
MODUS
Prace z historii sztuki
V(2004)

Michał Kurzej

Kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty Antiocheńskiej
w Zborowie na Szaryszu.

Przyczynek do dyskusji nad zjawiskiem postgotyku
w Europie Środkowej

Problem postgotyku w architekturze zasługuje na szczególną uwagę, po-
nieważ nie mieści się w żaden sposób w nowożytnej teorii sztuki, a tym bar-
dziej w teorii następstwa stylów historycznych. Wydaje się, że wskazać moż-
na na dwie przyczyny odwoływania się w okresie renesansu i baroku do śre-
dniowiecznych form architektonicznych.

1. O trwaniu gotyku można mówić w środowiskach, w których formy sztu-
ki nowożytnej nie były powszechnie znane lub nie były akceptowane. W tym
przypadku dla zastosowania gotyku nie ma poważnego ideowego uzasadnie-
nia, lecz było ono spowodowane tradycją lub względami praktycznymi. Na-
leży pamiętać, że to zjawisko nie ogranicza się do prowincji, występuje także
w ważnych centrach artystycznych, w których tradycje gotyckie były nieraz
bardzo silne. Nurt ten formalnie stanowi kontynuację późnego gotyku, cza-
sem z pewnymi elementami renesansowymi.

2. Postgotyk to świadomy powrót do form gotyckich w środowisku, które
poznało już inne rozwiązania stylowe, dokonany najczęściej z powodów ide-
owych. Ponieważ postgotyk wiąże się z przerwaniem tradycji warsztatowych,
często w obrębie jednego dzieła zestawiano elementy gotyckie z czysto no-
wożytnymi. W architekturze są to najczęściej obramienia okienne i portale.

* Niniejszy tekst powstał w oparciu o pracę seminaryjną napisaną w roku 2003 pod kierun-
kiem prof. dr. hab. Jerzego Gadomskiego, któremu pragnę serdecznie podziękować za wszelkie
rady i uwagi. Osobne podziękowania należą się panu dr. Markowi Walczakowi, panu dr. Piotrowi
Krasnemu oraz panu dr. hab. Wojciechowi Bałusowi za pomoc w przygotowaniu tekstu.
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Charakterystyczne jest również jednoczesne stosowanie form należących do
różnych faz gotyku, a nierzadko i romanizmu, co powoduje, że całość obiektu
sprawia raczej ogólne wrażenie archaiczności niż kopiuje konkretne średnio-
wieczne wzory.

Kościołowi w Zborowie (słow. Zborov, węg. Zboro) nie poświęcono
w tym kontekście dostatecznej uwagi. Jako pierwszy zajął się nim Vaclav
Menel, uznając ten zabytek za budowlę średniowieczną. Na podstawie stylu
przyjmuje on czas powstania kościoła na lata około 1330, jego fundację wią-
żąc z ówczesnymi właścicielami miejscowości - rodziną Zadary1. Precyzyj-
niejsze daty znaleźć można w Supisie pamiatok na Slovensku. Jego autorzy są
zdania, że kościół powstał w kilku etapach. Zgadzając się z datowaniem nawy
na początek XIV stulecia, uważają wygląd części wschodniej za efekt niedo-
kończonej przebudowy z roku 1445, a boczne kaplice datują na r. 15502. Kil-
kuetapowe powstanie kościoła przyjmują również autorzy późniejszych pu-
blikacji3. Powtarzająje też Walczak i Czyżewski, zaliczając go do grupy ko-
ściołów, którym nadano kształt krzyżowy w połowie w. XVI4.

