ARCHITEKTURA
Andrzej Wàsowski
historyk sztuki

HENRYKA MARCONIEGO
PROJEKTY RESTAURACJI KATEDRY W P¸OCKU

D

ecyzja o utworzeniu Królestwa Polskiego mia∏a
donios∏e znaczenie dla rozwoju dzia∏alnoÊci budowlanej w Polsce. Poczàtkowo liberalna polityka
Aleksandra I stworzy∏a ekonomiczne podstawy dla
rozwoju przemys∏u, a tym samym dla rozbudowy miast.
W∏adze paƒstwowe k∏ad∏y wówczas znaczàcy nacisk
na regulacj´ i uporzàdkowanie przestrzeni miejskiej,
a jednym z istotnych wyznaczników tych dzia∏aƒ by∏y wzgl´dy natury estetycznej1. Szczególne baczenie
miano na stan techniczny budowli znajdujàcych si´
w reprezentacyjnych cz´Êciach miast oraz usytuowanych przy wa˝nych szlakach komunikacyjnych2. Takie
podejÊcie dotyczy∏o zarówno miast o charakterze prze-

mys∏owym, jak i stanowiàcych oÊrodki administracji
paƒstwowej ró˝nych szczebli. P∏ock od momentu powstania Królestwa Polskiego by∏ stolicà województwa, a od 1837 r. guberni p∏ockiej. Poczàtkowo mia∏
tu siedzib´ sàd karny tak˝e dla województwa augustowskiego, co przydawa∏o miastu znaczenia.
Âwiàtynia katedralna w P∏ocku, istniejàca do
dziÊ, by∏a trzecià z kolei katedrà wzniesionà w tym
mieÊcie. Przez d∏ugi czas uwa˝ano, ˝e w swym zasadniczym zr´bie ma ona charakter budowli romaƒskiej.
Dzi´ki badaniom Roberta Kunkla, które wyjaÊni∏y
jednoznacznie okolicznoÊci jej powstania wiemy, ˝e
mury katedry romaƒskiej zosta∏y rozebrane w 1532 r.

1. M. Miklaszewski, A. Chmieliƒski, elewacja frontowa i przeci´cie nawy katedry w P∏ocku, AGAD, Zbiór Kartograficzny 558-1, arkusz 13.
1. M. Miklaszewski, A. Chmieliƒski, front elevation and intersection of the nave in P∏ock cathedral, AGAD, Cartographic Collection 558-1,
leaf 13.
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2. M. Miklaszewski, plan sytuacyjny koÊcio∏a katedralnego..., AGAD, Zbiór Kartograficzny 558-1, arkusz 1.
2. M. Miklaszewski, situational plan of the cathedral church, AGAD, Cartographic Collection 558-1, leaf 1.

Na ich miejscu architekt Bernardino, syn Zenobiego
de Gianotis wraz ze wspó∏pracownikami – Janem Cini i Filipem z Fiesole – wznieÊli w latach 1532-1535
renesansowy koÊció∏, zachowany w zasadniczym za∏o˝eniu do dziÊ3. Zosta∏ on rozbudowany w latach
1556-1563 przez Jana Baptyst´ z Wenecji. Przed∏u˝ono
wtedy prezbiterium i dobudowano od zachodu fasad´
z dwoma wie˝ami. Nast´pna przebudowa mia∏a miejsce oko∏o 1665 r., kiedy to zastàpiono oÊmiobocznà
kopu∏´ sferycznà i dodano wie˝om barokowe he∏my.
Katedra p∏ocka wymaga∏a restauracji ju˝
w XVIII w. Oko∏o 1787 r., dzi´ki funduszom prymasa Micha∏a Poniatowskiego, wzniesiona zosta∏a nowa
klasycystyczna fasada frontowa, której zadaniem by∏o umocowanie rysujàcych si´ Êcian i podparcie konstrukcji wie˝ (il. 1). Po trzecim rozbiorze w∏adze
pruskie przystàpi∏y do porzàdkowania otoczenia katedry i dla odkrycia widoków rozkazawszy rozebraç
mury koÊció∏ otaczajàce wystawi∏ ten˝e na wiatry

