowym 
sklepieniu. Rozpięta siatka koronki rzeźbionego żebrowania w geome
trycznym  układzie jest uzupełniona pięknym i rozetam i z geometryczno- 
liściastych motywów, główkami cherubinków, ozdobnymi kartuszam i, 
w ypełnionym i em blem atam i i herbam i. Gzymsy i głowice pilastrów  są 
rzeźbione w liście, wole oczka, perełki i stylizowane lilie.

D ekoracja rzeźbiarska w nętrza kościoła, uzupełniając architekturę, 
zdum iewa ilością różnorakich motywów, form  geom etrycznych i plastycz
nych. Ten fak t zdaje się być założeniem artysty. A rtysta  zakładając ozdo
bienie beczkowego sklepienia ornam entem  z siatki geometrycznej, wzbo
gacił ten podział geometryczfty wielością motywów zdobniczych w celu 
uniknięcia nudy sztukatorskiej i ozdobił w ytw ornie proste architektonicz
ne sklepienie kościoła.

W nętrze kościoła uzupełnia rzeźba trzech kaplic, zwłaszcza kaplicy 
Najśw. M arii Panny od południowej strony kościoła. Główny nacisk zdob
niczy położono na kopułę i przejście z kopuły do latarni. Otwór rozwią
zano girlandą główek cherubinów plecionych skrzydełkam i. Gzymsowa
nie, łuki na ścianach, dwa łuki wejściowe — wszystko ozdobione z wiel
kim  um iarem .

Kaplica od północnej strony kościoła (fundowana przez Borkowskich) 
jest sklepiona beczkowo, tak  żebrowana, jak  sklepienie nawy, o rytm icz
nym  przekątnym  podziale geometrycznym, opartym  na dwóch kw adra
tach. Ściany gładkie, zapełnione późnorenesansowymi epitafiami.

Trzecia kaplica, tzw. „królew ska“, klasycystyczna, powstała, zdaje się, 
dość późno. Zdobienie jej w nętrza  pochodzi z dwóch niezbyt odległych 
okresów. Późniejsze zdobienie rzeźbiarskie arch itek tu ry  w nętrza kaplicy 
jes t słabsze i zniekształciło pierw otną koncepcję zdobniczą. Wejście do 
kaplicy wyznaczone jest na ścianie nawy kościoła okazałym figuralnym  
portalem  klasycystycznym  — o banalnym  ujęciu kompozycyjnym.

W nętrze kościoła dopełniają ołtarze, ambona, a przede wszystkim 
organy (r. 1620). A rchitektura i dekoracja rzeźbiarska tych obiektów po-
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Rye 173. Kamienica Celejowska w Kazimierzu — fasada.

chodzi z rozm aitych okresów XVI i XVII wieku, niemniej stanowi dobrze 
zharm onizowany zespół.

Ściśle związany z arch itek tu rą  w nętrza izb mieszkalnych budownictwa 
świeckiego słup m iędzyokienny bliźniaczych okien pierwszego p iętra za
chowany jest w kilku izbach w różnych kamienicach. Słup, z reguły m niej 
lub  więcej ozdobny, w niektórych przypadkach jest z dużą finezją rzeź
biony, np. w kamienicy „Pod św. Krzysztofem “. Na baryłkow atej form ie 
obrzeźbionej w liście i festony ustaw iona drugą część o form ie prostego 
kanelowanego słupa, oplecionego winoroślą. Słup, zamiast kapitelu, w ień
czy płyta o półokrągłym  profilu, rzeźbiona w  wole oczka; wykonany w ka
m ieniu miejscowym, jest on zapewne dziełem m istrza, wykonawcy obra
m ień okiennych (ryc. 170). W innych przypadkach słupy są gładkie i kane-

167



щ

Ryc. 174. Kamienica Celejowska w Kazimierzu — szczyt attyki (partia środkowa).

lowane, ustaw iane na profilowanej bazie, zakończone rzeźbioną głowicą 
jak  w kam ienicy celejowskiej.

Trzeci zabytek wielkiego niegdyś renesansowego zespołu o podobnych 
założeniach, jak  kam ienice w rynku głównym, wyodrębnia się swoją 
arch itek tu rą  w kam ienicy Celejowskiej. W szeregu kamienic niezwykłe.) 
ulicy Senatorskiej, ulicy notablów miasta, założonej nad strum ieniem  
Grodarzem, obudowanej tylko jednostronnie, nie ma arkad podcienio
wych (ryc. 173); domy, pozbawione tego renesansowego wdzięku, zwróco
ne licem do rzeczki, stoją surowe o dostojnych obliczach.

