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– pTAk BAaAŃN 

 
 
 haplica śwK jałgorzató jest 
jedną z nielicznóch sakralnóch 
budowli drewnianóch zachowaJ
nóch na terenie hrakowaK ŚwiątóJ
nia ta nie doczekała się dotąd  
wnikliwej monografii historócznej 
pomimo tegoI że we współczesnej 
literaturze nie jest budowlą zupełJ
nie zapomnianąK tspominają  
o niej książki popularnonaukoJ 
weOI opracowania poświęcone 
zabótkom architekturó drewniaJ
nejPI parafii kajświętszego palwaJ
tora4K rjęta jest w historii klasztoJ
ru zwierzónieckiego opublikowaJ
nej przez hK hramarskąJAnószekRK 
———— 
N Autorka składa serdeczne podziękowania profK miotrowi hrasnemu za cenne wskaJ
zówki i poświęconó czasK  
O jK o o ż e kI mrzewodnik po zabótkach hrakowaI hraków OMMUI sK 4UVKX jK o o J
ż e kI wwiedzamó hraków w trzó dniI hraków OMMUI sK NR4K  
P oK _ r ó k o w s k iI jK h o r n e c k iI arewniane kościołó w jałopoäsce mołudniowejI 
trocław NVU4I sK TSKX jK h o r n e c k iI hościołó drewnianeI fnformatorI zK 4TI hapäica 
śwK jałgorzató i gudótó na wzgórzu saäwatorskim w hrakowieI hraków NVVPJOMMOI 
tK h r a s s o w s k iI Architektura drewniana w moäsceI tarszawa NVSNI sK NPRKX 
jK h o r n e c k iI hościołó arewniane w jałopoäsceI hraków NVVVI sK NM4I NNNI NPMI NRTK  
4 _K tK p c h ö n b o r nI wwierzóniecW historiaI zabótkiI tradócjeI äegendóI hraków 
NVRPX gK i e n c z o w s k iI wwierzónieckie sacrum hościół kajświętszego paäwatora 
kapäica śśK jałgorzató i gudótóI hraków OMNMI sK ONKX jK o o ż e kI paäwator zabótki 
i tradócje wwierzóńcaI hraków NVUUI sK SNK  
R hK  h r a m a r s k a J A n ó s z e kI  azieje häasztoru mmK korbertanek w hrakowie na 
wwierzóńcu do roku NUQMI „kasza mrzeszłość”I hraków NVUOI tK 4TI sK TOK 
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Głębszej analizie badawczej została poddana przez Aldonę pudackąSI 
qadeusza ŚledzikowskiegoTI Andrzeja iaskowskiego UK gej inwentaróJ
zacójnó opis i historia zawarta jest w fnwentarzu powiatu krakowJ
skiego ptanisława qomkowiczaV i w ptudium urbanistócznoJkonserJ 
watorskim wwierzóńca jiejskiego _iura mrojektów w hrakowie NMK 
pkrótowo wzmiankowana w hatalogu wabótków hrakowaNNK  
 ldnotowana bóła już w najwcześniejszóchI usff wiecznóchI przeJ
wodnikach po hrakowieNOK qótułowana jest tam jako kościół „śwK gudótó 
albo śwK jałgorzató” lub „śwK jałgorzató i gudótó”K ufu wiecznó 
przewodnik bliasza oadzikowskiegoNP połączół ją z dawnómi kultami 
pogańskimi podkreślającI że obecna jej forma przenosi w sobie idee 
dawnóch drewnianóch kultowóch budowli słowiańskichI w nawiązaJ
niu do tego do budowli przólgnęła nazwa „dontóna”N4K 
 

———— 
S AK  p u d a c k aI  hapäica śwK jałgorzató w hrakowieI aokumentacja naukowoJ
konserwatorskaI mpsK Archiwum oegionalnego lśrodka _adań i aokumentacji waJ
bótków w hrakowie EdalejW ol_iawF mrzedsiębiorstwo maństwowe mracownie honJ
serwacji wabótków EdalejW mhwFI hraków NVVMK 
T qK  Ś l e d z i k o w s k iI  arewniane kościołóI kapäice i dzwonnice w hrakowieI ooczJ
nik hrakowskiI tK iuufffI OMMTK 
U AK i a s k o w s k iI pacrum wobec ciemnóch indówiduówI czóäi zapomniana karta 
z historii krakowskiej kapäicó świętej jałgorzatóK mrzóczónek do dziejów środowiska 
konserwatorskiego w okresie międzówojennómI oocznik hrakowskiI tK iuusI hraJ
ków OMMVI sK NSPJNUPK 
V pK q o m k i e w i c zI fnwentarz zabótkówI mowiat hrakowskiI qeka drona honserJ
watorów daäicji zachKI tK ff NVMS sK OTSK  
NM jK c i l i p o w i c z z zespołemI ptudium rrbanistócznoJkonserwatorskie wwierzóńJ
caI jiejskie Biuro mrojektów w hrakowieI hraków NVUOK  
NN hataäog zabótków sztuki w moäsceI tK fsI jiasto hrakówI czK sff wwierzóniecI kowó 
ŚwiatI mółwsie wwierzónieckieI redK  gK  a a r a n o w s k a J Ł u k a s z e w s k aI  oK  e e J
n o c h J j a r e n d z i u kI tarszawa NVVRI sK SRJSSK  
NO mK eK m r u s z c zI häejnotó ptołecznego jiasta hrakowa aäbo kościołó i co w nich jest 
widzenia godnego i znacznegoI hraków NUSNI sK NTTKX hościołów krakowskich opisanieI 
wódane w hrakowie rK NSMPI teraz powtórnie przedrukowaneI hraków NUSMI sK 4RK  
NP bK  o a d z i k o w s k iI  hraków dawnó i dzisiejszóI hraków NVMOI sK 4UMK  
N4 „dontóna” jest słowem sztucznómI stworzonóm prawdopodobnie okK NUSM przez 
filozofa _ronisława qrentowskiegoK mowstało przez fałszówą adideację do gont 
w kronice niemieckiej z uff wKI w której świątónię pogańską płowian pomorskich 
nazówano z łacińskiego contina EzaW tK h o p a l i ń s k iI Słownik mitów i tradócji 
kuäturóI tarszawa NVVUI sK PPNJPPOKFK  
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 eistoria 
 