Nowe światło na dzieje kościoła rzuciła praca Zborowskiego proboszcza
Jana Svec-Babova, który jako pierwszy wykorzystał materiały archiwalne.
W ich świetle dzieje Zborowa przedstawiają się następująco. Od początku
XIV w. Zborowski zamek był centrum dóbr zwanych Państwem Makowica.
Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z roku 1347. Najważniejszą miejscowo-
ścią i siedzibą parafii (prawdopodobnie już od końca XIII w.) było jednak po-
bliskie Smilno. W opisie dóbr, wykonanym w r. 1355 na polecenie kapituły
egerskiej, w Zborowie nie wymienia się kościoła, a jedynie kaplicę. Kościo-
ła nie wspomina również opis „państwa" z roku 1492, kiedy wymienia się je-
dynie dwie drewniane kaplice i cmentarz przy jednej z nich. Data przeniesie-
nia parafii do Zborowa nie jest znana. Wiadomo jedynie, że w roku 1495 jej
siedzibą było jeszcze Smilno. Pierwszy proboszcz Zborowski wzmiankowa-
ny jest dopiero w roku 1541. Pierwotny kościół w Zborowie był drewniany.
Na początku XVII wieku został on przeniesiony do Długiej Łąki (słow. Dlha

1 V. Menel, Śariś v dejinach gotickej architektury, „Vlastivedny ćasopis" 16, 1967, s. 14.
2 Supis pamiatok na Slovensku, t. 3, Bratislava 1969, s. 460-461. Występująca w tekście

data 1945 stoi w tak jaskrawej sprzeczności nie tylko z całą pozostałą literaturą, ale również ze
zdrowym rozsądkiem i układem haseł w Supisie, że należy uznać ją za efekt nieuwzględnionej
w erracie pomyłki drukarskiej.

J Sakra/na architektura na Slovensku, red. E. Lukaćova, Komarno 1996, s. 45.
4 K.J. Czyżewski, M. Walczak, O średniowiecznych wzorach nowożytnych kościołów z ka-

plicami in modum crucis na ziemiach Rzeczypospolitej, w: Sztuka dawnej ziemi chełmskiej
i województwa bełskiego, red. P. Krasny, Kraków 1999, s. 32.

6



Luka), gdzie do roku 1787 funkcjonował jako kościół filialny. Murowany ko-
ściół w Zborowie poświęcił 5 grudnia 1655 r. biskup chełmski - Stanisław
Pstrokoński, w zastępstwie biskupa egerskiego - Benedikta Kisdy'ego. Świą-
tyni nadano wtedy podwójne wezwanie św. Małgorzaty Antiocheńskiej i św.
Władysława. Nawa kościoła była w momencie konsekracji nakryta drewnia-
nym stropem. Istniały już boczne transeptoidalne kaplice, nie wiadomo nato-
miast, jak wyglądała część wschodnia. W tym stanie kościół funkcjonował do
roku 1662, kiedy to Władysław (Laszlo) Rakoczy zasklepił nawę i dobudo-
wał murowaną wieżę. Z tego okresu pochodzi również zakrystia dostawiona
do nawy od strony północnej. W następnym roku Elżbieta Rakoczy de Fel-
szó-Vardas ufundowała dekoracje stiukowe w południowej kaplicy, chcąc
z niej uczynić rodowe mauzoleum. W wykonanej wtedy pod kaplicą krypcie
nie pochowano jednak nikogo. W tym kształcie, z niewielkimi tylko zmia-
nami, kościół dotrwał do naszych czasów. W r. 1762 zmieniono hełm wieży,
a w r. 1769 drewniany chór muzyczny zastąpiono obecnym, murowanym3.

Ustalenia źródłowe potwierdzić może również struktura i cechy stylowe
zabytku. Kościół p.w. św. Małgorzaty Antiocheńskiej znajduje się w północ-
nej części wsi, na wschód od drogi do Becherowa. Jest to budowla orientowa-
na, murowana, opięta jednouskokowymi przyporami i obwiedziona cokołem.
Wątek muru w całości ukryty jest pod tynkiem. Wszystkie okna mają formę
wąskich, wydłużonych prostokątów zamkniętych łukiem ostrym i są obu-
stronnie rozglifione; glify okienne są jednak zamknięte półkoliście. Kościół
składa się z jednej prostokątnej, czteroprzęsłowej nawy, do której wschod-
niego przęsła przylega część ołtarzowa złożona z dwu przestrzeni bocznych
dostawionych pod kątem około 120° do osi nawy, z którą łączy je dodatkowe
przęsło na rzucie trapezu (il. 1). Przestrzenie te wzniesiono na planie pięcio-
boku zbliżonego do kwadratu i zamkniętego dwubocznie. Każda z nich po-
siada trzy okna - dwa w ścianach zamknięcia i jedno wychodzące na wschód
oraz trzy przypory - jedną na osi i dwie skierowane na wschód, dostawione
pod kątem około 60° do ściany (il. 3). Do wschodniego przęsła nawy przyle-
gają również dwie kaplice, od północy i południa, tworzące rodzaj transeptu.
Mają one plany i rozmiary zbliżone do przestrzeni bocznych części ołtarzo-
wej, lecz zamknięte są trójbocznie. Każda ma trzy okna w ścianach zamknię-
cia i jedno w ścianie wschodniej.

