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Wprowadzenie
W źródłach i opracowaniach na temat wsi i parafii Wielowieś wspomina
się o wielu osobach, które kształtowały jej losy sięgające w zamierzchłą
przeszłość. Z zachowanej, ale wciąż niewydanej, kroniki szkolnej i kościelnej parafii Wielowieś, Schul und Gemeinde-Chronik der Parochie Langendorf, założonej przez nauczyciela Antona Zimmermanna 1 czerwca 1868,1
dowiadujemy się, że Wielowieś jest jedną z najstarszych wsi targowych na
Śląsku i że jest znaną z nazwy dzięki swoim licznym kupcom wyznania
żydowskiego, i że ma jeden z najstarszych kościołów na Górnym Śląsku,
który w obecnym, a zatem z czasu założenia kroniki, kształcie został zbudowany w 1240. Z zapisu tego wynika, że historię wsi Wielowieś należy
datować znacznie przed rokiem 1240, natomiast najwcześniejsza, jak dotąd,
udokumentowana o niej wzmianka pochodzi z 1305.2
Najstarsza, obecnie przechowywana w Archiwum Archidiecezjalnym
we Wrocławiu, księga parafii Wielowieś, księga metrykalna, została założona w 1638. Odnotowuje się w niej chrzty, śluby i zgony, ale nadto zawiera wiele bezpośrednich i pośrednich informacji kronikarskich o społecznym
statusie wiernych, właścicieli ziemskich i ich poddanych, o wykonywanych
przez nich zawodach, o wydarzeniach kształtujących polityczne i wyznaniowe warunki wielowiejskiej wsi i parafii.3
Zarówno w najstarszych dostępnych źródłach dziejów Wielowsi, a mianowicie we wspomnianej wyżej parafialnej księdze metrykalnej (od 1638),
w sprawozdaniach powizytacyjnych parafii Wielowieś z 1679 i 1687/88,4
w kronice parafii tworogowskiej pióra ks. proboszcza Walentego Hoschcka,5 w wymienionej już szkolnej i gminnej kronice parafii Wielowieś (od
1868), jak i w opracowaniach dziejów wsi i parafii wielowiejskiej, a mianowicie w Krótkim zarysie historii parafii Wielowieś ks. Stefana Łysika,
napisanej w 1965, a wydanej w formie ebooka w 2016,6 w folderze Wielo-5-
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wieś 1305–2005. 700 lat z 20057 oraz w książce O pokoleniach dla pokoleń
z 20148 odnotowuje się ogromną rzeszę osób związanych z wsią i parafią
Wielowieś. Niektórych znane jest jedynie imię, innych także nazwisko,
zajęcie czy zawód, jakim się parały, jeszcze innych ich status społeczny.
Więcej wiadomości przekazuje się o rzemieślnikach, nauczycielach, urzędnikach, sołtysach, wójtach, proboszczach, właścicielach majątków. Gdyby
ktoś zechciał się podjąć spisania biografii chociażby tylko co znamienitszych postaci związanych z wielowiejską ziemią, z pewnością stanąłby
przed zadaniem stworzenia wielotomowego dzieła.
Przeglądając dostępne źródła i opracowania o wielowiejskiej gminie
i parafii, dostrzega się, że w gronie wymienianych postaci, mimo ich natłoku, są pewne braki. I nie chodzi o osoby, o których wiadomo, że powinny
znaleźć się na osobowych listach postaci związanych z Wielowsią, np.
proboszczów, których pełna lista jest możliwa do odtworzenia, do czego
gorąco zachęca historyków ks. Łysik w Krótkim zarysie, wskazując chociażby na przeglądnięcie schematyzmów diecezjalnych.9 Nie ma się też na
myśli sporządzenia pełnej listy właścicieli majątków na ziemi wielowiejskiej czy jak się też mówi w państwie wielowiejskim. Chodzi o takie postacie, o których powinno się wzmiankować w źródłach i opracowaniach, ale
się w nich nie spotyka, a o ich więzi z Wielowsią można przypadkowo
dowiedzieć z innych źródeł czy materiałów. Chodzi też o postacie, które
nie tylko są związane z Wielowsią, ale są także dla niej i dla ukazania pełnej jej historii ważne.
Uzupełnienie listy wielowsian stanowi główny przedmiot tego opracowania, które można potraktować jako kolejny aneks do Krótkiego zarysu
historii parafii Wielowieś ks. Stefana Łysika i jest nim w zamiarze jego
autora.
Niniejszy zatem aneks będzie poświęcony sześciu takim postaciom urodzonym w Wielowsi. W porządku chronologicznym, biorąc pod uwagę
daty ich urodzenia, byli nimi: 10
Barnard Gratz, urodzony w 1734;
Michael Gratz, urodzony w 1735;
Siegfried Stein, urodzony w 1844;
Georg, Rudolf, Paul Siske, urodzony w 1875;
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Kurt Zschirnt, urodzony w 1897;
Josef Walburg, urodzony w 1924.
Tymczasem okazało się, że listę tę należy zmodyfikować, uzupełnić i nie
traktować jako zamkniętej. Niewielki fragment tekstu ks. Łysika o wielowiejskich tryptyku Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny anonimowego mistrza czesko-śląskiego okazał się na tyle nośny, że wypadało mu poświęcić
choćby skromne opracowanie w formie kolejnego ebooka, mogącego
uchodzić słusznie za aneks do tekstu ks. Łysika.
Do listy wyżej wymienionych wielowsian należało zatem dodać Mistrza
Tryptyku z Wielowsi, owego anonimowego twórcę ważnego w historii
gotyckiej sztuki. Na liście zajmuje, ze względu na czas swej działalności,
miejsce pierwsze, bo urodził się zapewne pod koniec XIV w.
Autor aneksu nie stawia sobie za zadanie napisania biografii tych postaci, a jedynie wypełnienie dostrzeżonej luki w prezentacji osób związanych
z Wielowsią i przybliżenie ich na podstawie wstępnie dostępnych materiałów, zwłaszcza internetowych, w tym zdigitalizowanych. Być może aneks
zachęci historyków do opracowania ich pełnej biografii.
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Przypisy
Kronika nie została dotąd opublikowana, oprócz fragmentów, które zostały
zamieszczone w przekładzie w folderze opracowanym na podstawie wystawy
przygotowanej przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi z okazji obchodów 700-lecia Wielowsi, Wielowieś. 1305-2005. 700 lat, Wielowieś 2005 (na stronie tytułowej Życie mieszkańców Wielowsi w latach 13052005). W folderze podaje się też datę założenia kroniki: 1 czerwca 1808 (s. 14). Za
taką datą wydaje się przemawiać zapis w samej Kronice: „Angelegt resp. angefertigt [?] vom Schullehrer Anton Zimmermann im Monat Juny [tu data]”. Wpisaną
datę można wprawdzie odczytać jako rok 1808, ale nie można jej przyjąć ze
względu na dalsze zapisy w Kronice.
1

Anton Zimmermann przybył do Wielowsi w 1836, gdy nauczycielem był Thomas Poplutz, który pełnił swoje obowiązki od 1816 do 1839. Jednym z jego kolejnych nauczycieli pomocniczych był Zimmermann, który po jego śmierci objął
urząd nauczyciela i sprawował go do przejścia na emeryturę w 1886. Za realną,
również uzasadnioną samym jej zapisem, datę założenia przez niego Kroniki można zatem przyjąć rok 1868.
2
Chodzi o licznie przytaczaną Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis
(Codex Diplomaticus Silesiae, t. 14, herausg. von H. Margraf u. J. W. Schulte,
Breslau 1889), gdzie wymienia się miejscowości należące do ówczesnej już parafii
Magna villa i znajduje się zapis o niej samej: „Item in Magna villa sunt XL mansi
parvi solventes decimam in campis de 3-bus granis tritici siliginis et avene” (C 35).
3
Por. H. Gawelczyk, Ze wspólnego sztambucha. Cz. 1: Wiadomości o okolicach Tworoga, Kotów, Wielowsi… w najstarszych zapiskach ksiąg parafialnych,
Tarnowskie Góry 2000 (Zeszyty Tarnogórskie nr 40; Źródła i materiały t. 4, 2000),
s. 6.
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4

Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Oppeln. Erster Teil.
Herausgegeben von J. Jungnitz, Breslau, G. P. Aderholz’ Buchhandlung 1904
(Veröffentlichungen aus dem Fürstbischöflichen Diözesan-Archive zu Breslau.
Zweiter Band. Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidia-konat Oppeln.
Erster Teil. Breslau, G. P. Aderholz’ Buchhandlung 1904).
5
W. M. Hoscheck, Liber Archivialis Parochiae Tworogiensis, przekł. H. Gawelczyk, w: H. Gawelczyk, Ze wspólnego sztambucha. Cz. 2: Kronikarskie zapiski
ks. Walentego Hoschecka o Tworogu, Kotach, Wiśniczach…, Tarnowskie Góry
2000, s. 32-93 (Zeszyty Tarnogórskie, nr 41; Źródła i materiały tom 5).
6
Ks. Stefan Łysik SVD, Krótki zarys parafii Wielowieś, powiat Gliwice (Na
podstawie publikowanych i niepublikowanych źródeł historycznych), Piastów 2016.
Co do historii wydania tego tekstu por. Kilka uwag wprowadzenia, tamże s. 5-7.
7
Tytuł na okładce; na stronie tytułowej brzmi on: Życie mieszkańców Wielowsi
w latach 1305–2005, choć nie podaje się ani miejsca, ani roku wydania można
przyjąć, że miejscem wydania jest Wielowieś, a rokiem 2005.
8
A Zielonka, O pokoleniach dla pokoleń – Historia naszej ziemi, 2014.
9
Por. Łysik, dz. cyt., s. 30.
10
Na niemieckojęzycznej stronie Langendorf w punkcie Söhne des Ortes wymienia się Paula Peikerta, Josefa Walburga, Karla Hoheisela, Jerzego Henryka
Skrabanię i Piotra Dudę. Należy jednak zauważyć, że Paul Peikert, kapłan,
wprawdzie urodził się w Langendorf , ale w powiecie Nysa (Landkreis Neise),
czyli w obecnym Bodzanowie, a zatem nie w Wielowsi w powiecie Gliwice. Tego
dowiadujemy się ze strony poświęconej ks. Peikertowi, chociaż wyjaśnienie zamieszczone na tej stronie, a dotyczące jego miejsca urodzenia, mianowicie Langendorf, jest mylące, bo odnosi się do Langendorf w Kreis Gleiwitz. Zresztą na
polskiej stronie (https://pl.wikipedia.org/wiki/Paul_Peikert) mówi się wyraźnie:
„Paul Peikert (ur. 1 października 1884 w Langendorf ob. Bodzanów, zm. 18 sierpnia 1949 w Bredenborn w Westfalii)”.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku Karla Hoheisela, ucznia Gustava
Menschinga. Chociaż na poświęconej mu stronie podaje się, że urodził się w Langendorf O/S, i wyjaśnienie dotyczące Langendorf mówi, że chodzi o gminę
Wielowieś koło Gliwic, to jednak z innych informacji dowiadujemy się, że i tym
razem chodzi o Langendorf, Kreis Neisse O/S (por. pośmiertne wspomnienie o nim
dr. teologii i filozofii Thomasa Schirrmachera, którego Hoheisel był promotorem;
https://www.thomasschirrmacher.net/blog/mein-doktorvater-karl-hoheisel-istverstorben/?article2pdf=1).
Pomyłki te, jak się wydaje, tłumaczy chociażby informacja zamieszczona na
niemieckiej stronie poświęconej Paulowi Peikertowi, a wyjaśniająca określenie
Landkreis Neisse: „Der Landkreis Neisse war ein preußischer Landkreis in Oberschlesien, der von 1742 bis 1945 bestand. Seine Kreisstadt war die Stadt Neisse,
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die seit 1911 einen eigenen Stadtkreis bildete. Das frühere Kreisgebiet liegt heute
in der polnischen Woiwodschaft Oppeln” („Powiat Nysa był pruskim powiatem na
Górnym Śląsku, który istniał od 1742 do 1945. Jego miastem powiatowym było
miasto Nysa, które od 1911 stanowiło osobne miasto o prawach powiatu. Dawniejszy powiat leży dzisiaj w polskim województwie Opole”).
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Uwagi wstępne
Parafia wielowiejska była swego czasu w posiadaniu średniowiecznego
arcydzieła malarstwa tablicowego. Jego anonimowego twórcę nazywa się
Mistrzem Tryptyku z Wielowsi1, a tryptyk z Wielowsi to właśnie owo arcydzieło malarstwa gotyckiego z pierwszej ćwierci XV w. 2 Mistrz nie jest
znany ani z imienia, ani z nazwiska, ani nie pochodził z Wielowsi.
Uwzględnienie go i jego dzieła w serii Zapomniani w rodzinnej Wielowsi
wydaje się zatem niczym nieusprawiedliwione. A jednak. Prawie od stu
trzydziestu lat dzięki niemu i jego dziełu Wielowieś, dawniej Langendorf,
jest znana w świecie co najmniej fachowcom, zajmującym się dziejami
sztuki sakralnej. Chociażby tylko z tej racji należy mu się honorowe obywatelstwo gminy, co z pewnością jest także dostatecznym powodem
uwzględnienia go w serii Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. Być może
zawarte w tym opracowaniu wiadomości o Twórcy wielowiejskiego tryptyku i o wspaniałym jego dziele Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny zachęci władze gminy do nadania Mistrzowi honorowego obywatelstwa.
Niniejsze opracowanie dzieła Mistrza Tryptyku z Wielowsi Zaśnięcie
Najświętszej Maryi Panny nie rości pretensji do wyczerpującego omówienia tematu, a raczej jedynie do próby prześledzenia jego dziejów i wskazania pewnych aspektów jego miejsca w historii zarówno wielowiejskiej parafii, jak i sztuki, dokładniej w średniowiecznym malarstwie tablicowym.
Przybliżenie jego wartości artystycznych oraz wielorakich i wielopoziomowych relacji do innych dzieł i szkół tego okresu należy pozostawić
znawcom średniowiecznej historii sztuki.
- 11 -
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1. Dzieje obrazu Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny
W Krótkim zarysie historii parafii Wielowieś jego autor, ks. Stefan Łysik, przytacza wzmiankę, jaką ks. Johannes Chrząszcz zawarł w swoim
dziele o historii Pyskowic i Toszka: „malowidło na drewnie (desce) powstało chyba około 1500 r.”3, i pyta: „O jakie malowidło tu chodzi, nie
wiem – czy może o sławny tryptyk z Wielowsi z XV w., który później znalazł się we wrocławskich muzeach?”
Nieco dalej, wymieniając zabytki, jakie znajdowały się w starym kościele wielowiejskim, a szczegółowo zostały omówione w monografii Die
Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Tost-Gleiwitz, Breslau 1943, pod
hasłem Langendorf,4 ks. Łysik pisze, powołując się na artykuł Paula
Knötla, Der Marientodaltar von Langendorf, Kreis Gleiwitz. Eine bilderkundliche Seltenheit,5 i inne publikacje: „Szczególnie trzeba tu zwrócić
uwagę na stary gotycki tryptyk (malowidło) z pierwszej ćwierci XV w.,
sławne dzieło śląsko-czeskiego mistrza, przedstawiający zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny. Był to kiedyś ołtarz gotycki w kościele w Wielowsi. W późniejszych wiekach usunięto go z ołtarza i z czasem zużyto obraz,
nie doceniając jego wartości artystycznej, jako oszalowanie schodów pod
organami na chórze aż do 1928 r., a potem dostał się ten obraz do Muzeum
Diecezjalnego we Wrocławiu, gdzie dotąd przebywa. Jedno skrzydło tego
sławnego tryptyku w 1932 r. państwowe Muzeum Sztuk w Wrocławiu odkupiło od pewnego handlarza zabytkowymi dziełami sztuki. Taką to dziwną drogą kościół we Wielowsi pozbył się lekkomyślnie wspaniałego średniowiecznego dzieła sztuki. Na temat tego dzieła opublikowano przed
wojną szereg artykułów, także w powojennej polskiej bibliografii znaleźć
można więcej artykułów na temat tego dzieła sztuki”6.
Zanim bliżej przyjrzymy się, na czym polega wspaniałość tego średniowiecznego dzieła sztuki, którego lekkomyślnie pozbył się kościół wielowiejski, warto w świetle dostępnej literatury odpowiedzieć na trzy pytania.
Pierwsze dotyczy daty odkrycia czy docenienia wartości artystycznej tego
obrazu, drugie – miejsca, w jakim go odkryto, a trzecie – stanu, w jakim go
odnaleziono.
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Knötel we wzmiankowanym wyżej artykule, opublikowanym w 19347,
mówi, że „przed kilkoma laty obraz z kościoła wielowiejskiego, przedstawiający zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny, trafił do Wrocławskiego Muzeum Diecezjalnego, służąc ostatnio jako oszalowanie schodów na chór”8.
„Przed kilkoma laty” odpowiadałoby podanej przez ks. Łysika dacie 1928.
Nowack, autor przewodnika Führer durch das Erzbischöfl. Diözesanmuseum in Breslau, stwierdza, że obraz Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny, który przez długi czas służył jako oszalowanie schodów w wieży prowadzących na chór, był w 1928 konserwowany w Schlesisches Museum
der Bildenden Künste (Śląskim Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu),
później restaurował go Walter Schölei9, i przed 1932 (rok wydania przewodnika) znalazł miejsce w Muzeum. 10
Natomiast autorzy krytycznego katalogu wystawy śląskich sztuk plastycznych średniowiecza, która odbywa się we Wrocławiu w 192611, podają, że tablica Zaśnięcie Maryi Panny (Tafelbild mit dem Tode Mariae),
która w kościele katolickim w Wielowsi jako osłona była przybita do schodów w wieży, została na polecenie kierownictwa wystawy sprowadzona do
Wrocławia w 1926 i poddana konserwacji w celu przywrócenia jej do dawnego stanu. Tablica, chociaż nie znalazła się na wystawie, ponieważ jej
konserwacja wymagała dłuższego czasu, została omówiona w krytycznym
katalogu wystawy. 12
Tymczasem Hans Lutsch, autor jedynego do 1903 pełnego katalogu zabytków Śląska, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien,
liczącego 5 tomów (1886–1903), w tomie czwartym Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, w haśle Langendorf zamieścił taką jedyną, niestety, notatkę o dziełach sztuki w kościele wielowiejskim: „Obraz na
desce, podkład złocony, przedstawiający zaśnięcie Maryi, ostatnio użyty do
oszalowania schodów w wieży. – Około 1500” 13. Dzieło to zostało wydane
w 1894, ale materiał dla powiatu toszecko-gliwickiego, jak i dla całej rejencji opolskiej, został zebrany w latach 1890–1893.14
Z powyższych danych wynika możliwość, że już nawet w 1890 dostrzeżono wartość malowidła tablicowego Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny,
i w związku z nią można pytać, ile lat przed tą datą używano go jako oszalowania schodów.
- 13 -
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Na pytanie to można udzielić w miarę wiarygodnej odpowiedzi dzięki
zachowanemu wpisowi w wielowiejskiej Kronice szkolnej, założonej w 1868
przez Antona Zimmermanna, kierownika szkoły wielowiejskiej. W części
Gemeinde Chronik, po uwadze, że kościół wielowiejski ma tylko jeden
przedmiot godny uwagi, a mianowicie główny ołtarz z kościoła jezuitów
w Opolu, odnotowuje, że z dzieł sztuki kościół wielowiejski ma wartościowy obraz z XIV w., przedstawiający zaśnięcie Najświętszej Maryi
Panny. 15 Zimmermann zmarł 13 sierpnia 1886. Trudno byłoby pogodzić
się z myślą, że jeszcze za życia Zimmermanna użyto jedynego cennego
dzieła sztuki jako oszalowania schodów na chór. Zimmermann był nie tylko kierownikiem szkoły wielowiejskiej (Hauptlehrer), ale i organistą, i kościelnym16, tak że wiedział, co dzieje się w parafii, i z pewnością sprzeciwiłby się takiemu – w szczegółach opisanemu nieco niżej – użyciu
jedynego cennego dzieła sztuki w kościele wielowiejskim albo przynajmniej zaznaczyłby w Kronice, że kościół wielowiejski miał jedno wybitne
dzieło sztuki, ale go nie docenił i użył jako oszalowania schodów na chór.
Można zatem przyjąć, że stało się to już po śmierci Zimmermanna, a zatem
krótko przed rokiem 1890.
W świetle tekstów cytowanych autorów można postawić następne pytanie, mianowicie o konkretne miejsce użycia obrazu Zaśnięcie Najświętszej
Maryi Panny jako oszalowania schodów: Czy do oszalowania schodów na
chór, czy do oszalowania schodów w wieży?
Knötel, a za nim ks. Łysik, mówi o oszalowaniu tym obrazem schodów
na chór („als Verschalung der Orgeltreppe”), natomiast Lutsch – o oszalowaniu nim schodów w wieży („zur Verschalung der Turmtreppe”), a Nowack – o oszalowaniu nim schodów na chór w wieży kościoła („als Verschalung der Orgeltreppe im Turme der Kirche”)17.
Wszystkie te określenia odnoszą się oczywiście do wielowiejskiego kościoła przed jego przebudową w 193418 (obraz odkryto przed tą datą). Wejście na chór nie znajdowało się wówczas w dobudówce po południowej
stronie wieży kościelnej, przylegającej do nawy. Dobudówka, będąca klatką schodową prowadzącą na chór i do dzwonnicy, została zaplanowana
(zdj. 2) i zrealizowana dopiero, gdy podjęto się przebudowy kościoła. Na
zdjęciu południowej strony kościoła (zdj. 1) z czasów przebudowy w miejscu
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obecnej dobudówki-klatki schodowej widać tylko okna; jedno do dzwonnicy nad
kruchtą w wieży kościelnej, drugie na
chór. Tak wieża kościelna wielowiejskiego kościoła wyglądała zapewne od 1860,
gdy odbudowano ją i pokryto blachą cynkową po uderzeniu w nią pioruna i częściowym jej zniszczeniu w 1857.19
Zgodnie zatem z określeniami, jakich
użyli Knötel, ks. Łysik, Lutsch oraz Nowack, schody na chór i do dzwonnicy
były wówczas w wieży, tzn. w przedsionku (kruchcie) kościoła, który właśnie
1. Fragment zdjęcia południowej
znajdował się i nadal się znajduje w wiestrony kościoła z czasów jego
ży przylegającej do nawy od strony zaprzebudowy (1934/35). Zdjęcie
wykonano 21.10.1934 o godz. 14
chodniej, co jest wyrazem typowego
orientowania średniowiecznych kościołów.20
Potwierdza to nadto jedno ze zdjęć
chóru kościelnego, wykonane w trakcie
przebudowy kościoła (zdj. 3). Usunięte
zostało już prezbiterium, pozostała jedynie nawa i wieża. Z nawy usunięto ławki
oraz obrazy, a z chóru organy. Na chórze
widoczny jest otwór drzwiowy, przesunięty w stosunku do drzwi wejściowych
z przedsionka do kościoła nieco w lewo.
Można z tego wznosić, że schody na chór
i do dzwonnicy znajdowały się w przed2. Fragment planu przebudowy
kościoła (1934/35), z widoczną
sionku po lewej stronie wchodzących do
świątyni. Drzwi wychodzące na chór by- dobudówką klatki schodowej na chór
i do dzwonnicy
ły zwykle przesłonięte przez organy.
Pozostaje jeszcze rozwiązać kwestię, do czego faktycznie, mając na
uwadze wieloznaczność słowa oszalowanie, użytego przez ks. Łysik na
- 15 -
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oddanie terminu Verschalung, posłużyło arcydzieło średniowiecznego malarstwa tablicowego?
Użycie słowa oszalowanie jest właściwe, ale ma dwa różne znaczenia. Może
oznaczać formę z desek, w którą wlewa się
zaprawę cementową; w omawianym przypadku formę z desek, której jednym, dość
sporym, z elementów mógł być obraz na
desce, ze złotym podkładem, Zaśnięcie
Najświętszej Maryi Panny, i który mógł
pozostać nawet wtedy, gdy zaprawa już
wyschła, lub formę zewnętrznej pokrywy,
pełniącej funkcję osłony, okładziny, odeskowania, obudowy, podsufitki czy podsiębitki, a więc płaskiej konstrukcji z desek albo płyt, która ma trwale służyć jako
3. Wnętrze kościoła wielowiejskiego okładzina jakiejś bardziej lub mniej stałej
w trakcie przebudowy
konstrukcji i którą stosuje się wtedy, gdy
w 1934/35
konstrukcja ta ma być zabezpieczona albo
optycznie ukryta.21
Wydaje się, że nie użyto go jako oszalowania w rozumieniu szalunku
przy budowie cementowych schodów w wieży prowadzących na chór (i do
dzwonnicy), ale jako okładziny czy obudowy, mającej jako płaska konstrukcja z desek trwale w jakiś sposób je zabezpieczyć czy przesłonić.
Przemawia za tym pozornie nieznaczna uwaga w Schlesische Malerei und
Plastik des Mittelalters: „Tablica, która w katolickim kościele w Wielowsi
była przybita do schodów w wieży jako oszalowanie”22. Wnosić z tego
można, że schody były drewniane, nie cementowe, chociaż nie sposób tego
absolutnie wykluczyć. Poza tym, gdyby użyto go jako formy do wylewania
zaprawy cementowej, z pewnością malowidło uległoby jeszcze znacznie
większej dewastacji niż tej, której faktycznie doznało.
Zdjęcie, wykonane zapewne tuż po dostarczeniu w 1926 obrazu do Muzeum (zdj. 4), ukazuje zniszczenia, jakie zostały spowodowane użyciem go
jako oszalowania schodów w przedsionku prowadzących na chór. Być mo- 16 -
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że gdzieś znajduje się szczegółowy protokół czy opis dewastacji obrazu,
natomiast dostępne opisy szkód zwracają uwagę tylko na najbardziej widoczne, nie wdając się w szczegóły. Brakuje sporego fragmentu w górnym
prawym rogu i fragmentu po lewej stronie. Nie ma kawałka płaszcza św.
Piotra, z postaci jednego apostoła zachowała się jedynie część prawego
ramienia, częściowo uszkodzone zostały postacie aniołów. Widoczne są
linie, być może wyznaczające cięcia, których jednak nie wykonano, bo
uszkodzenia malowidła musiałyby być znaczniejsze. Poza tym widać liczne
dziury po gwoździach, którymi przybito obraz do schodów, oraz ubytki
farby.
Choć malowidło to zostało bardzo
uszkodzone w wielu miejscach, to jednak
twarze postaci, oprócz jednej, się zachowały. Również kolory (farba), które zostały poddane tylko niezbędnej konserwacji, zachowały się oryginalne: głęboka
ciemna zieleń płaszcza Maryi, omszała
zieleń płaszcza św. Jana z fioletową podszewką, szaroniebieski płaszcz klęczącego apostoła, zielono-złoty brokat narzuty
na łożu. Poza tymi głównymi kolorami
użyto jeszcze śnieżnej bieli, szarości,
zieleni, cynobru (płaszcz św. Piotra),
srebrno-złotego podkładu. Obraz został
4. Środkowa część tryptyku
namalowany na płycie drewna lipowego z kościoła parafialnego w Wielowsi –
o wymiarach: wysokość 182 cm, szerofotografia zapewne z 1926
23
kość 138 cm.
Można przyjąć i sobie wyobrazić, że schody na chór w przedsionku kościoła dla bezpieczeństwa i estetyki obudowano deskami i jednym z elementów tej obudowy był obraz Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny. Natomiast trudno pogodzić się z faktem, że przy tej okazji doszło do takiej
dewastacji obrazu.24 O skali zniszczeń świadczy m.in. dawny przerys obrazu, który został zamieszczony na jego rewersie i pomógł w jego rekonstrukcji.25
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Nieodparcie nasuwa się kolejne pytanie, mianowicie co działo się z tym
cennym dziełem sztuki przed użyciem go jako oszalowania schodów.
Uwaga czy wzmianka, ale bez podania daty, że obraz Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny stanowił kiedyś środkową częścią tryptyku głównego ołtarza w gotyckim kościele w Wielowsi,26 niewiele wyjaśnia w kwestii
okresu używania obrazu w formie oszalowania.
Wprawdzie w Kronice, na początku części Gemeinde-Chronik, podaje
się, że zgodnie z kroniką kościelną27 kościół wielowiejski został zbudowany w obecnym wciąż kształcie około 124028 – w obecnym, czyli z czasów
założenia Kroniki i jej prowadzenia, a zatem po 186829 – ale nie mówi się
pod jakim wezwaniem. Chociaż można by założyć, że pod wezwaniem
Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, to jednak należy mieć na uwadze
rozróżnienie między wezwaniem kościoła a wezwaniem ołtarza głównego,
ponieważ nie muszą one być tożsame30.
Podobnie, ani w innych wzmiankach źródłowych, dotyczących ówczesnych dat powstania parafialnego kościoła wielowiejskiego, mianowicie ani
w Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis z 1305, gdzie w tekście
źródłowym wymienia się tylko nazwę parafii, Magna villa, a jedynie w przypisie wskazuje się na rok 1376 jako na początkową datę istnienia kościoła
parafialnego (Pfarrkirche) w Magna villa, Langendorf31, ani w Rechnung
über die Peterspfennig im Archidiakonat Oppeln z 1447, gdzie w tekście
źródłowym również podaje się tylko nazwę parafii, Magna villa, a w przypisie, powołując się na Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis, datę
1335 powstania parafialnego kościoła (ecclesia) w Magna villa, Langendorf,32 nie wzmiankuje się, pod jakim wezwaniem został wzniesiony parafialny kościół wielowiejski ani, tym mniej, o ewentualnych zmianach jego
tytułu.
Pierwszą znaną wzmiankę o wezwaniu wielowiejskiego kościoła parafialnego podaje się dopiero w Visitationsberichte der Diözese Breslau.
Archidiakonat Oppeln z 1679. Wielowiejski kościół parafialny został zbudowany i poświęcony pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny.33 Natomiast niecałe dziesięć lat później, także w Visitationsberichte,
ale z 1687/88, kościół wielowiejski był już pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi.34
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Jak należy interpretować te dane? Wiadomo, że obraz Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny datuje się na początek XV w. 35 Być może, jak założono wcześniej, od tego czasu albo jeszcze wcześniej, od samego początku,
do 1679 wielowiejski kościół parafialny był pod wezwaniem Zaśnięcia
Najświętszej Maryi Panny za wyjątkiem lat 1575–1629, gdy „parafia Wielowieś stała się protestancka i zarówno kościół we Wielowsi, jak i filialny
w Kotach obsługiwany był tylko przez pastorów luterańskich”36.
O okresie protestanckim w dziejach wielowiejskiego kościoła parafialnego tak mówi się w Kronice: „Kościół doświadczył osobliwych losów, np.
w epoce reformacji przeszedł w ręce protestantów. W tym czasie został
pozbawiony wszelkich ozdób kościelnych, w tym szat kościelnych”37. Jeśli
do 1575 wielowiejski kościół parafialny był pod wezwaniem Zaśnięcia
Maryi Panny i od początku XV w. malowidło Zaśnięcie Maryi Panny stanowiło główną część tryptyku ołtarzowego, to nie ulega raczej żadnej wątpliwości, że pastor luterański38, pozbawiając kościół wszelkich ozdób39,
usunął z niego również, jeśli nie przede wszystkim, ten obraz, będący osobliwym wyrazem okazywania Matce Jezusa wyjątkowej czci przez katolików. Wprawdzie kościół wielowiejski pozostawał w rękach protestantów
tylko nieco ponad 50 lat, ale w tym czasie także dotąd katoliccy parafianie
byli protestanccy, zmuszeni do tego przejściem na protestantyzm ówczesnych właścicieli ziemskich zgodnie z zasadą cuius regio eius religio. Po
edykcie restytucyjnym z 1629 kościół został zwrócony katolikom, choć nie
wiadomo, jak protestanccy mieszkańcy Wielowsi powrócili do Kościoła
katolickiego. Kronika, wzmiankując o tych wydarzeniach, zauważa, że przejście to stało się za sprawą dragonów Lichtensteina zwanych „zbawiaczami”.40
W 1629 sytuacja w parafii wielowiejskiej mogła zatem przedstawiać się
następująco. Parafianie wielowiejscy za sprawą dragonów Lichtensteina,
zwanych „zbawiaczami”, z dnia na dzień z protestantów stali się znów
katolikami, a właściciele ziemscy pozostali protestantami. Świątynia została zwrócona katolikom, ale ogołocona z wszystkich ozdób, zwłaszcza z obrazów przedstawiających świętych i Najświętszą Maryję Pannę, oraz z szat
liturgicznych.41
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Pierwszym proboszczem wielowiejskim po okresie reformacji był Paweł Krenz (1629–1630), po nim nastał Baltazar Lukowski (1630–1637),
a po nim 17 listopada 1637 przybył do Wielowsi Simon Polonides, czyli,
„jak sam się również podpisywał, Simon Polaczek”.42
Wszyscy trzej wymienieni proboszczowie przewodzili parafii w bardzo
trudnych czasach. Wciąż trwała wojna trzydziestoletnia (1618–1648), czasy
były ciężkie. O ówczesnym stanie parafii wielowiejskiej może świadczyć
pierwszy zakup proboszcza Polaczka. Nie było w niej nawet księgi metrykalnej i proboszcz Polaczek wybrał się aż do Krakowa, by tam za 3 grosze
czeskie ją zakupić dla kościoła wielowiejskiego. 43 W księdze tej były zapisywane chrzty i śluby. Znamienny jest wpis ks. Polaczka poprzedzający
metryki chrzcielne: „Księga, w której są napisane imiona dzieci, które
przez mnie, proboszcza Szymona Polaczka, zostały ochrzczone w wielowiejskim kościele, który jest zbudowany ku czci Najdostojniejszej Królowej”.44
Ksiądz proboszcz Polaczek zmarł w 1653 i został pochowany w kościele pod amboną.45 Nowym proboszczem od 1653 był Simon Mydecius, który po jedenastu latach duszpasterzowania jednak zrezygnował z parafii
wielowiejskiej i wstąpił do klasztoru cystersów w Jemielnicy.46 Po nim
proboszczem został ks. Paweł Ludwik Sidłowski (Paulus Ludovicus Sidlowski czy może po prostu Szydłowski), dobrze wykształcony (magister
sztuk wyzwolonych i filozofii oraz kandydat teologii), uroczyście wprowadzony na urząd w Wielowsi 20 lutego 1665 przez dziekana toszeckiego, ks.
Adama Kowacjusza. W 1678, po trzynastu latach, Sidłowski (Sidlowski)
zrezygnował z parafii wielowiejskiej. 47 Informację tę przytacza się za Visitasionsberichte z 1679, z których jednocześnie się dowiadujemy, że w 1679,
rok po odejściu księdza Sidłowskiego i po nastaniu po nim na urzędzie
proboszcza Jana Jocha (Ioannes Ioch), kościół wielowiejskich jest już dobrze wyposażony w naczynia i szaty liturgiczne. 48
Protokół ten, jak już wcześniej podano, rozpoczyna niezwykle intrygująca informacja: „Parochialis ecclesia in pago Wielowies (...) in honorem
beatae Mariae virginis nascentis extructa et consecrata”49, czyli: „Kościół
parafialny we wsi Wielowieś (...) został zbudowany i poświęcony pod wezwaniem Narodzenia Błogosławionej Maryi Dziewicy”. Zarówno Chrząszcz,
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jak i Łysik zwracają uwagę na tę informację z tej racji, że już w protokole
wizytacyjnym z 1687/88 wielowiejski kościół parafialny jest pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny: „In pago Longovilla est
ecclesia parochialis murata, per haereticos violata, sub titulo b. v. in coelos
assumptae”50.
W kontekście śledzenia losów obrazu Zaśnięcie Maryi Panny, stanowiącego środkową część tryptyku ołtarza głównego w gotyckim kościele
wielowiejskim, informacja ta jest niezwykle intrygująca jednak i z tej racji,
że mówi się, jakoby kościół ten został zbudowany i poświęcony pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Dziewicy. Kościół, jak wiemy z Kroniki, został zbudowany około 1240, od 1420–1430 znajdował się w nim,
jak zapewne można przyjąć, ołtarz główny z nastawą tryptyku, którego
część główna przedstawiała zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny, a zatem
być może od tego czasu był pod takim wezwaniem, choć niekoniecznie.
Jeśliby jednak założyć, że tak, to jak należałoby rozumieć użyty tu łaciński termin extructa. Jeśli w sensie „zbudowany”, to kościół byłby od
początku pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.51 Słowo
extructa jest jednak wieloznaczne. Słownik kościelny łacińsko-polski Jougana zawiera następujące odpowiedniki (brak formy extruo): exstruo, struxi, -structum w znaczeniu: 1. nagromadzać; 2. budować, wznosić (np.
stos); exstructio – wzniesienie, wybudowanie, budowa; exstructor – budowniczy; exstructorius – budujący (moral.).52 Na jego jeszcze inne, poszerzone, znaczenie wskazuje Elektroniczny Słownik Łaciny Średniowiecznej
w Polsce (A-Q), który objaśnienie wyrazu extruo odsyła do hasła exstruo,
podając m.in. jego znaczenia: 1. w sensie właściwym: budować, odbudować, wznosić, założyć; 2. w sensie szerszym: urządzać.53 Zwrot z protokołu
wizytacyjnego „parochialis ecclesia in pago Wielowies (...) in honorem
beatae Mariae virginis nascentis extructa et consecrata” można by wtedy
rozumieć w sensie „kościół parafialny we wsi Wielowieś (...) ku czci błogosławionej Maryi urządzony i poświęcony” na nowo po jego zbezczeszczeniu przez heretyków. 54 A do tego czasu byłby pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, stosownie do wezwania ołtarza głównego.

- 21 -

Zapomniani w rodzinnej Wielowsi

2. Od tryptyku Zaśnięcia do ołtarza Wniebowzięcia
Parafia wielowiejska odzyskała zatem kościół w 1629, ale ogołocony
z wszelkich ozdób. Niewątpliwie usunięto z niego też tryptyk, którego
środkowa część przedstawiała zaśnięcie Najświętszej Panny Maryi. Nie
przywrócono go, bo nawet jeśli gdzieś zachował się jego środkowy obraz,
to być może przepadły już jego skrzydła, o czym będzie mowa później, bo
jedno ze skrzydeł w końcu się odnalazło u handlarza obrazami, i być może
zniszczeniu uległo zwykle kunsztowne obramowanie obrazów, chociażby
predella i zwieńczenie.
Ostatecznie może uznano, że nie ma sensu powracać do dawnego wystroju świątyni. Należy wszystko odnowić. Jakże trafnym i wymownym
okazałby się w tym kontekście wybór wezwania – Narodzenie Najświętszej
Maryi Panny, które przyświecało nowemu urządzaniu świątyni wielowiejskiej i jej poświęceniu na nowo po jej zbezczeszczeniu – jak wspomniano –
przez heretyków.
Trafność wyboru wezwania dla odradzającej się parafii wielowiejskiej
po reformatorskim epizodzie, mianowicie Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny, trudno jednak pogodzić ze zmianą tego wezwania, i to po niespełna
dziesięciu latach, na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Czym
mógł zostać ten fakt podyktowany?
Brak informacji, które by wprost wyjaśniały tę zmianę. Ale nie brak poszlak. Za niebudzące wątpliwości dane trzeba uznać najpierw protokoły
wizytacyjne z 1679 i 1687/88. W pierwszym zapisano: „Altaria tria sunt
murata et consecrata sculpturis artificiosis coloratis et deauratis ornata
mappisque decentibus tecta”55, czyli: „Są trzy murowane i konsekrowane
ołtarze, ozdobione artystycznie pomalowanymi i pozłacanymi rzeźbami
oraz przykryte ozdobnymi obrusami”. W drugim zaś czytamy: „Altaria 3,
maius novum formale b. v. in coelos assumptae cum cancellis, parvum ad
latus evangelii novum formale, alterum parvum ex parte epistolae antiquum; arae altarium muratae non consecratae”56, czyli: „Trzy ołtarze, główny,
nowy, pięknie wykonany Najświętszej Panny Wniebowziętej z niszami57,
mały po stronie ewangelii nowy, pięknie wykonany, drugi mały po stronie
lekcji58 starodawny; podstawy ołtarzy murowane, niekonsekrowane”.
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Z zapisów tych wynika, że nie tylko zmienił się tytuł parafialnego kościoła wielowiejskiego, ale wymieniono w nim także ołtarze. Ponieważ od
co najmniej 1687 do czasów prowadzenia Kroniki przez jej założyciela,
Zimmermanna, i do dnia dzisiejszego parafialny kościół wielowiejski jest
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przeto nieomal
z pewnością można twierdzić, że zapis w Kronice o jedynym przedmiocie
godnym uwagi w kościele wielowiejskim, mianowicie o głównym ołtarzu
z kościoła jezuitów w Opolu, ma związek właśnie z tymi wydarzeniami
między 1679 a 1687 – zmianą tytułu parafialnego kościoła wielowiejskiego
z Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny oraz zmianą ołtarzy, co najmniej dwóch, głównego i bocznego po stronie ewangelii, określonych jako formalnie nowe, chociaż można
by też przyjąć, że w sensie instalacji, a nie pochodzenia, wszystkich trzech
nowych, ponieważ zaznacza się, że podstawy ołtarzy są murowane, ale nie
konsekrowane, a w protokole z 1679 mówi się, że wszystkie trzy są murowane i konsekrowane.
Do tego okresu, 1679–1687, odnosi się także fragment autorstwa ks.
Chrząszcza: „Parafialny kościół zmienił się około 1679 o tyle, że usunięto
sklepienie z prezbiterium. Ślady gotyckiego ostrołuku wskazują zapewne
na XV w. jako czas budowy”59. Nieodparcie nasuwa się pytanie: Po co
usuwano sklepienie w prezbiterium? Nigdy, jeśli w ogóle, nie robi się tego
z błahego powodu. Musiał być jakiś bardzo ważny powód usunięcia sklepienia w prezbiterium, a nie jego remontu ze względu na zły stan.
Chrząszcz używa jednoznacznego czasownika usunąć (entfernen), ale nie
zdradza powodu. Mając jednak na uwadze wzmiankowane wyżej okoliczności, można się domyślać, że usunięcie sklepienia w prezbiterium mogło
mieć związek ze wstawieniem w nim nowego ołtarza60, poświęconego
Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, z kościoła jezuitów w Opolu.
Zdjęcia 5 i 6 przedstawiają wnętrze kościoła wielowiejskiego sprzed
przebudowy w 1934/35. Zdjęcie 6 jest opatrzone podpisem Kath. Pfarrkirche Langendorf Kr. Tost-Gleiwitz O. Schles. i dodatkową informacją wydawcy, że jest to przedwojenna karta pocztowa wykonana przez Verlag
Karl Weiss, Photograph, Oppeln i pochodzi z archiwum parafialnego w Wielowsi. Z tej racji, że zachowane zdjęcia wydawnictwa czy atelier fotografa
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Karla Weissa są datowane od 191261 i ukazują ołtarz główny z obrazem
Wniebowzięcie i zarazem ślady (pozostałości) gotyckiego ostrołuku, można
przyjąć, że przedstawiają wnętrze świątyni wielowiejskiej od około 1679,
a raczej po tej dacie, do czasu przebudowy w 1934 i odpowiadają protokołowi wizytacyjnemu z 1687.