 moczątki parafii kajświętszego palwatora na wwierzóńcuI z którą 
nierozerwalnie związana jest kaplica śwK jałgorzatóI sięgają połK uff 
stuleciaNRK  we  względu  na  liczne  pożaró  w  ufff  wiekuI  a  zwłaszcza  
wielki pożar klasztoru zwierzónieckiego w NROU rKI w któróm spłonęło 
archiwum a wraz z nim większość aktI kronikI nie zachowałó się żadne 
relacje dotóczące okoliczności jej powstaniaNSK  
 kajwcześniejsze przekazó zachowałó się w szesnastowiecznóch akJ
tach wizótacójnóch dekanatu krakowskiegoNTxaneks fzK Czótamó w nichI 
że w NRVV rK kaplica nie bóła jeszcze konsekrowana ale wzniesiona „in 
loco antiqae consecratae”K hontrolującó wówczas klasztor zwierzóniecki 
kardónał gerzó oadziwiłł tótułował ją jako śwK jałgorzató i zakazał użóJ
wania innóch wezwańI bez podania przóczónóK lpisał ją jako wolnostoJ
jącąI drewnianąI otoczoną cmentarzemI nakrótą stropem deskowómI 
posiadającą dwa wejściaI trzó niekonsekrowane ołtarzeI jeden dzwonK 
w zapisków kardónała nie można wównioskować jaki miała kształtK  
 t czasie najazdu szwedzkiegoI NU listopada NSRT rKI spłonęłaK t miejJ
scu spalonej kaplicó widziano wiele cudownóch znaków „jakieś światła” 
i słószano „głosó jęczące”I które miałó się tam odzówaćI co tłumaczono 
sobie ogólnieI że „dusze zmarłóchI tam spoczówające domagają się raJ
tunku i pomocó z nabożeństwI które w kaplicó bółóbó im ofiarowaJ
ne”NUK qeren ten tradócja klasztorna łączóła z „odwiecznóm cmentarzóJ
skiem zapowietrzonóchI tjK zmarłóch ze zarazó morowej”NVK  
 mrzónajmniej od usf wieku do kaplicó przóbówali pątnicó w święJ
to patronalne śwK jałgorzató Antiocheńskiej w celu uzóskania odpuJ
stuK wwóczaj ten trwał pomimo zniszczenia kaplicó przez pzwedówK 
ao momentu jej odbudowó wierni gromadzili się w kościółku kajJ
świętszego palwatoraI gdzie korbertanka zwierzóniecka jarianna 
oudnicka ufundowała w NSUM rK ołtarz i obraz tej świętejOMK kie zadaJ

———— 
NR oocznik hapitułó hrakowskiejI xwWz jonumenta moäonia eistoricaI wódK AK _ i e J
l o w s k iI  iwów  NUTOI  tK  ffI  sK  TVUX  gK  a ł u g o s zI  iiber Beneficiorum dioecesis 
CracoviensisI hraków NUV4I tK fffI sK RUJRVK  
NS Archiwum mm korbertanek w hrakowie EdalejW AkwFI RVLffI sK OTK  
NT Akta wizótacji dekanatu krakowskiego NRVV rokuI wódK ksK Czesława p k o w r o nI 
jateriałó do dziejów kościoła w moäsceI iublin NVSRI tK ffI sK NMVJNNMK  
NU AkwI RVLffI sK OTK 
NV qamżeK  
OM AkwI SRLPI sK PMK 
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walało to jednak pobożnóch czcicieliI którzó apelowali o odbudowę 
kaplicóK rsilne prośbó kierował również krakowski franciszkanin 
cranciszek tolskiONK haplicę ponownie wzniesiono staraniem ksieni 
gustónó lraczowskiej i konsekrowano w NSVM rK pod wezwaniem 
śwK jałgorzató wraz z trzema ołtarzamiW głównóm śwK jałgorzató 
i bocznómi śśK gustónó i eelenóOOK  
 t NTOP rK papież fnnocentó ufff nadał odpust zupełnó wiernóm 
nawiedzającóm ją w dniu śwK jałgorzatóOPK hronikarka klasztornaI 
jichalina AndrusikiewiczI odnotowałaI że odpust zupełnó nadali 
„papieże w dzień śwK jałgorzató tómI którzó bó nawiedzili ten koJ
ściółek i w nim przójęli śwK pakramentó modląc się za potrzebó hoJ
ściołaK aotąd EPKTKNVNRO4F zachowałó się P aktó pergaminowe rzómJ
skieI z nadaniem tóch odpustów zupełnóch z NTOP rI O4 majaI fnnoJ
centego ufffI NT44I NP sierpniaI _enedókta ufsI NTTRI O czerwcaI 
miusa sf Ez naszego archiwumF” ORK 
 w NSRO roku pochodzą pierwsze wzmianki informujące o wókorzóJ
staniu przestrzeni wokół kaplicó jako cmentarza epidemicznegoOSK 
t NSTT rK ponownie wóbucha epidemiaI nie ma jednak informacji 
o pochówkach na tóm terenieK mo tzwK drugiej wojnie szwedzkiejI gdó 
wóniszczonó hraków nawiedziła morowa zarazaI a jej największe 
nasilenie przópadło na lata NTMTJNTMUI zmarłóch z najbliższóch okolic 
grzebano zbiorowo zarówno na cmentarzu przó kościele kajświętszego 
palwatora jak i przó kaplicóI w dole przesópując ich wapnemOTK  
 tizótującó kaplicę w NT4R rK biskup Andrzej ptanisław hostka 
wałuski xaneks ffz po raz pierwszó opisał ją na tóle wnikliwieI 
że wiemóI że w tóm czasie bóła budowlą centralnąOUK  
 ao chwili obecnej budowla przetrwała w zasadzie w niezmienionóm 
kształcieI chociaż poddawana bóła licznóm remontomK guż w okresie 
międzówojennómI ze względu na stan technicznóI została wółączona 

———— 
ON Akw SRLPI sK PMK 
OO AkwI RVLffI sK TNK 
OP qamżeI sK POK  
O4 mrzópis autora 
OR AkwI SRLPI sK POK 
OS AkwI RVLffI sK RUK  
OT Akw SRLPI sK RI PNK  
OU Archiwum hurii jetropolitalnej w hrakowieI EdalejW AhapjhFI sógnK AKsK CapK OUI 
tizótacja bpa hostki wałuskiego z rK NT4RI sK NTPK 
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z kultuOVK t NVRT rK mracownia honserwacji wabótków w hrakowie 
przóstąpiła do prac remontowóchPMI które objęłó wómianę belek wieńJ
cowóchI impregnację ścianI wómianę zrębuI krócie gontem ścian i dachuI 
rekonstrukcję latarni i zrębuI wómianę podwalinóI wókonanie podmuJ
rówki z kamienia łamanegoI wókonanie koróta dla odprowadzenia wód 
opadowóchK monadtoI zniwelowano spadek terenuI wótóczono nową 
linię regulującą terenI wókonano mur oporowó z kamienia łamanegoI 
zagospodarowano teren polegającó na plantowaniu terenuPNK ld NVRR rK 
w związku z podjęciem prac archeologicznoJarchitektonicznóch w koJ
ściele kajświętszego palwatora prowadzonóch przez wakład eistorii 
Architekturó molitechniki hrakowskiejI pod kierunkiem profK tiktora 
winaI kaplicę zamieniono na magazón obiektów zdemontowanóch 
z kościółka kajświętszego palwatora i śwK tojciecha w hrakowiePOK 
rsunięcie usff wiecznego wóposażenia świątóń wónikało z góró okreJ
ślonej zmianó wóposażenia tóch wnętrz na korzóść odsłoniętóch relikJ
tów romańskiej architekturóK gednak podejmując to przedsięwzięcie nie 
została wókonana żadna dokumentacja czó też inwentarózacja opisowoJ
fotograficznaI nie wókonano zabezpieczenia kaplicóI co przóczóniło się 
do jej dewastacji i kradzieżó wielu zgromadzonóch tam obiektówK 
aecózją z NVUS roku mrzedsiębiorstwo maństwowe mracownie honserJ
wacji wabótków w hrakowie ponownie przóstąpiło do renowacji obiektuK 
ka potrzebó prac konserwatorskich zostałó przeprowadzone badania 
dendrochronologiczneI archeologiczne i historócznePPK  
 _adania dendrochronologiczneI mókologicznoJbudowlaneI wókoJ
nane przez mracownię honserwacji honstrukcji arewnianóch w tarJ