Od zachodu do nawy dostawiono wieżę (il. 4). Jest ona pięciopiętrowa,
na rzucie kwadratu, również obwiedziona cokołem i opięta przyporami. Od
zachodu znajduje się główne wejście do kościoła w piaskowcowym porta-

5 J. Śvec-Babov. Dejiny famosti Zborov, 1996. http://zborov.webpark.sk/www.zborow/
Historia/fara/fara.html, 1. 03. 2003.
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2. Pieszczany, plan odsłoniętej części kościoła, wg V. Menel, Sariś v dejinach gotickej ar-
chitektury

lu o zdecydowanie nowożytnym charakterze (il. 7). Prostokątne okna wieży
zamknięto łukiem ostrym, a kondygnacje wydzielono za pomocą gzymsów.

Od północy do nawy przylega zakrystia. Wzniesiona na planie prostokąta,
również opięta przyporami, ma dwa okna od północy, a od zachodu także pia-
skowcowy portal z uszakami (il. 8).

Obecne umiejscowienie ołtarza głównego, na masywnej murowanej men-
sie, wydaje się pierwotne (il. 5). Przestrzenie boczne części ołtarzowej nie są
od niego w żaden sposób oddzielone. Dopiero całą część prezbiterialną wy-
dziela wspólny łuk tęczowy. Część ta nakryta jest sklepieniami żebrowymi
(il. 6), których żebra wznoszą się na prostych, pryzmatycznych wspornikach.
Rozpoznanie materiału, z jakiego wykonano żebra, wymagałoby wykonania
odkrywek architektonicznych, ale spore nieregularności w ich kształcie mogą
sugerować, że są to jedynie dekoracyjne imitacje w całości wykonane z tynku



ne po jednej w wysklepkach ponad ołtarzem głównym. Zwornik na sklepie-
niu przestrzeni pn.-wsch. ma dekorację kwiatową, a w pd.-wsch. umieszczo-
no monogram IHS.

Analogiczne sklepienia posiadają kaplice północna i południowa tworzą-
ce pseudotransept. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy istnieją jakieś
różnice w sposobie wykonania sklepień części wschodniej i kaplic bocznych.
Sklepienie kaplicy południowej otrzymało bogatą barokową dekorację sztu-
katorską o motywach wanitatywnych. Nawa posiada sklepienie kolebkowe
z lunetami, wsparte na masywnych przyściennych pseudopilastrach, których
umiejscowienie nie odpowiada położeniu zewnętrznych przypór. Szwy skle-
pienia oraz dekoracyjne płyciny na jego osi wyróżniono za pomocą ukształto-
wanych w tynku listew.

W architekturze Zborowskiego kościoła nie zachowały się żadne elemen-
ty, które jednoznacznie wskazywałyby na jego średniowieczną metrykę. Jan
Svec-Babov zwraca uwagę, że żaden element wyposażenia kościoła również
nie pochodzi sprzed w. XVII6. Budowę murowanego kościoła należy więc