5 i 6. Prezbiterium wielowiejskiego kościoła sprzed przebudowy
w 1934/35

Zwraca uwagę podobieństwo ołtarza głównego z obrazem Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i ołtarza bocznego po stronie lekcji. Obydwa
są barokowymi ołtarzami kolumnowymi, dwukondygnacyjnymi62 o niemal
identycznej budowie, a zasadnicza różnica polega na braku w ołtarzu głównym drugiej kondygnacji oraz glorii w zwieńczeniu. Wzmianka Chrząszcza
o usunięciu sklepienia około 1679 sugeruje, że podjęto się tego kroku, by
można było wstawić do prezbiterium ołtarz Wniebowzięcia od jezuitów
opolskich, ale mimo tego zabiegu nie można było zmieścić w nim całego
dwukondygnacyjnego ołtarza z glorią w zwieńczeniu.
Warto też zwrócić uwagę, że obraz Wniebowzięcie znalazł miejsce w nowym ołtarzu głównym, który od jakiegoś czasu po przebudowie w 1934
istnieje do dziś, ale bez dawnej nastawy, którą zastąpiono nowym ozdobnym obramowaniem (zdj. 7), co musiało zapewne zająć nieco czasu. Pierwszą bowiem mszę w przebudowanej świątyni odprawiono już w Boże Narodzenie tego samego roku, 1934, ale następnego roku uroczystości
dożynkowe, a więc w sierpniu/wrześniu (zdj. 8), odbywały się jeszcze bez
nowej nastawy, obrazu Wniebowzięcie. Na tabernakulum, jak już w Boże
Narodzenie 1934, umieszczono figurę Serca Pana Jezusa, która dotąd znajdowała się na bocznym ołtarzu po stronie lekcji.
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Niezmiernie cennych i dokładniejszych
informacji, jeśli chodzi o ołtarz główny,
choć nie tylko, dostarcza cytowane wyżej
dzieło Die Bau- und Kunstdenkmäler des
Kreises Tost-Gleiwitz, porównujące aktualne, mianowicie z lat 1936–194363, wyposażenie kościoła z wyposażeniem z lat
wcześniejszych.
Ołtarz główny, pierwotnie dwukondygnacyjny ołtarz kolumnowy, został usunięty z powodu zniszczenia go przez
robactwo. Pozostał obraz środkowy z około 1700, przedstawiający wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny, wykonany techniką olejną (olej na płótnie), wcześniej
w wielu miejscach przemalowany, o wysokości 2,46 m, szerokości 1,54 m, w bogato zdobionej ramie z główkami puttów
(aniołków) wychylających się z reliefowych obłoków (głębokość 0,24 m). Dolna część ramy, dawniej rozdzielona przez
tabernakulum, została uzupełniona. Nowe
obramowanie obrazu, snycerski ornament
roślinny (akant), który po bokach oraz
w zwieńczającym baldachimie pochodzi
z dawnych elementów, a w pozostałych
częściach został odnowiony. Na dole, po
każdej stronie, postać anioła z dawnego
ołtarza (wysokość 1,30 oraz 1,40 m, szerokość 1,02 m).64
Z dalszego opisu wynika, że w czasie
inwentaryzacji dzieł architektonicznych
i plastycznych w powiecie toszecko-gliwickim dawne drewniane, pochodzące
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8. Ołtarz główny w kościele
wielowiejskim w 1935
(sierpień/wrzesień)
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z połowy XVII w., ołtarze boczne (po stronie ewangelii i lekcji), ozdobione
ornamentem chrząstkowo-małżowinowym, rozpowszechnionym w sztuce
północnej i środkowej Europy w drugiej ćwierci XVII w., były jeszcze
zdemontowane, ale mimo to podaje się ich dość szczegółowe opisy.
W jednokondygnacyjnym ołtarzu z glorią po stronie ewangelii w miejscu płyty ołtarzowej (mensy) znajdowało się przedstawienie Golgoty. Postacie, wykonane w drewnie, pochodzą z połowy XVII w., natomiast pomalowane ich jest nowsze. Chrystus ma 1,25 m wysokości, 1,01 m szerokości.
Maryja i Jan mają 1,17 m wysokości i 0,38 m głębokości. Ta scena ukrzyżowania, Golgota, została stąd później przeniesiona do przedsionka kościoła i tam znajduje się do dziś. Obecnie ołtarz boczny po stronie ewangelii
poświęcony jest św. Józefowi.
Do dwukondygnacyjnego ołtarza z glorią po stronie lekcji należą drewniane, dawniej pozłacane figury świętych Piotra i Pawła (odrestaurowane),
wcześniej znajdujące się po bokach płyty ołtarzowej (mensy), mierzące
1,15 m wysokości, dwie drewniane figury aniołów, dawniej znajdujące się
na belkowaniu, częściowo uszkodzone, mające 0,89 m wysokości oraz 0,18
m szerokości, o inkarnacie dawnym, a brązowieniu nowym.65
Opis wyposażenia kościoła wielowiejskiego, ołtarzy, ambony, figury
Chrystusa Cierpiącego (1935/36), poprzedza informacja, że dzieła te zostały wyremontowane albo uzupełnione w warsztacie Simona w Nysie. 66

3. Peregrynacja obrazu Wniebowzięcie z Opola do Wielowsi
Pozostaje pytanie, czy istnieją jakieś poszlaki, które pozwoliłyby wskazać na możliwe okoliczności przekazania przez opolskich jezuitów ołtarza
wielowiejskiej parafii.67
Pierwsza poszlaka, pozwalająca na próbę rekonstrukcji dziejów głównego ołtarza w kościele wielowiejskim, jest związana ze wzmiankowanym
księdzem Paulusem Ludovicusem Szydlowskym, który po trzynastu latach
proboszczowania zrezygnował w 1678 z parafii wielowiejskiej na rzecz
parafii w Wiśniczach, który zatem dobrze znał potrzeby wielowiejskiego
kościoła, a później, gdy został członkiem kapituły kolegiaty opolskiej68 i za- 26 -
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pewne dobrze orientował się w sytuacji kościołów opolskich, mógł odegrać
pośredniczącą rolę w przekazaniu ołtarza (ołtarzy) jezuitów opolskich parafii wielowiejskiej.
W Opolu zaś w interesującym nas okresie działo się wiele. Jezuici przybyli do Opola 24 lutego 1668. Za zezwoleniem cesarza Leopolda oddelegowano z Nysy, ze śląskiego Rzymu, jak zwykło się określać to miasto,
z jezuickiego kolegium dwóch ojców i jednego magistra do Opola, aby
zapoczątkować działalność misyjno-rekatolizacyjną po destrukcyjnym
okresie wojny trzydziestoletniej i szerzyć nowoczesne metody szkolnictwa,
zwłaszcza średniego. W opracowaniach, poświęconych dziejom jezuickiego kościoła, kolegium i szkoły,69 nie ma wprawdzie wzmianki o przekazaniu kościołowi wielowiejskiemu ołtarza czy ołtarzy, ale przyjmując za
pewną informację Zimmermanna o pochodzeniu głównego ołtarza, której
źródłem zapewne była kronika kościelna, na którą się powołuje, można
z wielkim prawdopodobieństwem wskazać, z którego kościoła ołtarz ten
mógł pochodzić i kiedy mógł zostać przekazany parafii wielowiejskiej.
Najużyteczniejszą w tym względzie jest praca Wahnera, Versuch einer
Geschichte der Jesuiten-Collegiums bez. Gymnasiums zu Oppeln. 1668–
–1772, ponieważ opiera się na źródłach, które wyszczególnia i krytycznie
omawia. Głównym źródłem jest Epitome Annuarum Residentiæ et Collegii
Societatis Jesu Oppolii ab anno 1668, będące wyciągiem ze sprawozdań,
które opolskie kolegium (względnie rezydencja) musiało co roku składać
prowincjałowi w Pradze ze stanu osobowego, z działalności, warunków
ekonomicznych itp.70 Wahner skupia uwagę przede wszystkim na historii
kolegium jezuickiego, pierwszego na
Śląsku, ale przy okazji omawia też dzieje
kościołów jezuickich w Opolu.
Jezuici przybyli, jak wspomniano, do
Opola w 1668. Z powodu braku własnej
świątyni biskup wrocławski, Sebastian
von Rostock, przekazał im na jeden rok
przyszpitalną kaplicę św. Aleksego (zdj.
9).71 Gdy w tym samym roku, ale dopie9. Kościół i szpital św. Aleksego
ro po przezwyciężeniu trudności, stwa- 27 -
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rzanych przez zazdrośników, do których
należeli też dominikanie, będący teraz ich
sąsiadami, otrzymali dzięki hojności cesarskiej dawny zamek i został on im
przekazany w obecności wielu kanoników wrocławskich, natychmiast, wsparci
pobożnymi ofiarami, położyli podwaliny
pod murowany kościół, który poświęcili
10. Zamek Górny w Opolu.
Drzeworyt faktycznie przedstawia- Trójcy Świętej. 72
jący zamek z XVI w., położony
Mimo niejednoznaczności informacji:
blisko Opola, a nie Zamek Górny
otrzymali od cesarza Leopolda zamek
w celu zbudowania kościoła 73; urządzili sobie w tej budowli własny kościółek74; w pośpiechu zbudowana mała świątynia75; [pierwszy z małych kościołów] był w 1670 zbudowany mały kościół misyjny76; „w pomieszczeniach starego zamku urządzili oni [jezuici] mały kościół”77, można, wydaje
się, przyjąć najbardziej prawdopodobną sumaryczną opinię, że pod budowę
małego kościoła o konstrukcji szkieletowej położono kamień węgielny
w 1669 i budowano go w pośpiechu, bo mogli korzystać z użyczonej kaplicy św. Aleksego tylko rok, na placu zamkowym z materiałów budowlanych
pochodzących z rozbiórki murów zamkowych, pozostawiając nienaruszoną
jedynie jego wieżę. 78
Z czasem, w miarę rozwijania działalności duszpasterskiej i edukacyjnej rozrastającej się wspólnoty jezuickiej, kościół
ten okazał się za mały i 10 lipca 1673
położono kamień węgielny pod budowę
nowej świątyni,79 gdy tylko nadarzyły się
sprzyjające ku temu okoliczności. Wahner wymienia imiennie kilku dobroczyńców, którzy składali hojne datki na rozwój kolegium jezuickiego, ale także na
budowę nowej świątyni, mogącej sprostać wymogom i oczekiwaniom rozwija11. Kościół oo. jezuitów
jącego się założenia jezuickiego w Opopw. Trójcy Świętej
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lu: arcykapłan (dziekan) z Toszka podarował jezuitom 50 złotych guldenów, a baron Proskau dostarczył drewna opałowego i potrzebnego drewna
na rozbudowę kolegium i budowę większego kościoła, pod który w obecności cesarskich komisarzy w lipcu 1673 położono kamień węgielny. 80
Kościół ten spłonął w 1682 w pożarze, który ze względu na przewagę
drewnianej zabudowy pochłonął nie tylko kościół, ale i pozostałe zabudowania jezuickie, kolegium i szkołę, a także klasztor dominikanów oraz pół
miasta i inne kościoły.81 Dziesięć miesięcy (21 marca 1683) po pożarze
jezuici odbudowali kolegium, szkołę i, najpierw, kościół, który przez 130
lat z małymi przerwami do 1702, a odtąd nieprzerwanie do 1813 był sławnym miejscem pielgrzymkowym z cudownym obrazem Matki Bożej z Piekar.82
Z powyższych danych rozwoju założenia jezuickiego na Górce można,
wydaje się zasadnie, wysnuć wniosek, że jezuici mogli przekazać parafii
wielowiejskiej ołtarz względnie ołtarze83 po ukończeniu budowy większego
kościoła rozpoczętej w 1673. Pierwszy, mały kościół misyjny, w czasie
budowy większej świątyni zapewne nadal był miejscem sprawowania liturgii i posługi duszpasterskiej. Gdy zakończono jej budowę i wystrój, co
mogło potrwać kilka lat, być może do końcowych lat siedemdziesiątych,
zbudowany w pośpiechu kościółek stał się zbyteczny i właśnie z niego
może pochodzić ołtarz Wniebowzięcia i być może także dwa pozostałe
boczne ołtarze, które do dziś, choć w nieco zmienionej postaci, wciąż znajdują się w kościele wielowiejskim, a co najmniej ich nastawy.
Prace przygotowawcze do instalacji ofiarowanego ołtarza mogły rozpocząć się po 1679, po wizytacji właśnie w tym roku, gdy kościół był jeszcze
pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, a więc w czasie,
gdy zapewne jezuici ukończyli już budowę większej świątyni, i przed 1687,
przed kolejną wizytacją, gdy kościół wielowiejski był już pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i znajdowały się w nim już trzy
nowe ołtarze.
O roli, jaką w przekazaniu tych ołtarzy mógł odegrać ks. kanonik Szydłowski, już wspomniano, choć raczej w formie przypuszczenia. Tekst
Wahnera bardzo jednak wzmacnia to przypuszczenie, gdy we fragmencie
poświęconym bibliotece jezuickiej pisze: „Wkrótce znaleźli się inni dobro- 29 -
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czyńcy, którzy okazali młodemu instytutowi swoją życzliwość i troskę.
Wśród nich wymienić należy w szczególności dziekana opolskiego Joh.
Constatina Irvanczkiego (1681), miejscowych kanoników Paula Schidlowskiego (1697) i Martina Stephetiusa (1710), którzy testamentalnie powierzyli swoją bibliotekę tutejszemu kolegium jezuickiemu”84.
Nawet jeśli ofiarowanie biblioteki nie chciałoby się uznać za dowód
wdzięczności za przekazanie ołtarza czy ołtarzy parafii, w której kiedyś
przez trzynaście lat duszpasterzował ks. kanonik Szydłowski, to jednak
testamentowe zapisanie swego księgozbioru kolegium jezuickiemu świadczy o zażyłych jego relacjach ze wspólnotą jezuicką. Mógł ją przekazać
kolegiacie opolskiej, której był kanonikiem, mógł pozostawić w parafii
Groszowice, ale przekazał kolegium jezuickiemu. Chyba słusznie można w
tym dopatrywać się gestu wdzięczności i pośrednio argumentu za odegraniem przez kanonika Szydłowskiego roli w przekazaniu przez jezuitów
ołtarza czy ołtarzy ze swego pierwszego małego kościoła misyjnego parafii
wielowiejskiej.

4. „Wspaniałe średniowieczne dzieło sztuki”
Tak ks. Łysik określa obraz Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny, którego lekkomyślnie pozbył się kościół w Wielowsi.85 Z owym „lekkomyślnie”
można jednak dyskutować. To prawda, że w jakichś nieznanych bliżej okolicznościach użyto go jako oszalowania – osłony czy obudowy – schodów
na chór, że został w wielu miejscach poważnie uszkodzony, ale mimo
wszystko przetrwał w takiej czy innej funkcji, i to wiele stuleci, od 1420 do
czasu odkrycia jego walorów artystycznych być może w już w 1890 i jego
restauracji do 1926, i co najmniej do zakończenia II wojny światowej.
Poza tym warto zastanowić się nad jego historią. Jego powstanie datuje
się na 142086 i raczej należy przyjąć, że od samego początku był pomyślany
jako środkowa część tryptyku głównego ołtarza w pierwotnie gotyckim
wielowiejskim kościele parafialnym. Jeśli, zgodnie z zapisem w Kronice,
kościół wielowiejski został zbudowany około 1240, to ołtarz gotycki został
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w nim zainstalowany po mniej więcej 180 latach i znajdował się w nim do
1575, do czasu przejęcia go przez protestantów, a więc przez 155 lat.
W tym miejscu należy się zastanowić, co się stało w 1575 z obrazem
Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny, w czasie ogołocenia kościoła wielowiejskiego z wszystkich ozdób. Nasuwają się trzy możliwości. Pierwsza, że
obraz wprawdzie podzielił los pozostałych „ozdób” i został usunięty z kościoła, ale z jakiegoś powodu – niewykluczone, że z powodu jego wartości
artystycznych – został oszczędzony przez obrazoburców i znalazł schronienie w jakichś pomieszczeniach probostwa, np. w stodole, na strychu czy
nawet na samej plebanii. Druga, że po usunięciu go ze świątyni został ocalony przez miejscową ludność, przecież do niedawna katolicką i przywiązaną do swej świątyni i jej wyposażenia. Trudno pogodzić się z myślą, że
katolicy, którzy zostali zmuszeni do przyjęcia wiary protestanckiej, z dnia
na dzień stali się nagle wrogami Matki Bożej, patronki parafii i kościoła od
ponad trzystu lat, do której jeszcze tak niedawno zanosili modły. A ocalony, mógł być przechowywany w różnych miejscach do 1629, bo możliwości na wsi jest wiele. Trzecia, której też nie można wykluczyć, choć wydaje
się najmniej prawdopodobna, że obraz Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny
został zarekwirowany przez właściciela ziemskiego, hrabiego Jana Worffa,
który w 1575 wprowadził predykanta do kościoła wielowiejskiego. 87
Po odzyskaniu kościoła przez katolików w 1629 obraz ten wprawdzie
nie stał się ponownie elementem głównego ołtarza, ale był nadal przechowywany, i to w jakimś raczej eksponowanym miejscu, skoro był znany
Zimmermannowi, który przybył do wielowiejskiej szkoły w 1836, i prawdopodobnie był doceniany, skoro Zimmermann ocenia go jako jedyne wartościowe dzieło sztuki w kościele wielowiejskim. Tak mogło być do 1886,
roku śmierci Zimmermanna. Dopiero raczej po tej dacie ktoś z jakiegoś
powodu użył obrazu Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny jako oszalowania
schodów na chór. A zatem od 1629 do co najmniej 1886, a więc przez 257
lat, nie licząc lat protestanckich od 1575, był, mimo wszystkich okoliczności, raczej troskliwie przechowywany, skoro ocalał.
Paul Knötel w swoim, już wspomnianym na samych początku, artykule
o ołtarzu maryjnym z Wielowsi wprawdzie zaznacza, że obraz przedstawiający zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny trafił do Muzeum w ostatnim
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chwili przed jego zupełnym zniszczeniem, jakie groziło mu w niebezpiecznym miejscu, gdy użyto go jako oszalowania schodów prowadzących na
chór,88 ale nie wspomina o okolicznościach odkrycia tego osobliwego dzieła sztuki. Biorąc jednak pod uwagę przypuszczalną datę umieszczenia go
w niebezpiecznym miejscu, datę jego odkrycia oraz datę przekazania go do
Muzeum, można powiedzieć tyle, że działo się to w czasie, gdy proboszczami byli ks. Gans (– 1905), ks. Holletzek (1905–1926) i ks. Kuroczik
(1926–1949)89.
O proboszczach tych wspomina się również w Kronice. Z czasów proboszczowania ks. Emila Gansa zwraca uwagę rok 1888 – data podjęcia
przez niego odnowienia i częściowej przebudowy wnętrza probostwa. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że obraz Zaśnięcie Najświętszej Maryi
Panny po usunięciu go z kościoła, przechowywaniu go w takiej czy innej
formie przez pastora bądź, co wydaje się rozsądniejsze, przez mieszkańców
wsi, już w 1629 został przekazany katolickiemu proboszczowi i od tego
czasu był przechowywany na plebanii. 90 Zimmermann mógł go właśnie
oglądać, gdy z jakichś powodów bywał na plebanii. Był przecież i kierownikiem szkoły, i organistą, więc łączyły go z proboszczem co najmniej
zawodowe relacje. Wprawdzie w Kronice napisał, że z dzieł sztuki kościół
wielowiejski ma wartościowy obraz z XIV w. 91, co jednak nie przesądza
o miejscu jego przechowywania. Być może zatem w trakcie przebudowy
i nowego urządzania wnętrza probostwa przez proboszcza Gansa zdecydowano z jakiegoś powodu, np. rozmiarów obrazu, o usunięciu go z plebanii
i użyciu do oszalowania schodów na chór, co nie wyklucza, że użyto go do
tej funkcji także ze względu na jego walory artystyczne, bo w kruchcie
kościoła miał przesłonić i upiększyć schody na chór, choć wydaje się temu
przeczyć sposób potraktowania obrazu: wycinanie fragmentów, przybijanie
do schodów... Sytuacja ta nie zmieniła się, jak się wydaje, nawet po dostrzeżeniu około 1890 w obrazie użytym do oszalowania schodów średniowiecznego dzieła malarstwa tablicowego o wielkich walorach artystycznych. Wprawdzie Lutsch pisze, że neuerdings użyto obrazu jako
oszalowania, czyli „ostatnio”, „niedawno”, co można by interpretować, że
już odtąd nie używa się go tak, to jednak uwaga w Die Bau- und
Kunstdenkmäler nie pozostawia wątpliwości: „[Tablica Zaśnięcie Maryi
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z Wielowsi] jeszcze w 1926 przybita jako oszalowanie do schodów w wieży”92. Dopiero zatem w 1926 na polecenie organizatorów wystawy poświęconej śląskiej plastyce kościelnej średniowiecza dzieło to znalazło się we
Wrocławiu, gdzie poddano je zabiegom konserwatorskim. 93 Stało się to
zapewne już za proboszczowania ks. Kuroczika. Następcę ks. Gansa, który
złożył rezygnację z probostwa i 1 sierpnia 1905 przeszedł na emeryturę,
udając się do klasztoru braci miłosiernych we Wrocławiu, ks. Holletzka
przeniesiono do Chróściny, pow. Opole, 28 stycznia 1926, a na jego miejsce w tym samym dniu przyszedł ks. Kuroczik, kuratus z Chróściny.
Z ustaleń tych wynika, że obraz Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny
pełnił funkcję oszalowania schodów na chór i do dzwonnicy w kruchcie
kościoła wielowiejskiego ponad 36 lat – długo94.