———— 
OV Akw SRLPI sK POK 
PM haplica śwK jałgorzatóI Archiwum oegionalnego lśrodka _adań i aokumentacji 
wabótków w hrakowie EdalejW ol_iawF mrzedsiębiorstwo maństwowe mracownie 
honserwacji wabótków EdalejW mhwFI hraków NVRTX jK g a r o s z e w s k iI lpis techJ
nicznó do projektu zagospodarowania terenu przó kościeäe śwK jałgorzató w hrakowieW 
ol_iawI sógnK TLRTI hraków NVRTI pK t i e r d a kI cK h o z i ń s k iI mrojekt organiJ
zacji robót konserwatorskichI ol_iawI hraków NVUU rK 
PN aziennik budowóI ol_iawI hraków NVRTK 
PO pK p o ł t ó s i a kI aokumentacja historócznoJopisowaI bäementó dawnego wóposaJ
żenia kościołów pKwK kajświętszego paäwatora i śwK tojciecha w kapäicó śwK jałgorzatI 
ol_iawI hraków NVUOK  
PP AK  p u d a c k a  aokumentacja powókonawcza z przebiegu prac remontowóch przó 
hapäicó śwK jałgorzató w hrakowieI ol_iaw hraków NVVMI sK UK  
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szawieP4I potwierdziłó przópuszczenia Aldonó pudackiejI że obecnó 
zrąb ścian kaplicó pochodzi z lat NSUMJNSVMPRK momimo częściowóch 
zniszczeń wówołanóch przez owadó i grzóbó kaplicę zakwalifikowano 
do kapitalnego remontu konserwatorskiego in situK  
 _adania archeologiczneI podjęte w latach NVUTLUU przez mracownię 
ArcheologicznoJhonserwatorską mhwPSI potwierdziłóI że obecna buJ
dowla stanęła w miejscu gdzie wcześniej znajdował się „niezidentófiJ
kowanó obiekt zagłębionó w ziemi o niemożliwóm do określenia na 
obecnóm stanie badań rzucieI któró uległ destrukcji i zagruzowaniu po 
spaleniuI najprawdopodobniej na przełomie usf i usff wiekuI kiedó 
to ksieni aorota hątska prowadziła rozległe prace budowlane w obręJ
bie całóch zabudowań i posiadłości klasztornóchK jożna ewentualnie 
umiejscowić ten fakt po spaleniu i zniszczeniu zabudowań klasztorJ
nóch w NSRSLTK mo zasópaniu omawianóch wókopów na terenie tóm 
chowano zmarłóchK we względu na brak trumien i pochówki zbiorowe 
w istocie można sądzićI  że bółó to ofiaró epidemiiK ka koniec stwierJ
dzić należóI że przed powstaniem obecnej kaplicó w roku NSVMI teren 
został zniwelowanóK kie można więc na podstawie do dziś zachowaJ
nóch nawarstwień wnioskować o historii osadnictwa na tóm terenieK 
qóm samóm nie możliwe jest rozsądzenie czó łączenie kaplicó przez 
bliasza oadzikowskiego z dawnómi kultami pogańskimi i nadana jej 
nazwa „dontóna” miałó głębsze uzasadnienie”PTK  
 mrace konserwatorskie prowadzono równolegle w dwóch miejJ
scachI w kaplicó i na terenie placu budowó w iipowcuK ka miejscu 
wókonano rewalorózację tóch elementówI któróch demontaż bół nieJ
możliwóK oobotó bółó prowadzone w oparciu o opracowanie wókoJ
nane przez pracownię konserwacji konstrukcji drewnianóch w tarJ
szawiePUI w ich ramach wókonano impregnacjeI dezónsekcjeI konserJ
wację latarniI kopułóI stolarki okiennejI drzwiowejI ambonóI chóruI 

———— 
P4 _K  h o n a r s k iI  bkspertóza mókoäogicznoJbudowäanaI ol_iawI hraków NVUTI 
sK OTK 
PR AK  p u d a c k aI  aokumentacja powókonawcza z przebiegu prac remontowóch przó 
hapäicó śwK jałgorzató w hrakowieI ol_iaw hraków NVVMI sK UK  
PS qamżeK  
PT qamżeK  
PU _K h o n a r s k iI bkspertóza mókoäogicznoJbudowäana oraz projekt technoäogii 
prac konserwatorskich zabezpieczającóch kapäicę śwK jałgorzató w hrakowie przed 
czónnikami bioäogicznómiI ol_iawI tarszawa NVUTK  
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ścianI naprawó podmurówek kamiennóch i odwodnienie kaplicóK 
mrzówrócono obicie ścian bocznóch pionowómi deskami w miejsce 
pokrócia gontowegoPVK  
 mo remoncieI z powodu zniszczenia wóposażenia kaplicóI wókorzóJ
stano nastawó ołtarzowe usunięte z kościołów kajświętszego palwaJ
toraI śwK tojciecha4MI śśK gana Chrzciciela i AugustónaK  
 haplicę ozdobiono chorągwiami _ractwa śwK AnnóK gedna z nichI 
z karzędziami jęki mańskiejI wiąże się z _ractwem jęki mańskiejI 
wprowadzonóm do kościółka kajświętszego palwatora w NSOS rKI 
przez biskupa krakowskiego jarcina pzószkowskiego4NK gego członJ
kowieI do któróch należałó również korbertankiI uczestniczóli w naJ
bożeństwach pasójnóch tielkiego mostuK t parafii kajświętszego 
palwatora w każdó piątek miała miejsce procesja po aróżkach ptacji 
Męki mańskiejI a w niedzielę nabożeństwo „gorzkie żale”I po któróm 
członkowie _ractwa śpiewającI odnosili krzóż do kościółka kajświętJ
szego palwatora4OK qradócja procesji połączonej z arogą hrzóżową 
zachowała się w parafii do dzisiajK  
 mo ostatnim remoncie kaplica została ponownie poświęcona przez 
ksK infułata Czesława lbtułowicza i przówrócona do kultu NM kwietJ
nia NVVP rK4P  
 
 lpis 
 
 haplica śwK jałgorzató położona jest na niewielkimI koliście rósuJ
jącóm się wzniesieniu usótuowanóm pomiędzó kościołem kajświętJ
szego palwatora a klasztorem ppK korbertanekK qeren na któróm stoiI 
w kształcie zbliżonóm do trapezu wónoszącóm około NKOMM mO

I lekko 
opada w kierunku ulK śwK _ronisławóK haplicaI położona na najwóżJ
szóm punkcie stokuK gest budowlą wolnostojącąI centralną o jednoJ 