nawalne i inne zawiewy burzliwe4, które Êwiàtyni stojàcej na wysokiej górze czyni∏y znaczàce uszkodzenia.
Z∏y stan techniczny budowli przyczyni∏ si´ do
podj´cia przez kapitu∏´ katedralnà staraƒ o pozyskanie Êrodków na gruntownà jej restauracj´, sama bowiem nie by∏a w stanie ponieÊç ci´˝aru kosztów planowanych robót. Za czasów rzàdów pruskich skonfiskowane zosta∏y jej liczne dobra i zasoby pieni´˝ne,
za które próbowa∏a w czasach Królestwa Polskiego
otrzymaç kompensacj´. W∏adze wojewódzkie, a potem gubernialne, interesowa∏y si´ losami koÊcio∏a katedralnego i popiera∏y inicjatyw´ koÊcielnà. Katedra
usytuowana by∏a bowiem w centrum miasta, a bry∏a
jej murów stanowi∏a istotny akcent jego sylwety.
By∏a to tak˝e nekropolia w∏adców Polski, co przy
wzrastajàcym zainteresowaniu dziejami kraju i narodowymi pamiàtkami nie pozostawa∏o bez znaczenia5.
Rzàd gubernialny p∏ocki w swych pismach skierowanych do Komisji Rzàdowej Spraw Wewn´trznych
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i Duchownych wyraênie podkreÊla∏, i˝ budowa ta
pierwsza w guberni zas∏uguje na szczególnà opiek´
rzàdu6, zaÊ ten˝e ma naoczne przekonanie, i˝ budowa ta od wielu lat nie reperowana we wszystkich
cz´Êciach i zanieczyszczona ra˝àcy przedstawia widok (...) Êciany i sklepienia zrujnowane (...) dachy
zaciekajà7. Jednak˝e komisja ta, stanowiàca naczelny
organ administracji paƒstwowej w zakresie spraw
duchownych, nie znalaz∏a podstaw prawnych umo˝liwiajàcych wyasygnowanie funduszy na przeprowadzenie kompleksowego remontu, który móg∏ byç – jej
zdaniem – sfinansowany jedynie ze Êrodków nale˝nych kapitule z ró˝nych tytu∏ów, sp∏ywajàcych jednak˝e do jej kasy nieregularnie.
Wszelkie inwestycje przeprowadzane przy udziale paƒstwa zgodne by∏y z rozpowszechnionymi w ówczesnej Europie regu∏ami u˝ytecznoÊci i ekonomii, co
w praktyce oznacza∏o cz´stokroç minimalizacj´ wydatków na podejmowane przedsi´wzi´cia, a tym samym odbija∏o si´ niekorzystnie na ich ostatecznym
efekcie. Zasady te Êwi´ci∏y triumf od czasu wielkiej
odbudowy po zniszczeniach doby napoleoƒskiej, by∏y skodyfikowane i propagowane przez popularnà
doktryn´ Jeana-Nicolasa-Louisa Duranda8. W takich
okolicznoÊciach w∏adze koÊcielne popierane jedynie
przez lokalne podj´∏y inicjatyw´ ca∏kowitej restauracji katedry p∏ockiej. Mimo ˝e Komisja Rzàdowa
Spraw Wewn´trznych i Duchownych odmówi∏a
wspó∏finansowania przedsi´wzi´cia, to z racji obowiàzujàcych w Królestwie przepisów by∏a uprawniona do zatwierdzania projektów architektonicznych.
Niejednokrotnie Komisja ze wzgl´du na nik∏à wartoÊç dokumentacji przedstawionej do jej akceptacji
zleca∏a opracowanie nowych projektów w∏asnemu
budowniczemu. Z takiej w∏aÊnie przyczyny Henryk
Marconi, wybitny architekt 1 po∏. XIX w., pe∏niàcy
wówczas funkcj´ budowniczego, zosta∏ zaanga˝owany do opracowania projektów restauracji katedry
p∏ockiej. Niestety, brak dostatecznych funduszy zadecydowa∏ o roz∏o˝eniu prac remontowych na kilka
etapów, co w konsekwencji sta∏o si´ przyczynà jedynie fragmentarycznej realizacji opracowanych na t´
okolicznoÊç projektów. Jedynym Êwiadectwem wielkich zamierzeƒ pozostajà do dziÊ rysunki Marconiego. Dotychczas nie zosta∏y one omówione szczegó∏owo w literaturze przedmiotu, choç ze wzgl´du na
rang´ budowli i okolicznoÊci, w jakich powsta∏y, zas∏ugujà na to z ca∏à pewnoÊcià9. Stanowià one ponadto interesujàce Êwiadectwo podejÊcia ich autora
do problemu restauracji obiektu, uznawanego przez
wspó∏czesnych za cennà pamiàtk´ historycznà
o „staro˝ytnym” rodowodzie.