5. Świadek rozwoju przedstawień zaśnięcia Najświętszej Maryi
Panny95
W sposobie przedstawiania zaśnięcia Maryi Panny w sztuce średniowiecznej można wyróżnić dwa typy.96
Starszy typ ukazuje Dziewicę jako
martwą, leżącą na łożu, które ustawione
jest równolegle do oglądających obraz.
U Jej głowy i nóg zgromadzeni są apostołowie, którzy zgodnie z legendą w cudowny sposób zostali sprowadzeni do
Jerozolimy, aby na życzenie Maryi byli
12. Tympanon z XIII w. z opactwa
ołbińskiego,
przedstawiający zaśnięcie
obecni przy Jej śmierci i na Jej pogrzeNMP
bie. Za Maryją albo nad Jej miejscem
spoczynku stoi albo unosi się Chrystus z duszą Maryi pod postacią dziecka
(zdj. 12).97 W dalszym rozwoju tego typu apostołowie stoją w grupie za
łożem.
Od tego typu bardzo różni się młodszy sposób przedstawienia tej sceny.
Przykładem tego typu jest centralna scena ołtarza głównego Wita Stwosza
(zdj. 13).
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13. Środkowa część głównego
ołtarza w kościele mariackim
w Krakowie

14. Fragment tryptyku fromborskiego
(Pałac Biskupi)

W tym typie Maryja, umierając, klęczy wśród zebranych wokół Niej apostołów, z których niektórzy spoglądają w górę, gdzie Chrystus z duszą Maryi unosi
się do nieba.
Oczywiście, między tymi odmiennymi sposobami przedstawiania zaśnięcia
Najświętszej Maryi Panny wykształciły
się typy pośrednie, które pozwalają śledzić rozwój przedstawiania tej sceny. Do
tego rodzaju form pośrednich należy
właśnie również wielowiejski obraz Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny.
Zanim jednak przejdziemy do bliższego omówienia go, przyjrzyjmy się
innemu, nieco starszemu, obrazowi w ołtarzu biskupiego zamku we Fromborku
(zdj. 14).98 Stojące w poprzek łoże, ciasno stłoczeni za nim apostołowie, nad
którymi unosi się typowa postać Chrystusa, są świadkami jeszcze głównych
elementów dawniejszego sposobu przedstawiania zaśnięcia Maryi. Ale łoże jest
puste, a Dziewica klęczy zupełnie sama
przed nim na klęczniku.99
Co doprowadziło do tej zmiany, nie
jest jeszcze zupełnie jasne. Wiele wyjaśnień, jakie przedstawiono ze strony
teologicznej, wydaje się dyskusyjnych.
Raczej powinno się wskazać, że Matka
Chrystusa, który umarł na krzyżu, nie
chciała umierać na wygodnym łożu.
Oprócz tego pewną rolę mogły odegrać
również przekonania ludowe, mianowi- 34 -
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cie że można ułatwić człowiekowi odejście z tego świata, gdy wyciągnie
się mu poduszkę spod głowy albo całkowicie wyniesie się go z łoża.100
Na wielowiejskim obrazie (zdj. 15) zachowany jest porządek taki, jak na obrazie
fromborskim. Jak tu, tak i tam Piotr jako
pierwszy papież wyróżniony jest papieską
koroną. Ale dwaj apostołowie znajdują się
tuż obok Dziewicy, z przodu – jeden klęczy i czyta modlitwy za zmarłych, drugi,
Jan, wspiera Umierającą i właściwie tym
gestem nadaje dopiero sens przedstawionemu wydarzeniu. W późniejszym typie
przedstawiania tej sceny reszta apostołów
też podejdzie do przodu, przede wszystkim Piotr, którego jako przewodniczącego
ceremonii wyróżnia trzymane kropidło 15. Obraz Zaśnięcie NMP z wielo(jak na fromborskim obrazie), łoże zaś wiejskiego tryptyku, po restauracji
zostanie albo przesunięte do tyłu, albo całkowicie zniknie za tłoczącymi się
apostołami, jak na wspomnianym dziele Wita Stwosza i jego szkoły.
Nowack daje bardziej poetycki opis wielowiejskiego obrazu Zaśnięcie
Najświętszej Maryi Panny. 101 Maryja, podtrzymywana przez św. Jana, klęczy ze złożonymi dłońmi i prawie już zamkniętymi oczami przed łożem.
Wokół apostołowie, najpierw Piotr, trzymający jako przewodniczący ceremonii kropidło i rozpoznawalny po tiarze jako papież, następnie apostoł
klęczący przed Umierającą i przed otwartą książeczką, dwaj apostołowie
z płonącymi świecami. Dwaj aniołowie unoszący się w powietrzu przypatrują się odejściu do domu swojej Królowej. W górze wśród obłoków, nad
tęczą ukazuje się Chrystus z duszą Maryi. (Na biało ubrane dziecko z koroną i nimbem.) Twarze apostołów  –ؘczterech z wielką aureolą z czarną obwódką – o charakterystycznych, zindywidualizowanych, rysach, wytwornie
wystylizowanych, zdradzają głębokie wzruszenie. W rysach Maryi żadnego
cierpienia, przerażenia, raczej odbicie błogosławionego, wiecznego pokoju.
Odnosi się wrażenie, jakby z książki o Maryi autorstwa Meschlera czytało
się rozdział o błogosławionym Jej odejściu: „Jak kwiat otwiera się w sło- 35 -
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necznym cieple i później, umierając, skłania się ku ziemi, jak szlachetny,
dojrzały owoc, poruszony łagodnym porannym powiewem, bezgłośnie
odrywa się od drzewa i usuwa w kwiecisty kobierzec, jak wyborne kadzidło, uwolnione przez żar węgli, unosi się jako miła woń do nieba i się rozwiewa, tak łagodnie i spokojnie odleciała dusza Matki Bożej z Jej rozmodlonych warg do błogosławionych wyżyn nieba”102.
Oczywiście najpełniejszy opis zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
znajdujemy w Złotej legendzie Jakuba de Voragine’a, stanowiący, jak
wspomniano, podstawę wszystkich pozostałych wersji i dzieł sztuki. 103
Niezależnie od pozycji, jaką wielowiejski obraz Zaśnięcie Najświętszej
Maryi Panny zajmuje w historii sztuki średniowiecznej, autorzy wielu publikacji o malarstwie tablicowym zwracają uwagę na jego walory artystyczne i relacje, jakie zachodzą między nim a innymi dziełami tego okresu.
Na temat techniki malowidła wypowiedział się zapewne jako pierwszy
Erich Wiese, były dyrektor Museum der
bildenden Künste: „Typ przedstawienia
wyraźnie wschodnioniemiecki104. Stylistycznie nie jest łatwo przyporządkować
tę wspaniałą tablicę. Skłonność do pełniejszych (krągłych) twarzy (niż na tryptyku w Ottau [zdj. 16]105 i niektóre techniczne właściwości, jak jasny kolor wło16. Tryptyk w Ottau
sów, mogą przypominać dzieła austriackie, ale cechy charakterystyczne, jak te
wspomniane, mogą właśnie mieć swoje
źródło w dziełach czeskich. Przywołać
należy dzieła z Raigern [zdj. 17]106 oraz
z Brünn107. Również wielowiejski obraz
jest raczej bliższy takim tablicom, jak
wrocławskiej tzw. Madonny Przecława
[zdj. 18]108, aniżeli dziełom austriackim,
17. Ołtarz Męki Pańskiej
które najczęściej należy datować późz Raigern (Rajhrad)
niej”109.
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Ernst Königer również utrzymuje, że ze
względu na kompozycję obraz prezentuje typ
szczególnie rozpowszechniony na terenach
wschodnioniemieckich. Ze względu zaś na
nadmiernie wysmukłe postacie, linie szat oraz
wstęgi (filakterie) malowidło należy zaliczyć do
tzw. trzeciego stopnia czesko-śląskiego malarstwa, które było reprezentowane w Czechach
przez Mistrza Ołtarza z Trzeboni (Wittingauer
Meister albo Meister von Wittingau), na Śląsku
zaś przede wszystkim przez Epitafium Barbary
Polani110 i obraz ukrzyżowania z kościoła św.
Idziego we Wrocławiu111. Należy przy tym
zaznaczyć, że żadne późniejsze dzieło z zakresu
malarstwa tablicowego nie dorównuje temu
dziełu jakością.112
Wielowiejski obraz Zaśnięcie Najświętszej
Maryi Panny, śląsko-czeskie dzieło pokrewne
ołtarzowi szafiastemu z Ruska (Rusko) w pow.
świdnickim (zdj. 20)113, może uchodzić na całym terenie wschodnioniemieckim za najwartościowszy wielopostaciowy obraz około 1415.
Zarówno kolorystyka, rysunek i prowadzenie
linii o niezwykłym mistrzostwie, jak i dziecięca
bojaźń wyrażająca się w postawie Umierającej
i wyraz przymkniętych powiek nie mają równych sobie w malarskie tablicowym. Wprawdzie obraz w Szałszy (Kressengrund), Maryja
w gronie apostołów (około 1460) (zdj. 21), nie
dorównuje wielowiejskiemu obrazowi jakością,
ale rozpoznawalny jest w nim odblask Mistrza
wrocławskiego ołtarza św. Barbary (zdj. 22),
który pozwala przyporządkować go do szeregu
obrazów maryjnych albo do obrazu męczeń- 37 -
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21. Maryja w gronie apostołów

22. Ołtarz św. Barbary, poliptyk

23. Scena zaśnięcia NMP
z tryptyku w Ptaszkowej.

stwa św. Sebastiana we wrocławskim kościele św. Barbary.114
Do wielowiejskiego obrazu Zaśnięcie
Najświętszej Maryi Panny odnosi się też
Michał Walicki, omawiając ołtarz z Ptaszkowa, pochodzący z lat 30. XV w., i zwracając uwagę na ikonograficzne i kompozycyjne cechy przedstawionych na nim scen
z męki Chrystusa i z życia Maryi. Obraz
Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny z Ptaszkowej (zdj. 23), wykazujący wyraźne odniesienia do malarstwa czeskiego, sytuuje
w kontekście takich przedstawień tej sceny,
jak w ołtarzu z Roudnik i Hluboka w Czechach oraz w Wielowsi na Śląsku.115
Wielowiejski obraz Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny przywołuje Walicki także
w kontekście omawiania ołtarza z Sienna,
stanowiącego pomost łączący malarstwo
zachodniej Małopolski ze szczytowym dziełem Kujaw, jakim jest obraz „Zaśnięcia
Matki Boskiej” w Muzeum Diecezjalnym
we Włocławku, którego kompozycja sceny
jest pochodną typu ustalonego w malarstwie
około 1420, czego przykładem jest ołtarz
z Ptaszkowej oraz grupa śląskich obrazów,
m.in. Długawieś.116
Odniesienie do wielowiejskiego obrazu
Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny pojawia się w dziele Walickiego nadto w kontekście polemiki, czy epitafium Wierzbięty
z Branic jest przykładem tzw. pierwszego
stylu krakowskiego (Walicki) czy dziełem
tzw. Mistrza „Zaśnięcia” z Długiej Wsi
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(Langendorf), działającego na Śląsku, zarzucając tendencyjność Behrensowi, który utrzymywał, że przez cały XV w. element śląski pozostawał zasadniczym elementem malarstwa tablicowego głównie w Krakowie i południowej Polsce. 117
Przytoczone wyżej przykłady tekstów, podkreślających rangę wielowiejskiego arcydzieła średniowiecznego malarstwa tablicowego, wymagałyby oczywiście osobnego, bardziej szczegółowego i wnikliwszego omówienia przez historyka sztuki. W tym opracowaniu musi wystarczyć samo
określenie jedynie środowiska artystycznego, w którym wielowiejski obraz
zajmuje wyjątkowe miejsce, i odesłanie do literatury, chociażby tej cytowanej w niniejszym opracowaniu, w której szczegółowo omawia się przywołane przykłady średniowiecznej kościelnej sztuki tablicowej.

6. Skrzydła wielowiejskiego tryptyku
Wielowiejski obraz Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny stanowił kiedyś środkową część tryptyku. Jeśli ona była skazana prawie na zniszczenie,
to można było obawiać się, że jego skrzydła już chyba dawno temu przepadły na zawsze. A jednak jedno się zachowało. W 1933 były dyrektor Schlesisches Museum der Bildenden Künste we Wrocławiu, Erich Wiese, pozyskał u handlarza dziełami sztuki jedno skrzydło ołtarzowe, ponieważ
rozpoznał w nim jeden z obrazów wielowiejskiego tryptyku, mianowicie na
podstawie przesłanek stylistycznych, a także dlatego, że rozmiarem odpowiadało środkowemu obrazowi.
Przesłanki te można jeszcze uzupełnić. Najpierw należy zwrócić uwagę
na wstęgi z napisami, wyrażającymi wypowiedzi przedstawionych postaci. 118 Charakterystyczne jest, że wychodzą one z ust albo z rąk poszczególnych postaci, skręcając się na początku i na końcu. Podobny jest też kształt
liter i ornamenty wypełniające wolne miejsca na wstęgach.
Na wstędze, która wychodzi z ust Chrystusa do Maryi, czytamy: „Veni
electa mea et ponam in te tronum meum”. A Maryja odpowiada: „Paratum
cor meum, deus, paratum cor meum”.119 Słowa te pochodzą ze zbioru legend, znanego jako Złota legenda arcybiskupa Genui Jakuba de Voragi- 39 -

Zapomniani w rodzinnej Wielowsi

ne’a. Jest pewne, że zostały one podsunięte autorowi obrazu przez jakiegoś
duchownego, a nie wybrane przez artystę, który z pewnością nie znał łaciny, na co może wskazywać błąd, jaki znalazł się w tym tekście: zamiast „te
in” jest „in te” ([posadzę] Ciebie na [tronie moim], a nie [ustawię] w Tobie
[tron mój])120.
Również to, co zostało przedstawione na
skrzydle tryptyku, i słowa, które wypowiadają poszczególne osoby, wskazują, że zostało wybrane przez może tego samego
duchownego. Wynika to z wyboru górnego
i dolnego przedstawienia, który zakłada
znajomość Złotej legendy. Poszczególne
obrazy na skrzydłach ołtarzowych zwykle
stanowią pewną jedność dzięki temu, że ich
przedmiotem są sceny wzięte z dziejów albo
legendy jakiejś osoby. Wydaje się, że przypadek ten nie ma tu zastosowania, ponieważ tematem górnego obrazu jest uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok (Łk
8,40nn.; Mt 9,18nn.; Mk 5,21nn.), natomiast środkowy obraz przedstawia Chrystusa jako gościa w domu Marty (Łk 10,38nn.).
Więź między tymi dwoma obrazami staje
się jednak od razu czytelna, gdy z legendy
o Marii Magdalenie, zawartej w Złotej legendzie, dowiadujemy się, że kobieta cier24. Zachowane prawe skrzydło
z wielowiejskiego tryptyku, przed- piąca na krwotok miała być jej siostrą Marstawiające ewangeliczne i legentą. A zatem Złota legenda jest źródłem
darne sceny z życia św. Marty
doboru materiału ilustracyjnego zarówno
w tym przypadku, jak i w scenie zaśnięcia Maryi. Jest także źródłem dolnego obrazu, który, jak jeszcze zobaczymy, przedstawia pewne zdarzenie,
wywodzące się z całkowicie baśniowej legendy o św. Marcie. Z tego
wszystkiego wynika, że wszystkie trzy obrazy na odnalezionym skrzydle
wielowiejskiego tryptyku łączy postać św. Marty i głoszą jej chwałę. Tym
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samym jednak skrzydło wielowiejskie należy do wyjątku w ikonografii,
ponieważ, abstrahując od starszych prac, w najnowszym dziele Künstlego
o ikonografii świętych121 nie znalazły się w ogóle żadne obrazy z życia tej,
zresztą i tak nieczęsto przedstawianej, Świętej, a uzdrowienie kobiety chorującej na krwotok, ale bez odniesienia do Marty, pojawia się sporadycznie
tylko w starszej sztuce średniowiecznej.
W wymienionych miejscach Ewangelii to wydarzenie, uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok, pozostaje w najściślejszym czasowym związku
ze wskrzeszeniem córki Jaira, przełożonego synagogi. Jair, jako żydowski
kapłan, rozpoznawalny zgodnie ze średniowieczną praktyką dzięki mitrze
biskupiej, płacząc, chwyta za ramię Chrystusa, aby prosić Go o ocalenie
swej umierającej córki, ale już z prawej strony zbliżają się z jego domu
posłańcy z wiadomością o jej śmierci. Klęcząca z przodu kobieta to Maria
Magdalena, która głęboko poruszona uzdrowieniem swej siostry, oddaje
cześć boskiej mocy Chrystusa.
Choć obraz ten i tak już przepełnia moc życia, to nadto jego wymowa
zostaje spotęgowana dzięki słowom zapisanym na wstęgach. Jak inskrypcje
na dzwonach i przedmiotach kultu itp. tylko rzadko się czytało czy czyta,
tak było z pewnością też w przypadku wielowiejskiego ołtarza, co jednak
duchownemu autorowi ich doboru nie przeszkadzało, żeby dzięki nim
stworzyć rodzaj dramatycznej poezji, którą, niekoniecznie szczęśliwie i udanie, ujął częściowo w formie heksametru. Tak więc zachowane skrzydło
ołtarzowe z wielowiejskiego tryptyku jest nie tylko artystycznym, lecz
także dramatycznym pomnikiem literatury owych czasów.
Piotr: Turba te premit, quis modo te
tetigit

Piotr: Rzesze ściskają cię, [a ty mówisz:] kto się mnie dotknął.

Chrystus: Quis exivit, quis modo me
tetigit

Chrystus: Ktoś wyszedł [moc wyszła
ze mnie], dotknął się mnie ktoś.

Marta: Salva sic ero, vestis manu quia
tango

Marta: Będę zdrowa, bylebym tylko
dotknęła się szaty jego.

Maria Magdalena: Non affuit medicus,
sed divina tua virtus

Maria Magdalena: Nie lekarz pomógł,
ale twoja boska moc.
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Jair: Fillia utique moritur, sed hec sanabitur a te

Jair: Córka właśnie umiera, ale ta
została przez ciebie uzdrowiona.

Posłańcy: Mors illam stravit, virtus
quanta reparabit

Posłańcy: Śmierć ją zabrała, jaka moc
ją wskrzesi.