6 Tamże. Autor ten tłumaczy to zniszczeniem wystroju przez protestantów.
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5. Zborów, widok wnętrza od strony zachodniej, fot. http://zborov.webpark.sk

wiązać z przeniesieniem wcześniejszej drewnianej budowli do Drugiej Łąki,
co stało się na początku XVII stulecia. Najpewniej nastąpiło to już za pano-
wania w makowickim państwie rodziny Rakoczych, czyli po r. 1601. Właści-
ciele miejscowości, jako opiekunowie parafii, zamiast wyznaczać poszcze-
gólnych proboszczów i troszczyć się o ich uposażenie, mieli zwyczaj zlecać
opiekę nad mą zakonom, wypłacając im z tej racji stałe dochody. Umowy
takie zawierano z różnymi zgromadzeniami. Nie wiadomo niestety, komu
powierzono parafię w momencie powstania kościoła. W latach 1619-1633
parafią opiekowali się jezuici z Humennego7. Prawdopodobnie wtedy skle-
piono część wschodnią, umieszczając na jednym ze zworników monogram
IHS. Konsekracja z roku 1655 stanowiłaby terminus ante quem zakończenia
pierwszej fazy budowy. W roku 1662 wznowiono prace w kościele. Wiązało
się to zapewne z zamiarem nadania kościołowi funkcji mauzoleum rodu Ra-
koczych; w południowej kaplicy wykonano bogatą stiukową dekorację o mo-
tywach wanitatywnych. Wtedy też zapewne wzniesiono sklepienie nawy i do-
stawiono wieżę oraz zakrystię.

7 Tamże.
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6. Zborów, sklepienie kaplicy północno-zachodniej, fot. M. Kurzej
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8. Zborów, portal zakrystii, fot. M. Kurzej
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Warto zaznaczyć, że w roku 1640, czyli w trakcie wznoszenia kościoła św.
Małgorzaty, Rakoczowie rozpoczęli w Zborowie budowę drugiego kościoła,
pod wezwaniem św. Zofii. Jest to okazała budowla o dyspozycji pseudohali
emporowej i dwuwieżowej monumentalnej fasadzie. Znajduje się ona w po-
bliżu dworu, który był siedzibą rodu8.

Również uważna analiza stylu sugeruje, że kościół św. Małgorzaty wznie-
siono od fundamentów w XVII w. Pomimo przewagi gotyckich form stylo-
wych, jak opięcie kościoła przyporami, zastosowanie żebrowych sklepień
w części wschodniej i kaplicach bocznych oraz wąskie wydłużone okna, nale-
ży zwrócić uwagę na pewne elementy zestawione w sposób bardzo nietypowy
dla gotyku - jak przypory części wschodniej dostawione nieprostopadle do
lica ściany czy dwuboczne zamknięcie przestrzeni po bokach ołtarza główne-
go oraz półkoliste zamknięcie glifów okien. Charakterystyczny jest również
podział kondygnacji wieży za pomocą prostych gzymsów. Elementom gotyc-
kim towarzyszą również inne, mające zdecydowanie nowożytny charakter:
kolebkowe sklepienie nawy, rozety zdobiące wysklepki ponad ołtarzem głów-
nym oraz portale o manierystycznych formach.

Obecny kształt kościoła w Zborowie najprawdopodobniej nie jest zlep-
kiem różnych stylów będących wynikiem wielu faz budowy, ale połączeniem
różnych form stylowych w jednej koncepcji. Takie eklektyczne podejście,
jednak z wyraźną przewagą form gotyckich, jest typowe dla nurtu powrotu do
średniowiecznych wzorów po soborze trydenckim.

Pierwszym polskim badaczem, który zwrócił uwagę na zjawisko postgoty-
ku, był Jan Samek. Skoncentrował się on na dziełach krakowskich, wśród któ-
rych czołowe miejsce zajmują fundacje ksieni klasztoru norbertanek na Zwie-
rzyńcu - Doroty Kątskiej9. Charakterystyczne przykłady z różnych terenów
zebrał Tadeusz Chrzanowski. Warto wspomnieć przede wszystkim kościoły
jezuickie, np. w Molsheim, wzniesiony przez K. Wamsera w L 1609-161810.
Na grupę nawiązujących do gotyku siedemnastowiecznych kościołów ruskich
zwrócił uwagę Jan K. Ostrowski, analizując kościoły w Podhajcach (1621-
1635) i Złotym Potoku (od 1631). Uznał on występowanie form gotyckich za
wynik zapóźnienia środowiska artystycznego". Warto zaznaczyć, że Tomasz