———— 
PV AK  p u d a c k aI  aokumentacja naukowoJkonserwatorskaI hapäica śwK jałgorzató 
w hrakowieI ol_iawI hraków NVUMI sK RJTK  
4M pK p o ł t ó s i a kI aokumentacja historócznoJopisowaI eäementó dawnego wóposażeJ
nia wnętrza kościołów pKwK kajśwK paäwatora i śwK tojciecha w kapäicó śwK jałgorzatóI 
ol_iawI mhwI hraków NVUOK  
4N Akw SRLPI sK 4I 4SK  
4O qamżeK  
4P gK  i e n c z o w s k iI  wwierzónieckie sacrumI kościół kajświętszego paäwatoraI 
kapäica śwK śwK jałgorzató i gudótóI hraków OMNMI sK ONK 
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przestrzennóm wnętrzuI zbudowaną na planie ośmioboku foremnego 
nakrótego pseudokopułą z latarniąK tókonana jest w technice zrębowejI 
z przepołowionóch beli EforsztówF o grubości od NOJNS cmKI stanowiąJ
cóch „połówki” kłód o długości 4IOM mKI z licem wewnętrznóm struJ
ganóm od stronó wnętrzaK tzniesiona z drewna sosnowego na płótkiej 
podmurówce z kamieniaI narożniki wzmocniono głębszómi fundamenJ
tami kamiennómi na głębokość NJO mK lszalowana rzędami desek bieJ
gnącóch w układzie pionowóm w połowie podzielonómi poprzeczną 
deszczułką z okapem nad podmurówką i profilowanóm gzómsem 
w zwieńczeniu ścianK aach wókonano w kształcie kopułó z szesnastu 
krokwi o krzówiznach dostosowanóch do jego brółó oraz podsufitek 
z desek przóbitóch od spoduK Część krokwi z drewna litegoI część z połąJ
czonóch ze sobą desek na grubośćK hrokwie wókonano w różnóm okreJ
sieK iatarnia jest konstrukcji ośmiobocznejI szkieletowejK haplica posiada 
trzó wejściaI z któróch główne znajduje się w ścianie wschodniej z belką 
nadproża o wókroju w ośli grzbietI boczne od stronó północnej i połuJ
dniowej prostokątneK lścieżnice drzwi wschodnich wókonane są z drewJ
na dębowego bocznóch z sosnowegoK lkna prostokątne ze stolarką 
o podziałach kwaterowóchK kad wejściem głównóm balkon z okapowóm 
daszkiemI dostępnó z chóru muzócznegoK tewnątrz ścianó z belekI 
pseudokopuła oszalowanaK Chór muzócznó nadwieszonó z wójściem na 
zewnętrznó balkonK mosadzka z cegłó i marmuruK  
 
 jur 
 
 jur okalającó teren został wzniesionó w NVUO rK44K tókonanó jest 
z kamienia łamanego z zewnętrznóm licem obciosanóm na równo na 
zaprawie wapiennoJpiaskowejK hrótó jest gontem na łatachI łató oparte na 
krótkich krokwiach o wómK S xT cmI układanóch na murku co TM cm4RK 
 ld stronó płnKJwschK ogrodzenia umieszczono bramę wejściowąI 
wókonaną z desek dębowóch na pióro i wpustK aeski usztówniono 
spągamiI zawiasó staloweI ozdobneK  

———— 
44 AK  p u d a c k aI  aokumentacja naukowo konserwatorska hapäica śwK jałgorzató 
w hrakowieI sógnK MOLRPNTI ol_iawI hraków NVVMI sK NMX AK p u d a c k aI aokumenJ
tacja powókonawcza z przebiegu prac remontowóch przó kapäicó pKwK śwK jałgorzató 
w hrakowieI sógnK A OTPI ol_iaw I hraków NVVMI sK UK  
4R gK  p t ę p k o w s k iI  hapäica śwK jałgorzatóI ol_iawI hraków NVUMI sK OK  
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 ld bramó do kaplicó prowadzi dróżkaI doprowadzająca i obiegająca 
wokół kaplicęI wókonana z płót łamanóch wapiennóch4SK 
 
 AoCefTbhTroA  
 
 Analiza 
 
 haplica śwK jałgorzató jest jedną z nielicznóch świątóń drewniaJ
nóch na terenie hrakowaI zachowanóch in situI ponadto wóróżnia się 
spośród nich rzadkimI ośmiobocznóm kształtemK  
 t literaturze naukowej ten tóp budowli kojarzonó jest z centralnómi 
kaplicami kopułowómi wówodzącómi się z wawelskiej kaplicó wógJ
muntowskiejI które rozpowszechniłó się w molsce w usf i usff wiekuI 
głównie w województwie krakowskim i sandomierskimI z hrakowem 
jako głównóm ośrodkiem4TK  
 mrawie wszóstkie budowle tego tópu bółó budowlami grobowómiI 
ale analogiczną formę przójęła nieliczna grupa wolnostojącóch kaplic 
pełniącóch funkcje wółącznie związane z kultem religijnóm4UK r schółJ
ku usf wK zaczęłó się pojawiaćI zwłaszcza w tielkopolsceI obiektó na 
planie ośmiobokuI które posiadają pełen sómbolicznego znaczenia roJ
dowód4VK hształt tenI nadawanó bół od starożótności mauzoleom groJ
bowóm a później ich wczesnoJchrześcijańskim wariantomK tiązała się 
z tóm sómboliczna rola liczbó osiemI jedna z liczb doskonałóchI która 
wśród wielu znaczeń sómbolizowała zbawienieI zmartwóchwstanieI 
regenerację a także samego ChróstusaRMK alatego też podkreślano tę 
liczbę w średniowiecznóch kopiach drobu ŚwiętegoRNK 
 tóobrażenia i naśladownictwa drobu Chróstusa rozpowszechniłó się 
w buropie od wczesnego średniowiecza we wszóstkich rodzajach sztukiK 
mośrednictwem dla tóch przedstawień i imitacji bółó źródła literackieI 
opisó pielgrzómówI uczestników wópraw krzóżowóchI podróżników itpK 
hopiowano i trawestowano rożne elementó jerozolimskiego zespołuI sam  

———— 
4S qamżeK  
4T gK wK Ł o z i ń s k iI drobowe kapäice kopułowe w moäsce NROMJNSOMI tarszawa 
NVTPI sK NMUK  
4U qamżeI sK NMRK  
4V qamżeI sK NMUK  
RM qamżeK  
RN qamżeK 
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honrad von drunrnbergI drób ŚwiętóI gerozolimaI N4UT rK 
 
sarkofag grobowó i jego pomieszczenieI kaplicę mauzoleumI wreszcie 
kopułową rotundę AnastasisK kiejasne opisó doprowadzałó do zjawiska 
kontaminacji – mieszania i łączenia cech mauzoleum Chróstusa z eleJ
mentami osłaniającej jej rotundóI pod wspólnóm określeniem panctum 
pepulchrumROK kajważniejszóm celem pielgrzómów bóła AnastasisI która 
bóła nie tólko miejscem drobu Świętego ale przede wszóstkim wmarJ
twóchwstania ChróstusaI co podkreślała nazwa budowliRPK  
 pzczególnó kult drobu Świętego rozwinął się w ciągu us wieku 
zwłaszcza w buropie środkowejK gednocześnie wraz z nową falą pielJ
grzómek do wiemi Świętej i zakładaniem w buropie licznóch dróg 
krzóżowóchI pojawiłó się „archeologiczne” kopie drobu ChróstusaI 
puste stałe grobóI sótuowane w krajobrazie lub we wnętrzu kościołaR4K 
t molsce najstarszóm z zachowanóch architektonicznóch naśladowJ 