Christus: Noscis eam vivere, tu si potes
credere

Chrystus: Nie wiesz, że żyje, jeśli możesz uwierzyć. 122

Środkowy obraz, Chrystus w domu pracowitej Marty, przedstawia epizod dokładnie opisany przez św. Łukasza (Łk 10,38nn.). Marta przyjęła
Jezusa w swoim domu. Uwijając się wokół rozmaitych posług, by ugościć
Go, podczas gdy jej siostra Maria, usiadłszy u Jego nóg, przysłuchiwała się
Mu, stanęła przed Nim i zwróciła do Niego ze słowami pełnymi wyrzutu.
Marta mówi: Cur... una tanto sic servio
sola – dic ut Maria michi fiat socia.
Chrystus odpowiada na to: Quid agis o
Martha satis si fecis(feceris)ed – Sic
sine Mariam namque tenet reliquum

Marta: Dlaczego... więc sama tylko usługuję. Powiedz, żeby Maria mi
pomogła.
Chrystus: „Cóż robisz, o Marto, skoro
już dosyć zrobiłaś, zostaw więc Marię,
bo do niej należy reszta [obrała najlepszą cząstkę]. 123

Obraz dolny zachował się tylko we fragmencie, mianowicie tylko jego
górna część, być może dlatego, że skrzydło to po pomalowaniu jego odwrotnej strony (rewersu) użyto jako antepedium do węższej mensy. Według Złotej legendy w południowej Francji, do której Marta miała przybyć
ze swoim rodzeństwem, żył w lesie między Arles i Avignon smok, półzwierzę, półryba, grubszy od wołu, a dłuższy od konia. Miał zęby ostre
jak miecze, rogi, a jego głowę z dwóch stron chroniły tarcze. Smok leżał
w rzece i zabijał wszystkich, którzy chcieli się przeprawić, a okręty zatapiał. Na prośbę miejscowej ludności Marta poszła poszukać smoka i znalazła go w lesie. Pokropiła go wodą święconą, pokazała mu krzyż, a smok
natychmiast stał się potulny jak baranek. Wtedy Marta związała go swoim
paskiem, a ludność zabiła włóczniami i kijami.124
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Z wyjątkiem krzyża obraz ten zgadza się z opisem autora tej legendy tak
dokładnie, że można przyjąć, iż zleceniodawcą tego skrzydła jest ten sam
duchowny co obrazu Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny, a tym samym –
że i artysta-wykonawca jednego i drugiego jest ten sam.
Chociaż nawet drugie skrzydło wielowiejskiego tryptyku zapewne na
zawsze zostało utracone, to jednak z dużą dozą pewności można domyślać
się, co przedstawiały jego obrazy, a mianowicie trzy znaczące wydarzenia
z życia siostry Marty, Marii Magdaleny: namaszczenie przez nią Chrystusa
(Łk 7,36-48), jej spotkanie ze zmartwychwstałym Zbawicielem (J 20,11-18;
noli me tangere – „nie zatrzymuj Mnie”; dosłownie: „nie dotykaj Mnie”)
i jej uniesienie w powietrze przez aniołów (siedem razy za dnia), o czym
dowiadujemy się z legendy znanej w południowej Francji.125 Zapewne w tym
obrazie legendarnego epizodu z życia Marii Magdaleny, jak w dolnej kwaterze prawego skrzydła, nie było też żadnej filakterii, to ich obecność na
pozostałych jest wyrazistym świadectwem pełnego paralelizmu i artystycznej spójności wielowiejskiego tryptyku.

7. Tryptyk Mistrza z Wielowsi
Chociaż nie zachował się cały tryptyk, który kiedyś był nastawą gotyckiego głównego ołtarza w kościele wielowiejskim, to jednak na podstawie
ocalałych przed całkowitym zniszczeniem jego środkowej części i prawego
skrzydła można podjąć się próby odtworzenia jego wyglądu.
Środkowa część tryptyku, zwana
także tablicą środkową czy centralnym
obrazem, do czasów II wojny światowej
była przechowywana w Muzeum. Nowack w swoim przewodniku podaje
dokładne miejsce, gdzie była wystawiona: Na parterze, w Sali 1, jako eksponat 24. Holztafelbild Mariä Tod (obraz tablicowy Zaśnięcie Najświętszej
25. Plan Muzeum,
Maryi Panny na drewnie).
parter
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Z dokumentacji eksponatów Muzeum zachowało się m.in. zdjęcie wielowiejskiej tablicy Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny (zdj. 26).126 Według podanych na nim wymiarów obraz środkowy miał 182 cm wysokości i 138 cm szerokości, ale podaje się też inne wymiary: 1,79 m wysokości
i 1,33 m szerokości.

27. Zdjęcie odrestaurowanego
obrazu Zaśnięcie NMP

26. Slajd wielowiejskiego obrazu
Zaśnięcie NMP

Wymiary te podaje się bez ramy, która zaginęła. Nowa rama została wykonana na wzór ramy ołtarza Zaśnięcia Maryi w Świdnicy (zdj. 27).127
Jeśli chodzi o zachowane skrzydło tryptyku wielowiejskiego, to ma ono
165,6 cm wysokości i 77,4 cm szerokości, przy czym należy pamiętać, że
dolna kwatera została przycięta.128
Mając na względzie rozmiary zachowanego skrzydła i zakładając, że jego górna kwatera odpowiada pod względem wielkości kwaterze dolnej,
można wyliczyć wysokość całego skrzydła, która wynosi, dopuszczając
jakiś margines błędu, 200 cm, i podjąć próbę rekonstrukcji całego wielowiejskiego tryptyku.
Jeśli do wysokości skrzydła powiększy się środkową część tryptyku z ramą i doda lewo skrzydło, uzyskuje się właściwe rozmiary tryptyku o wysokości 200 cm i szerokości 310 cm, przy czym należałoby jeszcze uwzględnić miejsce na zawiasy. Poza tym tryptyk zapewne miał odpowiednią
predellę oraz być może jakieś ozdobne zwieńczenie środkowej części, jak
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w tryptyku świdnickim. Cały ołtarz, biorąc pod uwagę stipes129, mensę,
predellę, nastawę i zwieńczenie, mógł mieć około 320 cm wysokości.
Natomiast sam obraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny mierzył
246 cm wysokości. W świetle tych liczb zrozumiałą staje się uwaga
Chrząszcza o usunięciu około 1679 sklepienia w prezbiterium wielowiejskiego kościoła zapewne w celu wstawienia do niego ołtarza z pierwszego
kościoła opolskich jezuitów.
Wprawdzie lewe skrzydło zaginęło, ale na podstawie omówionego wyżej artykułu Knötla, sugerującego, jakie sceny z życia Marii Magdaleny
mogły zostać przedstawione w poszczególnych kwaterach, uzupełniono je
fragmentem obrazu Maria namaszcza Jezusa anonimowego autora z około
1503130, fragmentem fresku Fra Angelica Noli me tangere z 1438131 oraz
fragmentem ilustracji z Nuremberg Chronicle z 1491132.
Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy wielowiejski tryptyk mógłby
przedstawiać się następująco:

28. Rekonstrukcja gotyckiego ołtarza Zaśnięcie Najświętszej
Maryi Panny w kościele parafialnym w Wielowsi
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8. Czy wielowiejski tryptyk ocalał w zawierusze wojennej?
Z wielowiejskiego tryptyku zachowały się środkowy obraz Zaśnięcie
Najświętszej Maryi Panny i prawe skrzydło. Tryptyk powstał na początku
XV w. Z wielowiejskiej świątyni został zapewne usunięty w 1575, gdy
przejęli ją protestanci. W 1629, gdy świątynia została zwrócona katolikom,
nie znalazł już w niej miejsca jako nastawa głównego ołtarza. Był jednak
przechowywany i doceniany ze względu na swe wartości artystyczne.
Krótko przed 1890 został użyty jako oszalowanie prowadzących na chór
schodów w kruchcie. Przed 1894 odnotowano go w dziele Lutscha jako
wartościowy zabytek sztuki gotyckiej. W 1926 został sprowadzony do
Wrocławia w związku z organizowaną wystawą śląskiej plastyki kościelnej
średniowieczna i poddany zabiegom konserwatorskim. Po zakończeniu
konserwacji znalazł się w Muzeum.
W czasach wojny wraz z wieloma zabytkami został zabezpieczony w Henrykowie, dokąd przewiozła je Firma Kanuera w 35 skrzyniach. Zbiory
ubezpieczono na 100 tysięcy marek, a opiekę nad nimi przejął dziekan
Wojciech Rotter. Z tych 35 skrzyń przedmiotów muzealnych w 1945 do
Krakowa przewieziono 10, a do Muzeum 16, natomiast nie udało się ustalić
dokąd trafiło 9. Do Muzeum nie powróciło z wywiezionych rzeczy około
100 przedmiotów (obrazów, figur, ołtarzy), część przedmiotów dostała się
w niepowołane ręce, inne uległy zniszczeniu lub rozproszeniu. Zginęło
wówczas m.in. kilka średniowiecznych tryptyków i rzeźb. Po wojnie część
zbiorów trafiła do Krakowa i Warszawy. W sytuacji powojennych zawirowań w zabezpieczaniu i odzyskiwaniu przez Muzeum przedmiotów muzealnych administracja apostolska we Wrocławiu wystosowała odpowiednie
pismo do władz państwowych i otrzymała 21 listopada 1946 zapewnienie,
że „rzeczy będące własnością kościelną, będą mogły w zasadzie wrócić na
miejsce pierwotne”. Zgodnie z tą zapowiedzią Muzeum otrzymało swoje
zabytki, aczkolwiek nie wszystkie; zwłaszcza tryptyki średniowieczne zatrzymano w Warszawie. Przed wyjazdem ks. Kurta Engelberta, dyrektora
Archiwum, Muzeum i Bibliotek Kapitulnej, do Niemiec poprzestano na
sumarycznym zdaniu i odbiorze. Inwentaryzację zbiorów rozpoczęli dopiero w 1946 ks. Wincenty Urban i dr Otto Haucke, później prowadził ją też
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dr Włodzimierz Lenkiewicz. Pełną inwentaryzacją zakończył w roku 1970
ks. bp. Urban przy pomocy sióstr elżbietanek. 133
W katalogu zbiorów Muzeum z 1973, sporządzonym przez ks. bp.
Urbana, nie wymienia się jednak obrazu Zaśnięcie Najświętszej Maryi
Panny z Wielowsi. Nie wymienia go też Jakub Kostowski w opracowaniu
wstępnego katalogu śląskich zabytków sztuki epoki gotyku w zbiorach
polskich znajdujących się poza regionem śląskim, opublikowanym
11.05.2022 w wyborcza.pl, Ważniejsze dzieła śląskiej sztuki gotyckiej przechowywane obecnie na terenie Polski (poza Śląskiem).
Nie wymienia się go również w Katalogu strat wojennych, choć odnotowane zostały w nim jako zaginione i nieodzyskane omawiany wyżej
fromborski obraz Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny i środkowa część
tryptyku Legenda św. Jadwigi. Katalog ten poprzedza jednak informacja:
„Baza strat wojennych MKiDN [Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego] nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r.
Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie”.
Mając na uwadze wszystkie te jedynie ogólnie wspomniane okoliczności dziejów muzealnych zasobów dzieł sztuki w czasach wojny, w tym
szczególnie nas interesujących ich zasobów w Muzeum, zasadne wydaje
się pytanie: Czy wielowiejski obraz Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny
ocalał w zawierusze wojennej?
Odpowiedź na szczęście brzmi: Tak! Obecnie jednak nie jest wystawiany w Muzeum, które jest w remoncie. Część jego eksponatów na czas remontu przechowywana jest w magazynach, czekając na przeprowadzkę do
nowo zaaranżowanych wnętrz, a część znajduje się na wystawach czasowych w innych placówkach muzealnych. Obraz Zaśnięcie Najświętszej
Maryi Panny z Wielowsi aktualnie znajduje się na wystawie czasowej
w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie, gdzie będzie można go oglądać do końca roku 2022. Głogowska wystawa „Splendor śląskiej
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sztuki sakralnej XIV–XVI wieku ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego
we Wrocławiu” była możliwa dzięki wcześniejszej realizacji przez Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu ekspozycji zatytułowanej „Wokół sacrum. Fascynująca sztuka śląska XIV–XVI wieku”, na której był też wystawiony środkowy obraz wielowiejskiego tryptyku. Nie wiadomo, na ilu
jeszcze okolicznościowych wystawach w różnych placówkach muzealnych
będzie można podziwiać to arcydzieło średniowiecznego malarstwa tablicowego, ale zapewne w końcu znajdzie miejsce w odnowionym Muzeum,
do którego trafiło po swych burzliwych pięćsetletnich dziejach, by tu odzyskać pierwotny blask.
Interesującym, kolejnym, tematem mogłoby być prześledzenie powojennych dziejów wielowiejskiego tryptyku czesko-śląskiego Mistrza. Być
może pozwoliłoby ono odpowiedzieć chociażby na pozornie proste pytanie,
dlaczego w szczegółowym wykazie dzieł w Muzeum, sporządzonym przez
ks. bp. Urbana, nie został odnotowany obraz Zaśnięcie Najświętszej Maryi
Panny z wielowiejskiego tryptyku.

Uwagi końcowe
Próba odtworzenia dziejów obrazu Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny
obarczona jest wieloma niewiadomymi, które starano się uzupełnić mniej
lub bardziej zasadnymi przypuszczeniami, opartymi często na szczątkowych informacjach i niepewnych poszlakach. Niewiadome mogą zostać
jedynie rozstrzygnięte w świetle nowych danych, które być może czekają
w archiwach na odkrycie przez pasjonatów dziejów małych ojczyzn i ich
bogactwa kulturowego.
Autor ma świadomość jedynie próby naszkicowania pewnych, choć
może nawet istotnych, wątków dziejów wielowiejskiego obrazu Zaśnięcie
Najświętszej Maryi Panny, ale i nadzieję, że ta tylko zarysowana jego historia zachęci innych do pogłębienia jej z wiarą odkrycia dotąd nieujawnionych faktów.
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Przypisy
Nazywa się go też Śląskim Mistrzem Marii czy Mistrzem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny z Wielowsi i uważa za twórcę Tryptyku św. Jadwigi albo łączy
się go z jego warsztatem (J. Kostowski, Das Breslauer Triptychon der Hedwigslegende. Herkunft und Ikonographie, w: Grunewald E., Gussone N. (Hg.), Das Bild
der Heiligen Hedwig in Mittelalter und Neuzeit, Oldenburg 1996, S. 159-182
(Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte. Bd. 7).
Przy okazji należy na samym początku tego opracowania zaznaczyć, choć będzie o tym mowa jeszcze później, że łączenie Tryptyku Zaśnięcia NMP z Wielowsi
z miejscowością Długa Wieś czy Długawieś (Langendorf), a tym samym z województwem dolnośląskim czy wielkopolskim (tak w Muzeum Narodowym w Warszawie) jest błędne i zapewne wynika z dosłownego tłumaczenia nazwy Langendorf i ogólnie wskazanej lokalizacji tej miejscowości – na Śląsku (np. w dziełach
M. Walickiego). W świetle cytowanych dalej prac Lutscha, Braunego i Wiesego,
Klossa, Rodego, Stepfa i Eberlego, Knötla czy Nowacka jednoznacznie wynika, że
chodzi o Wielowieś w pow. gliwickim (Langendorf, Kreis Tost-Gleiwitz).
1

Na użytek tego opracowania kilka objaśnień związanych z budową ołtarza.
Zasadniczą częścią ołtarza jest mensa (łac., „stół”), czyli monolityczna płyta z piaskowca lub marmuru, w której znajduje się kwadratowe wycięcie, zwane sepul cr um (łac., „grób”), na relikwie męczenników. Mensa spoczywa na podstawie, którą mogą stanowić podpory, słupy, kolumny, zwane też st i pes (gr., „pień
drzewa, słup, drzewo”) bądź blok kamienny czy ceglany, bądź skrzynia, często
o kształcie sarkofagu lub bloku. Podstawę, zwykle tylko jej przednią część, przesłania an t epedi um (łac. ante pedes – „przed stopami”). Nad mensą wznosi się
n a sta wa oł t a r z owa (łac. retabulum), czyli dekoracja ołtarza we wnętrzu kościoła w formie malowidła, płaskorzeźby lub rzeźby; może ona być umieszczona bezpośrednio na mensie bądź w pewnej odległości za mensą na specjalnej podbudowie. Dla gotyku charakterystyczny był oł t a r z sz a fi a st y, początkowo w formie
t r ypt yku (3 części: tablica środkowa, dwa skrzydła), później pen t a pt yku (5
części: tablica środkowa, cztery skrzydła). Nastawa w nich łączyła się z mensą
najczęściej za pośrednictwem pr edel l i (wł.), także gra dus (łac.), czyli niskiej
2
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ścianki, zwykle nieco krótszej od mensy i zdobionej malowidłem albo płaskorzeźbą. Szafa ołtarzowa miała zamykające ją, podzielone zwykle na kwa t er y, ruchome części boczne – skr z ydł a , których stronę frontową przy otwarciu nazywa się
a wer sem lub stroną wewnętrzną, a stronę tylną r ewer se m lub stroną zewnętrzną. Ponad retabulum znajdowało się ozdobne z wi eń cz en i e, także w formie gl or i i promienistej, jak w monstrancji. W renesansie najpopularniejszy stał się ołtarz
przyścienny o nastawie z obrazem lub rzeźbą w polu środkowym i mogącej mieć
kilka kondygnacji zakończonych bel k owa n i em . Natomiast w baroku ołtarz cechował się nadto bardzo bogatą dekoracją rzeźbiarską. Por. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. 4, Warszawa 2003 (pdf; odpowiednie hasła); Ettensperger,
W służbie ołtarza. Podręcznik dla ministrantów wraz z dodatkami „Służba ceremoniarza” i „Służba Boża w Wielkim Tygodniu”, przełożył i uzupełnił ks. Teodor
Nogala, Poznań 1948, s. 48n.; Ks. Dr. Alojzy Jougan em. prof. U.J.K., Słownik
kościelny łacińsko-polski. Wedle tekstu kilku słowników, a przeważnie dra Alberta
Sleumera spolszczył, ułożył i uzupełnił..., wyd. 2, Michalineum 1948 (dalej – Jougan, 1948); Ks. Alojzy Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, WAW, Warszawa 1992 (dalej – Jougan, 1992); Ks. Dr. Jougan, Liturgika katolicka, czyli Wykład obrzędów Kościoła katolickiego dla szkół średnich, seminariów
nauczycielskich i szkół wydziałowych, wyd. 2, zaopatrzone 80 illustracyami w tekście, Lwów 1899, s. 19-27; także odpowiednie hasła w Wikipedii.
S. Łysik SVD, Krótki zarys historii parafii Wielowieś, pow. Gliwice, Piastów
2016, s. 20 (ebook, pdf); J. Chrząszcz, Die Geschichte der Städte Peiskretscham
und Tost, sowie des Kreises Tost-Gleiwitz, wyd. 2, Peiskretscham 1927, s. 390.
3

To część ogólnego śląskiego inwentarza pomników architektury i sztuki na
polecenie prezydenta Górnego Śląska wydanego przez prowincjalnego konserwatora pomników sztuki Górnego Śląska i opracowanego przez Ernsta Klossa, Herberta Rodego, Wilhelma Stepfa i Hildego Eberlego. Inwentarz ten zasadniczo różni
się od podobnego dzieła Hansa Lutscha (Verzeichnis der Kunstdenkmäler der
Provinz Schlesien. IV. Der Reg.-Bezirk Oppeln. Breslau 1894), również opracowanego na zlecenie administracyjne, ze względu na ujawnienie na podstawie przyjętych nowych kryteriów artystycznie zaskakująco bogatego i żywego obrazu o wyraźnie wiejskim charakterze. Dzięki inwentaryzacji udało się odkryć okazałą liczbę
późnośredniowiecznych dzieł sztuki, które, wyparte przez małowartościowe
współczesne wytwory, zalegały szopy, plebanie i posadzki kościelne. Jako przykłady podaje się odnaleziony obraz w Szałszy (Kressengrund), wielowiejski ołtarz
oraz rzeźby w Sierotach (Schieroth) (Vorwort, s. 7n.).
4

5

„Der Oberschlesier” Jh. 16, 1934, Heft 3, S. 160-163.
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Por. Łysik, dz. cyt., s. 20n. Informacje z drobnymi modyfikacjami są przytaczane, powołując się na opracowanie ks. Stefana Łysika SVD bądź nie, w książce
Andrzeja Zielonki O pokoleniach dla pokoleń – Historia naszej ziemi, Gminny
Ośrodek Kultury, Wielowieś 2014, s. 73n.; Wielowieś 1305–2005. 700 lat. Folder
opracowano na podstawie wystawy przygotowanej przez nauczycieli i uczniów
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi z okazji obchodów 700-lecia Wielowsi
(na stronie tytułowej: Życie mieszkańców Wielowsi w latach 1305–2005), brm, s. 15.
Na temat czesko-śląskich związków w zakresie zwłaszcza malarstwa tablicowego por. F. Landsberger, Ein Kapitel Schlesischer Malerei, w: Die Kunst in
Schlesien, Berlin 1927, S. 199-253.
6