Jedną z kamienic jest zachowana tzw. kam ienica Celejowska. Archi
tektonicznie fasada w zrębie nie różni się zbytnio od kamienic w rynku. 
W parterze zamiast arkad są dwa okna bliźniacze i z praw ej strony b ra
ma, w piętrze znowu dwa okna i jedno na osi bram y. Bram a u jęta  jest 
w obramienie, ukształtow ane z pilastrów, ozdobionych geometryczną 
plecionką, i z gzymsu, obficie ozdobionego ornam entem  i lwimi głowami, 
(ryc. 177). Okna parte ru  jak  i p iętra  ujęte  są w rzeźbione ramy, nakryte 
dość silnymi gzymsami, ozdobione główkami cherubinków, po bokach zas 
ornam entem . Nad bram ą i oknami parte ru  wśród girland z owoców i fe- 
stonów uformowano ornam ent z okrągłych tarcz z inicjałam i „IH S“, zna
ku św. Bernardyna ze Sieny, nakrytego zwojami ornam entu liściastego. 
Na architraw ie w obram ieniu bram y (gdzie dziś znajduje się data powsta-
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Rye. 175. Kamienica Celejowska w  Kazimierzu —■ szczyt attyki (partia boczna).

nia domu) był dawniej łaciński napis z właściwą datą  budowy, zniszczony 
przez przeróbki. Zrąb nakry ty  silnym  gzymsem, obficie ozdobiony wolimi 
oczkami, ząbkam i i ornam entem  liściastym, stanowi mocną podstawę do 
drugiej części fasady ponad gzymsem, tj. a ttyk i (ryc. 174, 175 i 176).

A ttyka kam ienicy celejowskiej u jęta  jest architektonicznie w ry tm icz
ny podział na  osiem pól, zaakcentowanych półokrągłym i wnękam i i p ila- 
strowaniem , które przenika gzyms, nakryw ający wnęki, wyznaczając w y
strój najpiękniejszej zapewne attyki polskiego renesansu. W górnej czę
ści a ttyk i arch itek tu ra  jest zaledwie zaznaczona przez niewiele za
głębione płaskie wnęki i gzymsowanie. W nęki zwyczajowo w ypełniają 
postacie świętych: boczne — św. B artłom ieja i Jana, środkowe — posta
ciami C hrystusa i Marii. Wolne pole między wystaw am i wnękowymi, 
a raczej ich boki, są mocno skomponowane sylw etą gryfów, plastycznym  
rzeźbionym ornam entem  zwojów liściastych i delfinów (często zjaw iają
cy się m otyw delfinów jest jak gdyby symbolem m iasta nadrzecznego) 
Na najw yższym  gzymsie usadzono chim ery, a na klockach w ym yślne 
w kształcie sterczyny dopełniają w yrazu tej fantastycznej w sylwecie, 
pełnej ekspresji, attyki, której wyraz zachował coś z ducha drastyki go
tyckiej (ryc. 175).

Kontrastowość motywów zdobniczych rzeźbiarskich, użytych przy w y
stro ju  fasady, stw arza niezwykłe bogactwo rzeźby. O ile na fasadach ka-
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Rye. 176. Kamienica Celejowska w Kazimierzu — arkadowanie attyki.

m ienie pod św. M ikołajem i św. Krzysztofem  ornam ent jest nieco bez
ładny, tu  jest świadomie zdyscyplinowany. W dolnej części attyki silnie 
zaakcentow ane wnęki z bardzo plastyczną muszlą łagodzi w drobnej skali 
ornam ent boczny m iędzy pilastram i a kraw ędzią wnęki, uw ydatniając zdo
bienie pilastrów  prostym  geometrycznym  rysunkiem  nakładających się 
na siebie kół, pilastrów, zakończonych kapitelem  jońskim. Nad pilastram i 
nadstaw iony klocek, ozdobiony grubo plastyczną różą, kontrastu je z fili
granow ym  ornam entem , w ypełniającym  pola między temiż klockami.

Fasada kam ienicy Celejowskiej w swojej kompozycji plastycznej s ta 
nowi dokum ent dużej ku ltu ry  plastycznej twórcy. Ustawiona do północ
nego wschodu, główne oświetlenie otrzym uje w godzinach porannych 
(w porze letniej do 10) i w tedy fasada w ykazuje całą doskonałość kompo
zycji plastycznej wobec założenia architektonicznego. W pozostałej resz
cie dnia jak  i w zimowych miesiącach, rozpięta na tle nieba sylwetą, gra 
ona swoją ekspresyjną fantastyką.

Kam ienice poprzednio omawiane przy głównym rynku pod św. Miko
łajem  i Krzysztofem, ustawione licem do południowego zachodu, oświet
lone znacznie dłuższy okres czasu, w symfonii barw nej stanowią wielora
ki akord plastyczny.

W dalszych rozważaniach o form ach architektoniczno-rzeźbiarskich, 
m usim y zauważyć dom inujący m otyw pilastru  na ścianach i attykach, 
k tó ry  na przeróżne sposoby kształtow any i rzeźbiarsko zdobiony, odbija 
sw oją artykulację na gzymsach, w ydatnie się profiluje, przez swoje zaś
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opóźnienie stylowe w stosunku do źródeł jest jak  gdyby zapowiedzią nad 
chodzącego baroku. Tę bombastyczność obserw ujem y także w ornam en
cie zachow ującym  stylową treść.