———— 
RO cK j r ó zI panktuaria i kapäice Bożego drobu w moäsceI hraków OMMMI zK UI sK VRK 
RP wK _ a n i aI Święte miaró gerozoäimskieI drób mańskiI AnastasisI haäwariaI tarszawa 
NVVTI sK ONK 
R4 gK wK Ł o z i ń s k iI drobowe kapäice kopułowe w moäsce NROMJNSOMI tarszawa 
NVTPI sK NMVK  
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jontefiasconeI katedra śwK jałgorzatóI  
widok od stronó wschodniejI zdjK _iblioteka eertzianaI ozóm 
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nictw drobu Chróstusa jest budowla miechowskaI wzniesiona sumpJ
tem rócerza gaxa herbu drófRRI uważanego również za fundatora załoJ
żenia klasztornego ppK korbertanek na wwierzóńcuK  
 _udowle drewniane bółó wórazem adaptacji form budownictwa 
murowanego jak i treści które niosłóK Część badaczó wiąże kaplicę 
śwK jałgorzató z kultem świątobliwóch sióstr norbertanekI żójącóch 
w klasztorze zwierzónieckim w połK ufff wRSI jednak hipotezie tej 
zdecódowanie przeczą żówotó błK _ronisławóRT i gudótó krakowiankiRU 
oraz tradócja klasztornaI która wiąże miejsce pochówku gudótó i jej 
kultu z kościołem kajświętszego palwatora a błK _ronisławó z kościoJ
łem śśK gana Chrzciciela i AugustónaRVI natomiast kaplicó przópisuje 
rolę świątóni cmentarnejK  
 mierwszą próbą wójaśnienia nadania kaplicó tak rzadkiego kształtu 
może bóć jej wezwanieK hult świętej jałgorzató żójącej na przełomie 
fff i fs wieku w Antiochii mizódójskiej rozwinął się bardzo wcześnie 
na tschodzieI skąd najprawdopodobniej dzięki krzóżowcom dotarł 
do crancjiI kiemiec i AngliiK t VUM roku relikwie świętej wówieziono 
z AntiochiiI w NNUR dotarłó do jontefiascone Ejons caliscusFSMI 
miejscowości oddalonej NMM kmK na północ od ozómuI położonej na 
wzgórzu pomiędzó jeziorem _olsena i CassiaK  
 jontefiascone już od wczesnego średniowiecza bóła osadą o duJ
żóm znaczeniu strategicznóm dla państwa kościelnegoK wostała wóJ
brana na twierdzę i siedzibę papieżóK oocca dei mapi wzniesiono na 
samóm szczócie wzgórza po stronie jeziora _olsenaK  
 moniżejI na stoku wzgórzaI prawdopodobnie już w uff wieku eróJ
gowano kościół śwK jałgorzató a w us wieku kardónał aomenico 
della oovere ufundował obecną katedręI która jest jedną z najwiękJ
szóch centralnóch budowli renesansowóchK hatedra bóła budowana  

———— 
RR pK k a k i e l s k iI jiechoviaI sive promptuarium antiquitatum jonasterij jiechovJ
iensisI hraków NSP4I VJNRK  
RS AK  p u d a c k aI aokumentacja naukowoJkonserwatorskaI kapäica śwK jałgorzató 
w hrakowieI ol_iawI hraków NVVMI sK OSX qK Ś l e d z i k o w s k iI arewniane kościołóI 
kapäice i dzwonnice w hrakowieI „oocznik hrakowski”I tK iuufffI hraków OMMTI sK U4K  
RT Akw 4MI sK OMSJONMK  
RU qamżeI sK ONOK  
RV Akw SRLPI sK OK  
SM eK l s tI panta jarherita in jonefiasconeW A Centraäized mäan of the ooman nuatJ
trocentoI qhe Art _ulletinI tK ROI sK PT4K  
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wnętrze od stronó wschKI kościół dolnó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kościół dolnó     kościół górnó 
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etapamiK gako pierwszó powstał tzwK kościół dolnóI którego budowę 
w latach N4UPJN4VN nadzorował sam fundatorK mo jego wójeździe 
z jontefiascone prace zatrzómałó sięI budowę ukończono dopiero 
pomiędzó NRMV a NROV rokiemK t latach NSMNJNSMOI wzniesiono ścianó 
tzwK kościoła górnego do poziomu obecnej kopułó i nakróto je piramidalJ
nóm dachemSNI któró spłonął w NSTM rokuK ao remontu świątóni przóstąJ
piono w latach NSTMJNST4 z inicjatówó kardónała maluzio Albertoni AlJ
tieriK tówczas kościół nakróto kopułą zaprojektowaną przez Carlo conJ
tanęSOK mod koniec usff wieku sumptem kardónała duido Ascanio 
pforza dobudowano do katedró chór a w latach NU4MJNU4P fasadę 
z dwoma wieżami zaprojektowaną przez maolo dazolaK  
 jontefiascone prawdopodobnie bóła znana polskim pielgrzómomI 
gdóż położona jest przó głównóm szlaku prowadzącóm z molski do 
ozómuI oraz przó sia crancigenaI jednóm z najdłuższóch europejJ
skich szlaków pielgrzómkowóch prowadzącóm z Canterburó w Anglii 
do grobu śwK miotra w ozómieI ponadto w bliskim sąsiedztwie miejJ
scowości _olsenaI powszechnie znanej i nawiedzanej przez pielgrzóJ
mów od uff wiekuI ze względu na cud bucharóstócznóI któró miał 
miejsce w bazólice śwK hróstónóI w NOSP rokuK   
 hult  śwK  jałgorzató  dotarł do  molski  już w  uff  wiekuK  mierwsze  
świątónie pod jej wezwaniem zaczęłó powstawać na terenie jałoJ
polski od około ufff wiekuK mod koniec ufff wieku wzniesiono muJ
rowanó kościół parafialnó śśK jałgorzató i ptanisława w Żębocinie 
EpowK proszowickiFI w ufs wieku kaplicę śwK jałgorzató przó gotócJ
kiej katedrze śwK śwK tacława i ptanisława na taweluSPI około roku 
NPUM zespół kościoła parafialnego śwK jałgorzató w joskorzewie 
EpowK włoszczowskiFS4I w us wieku kościół w oaciborowicach 
EpowK krakowskiFSRI drewnianó kościół parafialnó w qargowiskachSSI 
drewnianó kośćK parK śśK qomasza _ecketa z Canterburó i jałgorzató  

———— 
SN eK p c h l i m m eI panta jargherita at jontefiascone and Caräo contana’s 
hnowäedge on aome ConstructionI mroceedings of the qhird fnternationaä Congress 
on Construction eistoróI Cottbus OMMVI sK NK  
SO qamżeK  
SP wabótki pztuki w moäsceI jałopoäskaI tarszawa OMNSI sK RVVK  
S4 qamżeI sK VNVK  
SR qamżeI sK NNPVK  
SS qamżeI sK NPVTK  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pielgrzymka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Canterbury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Aposto%C5%82
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Carlo contanaI przekrój katedró  
w jontefiasconeI rękopis NSTPI  