Artykuł ten za pozwoleniem autora został też opublikowany w kwietniowym
numerze tego samego roku w „Oberschlesien im Bild. Wöchentliche Unterhaltungsbeilage des oberschlesischen Wanderers” Nr 15, 12.4.1934, s. 3-5, gdzie we
wprowadzeniu do niego podaje się, że artykuł ten był ostatnią pracą prof. Paula
Knötla.
7

8

„Vor mehreren Jahren ist eine Tafel mit der Darstellung des Marientodes aus
der Kirche von Langendorf, Kreis Tost-Gleiwitz in das Breslauer Diözesanmuseum
gelangt, nachdem sie zuletzt als Verschalung der Orgeltreppe gedient hatte”
(Knötel, dz. cyt., s. 160).
Walter Schölei urodził się w 1891 w Lubinie (Lübin). Młodość spędził we
Wrocławiu. W latach 1910–1911 studiował w Królewskiej Szkole Sztuki i Rzemiosła Artystycznego (Königliche Kunst- und Gewerbeschule), założonej w 1791,
a następnie, w latach 1911–1914, w powstałej z niej Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego (Staatliche Akademie für Kunst und Kunstgewerbe).
Brał, jako żołnierz, udział w I wojnie światowej. Po zakończeniu wojny wrócił do
Wrocławia, zarabiając na życie jako dekorator do czasu, gdy został zatrudniony
jako konserwator w Śląskim Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności
(Schlesischen Museum für Kunstgewerbe und Altertümer).
Jako członek Breslauer Freien Künstlerverenigung brał udział w Herbst Austellung w 1924 i Schlesische Wertschau w 1927. Był członkiem Reichsverband bildender Künstler Deutschlands, stowarzyszenia zawodowych artystów w Republice
Weimarskiej, które istniało od 1927 aż do jego rozwiązania w 1933. Po II wojnie
światowej, w czasie której został wcielony do wojska, i po zwolnieniu z niewoli
jenieckiej osiedlił się w 1946 Schwabach w Środkowej Frankonii, gdzie wcześniej
zatrzymali się jego żona i syn. Był jednym z założycieli Künstlerbund Schwabach,
powstałego 3 stycznia 1948 stowarzyszenia piosenkarek, malarzy, rzeźbiarzy oraz
przyjaciół sztuki, którzy spotykali się co piątek w zajeździe „Zum Goldenen Hufeisen”. Stowarzyszenie istnieje do dziś, wydając jak dawniej katalogi Stowarzyszenia i organizując wystawy. Chociaż w Schwabach żył i tworzył ponad 20 lat, przez
9
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całe życie podkreślał swoje śląskie pochodzenie, sygnując swoje pracy SöleiBreslau. Również w twórczości jego dawna ojczyzna zajmowała zawsze poczesne
miejsce. Wiodącym tematem jego twórczości było malarstwo krajobrazowe i martwa natura (olej i akwarela). W historii sztuki określa się go jako konserwatystę, bo
jego przesłaniem było wierne oddanie rzeczywistości. Obrazy miast oraz natury
są w zasadzie naturalistyczne i wierne szczegółom. W 1967, pod koniec swego
życia, opuścił Schwabach i przeniósł się do swego syna w Taunus, w Hesji. Zmarł
22.7.1975 w Altenhain/Bad Soden.
Niewątpliwie konserwował wiele dzieł sztuki. Oprócz konserwacji wielowiejskiego obrazu Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny konserwował, i to wraz z Simonem z Nysy, restauratorem m.in. ołtarzy wielowiejskich, też portret papieża
Klemensa XIV z 2. poł. XVIII w., obecnie znajdujący się w Muzeum Powiatowym
w Nysie, a także malowidła w pawilonie opata Bernarda Rosy w Betlejem koło
Krzeszowa.
Por. Hans Vollmer, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX.
Jahrhunderts, unter Mitwirkung von Fachgelehrten des In- und Auslandes bearbeitet von..., Leipzig, t. 4, 1999, s. 210; Petra Hölscher, Die Akademie für Kunst und
Kunstgewerbe zu Breslau, Kiel, Ludwig, 2003, s. 476; Eugen Schöler i in., Historisches Stadtlexikon Schwabach, Schwabach, 2008, s. 631; A. Kozieł, Słowo o malarskim wystroju tzw. Pawilonu opata w Betlejem koło Krzeszowa, „Perspectiva.
Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” R. II, 2003, nr 1, s. 79n.; Klara Kaczmarek-Löw, Aus Breslau nach Westdeutschland. Schlesische Künstler vor und
nach 1945. Integration in ein fremdes künstlerisches Umfeld oder Segregation
(pdf). Także wiele stron internetowych.
10

Alfons Nowack, Führer durch das Erzbischöfl. Diözesanmuseum in Breslau.
Mit 38 Abbildungen und einen Fünffarbdruck, Breslau 1932, s. 11. Używa się
różnych nazw: Muzeum Diecezjalne we Wrocławiu (Łysik), Breslauer Diözesanmuseum (Knötel), Erzbischöfliches Diözesanmuseum (Nowack), Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu (nazwa obecna). W opracowaniu w odniesieniu do
wszystkich okresów jego działalności będzie się używało, poza cytatami, nazwy
Muzeum (domyślnie: Diecezjalne bądź Archidiecezjalne we Wrocławiu).
11

Schlesische Malerei und Plastik des Mittelalters. Kritischer Katalog der Ausstellung in Breslau 1926. Unter Mitwirkung von Ernst Kloss herausgegeben von
Heinz Braune und Erich Wiese, Leipzig brw (dalej jako Schlesische Malerei und
Plastik).
12

Tamże, s. 80, Tfl 173 i 174.

13

„Malerei auf Holz, Grund vergoldet, den Tod Mariens schildernd, neuerdings
zur Verschalung der Turmtreppe verwendet. – Um 1500” (Verzeichnis der
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Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien. IV. Der Reg.-bezirk Oppeln. In amtlichem
Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch, Breslau, Verlag von Wilh. Gottl. Korn 1894,
s. 384. 184 – dalej jako Lutsch).
14

„Die Untersuchung der Denkmäler ist in den Jahren 1890–1893 erfolgt”
(tamże, s. 184).
15

„An Merkwürdigkeiten zählt Langendorf wenig außer dem alterthümlichen
Hochaltar aus der Jesuiten-Kirche zu Oppeln. An Kunstwerken besitzt die Kirche
ein werthvolles Bild aus dem 14ten Jahrhundert Darstellung Tod der allerseligsten
Jungfrau Maria.”
Zgodnie z zapisami w Kronice na stanowisko kierownika szkoły wielowiejskiej i organisty Anton Zimmermann został powołany po śmierci Thomasa Poplutza w 1839, a definitywnie zatrudniony w 1847. O funkcji także kościelnego
wspomina Zimmermann, pisząc o dodatkowych swoich przychodach w 1866.
16

17

Nowack, dz. cyt., s. 11.

18

„Neubau von 1934–35, der Reste der spätgotischen Kirche im Schiff und
Turm bewahrt” (Die Bau- und Kunstdenkmäler, s. 149).
19

„Der Kirchthurm, welcher im Jahre 1857 vom Blitz theilweise zerstört wurde, ist 1861 neu aufgebaut und mit Zink gedeckt” (Felix Triest, Topographisches
Handbuch von Oberschlesien. Im Auftrage der Königlichen Regierung und nach
amtlichen Quellen herausgegeben von..., Breslau, 1865, s. 523). „Glockenturm
1857 durch Blitzschlag teilw. zerstört und 1860 erneut” (Die Bau- und
Kunstdenkmäler, s. 150)
W architekturze sakralnej o kościołach, w których prezbiterium, mieszczące
ołtarz główny, usytuowane jest po stronie wschodniej (łac. oriens– „wschód”),
mówi się, że są orientowane. Por. hasło Orientowanie w Wikipedii.
20

Na temat znaczenia oszalowanie i oszalować por. Słownik języka polskiego
PWN; Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego; hasło Szalowanie,
Schalung (Verkleidung) i Schalung (Beton) w Wikipedii. Por. nadto: Dokładny
Niemiecko-Polski Słownik. Ausführliches Deutsch-Polnisches Wörterbuch. Herausgegeben von C. C. Mrongovius, Prediger zu St. Annen, Lector der Polnischen
Sprache am Gymnasium zu Danzig und Mitglied mehrerer Gelehrten-Gesellschaften. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Königsberg in Preussen,
1837: „mit einer Schale versehen, wofür beschalen üblicher ist. z.B. ein Messer –
w okładki oprawić, łupiną opatrzyć; cf. zaskorupić, L.; wyszalować; ex. Deski
calowe na wyszalowanie dachu, (a.)” (s. 664); „Verkleiden, u. a. (bei den Handwerken) mit einer Verkleidung überziehen, futrować, taflować, powlekać czym,
21

53

Zapomniani w rodzinnej Wielowsi

sadzić ściany drzewem, kamieniem”; „Verkleidung , f. die, przebranie, przestrojenie, odmiana. Die – einer Thür wykładanie drzwi, wyłożenie –, cf. besser futryna
als futrówka drzwi. Die – eines Schiffes futrowanie okrętu, futrówka statku” (s. 656).
W poszukiwaniu dodatkowych znaczeń warto skorzystać z Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego [NFJP]), przedstawiającego największy zbiór leksykalny
polszczyzny XX w.
22

„Die Tafel, die in der katholischen Kirche Langendorf als Verschalung an der
Turmtreppe angenagelt war” (Schlesische Malerei und Plastik, s. 80).
23

Schlesische Malerei und Plastik, s. 80; Nowack, dz. cyt., s. 11).

Natomiast Königer uważa, że uszkodzenia nie były znaczne z tej racji, że obrazu użyto właśnie jako oszalowania schodów („Die geringe Beschädigung rührt
daher, daß es in der Kirche als Verschalung der Turmtreppe diente” – Ernst Königer, Kunst in Oberschlesien. Aufgenommen von Paul Poklekowski, einbegleitet
von Dagobert Frey, Breslau 1938, s. 63).
24

25

„Das Tafelbild (...) hatte, wie die alte an der Rückseite denselben angebrachte Pause zeigt, an einigen Stellen sehr gelitten” (Nowack, dz. cyt., s. 11).
„Pause f 1) przerwa, pauza; 2) odbitka, przerys (pauza), odrys, kopja; 3) przeprócha (mal.)” – Prof. K. Stadtmüller i inż. K. Stadtmüller, Słownik techniczny [...],
wyd. drugie znacznie powiększone, część niemiecko-polska, t. II, L-Z, Warszawa
1923, s. 111 [NFJP Przerys]). Por. także S. Dyczyński, S. Hildt, Reflektografia
czyli mechaniczne wykonywanie przezroczy (matryc), „Przegląd Geodezyjny. Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii i kartografii. Organ Główny Stowarzyszeń Naukowo-Technicznego Geodetów Polskich”, Nr 3,Warszawa, marzec
1959, R. XV(XXXI), s. 110.
26

Por. Łysik, dz. cyt., s. 20.

Zimmermann dwukrotnie powołuje się na kronikę kościelną. Obecny stan tak
jednak opisuje ks. Łysik: „Starych druków i rękopisów w Wielowsi nie ma. Niestety nie ma też dosłownie żadnej kroniki. Czy jakaś w rękopisie była, trudno dziś
dociec. Oczywiście nie ma też żadnej drukowanej kroniki ani opisu jakichś tych
działów dziejów parafii.” (dz. cyt., s. 31). Henryk Gawelczyk w Ze wspólnego
sztambucha część I. Wiadomości o okolicach Tworoga, Kotów, Wielowsi... w najstarszych zapiskach z ksiąg parafialnych, Tarnowskie Góry 2000 (Zeszyty Tarnogórskie nr 40, Źródła i materiały tom 4) omawia najstarszą księgę parafii wielowiejskiej, mianowicie księgę metrykalną założoną w 1638, przechowywaną
w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.
27
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28

„Laut Ausweis der Kirchen-Chronik ist die Kirche in der noch gegenwärtigen
Gestalt um das Jahr 1240 erbaut worden”. W Die Bau- und Kunstdenkmäler: „Jetzige Kirche vermutlich im 15. Jh. erbaut” (s. 150).
Na XIII w. istnienia parafialnego kościoła w Wielowsi wskazuje też Triest w
swym dziele z 1865: „Seit dem 13. Jahrhundert befindet sich hier eine katholische
Pfarrkirche, massiv mit gewölbtem Presbyterium” (dz. cyt., s. 523).
Ten zapis w Kronice pozwala rozstrzygnąć wątpliwości, jakie w swoim
Krótkim zarysie historii parafii Wielowieś wyraził jego autor, ks. Łysik: „O pierwszym kościele w Wielowsi nic nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że w 1335 r. stał już
w Wielowsi kościół parafialny. Czy to był pierwszy kościół czy już następny, czy
był zbudowany z drewna czy z kamienia – tego nie wiemy” (s. 19). Natomiast
przebudowa kościoła w 1934/35 do tego stopnia zmieniła jego wygląd zewnętrzny
i wewnętrzny, że całkowicie zatracił charakter dawnego kościoła (Die Bau- und
Kunstdenkmäler, s. 150).
29

Patrocinia, inaczej mówiąc wezwania świętych patronów kościołów, ołtarzy,
miast, instytucji itp. Por. np. D. Szymański, Wezwania kościołów parafialnych
w diecezji krakowskiej w końcu XVI w., „Roczniki Humanistyczne” T. XLI, z. 2 –
1993, s. 83-159; A. Kutyła, Średniowieczne patrocinia w dokumentach kancelarii
monarszej – zarys problematyki, „Studia Onomastyczne. Roczniki Humanistyczne” T. LVIII, z. 6 – 2010, s. 95-118.
30

31

Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis, herausg. von H. Margraf und
J. W. Schulte, Breslau 1889 (Codex Diplomaticus Silesiae, t. 14), C. Registrum
Wyasdense, 20-41, s. 94, przyp. 35.
32

H. Margraf, Die Rechnung über den Peterspfennig im Archidiakonat Oppeln
1447, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens” t. 27,
1893, s. 367, przyp. 63.
33

„Parochialis ecclesia in pago Wielowies (...) in honorem beatae Mariae virginis nascentis extructa et consecrata” (Visitationsberichte der Diözese Breslau.
Archidiakonat Oppeln. Erster Teil. Herausgegeben von J. Jungnitz, Breslau 1904,
s. 85 – dalej Visitionsberichte). „Bis um 1680 Mariä Geburt geweiht, danach Mariä
Himmelfahrt” (Die Bau- und Kunstdenkmäler, s. 149)
34

„In pago Longovilla est ecclesia parochialis murata, per haereticos violata,
sub titulo b. v. in coelos assumptae.” (Visitationsberichte, s. 373).
W Kronice datuje się go na XIV w. („An Kunstwerken besitzt die Kirche ein
werthvolles Bild aus dem 14ten Jahrhundert”), ale w literaturze przedmiotu na
początek XV w.: „ z początku XV w.” („aus dem Beginn des XV. Jahrhunderts”:
Knötel, dz. cyt., s. 160); „z pierwszej ćwierci XV w.” (Łysik, dz. cyt. s. 20); 1430
35
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(Muzeum Narodowe w Warszawie, gdzie znajduje się obecnie zachowane skrzydło
tryptyku); „około 1500” („Um 1500” – Lutsch, s. 384; „Ein Gemälde auf Holz ist
um 1500 entstanden” – Chrząszcz, dz. cyt, s. 273).
36

Łysik, dz. cyt., s. 23.

37

„Die Kirche hat eigenthümliche Schiksale erlebt, so zB. ist sie in der Reformations-Zeitalter in protestantische Hände übergegangen. In dieser Zeit wurde sie
ihres ganzen kirchlichen Schmuckes beraubt, daselbst die Kirchengewände.”
Parafialnym kościołem w Wielowsi zarządzał tylko jeden pastor protestancki.
Był nim w latach 1575–1629 Jerzy Scultetus ustanowiony przez Jana Worffa (por.
Łysik, dz. cyt., s. 23; Gawelczyk, dz. cyt., s. 22).
38

Na temat stosunku protestantyzmu do sztuki sakralnej por. np. artykuł Sztuka
w protestanckiej reformacji i kontrreformacji – Art in the Protestant Reformation
and Counter-Reformation. Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.
39

40

„Nach dem Restititions-Edikt ist die Kirche den Katholiken wieder
zurückgegeben worden auf welche Weise indeß die protestantischen Einwohner
von Langendorf wieder zur katholischen Kirche zurückkehrten ist ungewiß, jedenfalls wird die Besatzung der Lichtensteiner Dragoner genannt Seligmacher, welche
wohl auch Langendorf in großer Zahl aufgenommen hat, nicht wenig dazu beigetragen haben.”
Analogiczną sytuację przejmowania przez katolików parafii i kościołów z pomocą „Lichtensteińczyków” opisuje Elżbieta Maćkowska w książce o Ziemi Górowskiej Skąd przyszliśmy, dokąd idziemy? (Góra 2013) w rozdziale Życie religijne
(Wyznanie rzymskokatolickie), wskazując zarazem na uszczuplenie szeregów duchownych katolickich w okresie reformacji, co było powodem problemów obsadzania proboszczami odzyskanych parafii i kościołów. O braku duchownych w ziemi
toszecko-gliwickiej wspomina też Gawelczyk: do parafii w Sierotach proboszcz
przyszedł dopiero w 1643, a do parafii w Kielczy po 1639 (por. dz. cyt., s. 9). O pozostaniu protestantami właścicieli ziemskim wzmiankuje Chrząszcz (dz. cyt., s. 271).
41

42

Por. Gawelczyk, dz. cyt., s. 6n.,26.

Ta księga metrykalna założona w 1638 znajduje się obecnie w Archiwum
Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Ksiądz Polaczek zakupił przy okazji też mszał
dla kościoła w Kotach. Por. Gawelczyk, dz. cyt., s. 6n.
43

Gawelczyk, dz. cyt., s. 6n. Należałoby pytać, w jakim sensie użył wyrażenia
„ku czci Najdostojniejszej Królowej”. Rozumienie go w sensie, że wielowiejski
kościół parafialny został zbudowany pod wezwaniem Najdostojniejszej Królowej,
byłoby nadinterpretacją, ponieważ dopiero w 1954 zostało wprowadzone do kalen44
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darza liturgicznego wspomnienie Maryi Królowej. Co prawda, Matce Jezusa zarówno w starożytności, jak i w czasach późniejszych przydawano tytuł „Królowej i Pani” (św. Efrem, św. Piotr Chryzolog) czy „Królowej wszystkich mieszkańców” (św. German), czy „Królowej rodzaju ludzkiego”, „Królowej wszystkich
ludzi”, „Pani wszechświata” (św. Jan Damasceński) oraz dawano wyraz tej wierze
w ikonografii, przedstawiając Maryję siedzącą na tronie, z nimbem władcy i Dziecięciem Bożym na kolanach, ale nie wznoszono świątyń pod takim jej wezwaniem
(por. np. stronę https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-22a.php3.).
W Die Bau- und Kunstdenkmäler również podaje się najpierw jedynie ogólny
tytuł wielowiejskiego kościoła: „Kath. Pfarrkirche St. Maria”, a dopiero nieco
dalej: „Bis um 1680 Mariä Geburt geweiht, danach Mariä Himmelfahrt” (s. 149).
45

Por. Gawelczyk, dz. cyt., s. 26.

46

Por. tamże.

Ksiądz Paweł Szydłowski urodził się w 1632 w Oleśnie. W 1660 otrzymał
święcenia kapłańskie. Do 1665 był komendarzem, czyli proboszczem na jakiś czas,
w Kielczy. 20 lutego 1665 został wprowadzony do Wielowsi przez dziekana
toszeckiego, ks. Adama Kowacjusza. W 1678 został proboszczem w Wiśniczach.
W grudniu 1679 otrzymał godność kanonika kapituły kolegiackiej w Opolu. Chcąc
być bliżej Opola i sprawniej wykonywać funkcję proboszcza i kanonika, w 1683
przeszedł na parafię do Groszowic,. W parafii Groszowice, do której należały Grudzice, Malina i Przywary, pełnił posługę duszpasterską przy pomocy wikariusza
ks. Jana Gwiasdy, święconego w Nysie w 1686. Był też konsultorem bractwa św.
Jadwigi w Jemielnicy. Zmarł 16 czerwca 1696. Por. Visitationsberichte, s. 86;
Gawelczyk, dz. cyt., s. 27; Ks. Piotr Górecki, Archiprezbiterat toszecki w latach
1618–1740. Kościelne dzieje Toszka, Pyskowic i okolic w czasach reformy Kościoła katolickiego na Śląsku, Epigraf, Gliwice 2009, s. 334; Zielonka, dz. cyt., 96;
Wiesław Długosz, Dzieje Groszowic od roku 1236 do czasów teraźniejszych, Opole 2017, s. 21, 123-125; Tenże, Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej. OpoleGroszowice. Historia i dzień dzisiejszy, Opole 2020, s. 8. 10n.
47

Por. Visitationesberichte, s. 85n.; Chrząszcz, dz. cyt., s. 272; Łysik, dz. cyt.,
s. 19,30.
48
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Visitationesberichte, s. 85.