8 Tamże.
9 J. Samek, Nawrót do gotyku w sztuce Krakowa 1. pol. XVII w.. „Folia Historiae Artium"

5, 1968, s. 71-130.
10 T. Chrzanowski, „Neogotyk około 1600"próba interpretacji, w: Sztuka około 1600, War-

szawa 1974, s. 71-112.
" J. K. Ostrowski, Kościół parafialny w Podhajcach, w: Materiały do dziejów sztuki sa-

kralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J.K. Ostrowski, cz. 1: Kościoły
i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 4, Kraków 1996, s. 156-160.
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Węcławowicz, nie zgadzając się z możliwością występowania form gotyc-
kich w XVII w., uznał całą grupę ruskich kościołów za pochodzące z w. XV
(Dunajów, Podhajce) lub nawet z końca w. XIV (Kulików, Buszcze)12. Marek
Walczak i Krzysztof J. Czyżewski zajęli się grupą jednonawowych kościołów
z prostopadle dostawionymi kaplicami tworzącymi plan krzyża. Kościoły ta-
kie powstawały przez cały wiek XVI i 1 połowę XVII, często jako fundacje
rodów magnackich.

Walczak i Czyżewski przytaczają też przykłady z 1 poł. XVII w., omówio-
ne wcześniej przez Ostrowskiego, interpretując je jednak nie jako wyraz za-
późnienia, lecz jako odbicie prądów artystycznych aktualnych na terenie Rze-
szy, a zwłaszcza w Pradze, gdzie najbardziej znanym przykładem jest kościół
śś. Rocha i Sebastiana na Strahowie z lat 1603-161213. Ostatnio Piotr Krasny
opisał zastosowanie form gotyckich w architekturze prawosławnej, wskazując
na kijowską cerkiew Spasa na Berestowie, odbudowaną w latach 1638-1644
przez metropolitę Piotra Mohyłę. Działalność fundacyjna była przykładem
przejęcia przez Cerkiew prawosławną idei archaizacji, przez Mohyły odwoła-
nie się do gotyku, popularnej wówczas w Kościele katolickim14.

Najbliższy kontekst dla kościoła w Zborowie stanowi typ nowożytnych
kościołów o formach gotyckich, wzniesionych na planie krzyża, omówiony
ostatnio w artykule Krzysztofa Czyżewskiego i Marka Walczaka. Budowle te
w podobny sposób łączą w sobie elementy gotyckie z nowożytnymi. Czyżew-
ski i Walczak zwrócili uwagę, że zjawisko postgotyku łączy się najczęściej
z kontrowersjami religijnymi i sporami pomiędzy wyznaniami. W krajach nie-
mieckojęzycznych użycie gotyckich form było uważane za symbol łączności
z wielowiekową tradycją Kościoła i to zarówno przez katolików, jak i prote-
stantów15. Należy się zgodzić z tezą, że zastosowanie stylu gotyckiego nie świad-
czy o zapóźnieniu bądź izolacji środowiska architektonicznego, ale jest odbiciem
aktualnych w pewnych rejonach Europy nurtów ideowo-artystycznych.

Wydaje się, że nurt postgotycki zdominował architekturę kościelną koń-
ca XVI i 1 poł. XVII w. w całej środkowej Europie, ograniczając formy ar-
chitektury nowożytnej do rezydencji i kaplic grobowych. Charakterystyczną
budowlą z obszaru Małopolski jest kościół w Łazanach koło Wieliczki z lat

12 T. Węcławowicz, Małopolska i ziemie ruskie Korony, w: Architektura gotycka w Polsce,
red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995, t. 2, cz. 1, s. 77; cz. 2, s. 59, 185,132, 38.

13 Czyżewski, Walczak (przyp. 4), s. 26-38.
14 P. Krasny, Odbudowa kijowskiej cerkwi Spasa na Berestowie przez metropolitą Piotra

Mohyłę a problem nawrotu do gotyku w architekturze sakralnej Rusi Koronnej w XVII w., „Biu-
letyn Historii Sztuki" 67, 2000, s. 337-361.