_iblK bstenseI jodena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlo contanaI  
plan kościoła górnegoI  
rękopis NSTPI  
_iblK bstenseI jodena 
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w qargowisku EpowK lubelskiFSTK wdecódowana większość świątóń poJ
wstała przed usff wiekiemI żadna z nich nie nawiązuje pod względem 
architektonicznóm do katedró w jontefiasconeK haplica śwK jałgorzaJ
tó jest jedónóm przókładem budowli centralnejI o tóm wezwaniuI na 
terenie jałopolskiK  
 
 tiele wskazuje na toI że tóp świątóni centralnej szczególnie rozpoJ
wszechnił się na cmentarzach buropó środkowej pod koniec wieku usfI 
zarówno przókościelnóch jak i w poluK kie jest zatem pozbawione 
sensu dociekać przóczónó tego zjawiskaK  
 mroblem budowli cmentarnóch pojawił się wraz z pochówkiem 
zmarłóchK t epoce nowożótnejI dużą rolę w doborze tópu planu dla 
świątóni i jej wóposażenia odegrałó uchwałó poboru qródenckiegoSUK 
pzczególnóm wzorem do naśladowania na tóm polu bół organizator 
ostatniego zjazdu poboru qródenckiegoI członek hongregacji poboru 
nadzorującej wprowadzanie reform po poborze qródenckimI kardónał 
harol _oromeuszK _iskupi krakowscó wskazówali na niego jako na 
osobęI która „usilną pracą i staraniem wprowadziła dekretó honsóJ
lium qródenckiego”SVI a na jego traktatóI jako na teI które odegrałó 
zasadniczą rolę w określaniu głównóch zasad dobrej sztuki sakralnejK 
eierarcha ten poświęcał wiele uwagi ozeczpospolitej jako miejscu 
zmagań katolicózmu z reformacjąI wspierał gorąco Andrzeja _atoregoI 
gerzego oadziwiłła oraz innóch biskupówI zaangażowanóch szczególnie 
mocno w reformę kościołaK Chętnie gościł owóch kapłanów w jedioJ
lanie oraz przesółał im swoje drukowane dzieła i osobiste listóI zawieJ
rające radó dotóczące szczegółowóch kwestiiTMK 
 wasadó pochówków i budowó świątóń cmentarnóch harol _oroJ
meusz omawia w uusff rozdziale Eae coemiteriisFI fnstructiones fabriJ
cae et supellectilis ecclesiasicaeI wódanóch w NRTT rK Autor zaznacza 
w nimI że na terenie cmentarza powinna zostać wóbudowana kaplicaI 
otwarta na cmentarzI służąca do odprawiania nabożeństw za zmarłóch 
„Cappella item parvulaI eaque in orientem versusI ubi potestI extruaturI 

———— 
ST qamżeK  
SU mK h r a s n óI jK h u r z e j aI Świętó haroä Boromeusz a sztuka w hościeäe poJ
wszechnóm w moäsceI hraków OMNPI sK ONK  
SV AhapjhI hsiążąt Biskupów krakowskich pisma na aiecezjęI strK OM4K  
TM mK h r a s n óI jK h u r z e j aI Świętó haroä Boromeusz a sztuka w hościeäe poJ
wszechnóm w moäsceI hraków OMNPI sK OOK  
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in qua preces pro mortuis aliquando fiunt”TNK t wótócznóch nie konkreJ
tózuje jaką formę powinna przójąć kaplica cmentarnaK l kształcie świąJ
tóni wópowiada się w części ae ecclesiae formaTOI w której zalecaI abó 
biskup decódując się na konkretnó plan wziął pod uwagę charakter 
miejsca i wielkość budónku oraz zaznaczaI że najbardziej stosownóm 
dla świątóni jest plan krzóżaI któró bół stosowanó w kościele od czasów 
apostolskich w bazólikach rzómskichK tedług _oromeusza ten rodzaj 
planu powinien bóć stosowanó w każdóm kościele bez względu na jego 
rodzaj tjK czó jest to katedraI kościół parafialnó czó kolegiataK ldnosi się 
z dezaprobatą do planu centralnegoI ale dopuszcza go w przópadku buJ
dowli o szczególnej funkcjiI nie odgrówającej ważnej roli duszpasterJ
skiejK w czasem doszedł też do przekonaniaI że w przópadku niektóróch 
świątóń taki plan jest szczególnie stosownóTPK  
 ddó w NRTP zawaliła się kopuła _azóliki pan iorenzo w jediolaJ
nie zlecił architektowi jartino _asii zaprojektować nową kopułęK 
_assi ze względu na różnicę zdań międzó nim a mellegrino qibaldim 
co do kształtu mającej powstać kopułó wódał w NRTO rK traktat pporó 
w zakresie architekturó i perspektówóI gdzie wójaśnił swoje poglądó 
dotóczące budowli centralnóch i wókonał projekt ośmiobocznej kopuJ
łóI któró _oromeusz zatwierdziłT4K  
 ddó w lecie NRTR rK wóbuchła w jediolanie epidemia dżumóI która 
w przeciągu dziewięciu miesięcóI od PN lipca NRTR do maja NRTS roku 
pochłonęła w jediolanie i okolicó nie mniej niż ORKMMM ofiarI kardónał 
ufundował dwie świątónie poświęcone ofiarom epidemiiK wostałó one 
zaprojektowane przez mellegrino qibaldiego na planie centralnómTRK 
_udowle te dokładnie opisał perviliano iatuada w siedemnastowieczJ
nóm przewodniku aescrizione di jilanoK Autor  podajeI  że  śwK  harol  
_oromeusz znanó bół z tegoI że nie tólko zaczął z wielkim zapałem 
i konsekwencją wprowadzać w swojej diecezji soborowe reformóI ale 
także podjął bohaterską pracę wśród zadżumionóchK mowołał na obrońJ
cę przeciw dżumie śwK pebastiana i podjął kroki ku budowie nowego  

———— 
TN hK  _ o r o m e u s zI  fnstructiones fabricae et supeääectiäis eccäesiasicaeI CapK uusffKI sK TTK  
TO qamżeI CapK ffI sK VJNMK  
TP bK CK s o e l k e rI Charäes BorromeoDsI fnstructiones fabricae et supeääectiäis eccäeJ
siasicae NRTTI a transäation with commentaró and anaäósisI _ook fI NVUNI sK UK  
T4 qamżeI sK SUJSVK  
TR dK a e n t iI Architettura a jiäano tra controriforma e baroccoI sK SRK  
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hościół śwK pebastianaI jediolanI  
mellegrino qibaldi  
 
 
 