Tamże, s. 373.
Mogą za tym przemawiać lakoniczne uwagi w Bau- und Denkmäler gdzie
czytamy: „Do około 1680 poświęcony Narodzeniu Maryi, później Wniebowzięciu
Maryi” („Bis um 1680 Mariä Geburt geweiht, danach Mariähimmelfaht”, s. 149).
Ponieważ jednak nie podaje się daty od kiedy, można jedynie zakładać, że od po50
51

57
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czątku. Podobnie w opisie zdjęcia obrazu Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny
w zasobach PAU czytamy: „Tryptyk Malarstwo Zaśnięcie N.P.Marii Wielowieś –
kościół Narodzenia Panny Marii”. Zdjęcie jednak pochodzi z 1926, gdy kościół
wielowiejski był już prawie 250 lat pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, i można mieć wątpliwości, czy po prostu obrazu Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny nie wiąże się w tym przypadku z wcześniejszym – przed wezwaniem Wniebowzięcia – wezwaniem kościoła wielowiejskiego, nie biorąc w ogóle
pod uwagę kwestii, pod jakim wezwaniem był od samego początku.
Jougan, 1992, s. 247, ale w Jougan,1948, s. 222 akcenty znaczeniowe są nieco przesunięte – pierwsze „nagromadzić”, „urządzić”, drugie „budować”, „wybudować”: exstruo – 1. nagromadzać, 2. budować, urządzać; exstructio – urządzenie,
wybudowanie.
52

Instytut Języka Polskiego PAN, Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
53

W protokole wizytacyjnym z 1687/88 mówi się „per haereticos violata” (Visitationsberichte, s. 373).
54
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Tamże, s. 85.

56

Tamże, s. 373.

Gawelczyk tłumaczy wyrażenie cum cancellis jako „oddzielony od nawy balaskami”. Ponieważ jednak na zdj. 5 i 6 nie ma balasek, miejsce to można by zapewne tłumaczyć jako „z niszami, wnękami, przegrodami”; ołtarz główny jest
bowiem trzyosiowy z dwoma bocznymi wnękami. Wydaje się, że również od strony słownikowej interpretacja ta jest możliwa: eLexicon Mediae et Infimae Latinitatis oprócz znaczenia „krata, ogrodzenie z kraty”, podaje jako znaczenie drugie
„otwór w murze (zakratowany?)” (foramen in muro factum – „otwór, dziura, wydrążenie w murze”); Jougan, 1948: cancellus – „przegroda, krata”).
Być może zdjęcia te są nadto dowodem, że w czasach reformacji usuwano
ze świątyń katolickich, przystosowując je do wymogów liturgii protestanckiej, nie
tylko rzeźby i obrazy, ale także balaski (por. hasło Balaski ołtarzowe w Wikipedii),
co by oznaczało, że od czasów, gdy protestanci byli właścicielami wielowiejskiego
kościoła, do czasu przebudowy go w 1934 nie było w nim balasek (widać je dopiero na zdjęciu z 25.12.1934, choć jeszcze bez środkowej, otwieranej części).
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Zwroty ad latus ewangelii („po stronie ewangelii”) i ex parte epistolae („po
stronie lekcji”) są zrozumiałe w kontekście liturgii w rycie trydenckim, gdy kapłan
zwrócony był przodem do ołtarza, a tyłem do wiernych. Gdy zaczynała się msza,
mszał leżał po prawej ręce celebransa i wiernych i znajdował się tam przez większość mszy (Kyrie, Gloria i czytania lekcji [epistolae] – strona lekcji). Na Alleluja
58
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ministrant przenosił mszał na lewa stronę, czyli po lewej stronie celebransa i wiernych, i z tego miejsca była ona czytana (strona ewangelii). Mszał leżał tam prawie
do końca mszy (ministrant przenosił go z powrotem na stronę lekcji po Komunii).
Por. Słownik terminów na stronie parafii pw. Św. Elżbiety w Jutrosinie.
Należy jednak zauważyć, czy w Visitionsberichte nie ma pomyłki co do wskazania stron ołtarzy bocznych. Jeśli ołtarz większy, główny, określa się jako nowy
i artystycznie wykonany, to ołtarz boczny o tych samych cechach (nowy, artystycznie wykonany) znajduje się po stronie lekcji, a nie ewangelii. Opis jednak
w Visitationsberichte jest o ponad 200 lat starszy od przypuszczalnej daty wykonanych zdjęć.
59

„Die Pfarrkirche hat sich gegen 1679 insofern geändert, als das Gewölbe aus
dem Presbyterium entfernt ist. Spuren des gotischen Spitzbogens weisen wohl auf
das 15. Jahrhundert als die Bauzeit hin” (Chrząszcz, dz. cyt., s. 273).
Zimmermann wprawdzie mówi o ołtarzu z kościoła jezuickiego jako starym
(alterthümlich), ale po dwustu latach mógł już za takiego uchodzić.
60

Zdjęcia Karla Weissa, będące własnością Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
lub osób trzecich, można znaleźć na stronie internetowej fototekaslaska.pl, gdzie
jest ich 31, pochodzą z lat po 1912 do 1933, są sygnowane: Karl Weiss vorm R.
Herder, Oppeln, Krakauerstr. 33, Krappitz, Ring 2 albo Karl Weiss, Krakauerstr.
33, Oppeln, albo Karl Weiss, Oppeln, albo Karl Weiss Photo. Oppeln, albo PhotoAtelier vorm R. Herden, Inh.: Karl Weiss. Oppeln, Krakauerstr. 33, gegenüber Forms
Hotel, albo Photo Karl Weiss, Oppeln, albo Atelier Karl Weiss vom R. Herden,
Oppeln, Krakauerstr. 33, Krappitz, Ring 2 , albo Karl Weiss, phot. Atelier, Oppeln,
Krakauerstr. 33. Fernsprecher 591, albo Photo Karl Weiss, Oppeln, O.S., albo
Atelier Karl Weiss, Oppeln, Krakauerstr. 33, albo Karl Weiss, Oppeln. Krakauerstr. 33. Krappitz, Ring 2, albo Atelier: Karl Weiss, Oppeln, Krakauerstr. 33, albo
Atelier Karl Weiss, Krakauerstr. 33, Oppeln , albo Fot. Karl Weiss, Krakauerstr.
33, Oppeln, albo Karl Weiss, Photogr. Atelier, Oppeln, vis-a-vis Forms Hotel, albo
Karl Weiss, Photogr. Atelier, Oppeln, Krakauerstr. 33 Filiale Krapitz O.-S., Ring 2,
ukazują mieszkańców z pobliskich miejscowości Opola.
Fotografa Karla Weissa z Opola nie należy mylić z fotografem Karlem Weißem
z Buchen (Odenwald), któremu w Wikipedii poświęcone jest hasło Karl Weiß
(Fotograf).
61
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„Hochaltar: Ursprünglich zweigeschossiger Säulenaufbau” (Die Bau- und
Kunstdenkmäler, s. 150).
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Stan badań (inwentaryzacji) odnotowany w Die Bau- und Kunstdenkmäler
obejmuje lata 1936, 1938, 1941 (Vorwort, s. 7n.).
63
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Por. tamże, s. 150.

Na temat zabytków sztuki w parafialnym kościele wielowiejskim por. Die
Bau- und Kunstdenkmäler, pod hasłem Langendorf; Ewa Dwornik-Gutowska,
Maciej Gutowski, Kazimiera Kutrzebianka, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce,
Tom VI, Województwo Katowickie, Zeszyt 5, Powiat Gliwicki, Instytut Sztuki
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1966.
65

66

Por. Die Bau- und Kunstdenkmäler, s. 150. Chodzi o Franza Simona, prowadzącego Zakład Sztuki Kościelnej (Werkstatt für kirchliche Kunst) na Viktorstraße
14 w Nysie (neisse telefon); „Franz Simon, Malarz w Nysie. Malował kościół
w Bierczy? Laskach? w stylu barokowym. Czas?” (Maler in Neisse. Malte die
K. in Heinrichswalde im Barockstil aus. Zeit?), Heinrich Gabriel, Am Born der
Heimat. Ein Heimatbuch für jung und alt im Kreise Frankenstein, 1926, s. 214,
w: Walter Krause, Grundniss eines Lexikons bildender Künstler und Kunsthandwerker in Oberschlesien. Von den Anfang bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Bearbeitet von..., Bd. 1, Oppeln 1933, s. 213; Susanna Wycisk-Müller, Schöpferisches Schlesien von A bis Z, t. 3, Leipzig 2019, s. 24 (w Franz Simon-Werkstatt für
sakrale Kunst in Neiße pobierał nauki Anton Born, 1897–1974).
W Kronice jedynie się mówi: „aus der Jesuiten-Kirche zu Oppeln” („z kościoła jezuitów w Opolu”), nie określając zasady, na jakiej się to dokonało, mianowicie czy na zasadzie odsprzedaży, czy darowizny. Raczej na zasadzie darowizny, ponieważ w innych sytuacjach, np. postawienia nowych krzyży, Zimmermann
podaje, że zostały zakupione i przez kogo.
67
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Na temat kolegiaty opolskiej por. obszerne opracowanie Das Kollegiatstift
zum hl. Kreuz in Oppeln. Ein Beitrag zur oberschlesischen Kirchengeschichte von
Dr. Emil Schramek, Oppeln 1916.
69

Friedrich Albert Zimmermann, Beiträgen zur Beschreibung von Schlesien.
Dritter Band. Mit Kupfern. Brieg 1784, s. 43-45 – dalej F. A. Zimmermann (Ehemalige Jesuiten, jetzt Königl. Schulen-Instituts-Kirche, und dabey befindliche Collegium, Seminanarium und Schulgebäude); Geschichte der Stadt Oppeln von Franz
Idzikowski, Oppeln 1863 – dalej Idzikowski; Versuch einer Geschichte der Jesuiten-Collegiums bez. Gymnasiums zu Oppeln. 1668–1772. Von Dr. E. Wahner.
Oppeln 1875 – dalej Wahner; Oppelns Werdegang. Ein kurzer Abriß der Stadt
Geschichte, auf Grund archivalischer Quellen und einschlägiger Literatur verfaßt
von Alfred Steinert, Oppeln, Oppeln 1924, s. 14 – dalej Steinert.
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Collegium składało roczne sprawozdania prowincjałowi w Pradze, ponieważ
wówczas Śląsk znajdował się pod panowaniem Habsburgów jako królów Czech,
czasy panowania Leopolda I (1657–1705). Por. hasło Historia Śląska i Leopold I
Habsburg w Wikipedii; Idzikowski, s. 179n.; Steinert, s. 14-16.
70

Por. F. A. Zimmermann, s. 43 (podaje datę 25 lutego 1668); Idzikowski,
s. 180; Wahner, s. 7n.; Steinert, s. 15.
71

Wahner, s. 7n. Przy czym F. A. Zimmermann podaje, że cesarz Leopold I
Habsburg przekazał jezuitom pozostałości zamku 2 maja 1669. Chodzi o pozostałości zamku książęcego, zwanego Górnym, zbudowanego, jak się obecnie przyjmuje, w latach 1382–1387 przez Władysława Opolczyka na najwyższym punkcie
w mieście, na górze wapiennej, tzw. Górce. Od połowy XV w. zamek z różnych
powodów ulegał stopniowej degradacji. Po pożarze w 1615, który w stosunkowo
małym stopniu uszkodził jedynie wieżę i stajnie (chlew), nie podjęto już żadnych
prac remontowych, ograniczając się do używania wieży jako spichlerza. W 1622,
w czasach panowania na Górnym Śląsku księcia Siedmiogrodu, Gabara Bethlena,
kalwina, jedno z pomieszczeń przekazano protestantom na kaplicę. W 1637 część
dziedzińca zamku oddano miejscowym garncarzom, by tu pobudowali z cegieł
z rozbiórki ruin swoje domostwa po zniszczeniach wojennych. Por. hasło Zamek
Górny w Opolu w Wikipedii i strony internetowe traktujące o Zamku Górnym
w Opolu, m.in.: portal Architektura średniowiecza i starożytności; Polskie zamki.
Zamek na Górce w Opolu; Zamki znane i nieznane: Opole Zamek Górny.
72

73

„Erhalten sie von Kayser Leopold das alte Schloß zu Erbauung einer Kirche”
(F. A. Zimmermann, s. 44).
74

„Richteten sie sich in diesem Gebäube ein eigenes Kirchlein ein” (Idzikowski, s. 180)
75

„In aller Eile erbaute kleine Gotteshaus” (Wahner, s. 10).

76

[„Die erste] war ein 1670 errichtetes Missionskirchlein” (Steinert, s. 15).

77

Hasło Zamek Górny w Opolu w Wikipedii.

Por. wyżej wymienione portale internetowe oraz portal Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu, zakładka Parafia/Historia parafii.
78

79

F. A. Zimmermann, s. 44; Wahner, s. 10.

80

„Auch noch andere willkommene Liebesgaben flössen der Residenz zu. Der
Erzpriester von Tost schenkte ihr 50 Goldgulden, und der Graf Proskau lieferte ihr
Brennholz und das nöthige Bauholz zum Ausbau ihres Collegiums und zum
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Aufbau einer grösseren Kirche, zu welcher im Juli 1673 unter dem Beisein kaiserlicher Commissarien der Grundstein gelegt wurde” (Wahner, s. 10). Por. też F. A.
Zimmermann, s. 44 (10 lipca 1673 położono kamień węgielny pod budowę kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej); portal parafii Serca PJ w Opolu.
81

Idzikowski, s. 182; Wahner, s. 14; portal Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu, zakładka Parafia/Historia parafii.
82

Por. Idzikowski, s. 183; Steinert, s. 15; Wahner, s. 14.

Choć Zimmermann, kronikarz szkolny, nie wymienia ich jako mniej wartościowych, a wspomina jedynie o ołtarzu głównym.
83
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„Es finden sich bald noch andere Wohltäter, die dem jungen Institute ihr
Wohlwollen und ihre Fürsorge zuwandten. Von diesen sind, neben manchen andern, besonders anzuführen der Oppelner Dekan Joh. Constatin Irvanczki (1681),
die hiesigen Kanonici Paul Schidlowski (1697) und Martin Stephetius (1710),
welche letzwilling ihre Bibliothek dem hiesigen Jesuite-Collegium zusprechen”
(Wahner, s. 27).
85

Łysik, dz. cyt., s. 21.
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Zwykle podaje się pierwszą ćwierć wieku XV. Por. Königer, dz. cyt., s. 19.

87

Chrząszcz, dz. cyt., s. 271; Gawelczyk, dz. cyt., s. 21, 26.
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Knötel, dz. cyt., s. 160.

89

Por. Zielonka, dz. cyt., s. 99n.

Przypuszczenie o możliwości przechowywania obrazu Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny na plebanii, w stodole czy zabudowaniach gospodarczych
pośrednio potwierdza stwierdzenie ze wstępu do Die Bau- und Kunstdenkmäler,
a mianowicie że dzięki nowym, w stosunku do dzieła Lutscha, przyjętym zasadom
inwentaryzacji, udało się ocalić wiele dzieł sztuki, które wyparte przez miernej
jakości nowoczesne dzieła zalegały szopy, plebanie, a nawet posadzki kościołów
(Vorwort, s. 7).
90
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„An Kunstwerken besitzt die Kirche ein werthvolles.”

92

„[Marientodtafel aus Langendorf] noch 1926 als Verschalung na die Turmtreppe angenagelt” (Die Bau- und Kunstdenkmäler, s. 23).
Już w dziele Lutscha, wydanym w 1894, odnotowano, że w wielowiejskim
kościele znajduje się cenny, jedyny, zabytek sztuki kościelnej, konkretnie średniowiecznego malarstwa tablicowego. Ponieważ nie zmieniło to statusu tego malowidła, można pytać, czy po tym odkryciu został ponownie zapomniany i czy musiało
93
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dojść do ponownego jego odkrycia, by w końcu znaleźć się na wrocławskiej wystawie kościelnego malarstwa i rzeźby średniowiecza. Nie można wykluczyć, że po
dziele Lutscha został gdzieś odnotowany jako cenny zabytek średniowiecznego
malarstwa tablicowego, ale nie można też wykluczyć, że musiał zostać ponownie
odkryty w ramach organizowania Muzeum oraz gromadzenia dla niego zbiorów.
Profesor dr Alfons Nowack w swoim przewodniku po Muzeum oddaje, zapewne
jako jednemu z wielu, cześć proboszczowi Heinrichowi Puschmannowi z Landehut
(obecnie Kamienna Góra), który na polecenie kardynała Koppa niestrudzenie
podróżował po diecezji, wyszukiwał dzieła, pertraktował z miejscowymi władzami kościelnymi i zabezpieczał je dla nowo powstałego muzeum (dz. cyt., s. 5).
Nowack podaje, że obraz pełnił funkcję oszalowania „lange Zeit” („długo”)
(por. dz. cyt, s. 11).
94

Poniższy tekst jest w znacznej mierze swobodnym przekładem cytowanego
artykułu Paul Knötla.
95
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Por. Paul Knötel, Kirchliche Bilderkunde Schlesiens von Prof. Dr... Ein
Hilfsbuch zur Geschichte und Kunstgeschichte Schlesiens. Mit acht Bildertafeln,
Galtz 1929, s. 53-57 (nie omawia jeszcze wielowiejskiego obrazu Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny, chociaż wspomina o nim, mówiąc o tiarze św. Piotra, s. 59);
Studien zu Conrad Laibs Pettauer Altar (Diplomarbeit Titel). Verfasserin Sandra
Hipfinger angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.),
Wien, 2012 (pdf, s. 132), zwł. 40-49.
Jako przykład tego typu przedstawiania zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
podaje się relief tympanonu z XIII w. z klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu,
znajdującego się obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
97

98

W Katalogu strat wojennych odnotowany jako zaginiony.

Dokładny opis tryptyku fromborskiego por. Hermann Ehrenberg, Deutsche
Malerei und Plastik von 1350–1450. Neue Beiträge zu ihrer Kenntnis aus dem
ehemaligen Deutschordensgebiet von... ord. Professor der Kunstsgeschichte an der
Wästfälischen Wilhelms-Universität, Bonn u. Leipzig 1920, S. 56ff. (zdj. 38-41).
99

Por. A. Labudda, Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskiego (1631). Studium historyczno-liturgiczne, wyd. 2, Piastów 2014, s. 93, przyp.
141 (ebook).
100
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Nowack, dz. cyt., 10n.

Nowack nie podaje tytułu, ale zapewne chodzi o Unsere Liebe Frau, Ihr Tugendleben u. ihr seliges Sterben, 1913, ⁴1919;
102
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Por. Jakub de Voragine, Złota legenda. Wybór. Tłumaczyła z języka łacińskiego Janina Pleziowa. Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Marian
Plezia. Wydanie drugie zmienione. IWPax Warszawa 1983, s. 169 (dalej – Złota
legenda).
103

Przez termin „wschodnioniemiecki” należy rozumieć tereny Niemiec
Wschodnich (niem. Ostdeutschland), czyli oznaczające obszary, które w różnych
okresach historii należały do Niemiec, a znajdowały się na wschodzie kraju. Do
końca II wojny światowej pojęcie to oznaczało tereny położone na wschód
od Łaby, a także prowincje pruskie położone na wschód od Odry. Por. hasło Niemcy Wschodnie i Ostdeutschland w Wikipedii.
104

Chodzi o tryptyk anonimowego twórcy głównego ołtarza w kościele św. Jana Chrzciciela w Ottau (Zátoń), znajdującego się obecnie w Pradze, w Galerii
Narodowej w klasztorze św. Agnieszki, w Sali I. Por. Ottauer Altar (zdjęcie), hasło
Zaton w Wikipedii .
105

Chodzi o zachowane tablice ołtarza z Reigern (Rajhrad), znajdujące się
obecnie w zbiorach Muzeum Ziemi Morawskiej (5 obrazów) i w Galerii Narodowej w Pradze (1 obraz). Por. hasło Meister von Raigern i hasło Rajhrad w Wikipedii; Bartlová M., Eine Neudatierung des sog. Raigerner Altars und revidierte
Chronologie der böhmischen Tafelmalerei des 15. Jahrhunderts, Virtus Praha
1999 (pdf, ss. 27).
106

107

Chodzi o Brno. Por. hasło Brno i Brünn w Wikipedii.