15 Czyżewski, Walczak (przyp. 4), s. 35.
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1586-159016. Wiele przykładów można znaleźć również na terenie Siedmio-
grodu, gdzie luterańskie mieszczaństwo wznosiło nowe lub odbudowywało
stare kościoły najczęściej w stylu gotyckim. Trudno rozstrzygnąć, gdzie decy-
dującą rolę miało tradycyjne przywiązanie do tego stylu, a gdzie ideowe prze-
ciwstawienie gotyku - kojarzonemu z reformacją - barokowi. Najbardziej
spektakularne realizacje to kościół w Bystrzycy (rum. Bistrita), wzniesiony
przez Piotra Włocha z Lugano na wcześniejszych fundamentach lub też z wy-
korzystaniem murów starszego kościoła w 1. 1559-1563'7. Ze strukturą go-
tyckiej hali połączono tu elementy nowożytne, jak tralkowe balustrady empor
czy szczyt fasady ozdobiony półkolumnami i ujęty spływami. Podobny cha-
rakter miała odbudowa Czarnego Kościoła w Braszowie (rum. Brasov), zre-
alizowana po pożarze w r. 168918. W wielu miejscach uzupełniono tu średnio-
wieczną dekorację kamieniarską, nawę zasklepiono jednak kolebką wspartą
na filarach wyposażonych w jońskie kapitele.

Specyficznie prezentuje się w tym kontekście sztuka Mołdawii, gdzie w ar-
chitekturze cerkiewnej bardzo długo spotyka się elementy gotyckie. Współ-
tworzą one charakterystyczny typ mołdawskiej cerkwi ukształtowany za
czasów hospodara Stefana Wielkiego (1457-1504) i trwający z niewielkimi
zmianami w czasach nowożytnych. Występowania w mołdawskiej architektu-
rze ostrołukowych sklepień i portali nie można raczej uznać za postgotyk.

Kościół w Zborowie wyróżnia się spośród innych budowli postgotyckich
niezwykłym układem przestrzennym. Jako jedyny próbę wyjaśnienia jego ge-
nezy podjął Menel. Uznał on katedry północnofrancuskie za oczywisty pier-
wowzór planu kościoła Zborowskiego, uważając ten plan za redukcję progra-
mu katedralnego z wieńcem kaplic ułożonych promieniście przy ambicie wo-
kół prezbiterium. Jako analogie podaje on kościół w Oppenheim w Szwabii
budowany w latach 1263-1317, a więc ukończony niedługo przed propono-
waną przez tego badacza datą budowy kościoła Zborowskiego19. Poglądy te
powtarzają inni badacze20.

Menel zwraca również uwagę na bliższą analogię z obszaru Słowacji - ko-
ściół w Pieszczanach (słow. Pieśfany) (il. 2), datowany na lata około 1350.
Kiedy podczas badań archeologicznych w roku 1932 odsłonięto wschodnią

16 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1: Województwo krakowskie, red. J. Szabłowski,
Warszawa 1953, s. 157.

17 R. Brykowski, T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Rumunii, Wrocław-Warszawa-Kra-
ków-Gdańsk 1979, s. 132.

18 Tamże, s. 111.
19 Menel (przyp. 1), s. 14.
20 Sakralna architektura... (przyp. 3), s. 45.
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część pozostałości tamtejszego kościoła, okazało się, że posiadała ona bar-
dzo zbliżony schemat do zastosowanego w Zborowie. Wygląd nawy kościoła
w Pieszczanach pozostał jednak niestety nierozpoznany.