 
 
wotównego kościoła w jediolanie ku jego czciTSK hamień węgielnó 
pod świątónięI zaprojektowaną przez mellegriniegoI położył uroczóJ
ście T września NRTT rK arugą świątónię ufundował w centrum lazaretu 
położonego wówczas za murami jediolanuK eospitalizowano tam paJ
cjentów zarażonóch w czasie epidemiiI która wóbuchła w jediolanie 
w N4SN rK perviliano iatuada opisał to miejsce w ten sposób „t czasie 
plagiI która wóbuchła w jediolanie poza murami miasta przed bramą 
wschodniąI wóbudowano pomieszczenia dla chorej ludnościK ka środku 
wielkiego atrium znajdowała się piękna „świątónka” o okrągłóm kształJ
cieI wsparta na kolumnach pięknie ozdobionóch arkadamiI w środku 
której znajdował się ołtarz z obrazem przedstawiającóm rkrzóżowanegoI 
jarię _olesnąI gana bwangelistę i jagdalenęK lłtarz bół widocznó 
z okien wszóstkich komnatI które ze wszóstkich stron zamknięte bółó 
bramkamiK w nich zarażeni bez wójścia mogli bez przerwó cieszóć się 
jeszcze pociechą świętóch obrzędów”TTK _udowla taI zaprojektowana 
przez mellegrino qibaldiego na rzucie ośmioboku nakrótego ośmioboczną 
kopułą z latarnią nie zachowała się do dzisiaj w swojej oróginalnej forJ
mieK wostała przebudowana przez diuseppe miermariniego w czasach 

———— 
TS pK  i a t u a d aI  aescrizione di jiäanoI tK fffI NTPUI sK NOOX dK _ o l o g n aI fä civico 
tempio di pK pebastianoI jilano NVUUI sK NUJOVK  
TT qamżeI sK ONPJONRK 
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oepubliki CisalpińskiejK wburzono wówczas oróginalną kopułę a ścianó 
zewnętrzne zostałó zamurowaneK gednak jej oróginalnó plan zachował 
się do dzisiajTUK lbecnie znajduje się w archiwum na fsola _ellaK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mellegrino qibaldiI iazarettoI jediolanI rócK aescrizione de jilano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

———— 
TU bK CK s o e l k e rI Charäes BorromeoDsI fnstructiones fabricae et supeääectiäis eccäeJ
siasicaeI NRTTI a transäation with commentaró and anaäósisI _ook fI NVUNI sK NMK  
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 mellegrino qibaldi projektując świątónię w iazaretto wzorował się na 
jednóm z usJwiecznóch przedstawień Świątóni palomona w gerozoliJ
mieI zawartej w wódanóm przez _ernarda von _reódenbacha przewodJ
niku meregrinato in qerram panctamK aokonując tego wóboru nawiązał 
do tradócjiI która łączóła tę formę budowli z religijną sómboliką zbaJ
wieniaI zmartwóchwstaniaI regeneracjiI nieśmiertelnościTVK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_ernard von _reódenbachI widok gerozolimóI 

meregrinato in qerram panctam 
 
 kie ulega wątpliwościI że ten tóp świątóni rozpowszechnił się na 
terenie buropó środkowej w O połK usf wKUMI w formie niezmienionej 
bądź uproszczonejK tedług creó ptecker próbą dostosowania zawartóch 
w traktach _oromeusza wótócznóch do warunków niemieckich jest 
praca lrnatus bcclesiasticus L hirche deschmuckI wódana w NRVN rK 
przez gakoba jćlleraI administratora diecezji w oegensburguK jćller 
podobnie jak _oromeusz zalecaI abó na środku cmentarza przókoJ 

———— 
TV Arte  i o m b a r d aI meääegrino qibaädiW kuove proposte di studioI NVUTI strK NPNK  
UM cK  p t r e c k e rI  Augsburger Aätare zwischen oeformation ENRPTF und NSPRK _ildkriJ
tifkI oaprasentation und honfessionaäisierungI hunsgeschichteI sK SPJS4I UMK  
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iechweldI kościół cmentarnó śwK jichałaI NSMP 
 
ścielnego czó też „w polu”I o ile jest to możliweI budować kapliceUNK 
qrzeba stwierdzićI że podobnie wóglądała praktókaK mrzókładem zaJ
stosowania tóch wskazówek na ziemi niemieckiej jest kościółek wznieJ
sionó okK NSMP rK na środku ogrodzonego cmentarza na iechfeldUO oraz 
kaplica zbudowana pod kierunkiem blia Castello w centrum urządzoJ
negoI w latach NRVTJNSMMI nowego cmentarza śwK pebastiana w palJ
zburguI jako mauzoleum dla arcóbiskupa palzburga tolfa aietricha 
oaitenauUPK pilne skojarzenie kształtu centralnego z kaplicą cmentarną 
potwierdza także bardzo rozpowszechniona flamandzka rócina _oeJ
tiusa a _olswerta zachęcająca do modlitwó za dusze czóścoweU4K  
 oównież kaplica śwK jałgorzató wópełnia zalecenia zawarte w fnJ
structiones fabricae et supellectilis ecclesiasicaeK tidocznie nawiązuje do 
fundacji _oromeusza w jediolanieI nie tólko pod względem doboru  
———— 
UN gK j u l l e rI lrnatus bccäesiasticusI hirche pchmuckK  
UO ptK j i c h a e lI criedhofI wg _K o o e c k eI bäias eoI sK NNSK  
UP cK  c u h r m a n nI paäzburger iandesausäteääungI cursterzbischof toäf aietrich von 
qaitenauI palzburg NVUTI sK OMNK  
U4 CK  d ö t t l e rI  aie hunst des cegefeuers nach der oeformationI jainzI NVVI sK 4UI VNK 
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palzburgI kościół cmentarnó śwK pebastianaI NRVTJNSMM 
 
planu budowliI ale również położeniaI powiązania z pochówkami epideJ
micznómiK tzniesiona na wzgórzu za miastemI na planie ośmioboku 
zwieńczonego kopułą z latarniąI budzi silne skojarzenia z fundacjami 
_oromeusza dedókowanóm ofiarom epidemii w jediolanie jak i ze 
Świątónią palomona w gerozolimie oraz z jerozolimską AnastasisI 
wiążąc sómbolicznie to miejsce z wiemią ŚwiętąK kie można wókluJ
czóćI że pewien wpłów na jej ukształtowanie miało włączenie jej 
w ceremonie związane z pobożnością pasójną odbówającą się na palJ
watorze co najmniej od początku usff wiekuK rsótuowanie jej na 
wzgórzu nad miastem a także lokalizacja na trasie procesji pasójnóch 
organizowanóch przez _ractwo jęki mańskiejUR czóniło z niej swoistó 
odpowiednik Świątóni drobu _ożego wznoszącej się nad gerozolimąK 
Główna część tej świątóni ma formę oktogonu nakrótego kopułą 
a w uproszczonóch planach gerozolimó cała bazólika upamiętniająca 
śmierć i zmartwóchwstanie Chróstusa bówała upraszczana do ośmioJ
bocznej kopułowej budowliK qrzeba też pamiętaćI że cmentarz przó 
kościele kajświętszego palwatora został posópanó przez kardónała 
gerzego oadziwiłła ziemią z wiemi ŚwiętejUSI a zatem górna część 
salwatorskiego zespołu wznosiła się w pewnóm sensie na wiemi ŚwiętejK  

———— 
UR Akw SRLPI sK 4K  
US qamżeI sK RK  
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_oetius a _olswertI 
AntwerpiaI NSOR 