Por. hasło Breslauer Dom; Preczlaw von Pogarell; Przesław z Pogorzeli
w Wikipedii; Zwei Tafelbilder aus der Böhmischen Malerschule des 14. Jahrhunderts im Breslauer Diözesan-Museum von Joseph Jungnitz, „Schlesiens Vorzeit in
Bild und Schrift. Zeitschrift des schlesischen Altertumsvereins”. Neue Folge V.
Band: „Jahrbuch des Schlesischen Museums für Kunstgewerbe und Altertümer”.
V. Band. Mit 12 Tafeln und zahlreichen Abbildungen im Texte. Herausgegeben
von Karl Masner und Hans Seger, Breslau 1909, 71-75 (zdjęcie Tafel II, dokładny
opis zdjęcia na s. 71-75. Nowack, dz. cyt., s. 31n. (136. Tafelbild Maria mi dem
Jesuskind aus der Bömischen Malerschule des 14. Jahrh.; rozmiary: wys. głównego
obrazu 0,69 m, szer. 0,45 m, stara rama 0,09 m); Landsberger, dz. cyt., s. 208-213;
Schlesische Malerei und Plastik, s. 77n.). Według inwentarza, sporządzonego
przez bp. Wincentego Urbana, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu oraz katalog jego zbiorów, Lublin 1973 (Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, T. 27;
pdf, s. 133[3]-206[76]), obraz Madonna Przecława został w czasie wojny zabezpieczony w Henrykowie, ale nie znalazł się w spisie zabytków powojennych.
108

109

Nowack, dz. cyt., s. 11.
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Epitafium Barbary Polani – obraz tablicowy anonimowego twórcy z około
1409, wykonany techniką tempera, o rozmiarach 74 x 84,5 cm, około 1613 przeniesiony do kościoła św. Barbary we Wrocławiu, a w 1946 do Muzeum Narodowego w Warszawie. Napis L: miserere mei deus secundum (magnam miserocordiam) / na ramie: Anno domini, Millesimo trecentesimo nono, feria quarta post
festum Benedicti Egidij Obijt Honesta femina Barbara Polani. Requiescat in pace.
Orate pro ea. Obraz przedstawia Barbarę Polani z jej córkami, które św. Jan
Ewangelista przedstawia Chrystusowi, Mężowi Boleści. W 1613 Christoph Poley
na Tiergarten (1561–1637), wrocławski radca, ufundował nową ramę. Por. Muzeum Narodowe w Warszawie (1969), Annuaire du Musée national de Varsovie,
Vol. 13, ed. 1, p. 32 ed. Adam S. Labuda, Krystyna Secomska (2004); Malarstwo
gotyckie w Polsce. Wydawnictwo DiG. , cat. no. 280; Landesberger, dz. cyt.,
s. 219-221.
110

Obraz znajdował się przed II wojną światową w Muzeum, w czasie działań
wojennych został zabezpieczony w Henrykowie, natomiast nie został wymieniony
w powojennych zbiorach Muzeum (por. Urban, dz. cyt., s. 19)
111
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Königer, dz. cyt., s. 19.

Landsberger, dz. cyt., s. 223, gdzie m.in. podaje się: Rauske, Kreis Streigau
(Strzegom, obecnie gmina, do której należy Rusko). Część środkowa polityku
zaginęła. Zamknięte skrzydła przedstawiają stojących świętych, mężczyzn i kobiety, w dolnym rzędzie kwater także św. Jadwigę Śląską. W środkowym pasie postacie układają się czasami w ten sposób, że tworzą określoną scenę (np. zwiastowania, nawiedzenia). Środkowe skrzydła otwierają się jak okno, co pozwala na
ukazanie więcej postaci.
113

114

Por. Die Bau- und Kunstdenkmäler, s. 23n.(chodzi o obrazy maryjne, które
znajdowały się w Breslauer Kunstgewerbemuseum; fotografia obrazu męczennika
Sebastiana w Herder-Institut/Bildkatalog); Landsberger, dz. cyt., s. 230-248; Adam
S. Labuda, Wrocławski ołtarz św. Barbary i jego twórca. Studium o malarskie
śląskim połowy XV wieku, Poznań 1984.
Por. M. Walicki, Malarstwo ołtarzowe XV wieku w Polsce, w: Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział 2, 26 (1933),
S. 61-101, s. 76.
Dosłowne tłumaczenie niemieckiej nazwy wsi Langendorf jako Długa Wieś
i Długawieś w pracach Walickiego jest źródłem zawirowania, któremu uległo
także Muzeum Narodowe w Warszawie, opisując zachowane skrzydło z Tryptyku
z Wielowsi: „Długa Wieś (woj. wielkopolskie), Langendorf, Maria Magdalena
(św.), Marta (Biblia), sztuka średniowieczna, Wielowieś (woj. śląskie)”.
115
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Długa Wieś w woj. wielkopolskim nie ma nic wspólnego z wielowiejskim obrazem Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny. W nazewnictwie miejscowości, która
swego czasu „lekkomyślnie” pozbawiła się słynnego dzieła sztuki, nigdy nie pojawia się nazwa Długa Wieś czy Długawieś. Jedynie w Visitationsberichte Jungnitza
z 1687/88 pojawia się łacińska nazwa Longovilla, której jednak nie tłumaczy się
jako Długawieś czy Długa Wieś, a we wcześniejszych Visitationsberichte z 1679
używa się po prostu nazwy Wielowieś. We wcześniejszych od Visitationsberichte
dokumentach i późniejszych używa się następujących nazw: Magna villa, Langendorf, Wielowieś, Wielo Wieś, Magnauilla, Großdorf?, Wielka Wieś, Welewsy
(por. Paweł Pachciarek, Zawiłości górnośląskich nazw miejscowych. Aneks do: Ks.
S. Łysik, Krótki zarys historii parafii Wielowieś, powiat Gliwice, Pracownia Edytorska „Calamus”, Piastów 2018, s. 109-112).
Tenże, Malarstwo polskie XV wieku, Warszawa 1938 (Biblioteka Zakładu
Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej, t. VIII), s. 58 i 71
(zdjęcia tryptyku z Sienna: Ryc. 58. Zwiastowanie. Kwatera z tryptyku z Sienna,
s. 80; Ryc. 59. Ukrzyżowanie. Kwatera tryptyku z Sienna, s. 81; Ryc. 114. Zaśnięcie NMP. Szkic na odwrocie jednej z kwater tryptyku z Sienna, s. 138; Tablica 14:
Głowa Madonny ze sceny Nawiedzenia poliptyku z Sienna). Por. też P. Ratkowska, Kwatera Nawiedzenia z Sienna, „Biuletyn Historii Sztuki” R. XXXII, 1970,
Nr 2, s. 145-154. Obie prace dostępna też na Heidelberg historic literaturę – digitized.
116
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Por. M. Walicki, Malarstwo polskie. Gotyk – Renesans – Wczesny manieryzm, Warszawa 1961, s. 293; Deutsche Malerei in Polen von Dr. Ewald Behrens,
Krakau, w: „Die Burg. Viertel Jahresschrift des Instituts für Deutsche Ostarbeit
Krakau Körperschaft des Oeffentlichen Rechts, Heft 2, Krakau April 1941 / 2.
Jahrgang, s . 35; Z. Strzałkowski, Problemy malarstwa tablicowego szkoły krakowsko-sądeckiej w latach 1440-1460, „Roczniki Humanistyczne” T. XVIII, z. 5 –
1970, s. 35-53, zwł. 48-50 (omówienie związków między Małopolską a Śląskiem).
118

Też filakterie, banderole. Por. hasło Filakterie w Wikipedii.

„Pójdź, wybrana moja, posadzę cię na tronie moim”; „Gotowe jest serce moja, Panie, gotowe jest serce moje”. Przekład za: Złota legenda s. 169. Słowa Jezusa nawiązują do Ps 44,12, a słowa Maryi do Ps 58,8 i 107,2 (por. tamże, s. 301).
119

Nie wnikając w spór, czy artysta popełnił błąd, pisząc: „te in”, a nie: „in te”,
należy zauważyć, że w oryginalnym tekście Złotej legendy czytamy: „in te” („Veni
electa mea et ponam in te thronum meam”: Iacobus de Voragine, Legenda aurea.
Strassburg [Typis Iordani=Georgius Husner] 4 V 1485, De assumptione beate
marie uirgis [publikacja do pobrania na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej]). Tak też w antyfonach Commune virginis (np. Antiphonale Monasticum,
120
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Solesmes, 1934, s. 679) czy w sztuce (mozaika w apsydzie w Bazylice NMP na
Zatybrzu, zob. np. Mosaics in Santa Maria in Trestevere także Bazylika Najświętszej Marii Panny na Zatybrzu).
121

K. Künstle, Ikonographie der Heiligen, Freiburg (Breisgau), 1926.

Przekład częściowo oparty na Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu
w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka S.J., Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1962.
122

W przekładzie Wujka: „Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja zostawiła
mię, żebym sama usługiwała? Powiedzże jej tedy, by mi pomogła. I odpowiadając,
rzekł jej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i frasujesz około bardzo wiela. Ale
jednego potrzeba. Maria najlepszą cząstkę obrała, która od niej odjęta nie będzie”
(Łk 10,40-42).
123

124

Por. Złota legenda, s. 302.

Po wniebowstąpieniu Jezusa, gdy Jego uczniowie rozeszli się po całym
świecie, aby głosić słowo Boże, Maria Magdalena, jej opiekun Maksyminus, brat
jej Łazarz, siostra Marta ze swoją służącą Martillą, a także Cedoniusz, ślepy od
urodzenia, ale uzdrowiony przez Jezusa, z siedmioma jeszcze innymi chrześcijanami zostali przez niewiernych załadowani na statek i zepchnięci na morze bez
żadnego steru na pewną zgubę. Moc Boża zaprowadziła ich jednak bezpiecznie do
Marsylii. Po przyjęciu przez księcia tej krainy i jego żony chrztu z rąk Maksyminusa, po zburzeniu wszystkich świątyń pogańskich w Marsylii i wzniesieniu świątyń chrześcijańskich, po obraniu Łazarza biskupem Marsylii, po nawróceniu na
wiarę ludności Aix i wybraniu tam na biskupa Maksyminusa Maria Magdalena
spragniona kontemplacji niebiańskiej udała się do pustelni. Tam codziennie, gdy
zbliżała się każda z siedmiu godzin kanonicznych, aniołowie unosili ją w powietrze i wtedy słyszała pochwalne śpiewy niebiańskich zastępów. Potem aniołowie
odnosili ją do pustelni, gdzie nasycona ową słodką ucztą nie pragnęła już żadnego
ziemskiego pokarmu. Por. Złota legenda, s. 279.
125
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„Breslau: Marientod, 1. Viertel 15. Jhd. 182 x 138. Diözesan-Museum.
Braune + Wiese; Schles. Mal.-Plast. d. Mittelaltar. TAF. 173.” Zdjęcie i opis ze
strony. Breslau, Diözesan-Museum: Marientod; Image content: Breslau, DiözesanMuseum: Marientod; Manufacturer: Fotostelle des Seminars Dimensions: 8,5 x 10
cm; Material: Belichtete Glasplatte, Deckglas, Papier; Source: Braune und Wiese,
Schles. Mal. und Plas. d. Mittelalters, Taf. 173; Foto: UHH/Slide archive.
Por. Nowack, dz. cyt., s. 11. Późnogotycki ołtarz Zaśnięcia Maryi Panny
z 1492, umieszczony na Chórze Bractwa Maryjnego w katedrze świdnickiej. Szafę
127
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środkową wypełnia rzeźbiona i polichromowana wieloosobowa scena zaśnięcia
Matki Boskiej. Źródło: polska-org.pl.
128

Dane według opisu skrzydła w Muzeum Narodowym w Warszawie.

129

Stipes – element architektoniczny w formie kolumienek, bloku kamiennego
lub ceglanego, skrzyni czy sarkofagu, na którym spoczywa mensa i który zwykle
jest przesłonięty antepedium.
Magdalena namaszcza stopy Jezusa, autor nieznany, około 1503 r. (źródło:
Wikimedia).
130

Collection: Museum of San Marco, Źródło: Web Galery of Art. John PopeHennessy, Beato Angelico, Scala, Firenze 1981; Licencja: domena publiczna.
131

132

Ilustracja z Nuremberg Chronicle 1491/ Woodcut art, Animal line drawings,
Medieval drawings.
Urban, dz. cyt.; por. też hasło Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu
w Wikipedii.
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Spis ilustracji
1. Fragment zdjęcia południowej strony kościoła z czasów jego przebudowy w 1934/35. Na godzinę 14.00 wskazuje zegar na wieży, być może
zainstalowany w maju 1875, o czym wspomina Kronika.
Zdjęcia 1, 2, 3, 5, 6 i 8, publikowane w różnych materiałach, należą do
domeny publicznej.
2. Fragment planu przebudowy kościoła (1934/35). Plan został zatwierdzony 2.8.1834 (Baupolizeilich geprüft / Der Vorstand des Preuß.
Staatsdhochbauamtes / podpis / Regierungs- und Baurat).
3. Wnętrze kościoła wielowiejskiego w trakcie przebudowy w 1934/35.
4. Środkowy obraz tryptyku z kościoła parafialnego w Wielowsi – fotografia zapewne z 1926.
Fotografię wykonano zapewne zaraz po zdjęciu obrazu ze schodów
prowadzących na chór, do których był przybity jako oszalowanie, względnie po przewiezieniu go do Wrocławia na wystawę śląskiej sztuki plastycznej średniowiecza w 1926.
Wymiary fotografii: wys. 218 x szer. 164 mm. Materiał papier. Proweniencja: dar Rafała Kalinowskiego 2005. Prawa autorskie: Utwór w domenie publicznej. Aktualna lokalizacja: Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Własność: Polska Akademia Umiejętności.
5 i 6. Prezbiterium wielowiejskiego kościoła sprzed przebudowy w 1934/35.
Zdj. 6 opatrzono podpisem: „Kath. Pfarrkirche Langendorf Kr. Tost-Gleiwitz O. Schles.” i notatką: „Wnętrze kościoła w Wielowsi sprzed przebudowy w latach 1934–1935. Przedwojenna karta pocztowa Verlag Karl Weiss. Photograph. Oppeln. Pocztówka z archiwum parafialnego w Wielowsi”.
7. Obecny ołtarz główny w kościele wielowiejskim. Zdjęcie ze strony parafia-wielowieś.pl (zakładka: Galerie/2012/Zmartwychwstanie). Źródło.
8. Ołtarz główny w kościele wielowiejskim w 1935 (sierpień/wrzesień).
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9. Kościół i szpital św. Aleksego (przy ul. Szpitalnej – widok od ul. Kolegiackiej). Zdjęcie z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego NAC,
Warszawa. Dodał: T.Rex.
10. Zamek Górny w Opolu. Data: XVIII wiek. Źródło: Günther Grundmann, Burgen, Schlösser und Gutshäuser in Schlesien, Frankfurt am Main
1982. Drzeworyt na podstawie rysunku Ferdynanda Dienheima Chotomskiego, przedstawiający zamek z XVI w., położony blisko Opola. Licencja:
domena publiczna. Por. hasło Zamek Górny w Opolu w Wikipedii.
11. Kościół oo. jezuitów pw. Trójcy Świętej. Fragment rysunku najdawniejszego założenia klasztornego jezuitów autorstwa Friedricha Bernharda
Wernera z 1764. Źródło: parafia rzymskokatolicka Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Opolu; Zespół klasztorny oo. jezuitów.
12. Tympanon z XIII w. z opactwa ołbińskiego, przedstawiający zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny. Znajdował się w kościele św. Wincentego
na Ołbinie. W latach dwudziestych został przeniesiony do Schlesisches
Museum für Kunstgewerbe und Altertümer (Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności). Obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym
we Wrocławiu. Źródło: polska-org.pl.
13. Środkowa część ołtarza Zaśnięcia NMP w kościele mariackim w Krakowie. Dzieło Wita Stwosza wykonane w latach 1477–1489. Autor zdjęcia:
Zygmunt Put. Licencja: CC BY-SA 4.0. Użytkownik: Zetpe0202.
14. Fragment tryptyku fromborskiego (Pałac Biskupi). Autor zdjęcia: Dr
Stoedtner, w: Deutsche Malerei und Plastik von 1350–1450 von Dr. Hermann Ehrenberg, Bonn und Leipzig 1920, s. 58 (omówienie całego tryptyku na s. 56-59, il. 38-41).
15. Obraz Zaśnięcie NMP wielowiejskiego tryptyku, po restauracji.
Zdjęcie z fotopolska.eu, dodał 19 sierpnia 2010 maras. Źródło: Ernst Königer, Kunst in Oberschlesien. Aufgenommen von Paul Poklekowski. Einbegleitet von Dagobert Frey, Breslau 1938, s. 24, zdj. 37 (w części ilustracji).
16. Tryptyk w Ottau. Dzieło anonimowego twórcy głównego ołtarza
w kościele św. Jana Chrzciciela w Ottau (Zátoń), znajdującego się obecnie
w Pradze, w Galerii Narodowej w klasztorze św. Agnieszki, w Sali I. Por.
Ottauer Altar (zdjęcie), hasło Zaton w Wikipedii.
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17. Ołtarz Męki Pańskiej z Raigern (Rajhrad). Chodzi o zachowane tablice ołtarza z Reigern (Rajhrad). Por. hasło Meister von Raigern i hasło
Rajhrad w Wikipedii. Artysta: Meister von Raigern. Tytuł: Passionsaltar,
Scena: Kreuztragung Christi. Data: około 1415-1420. Technika: tempera na
drewnie. Wymiary: wys. 99 cm, szer. 147 cm. Zbiory: Moravské Muzeum.
Aktualna lokalizacja: Brno. Źródło: The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing
GmbH. ISBN: 3936122202. Licencja: domena publiczna.
18. Tzw. Madonna Przecława. Zdjęcie w Zwei Tafelbilder aus der
Böhmischen Malerschule des 14. Jahrhunderts im Breslauer DiözesanMuseum von Joseph Jungnitz, „Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift. Zeitschrift des schlesischen Altertumsvereins”. Neue Folge V. Band: „Jahrbuch des Schlesischen Museums für Kunstgewerbe und Altertümer”. V.
Band. Mit 12 Tafeln und zahlreichen Abbildungen im Texte. Herausgegeben von Karl Masner und Hans Seger, Breslau 1909, s. 71-76.
19. Epitafium Barbary Polani. Artysta: anonim (Śląsk). Data: około
1409. Technika: tempera na wapnie. Rozmiary: 74 × 84.5 cm. Zbiory: Muzeum Narodowe w Warszawie. Licencja: domena publiczna. Zob. też wideo Romana Gesska.
20. Zachowane skrzydła z ołtarza szafiastego z Ruska. Zdjęcie: F. Landsberger, Ein Kapitel Schlesischer Malerei, w: Die Kunst in Schlesien, Berlin
1927, s. 224.
21. Maryja w gronie apostołów. Zdjęcie ze strony Drewniany kościół
w Szałszy.
22. Ołtarz św. Barbary, poliptyk. Artysta: Wilhelm Kalteysen (1420–
1496). Data: 1447. Technika: tempera i złoto na drewnie, Rozmiar: wys.
203 cm, szer. 260 cm. Wykonano: dla kościoła św. Barbary we Wrocławiu
(dzisiaj kościół ortodoksyjny). Zbiory: Muzeum Narodowe w Warszawie.
Licencja: domena publiczna.
23. Scena zaśnięcia NMP z tryptyku w Ptaszkowej. Kwatera ołtarza
z Ptaszkowej, ok. 1400 – Muzeum Diecezjalne w Tarnowie. Fot.. T. Bukowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe
PWN. Licencja: domena publiczna.
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24. Zachowane prawe skrzydło z wielowiejskiego tryptyku, przestawiające ewangeliczne i legendarne sceny z życia św. Marty. Twórca: Mistrz
Tryptyku z Wielowsi. Technika: tempera, złoto płatkowe. Rozmiar: 165,6
x 77,4 x 2,7 cm. Nośnik: deska lipowa. Prawa: domena publiczna. Licencja: Public Domain Mark 1.0. W zasobach Muzeum Narodowego w Warszawie.
25. Plan Muzeum Diecezjalnego we Wrocławiu, parter (A. Nowack,
Führer durch das Erzbischöfl. Diözesanmuseum in Breslau von... Mit 38
Abbildungen und einen Fünffarbdruck, Breslau 1932, s. 6).
26. Slajd wielowiejskiego obrazu Zaśnięcie NMP. Opis: Wrocław: Zaśnięcie Maryi, 1. ćwierć XV w. 182 x 138. Muzeum Diecezjalne. Braune i Wiese, Schlesische Malerei und Plastik des Mittelalsters. Tabl. 173.
Źródło: Fundus! Collection Portal of the Universität Hamburg.
27. Zdjęcie odrestaurowanego obrazu Zaśnięcie NMP (w ramie wykonanej na wzór ramy środkowej części świdnickiego tryptyku Zaśnięcia
Najświętszej Maryi Panny). Autor zdjęcia: Ks. Bartosz Świątkowski, zastępca Dyrektora Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej. Zdjęcie zostało
wykonane podczas wystawy czasowej „Wokół sacrum. Fascynująca sztuka
śląska XIV–XVI wieku”, zorganizowanej przez Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu w gmachu swej siedziby, Akademii Lubrańskiego na
Ostrowiu Tumskim, w 2021.
28. Rekonstrukcja gotyckiego ołtarza Zaśnięcie Najświętszej Maryi
Panny w kościele parafialnym w Wielowsi.
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