Istnieje kilka przyczyn, dla których należy odrzucić tezę Menela wywo-
dzącą rozplanowanie kościołów w Zborowie i Pieszczanach z rozwiązania
części wschodniej stosowanego w katedrach francuskich, składającego się
z ambitu oraz wieńca promieniście ustawionych kaplic. O adaptacji wzorów
katedralnych można mówić wyłącznie w przypadku kościołów o dużych roz-
miarach i znaczeniu. W przypadku redukcji tych wzorów mogło dojść do re-
zygnacji z wielobocznego zamknięcia na rzecz prostego, jak np. we Wrocła-
wiu i Krakowie oraz w tzw. katedrach cysterskich lub do całkowitego odrzu-
cenia kaplic otaczających obejście. Specyficznym wariantem takiej redukcji
są chóry wachlarzowe, których najstarszym przykładem jest kościół St-Yved
w Braisne z lat 1180-1216. Naroża pomiędzy prezbiterium a transeptem wy-
pełniają tam wieloboczne kaplice o osiach ustawionych ukośnie do osi ko-
ścioła21. Na terenie obecnej Słowacji rozwiązanie takie zastosowano w kate-
drze koszyckiej, rozpoczętej niedługo po r. 1400 i wznoszonej do lat 60. XV
stulecia22. Nigdy jednak nie posunięto się do rezygnacji z właściwego prezbi-
terium, pozostawiając jedynie dwie skośnie ustawione kaplice.

Trudno również szukać wyjaśnienia użycia podwójnego prezbiterium
w konsekracji kościoła pod podwójnym wezwaniem - świętych Małgorzaty
i Władysława, gdyż znamy bardzo wiele przykładów kościołów o podwójnych
wezwaniach, których architektura nie wyróżnia się niczym szczególnym.

Otwarta natomiast pozostaje kwestia przejęcia takiego rozwiązania w Zbo-
rowie z kościoła joannickiego w Pieszczanach, którego część wschodnia od-
znacza się - mimo pewnych różnic - niewątpliwym podobieństwem do ko-
ścioła w Zborowie i stanowi dla niego jedyny możliwy pierwowzór. Kościół
w Pieszczanach został wzniesiony lub gruntownie przebudowany na potrzeby
joannitów w czasach Ludwika Wielkiego (1342-1382), który otaczał ten za-
kon szczególną opieką23. Możliwe, że zupełnie niezwykłe, rozdwojone pre-
zbiterium kościoła stanowi architektoniczne nawiązanie do godła zakonu
- krzyża o rozdwojonych końcach. Że aluzje tego typu nie były obce zako-
nom rycerskim, pokazuje przykład kaplicy templariuszy w Chwarszczanach.
Jak dowodzi w swojej pracy magisterskiej Irena French, fasada tej kaplicy na-
wiązuje do wyobrażeń jerozolimskiej świątyni Salomona24.

21 W. Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996, s. 185.
22 J. Bureś, On the Beginnings of Late Gothic Architecture in Slovakia, „Ars" 1, 1968,

s. 100.
23 Sakralna architektura... (przyp. 3), s. 44.
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Zaczerpnięcie wzoru kościoła Zborowskiego z Pieszczan mogło się wiązać
na przykład z inspiracją fundatora, który był w jakiś sposób związany z zako-
nem maltańskim. Wyjaśnienie tej kwestii przynieść mogą dalsze badania.

Wydaje się, że przykład Zborowa może mieć duże znaczenie dla lepszego
poznania zagadnienia powrotu do gotyku w czasach nowożytnych. Można tu
bowiem wskazać na bardzo wyraźną różnicę stylową między budowlami po-
wstającymi niemal równocześnie i na zlecenie bardzo blisko spokrewnionych
fundatorów. Wznosząc postgotycki kościół katolicki najprawdopodobniej od-
wołano się do konkretnego, niezwykle oryginalnego wzoru, dla którego nie
ma żadnych znanych analogii. Odpowiedź na pytanie o motywy kierujące
działaniem twórców tego kościoła wydaje się tym ciekawsza, że może rzu-
cić nowe światło na intencje fundatorów zbliżonych budowli, powstających
w podobnych warunkach. Należy jednak pamiętać, że - jak dowodzi przykład
przytoczony przez Krasnego - przyczyny stosowania form gotyckich mogły
być, zależnie od okoliczności, bardzo różnorodne.