 
 
lbecność w takiej przestrzeni sakralnej budowli przópominjącej drób 
_ożó bółabó wręcz naturalna a naśladowanie w kaplicó cmentarnej 
budónku oznaczającego miejsce zmartwóchwstania Chróstusa niosłoJ
bó oczówiste i ważkie przesłanieK  
 mróba odczótania programu ideowego zakodowanego w architektuJ
rze kaplicó śwK jałgorzató jest oparta przede wszóstkim na odnaleJ
zieniu jej „analogii” wókazującej podobneI jak można domniemówaćI 
powiązanie kształtu i funkcjiK qaka droga rozumowania jest oczówiJ
ście obciążona rózókiem błędu i z pewnością daje przóbliżone rezultatóK 
Sądzę jednakI że nawet takie niedoskonałe ustalenia podkreślają 
szczególną rangę kaplicó śwK jałgorzatóI w której stosunkowo proste 
ciesielskie rozwiązania zostałó zastosowane do wzniesienia budowli 
o niezwókłóm kształcie na tle nowożótnego budownictwa drewnianeJ
go na ziemiach polskichK  
 

_________ 
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 ptreszczenieW haplica śwK jałgorzató na wwierzóńcu jest jedną z nielicznóch świąJ
tóń drewnianóch zachowanóch na terenie hrakowaI a ponadto wóróżnia się oktogonalJ
nóm kształtemI rzadko spotókanóm w budowlach drewnianóchK jimo tego nie doczekaJ
ła się dotąd wnikliwej monografii historócznejI uwzględniającej okoliczności jej budoJ
wóI późniejsze losóI a także wójaśnienie kwestii jej funkcji i powiązanej z nią wómowó 
ideowejK mrzónajmniej od końca usf wieku bóła miejscem silnego kultu śwK jałgoJ
rzatóI żójącej na przełomie fff i fs wieku w Antiochii mizódójskiejK tierni nawiedzaJ
jącó ją w dniu patronalnóm śwK jałgorzató mogli uzóskać odpust zupełnó Enadanó 
przez papieża fnnocentego ufffI _enedókta ufsI miusa sfFK haplica jest jedónóm 
przókładem świątóni pod tóm wezwaniemI na terenie jałopolskiI nawiązującej swóm 
kształtem do katedró w jontefiasconeI będącej już od wczesnego średniowiecza 
głównóm miejscem kultu świętej jałgorzatóK jontefiascone bóła znana polskim 
pielgrzómom gdóż położona jest przó głównóm szlaku podróżnóm prowadzącóm 
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z molski do ozómuI ponadto w bliskim sąsiedztwie miejscowości _olsenaI powszechJ
nie znanej i nawiedzanej przez pielgrzómów od uff wieku ze względu na cud buchaJ
róstócznóI któró miał miejsce w NOSP rokuI oraz przó sia crancigenaI jednóm z najJ
dłuższóch europejskich szlaków pielgrzómkowóch prowadzącóm z Canterburó 
w Anglii do grobu śwK miotra w ozómieK  
 aodatkowo tradócja klasztorna wiąże kaplicę z pochówkami epidemicznómiK 
w zachowanóch zapisków wizótacójnóch biskupów krakowskich wónikaI że już pod 
koniec usf wieku stała pośrodku cmentarzaK ldwołując się do fnstructiones fabricae 
et supellectilos ecclesiasticae harola _oromeusza oraz przedsięwzięć budowlanóch 
tego hierarchóI jak i innóch przókładów świątóń centralnóch wznoszonóch na cmentaJ
rzach  buropó  Środkowej  w  usffI  tak  jak  kaplica  pKwK  śwK  Archanioła  dabriela  na  
cmentarzu śwK pebastiana w palzburgu wzniesiona z fundacji tamtejszego arcóbiskupa 
tolfa aietricha von oaitenauaI można również powiązać ją z pełnioną przez nią 
funkcją kaplicó cmentarnejK rsótuowanie na wzgórzu nad miastem a także na trasie 
procesji pasójnóch organizowanóch przez _ractwo jęki mańskiej czóni z niej swoistó 
odpowiednik Świątóni drobu _ożego wznoszącej się nad gerozolimąK lbecność 
w takiej przestrzeni sakralnej budowli przópominjącej drób _ożó bóła bó wręcz natuJ
ralna a naśladowanie w kaplicó cmentarnej budónku oznaczającego miejsca zmarJ
twóchwstania Chróstusa niesie oczówiste i ważkie przesłanieK  
 
Słowa kluczoweW nowożótna architektura drewniana w molsceI programó ideowe 

sztuki kontrreformacójnejI korbertanki a sztukaI hrakówI kościołó i kapliceK  
 
 

pTK jAodAobT’p CeAmbi  
fk CoAClt 

 
 AbstractW ptK jargaret’s Chapel in wwierzóniec is one of the few wooden churches 
remaining in CracowK ft is characterised bó an octagonal shapeI rareló seen in church 
buildingsK fn spite of these facts there is no detailed historical monograph taking into conJ
sideration the circumstances of the chapel’s constructionI its further historó and the explaJ
nation of its function and ideological significance connected with itK At least since the end 
of the NSth centuró the chapel was a place of an active cult of ptK jargaretI who lived at the 
turn of  the Prd   and 4th centuró in misidian AntiochK torshippers visiting on patron daó  
of ptK jargaret could obtain full pardon Egranted bó pope fnnocent ufffI _enedict ufsI 
mius sfFK qhe chapel is the onló example of a church under this patronage in the iittle 
moland region architecturalló based upon the jontefiascone CathedralI which had been the 
central place of ptK jargaret’s cult since earló jiddle AgesK jontefiascone was known to 
molish pilgrims as it lies next to the main traveling route from moland to oome and neighJ
bours _olsenaI a town commonló known and visited bó pilgrims since the NOth centuróI 
because of an bucharistic miracleI which had taken place in NOSPK ft also lies bó sia cranJ
cigenaI one of the longest buropean pilgrim routes from Canterburó in bngland to the 
grave of ptK meter in oomeK 
 AdditionallóI the monastic tradition connects the chapel with epidemic burialsK qhe 
remaining visitation records of Cracow bishops prove that alreadó at the end of the 
NSth centuróI the chapel stood in the centre of a cemeteróK fts function of a cemeteró 
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chapel can be determined bó reference to fnstructiones fabricae et supeääectiäos eccäeJ
siasticae of Charles _orromeo and his building initiativesI as well as other examples 
of central churches built at the cemeteries of jiddle burope in the NTth centuróI such 
as ptK Archangel dabriel’s Chapel at ptK pebastian’s Cemeteró in palzburgI founded 
bó Archbishop tolf aietrich von oaitenauK qhe chapel’s location on a hill above the 
town and on the route of massion processions organised bó qhe _rotherhood of the 
massion makes it a counterpart of the _asilica of the eoló pepulcher above gerusalemK 
mresence of a building resembling the eoló pepulcher in sacral space would be natural 
and the cemeteró chapel’s resemblance to the place of Christ’s oesurrection carries 
a selfJevident and important messageK 
 
heó wordsW modern wooden architecture in molandI ideological programmes of CounJ

ter oeformation artI the korbertines and artI CracowI churches and chapelsK 
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