Grubość kształtu  nie wynika wyłącznie z zastosowania nowej techniki 
narzutow ej, ale m a jeszcze inną przyczynę. Pierw iastek form  zdobniczych 
ludowych, w yrażający się głównie ornam entem  geometrycznym  i grubo 
stylizow anym  roślinnym  (podobnie jak  w tkactwie), zapleciony w obce 
form y stylowe, nadaje im odrębność narodową, w zasadzie nie naruszając 
zresztą treści stylowej ornam entu.

Dalszym rozwojem rzeźby kazimierskiej jest figura, która stanowi w y
tw ór krzyżujących się wpływów włosko-niderlandzkich i in terp re tac ji

Ryc. 177. Kamienica Celejowska — portal wykonany w na
rzucie z zaprawy wapiennej.
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tych stylów przez m iejscowych artystów , pracujących w atmosferze tra 
dycji sięgającej średniowiecza i zdobnictwa ludowego.

Rzeźby plastycznej w całym tego słowa znaczeniu, tj. pełnej figury 
w pozostałych relik tach zabytkow ych w rzeźbie kazim ierskiej nie mamy, 
więc skali porównawczej brak, figury  zaś w ykonane w płaskorzeźbie cha
rakteryzuje zwykle pew na sztywność kształtu, określona dość płytkim i 
fałdami. Niemniej jednak tradycjonalizm u o wysokich wartościach este
tycznych rzeźby figuralnej w zdobnictwie ludowym nie było. Zjawia się 
on dość późno jako św iątki przydrożne tak  jak  i malowidła na szkle, nie 
m iała więc wielkiego zastosowania w epoce renesansu i tym  samym  nie 
m iała w pływ u na ukształtow anie form y. Więc form a pozbawiona trady 
cjonalizmu, k tórą należało urabiać w omawianej epoce i w atmosferze sztu
ki ludowej, była dość trudną do opanowania. To jest powodem pewnych 
niedociągnięć w ukształtow aniu figur w rzeźbie narzutowej na fasadach 
kamienic kazimierskich.

Ocalałe relik ty  rzeźby renesansowej na przestrzeni całego k raju  nie 
m ają podobnego w yrazu rodzimości form  renesansu polskiego. Na ogół 
charakteryzuje je większa poprawność stylow a obcych najczęściej pocho
dzeniem artystów ; nieraz nie pozbawiona wielkich wartości artystycznych, 
jednak nie tak  znajom ych i bliskich sercu jak  rzeźba kazimierska.

III .

Znużone długowiecznością i zm altretow ane ostatnią wojną, rzeźby na 
fasadach kamienic kazim ierskich dotrw ały w dostojności do dnia rozpo
częcia prac konserw atorskich. W latach 1948— 1949, z funduszów Mini
sterstw a K ultu ry  i Sztuki, dokonano żmudnej pracy około rem ontu rzeźb 
na fasadach kamienic Przybyłow ych, w rynku Kazimierskim. W szystkie 
rany  odniesione w ostatniej wojnie jak  i wynikłe z działania czasu zostały 
z całą troskliwością zagojone. Rem ontu dokonano po przeprowadzeniu 
dokładnych badań technicznych i chemicznej analizy zapraw y użytej do 
narzutu przy wykonyw aniu rzeźb w początkach siedemnastowiecza.

Nie zagłębiając się w szczegółowy opis przeprowadzonych remontów, 
przytoczę form ułę kosztorysową, dotyczącą wykonania rem ontu tynków 
i rzeźb na fasadach renesansowych kamienic: „Przed przystąpieniem  do 
rem ontu tynków  i rzeźb na fasadzie, należy całą fasadę ostukać, miejsca 
odparzone i zm urszałe zaformować, następnie niezdrowe tynki usunąć do 
krawędzi tynku twardego, płaszczyznę przenaczoną do rekonstrukcji 
przed przystąpieniem  do nowego narzu tu  uprzednio odpowiednio przy
gotować, a mianowicie oczyścić powierzchnię kam ienia z nagromadzonego 
brudu i fauny, przedrapać spoiny, zmoczyć dobrze wodą i oszprycować 
rzadką zapraw ą z w apna hydraulicznego (wypalanego z miejscowego ka
mienia) według ustalonej konsystencji. Po ukończeniu wyżej wymienio
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nych czynności według wykonanych uprzednio odlewów wykonać rzeźbą 
na nowo ręcznie w narzucie zaprawy jak  wyżej nakładając kilkoma w ar
stwami. W szystkie nowe uzupełnienia w tynkach i rzeźbie należy dokolo- 
rować do lokalnego koloru otaczającego rekonstruow aną część, przez do
danie do zapraw y farb  ziem nych lub farbą alfresko na wilgotnym  tynku4'.

W tym  tryb ie  i porządku dokonano rem ontu fasad kamienic w rynku 
kazim ierskim . P raca była trudna, często z ornam entu pozostał niewyraźny 
ślad, k tó ry  z całym wyczuciem epoki należało uzupełnić.

I O O  CM.
r - t - l - * -  I t - t - I t - i -

Ryc. 178. Kościół farny w Kazimierzu — portal główny wykonany 
z miejscowego kamienia. rys. autora
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