The Parish Church of St Margaret of Antioch at Zborov in Sans
A Contribution to a Discussion on the Phenomenon

of the Post-Gothic Mode in Central Europę

The first researcher to take an interest in the church at Zborov (Hung. Zboro) was
Vaclav Menel, who considered the monument to be a medieval structure. Taking the style
of the church as a basis, he accepted its origin as about 1330. This dating is also repeated
by other scholars.

Some new light on the history of the church was thrown by the study of Jan Svec-
Babov, parish priest of Zborov, the first to use archive records. Initially, nearby Smilno
was the seat of the parish (probably from as early as the end of the 13th century). A de-
scription of the Makovica estates, written in 1355 for the Eger Chapter, does not mention
a church but only a chapel at Zborov. Nor is there any reference to it in the 1492 description
of the "state". The parish was transferred to Zborov after 1495, or perhaps not until 1541,
when the local parish priest was recorded for the first time. The oldest church at Zborov
was wooden. At the beginning of the 17th century it was moved to Dlha Luka. The masonry
church at Zborov was conseerated and dedicated to SS. Margaret of Antioch and Ladislaus
on 5 December, 1655. At that time its nave was covered with a wooden ceiling. By then
there already existed side chapels forming a quasi-transept, but it is not known what the

241. French, Kaplica templariuszy w Chwarszczanach, Kraków 1997, praca magisterska na-
pisana pod kier. prof. J. Gadomskiego w IHS UJ, s. 36^43.
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eastern part looked like. The church functioned in this state until 1662, when Laszlo
Rakoczy vaulted the nave and added a masonry tower and vestry. In the following year
Elizabeth Rakoczy de Felszó-Vardas commissioned stucco decorations for the southern
chapel, intending to make it a family mausoleum. Except for smali alterations, the church
has survived in this form to our times.

The brickwork of the church is completely hidden under a coat of plaster. The structure
consists of a single rectangular, four-bay nave and the altar part adjoining it on the east, the
latter being made up of two side spaces set at an angle of 60° to the axis of the nave with
which they are connected by an additional bay trapezial in plan. These forms were erected
on a pentagonal, almost sąuare, plan and provided with two-sided terminations. The boss
in the vault of the north-eastern space bears a floral design and that in the south-eastern
space the monogram IHS. Abutting on the eastern bay of the nave are also two chapels
- one on the north and the other on the south - which form a kind of transept. In their plans
and dimensions they resemble the side spaces of the altar part, except that their termina-
tions are three-sided.

The erection of the masonry church should be linked with the transference of the ear-
her, wooden structure to Dlha Luka; its consecration in 1655 is a terminus ante quem for
completion of the first stage of construction.

It is worth noting that in 1640, that is, during the construction of the Church of St
Margaret, the Rakoczy family set about building at Zborov a Protestant church of a con-
spicuously modem form. It is located near the manor house which was the family's resi-
dence.

It seems that the example of Zborov may be of great significance to an explanation
of the problem of a return to the Gothic style in modern times. It is possible to indicate
here a marked stylistic difference between the structures commissioned by closely related
founders and erected almost simultaneously, but intended for different denominations. In
all likelihood, the Post-Gothic Catholic church buitt after on a specific, extremely original
pattern for which there exist no known analogies. An answer to the ąuestion concerning
the donors' motives behind the choice of this church form seems all the more interesting as
it may shed new light on the intentions of the founders of similar structures. However, one
must not forget that, depending on circumstances, the causes of employing Gothic forms
may have varied considerably

Another element that sets the Zborov church apart from other Post-Gothic structures
is its extraordinary spatial disposition. Its closest analogy can be found in the relics of the
chancel part of the church of the Order of St John of Jerusalem at Pieśfany, dated to about
1350. The appearance of the nave of the Pieśfany church remains unidentified.

The ąuestion of the adoption of the spatial solution of the Zborov church from
Pieśt'any is still open. It is possible that this most uncommon, bifurcated chancel of the
church constitutes an architectural reference to the Order's emblem - a cross whose arms
are forked at the ends. That such allusions were not alien to knightly orders is exemplified
by the chapel of the Knights Templar at Chwarszczany, whose facade is reminiscent of
representations of the Tempie of Solomon in Jerusalem.
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