Wizja przebudowy katedry Micha∏a
Jakuba Miklaszewskiego
Pierwszy projekt restauracji katedry w P∏ocku
zosta∏ opracowany na zlecenie rzàdu gubernialnego
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i kapitu∏y pod koniec 1842 r. przez Micha∏a Jakuba
Miklaszewskiego, budowniczego guberni p∏ockiej 10.
Zak∏ada∏ on przeprowadzenie zakrojonych na szerokà
skal´ robót, majàcych na celu nie tylko restauracj´ samej Êwiàtyni, ale tak˝e uporzàdkowanie najbli˝szego
jej otoczenia oraz odremontowanie dzwonnicy przylegajàcej do zespo∏u zabudowaƒ ks.ks. misjonarzy
(il. 2). Teren przylegajàcy do katedry mia∏ zostaç obni˝ony, by woda deszczowa nie zalewa∏a wn´trza
Êwiàtyni, a nast´pnie splantowany i ogrodzony. W obr´bie samej Êwiàtyni Miklaszewski zaplanowa∏ zmiany ograniczajàce si´ do odrestaurowania dekoracji
wn´trza i zabezpieczenia murów. W sporzàdzonym
kosztorysie robót uzna∏, i˝ nale˝y prezbiterium, kopu∏y i czterech kaplic Êciany reperowaç, exystujuàce
sztukaterye odnowiç i wyz∏ociç, nowe miejscami
przydaç, pilastry na gips w guÊcie marmuru polerowaç 11. Zaproponowa∏ tak˝e przesuni´cie o∏tarza
g∏ównego i wymian´ pozosta∏ego wyposa˝enia Êwiàtyni: stalli, konfesjona∏ów oraz o∏tarzy bocznych, na
miejsce których zaprojektowa∏ nowe, utrzymane pod
wzgl´dem stylistycznym w duchu neorenesansowym.
Miklaszewski zaprojektowa∏ równie˝ nowy wystrój elewacji budynku ks.ks. misjonarzy od strony
katedry. Mia∏ on otrzymaç szat´ neorenesansowà,
zbli˝onà w charakterze do wczesnorenesansowych
fasad w∏oskich pa∏aców miejskich. Parter jako kondygnacja coko∏owa i naro˝niki ryzalitu mia∏y byç
boniowane, zaÊ ozdoby pozosta∏ych pi´ter ograniczone do obramieƒ okiennych12. Sporzàdzony przez
Miklaszewskiego plan sytuacyjny zawiera∏ propozycj´ wyburzenia zryzalitowanej cz´Êci zabudowaƒ
ks.ks. misjonarzy w celu poszerzenia wàskiego przejazdu przed katedrà i ods∏oni´cia widoku na jej
fasad´. Dzwonnica katedralna mia∏a otrzymaç nowe
elewacje akcentujàce jej gotycki charakter, których
g∏ówny motyw plastyczny stanowi∏o zestawienie ob∏o˝onej ∏upanym kamieniem p∏aszczyzny Êciany lub
jej malarskiej imitacji z ceglanymi obramieniami
ostro∏ukowych blend, wie˝yczek i naro˝ników. Tego
typu rozwiàzanie, polegajàce na ∏àczeniu ceg∏y i kamienia, Miklaszewski móg∏ zaczerpnàç z wydawnictwa wzorcowego „Zbiór projektów architektonicznych” Marconiego, ukazujàcego si´ w latach
1838-184313.
Zaprojektowane przez Miklaszewskiego elementy
wystroju katedry i budynku ks.ks. misjonarzy utrzymane zosta∏y w poprawnie nakreÊlonym stylu neorenesansowym. Architekt nie podjà∏ jednak wyzwania,
jakim by∏oby zastàpienie istniejàcej fasady nowà kreacjà. Rzàd gubernialny w piÊmie do Komisji Rzàdowej Spraw Wewn´trznych i Duchownych dotyczàcym przekazania projektów Miklaszewskiego do zatwierdzenia przyzna∏: by∏oby ze wszech miar potrzebne widok zewn´trzny koÊcio∏a do yednostaynego
stylu sprowadziç, a mianowicie front dzisieyszy
niezgodny z dalszym ubraniem w w∏aÊciwym guÊcie
przeformowaç 14.

ARCHITEKTURA
„Staro˝ytnoÊç” Êwiàtyni katedralnej
wg Marconiego
Projekty restauracji katedry w P∏ocku autorstwa
Marconiego, powsta∏y w wyniku wymuszonej przepisami rewizji planów i kosztorysów przekazanych
do zatwierdzenia Komisji Rzàdowej Spraw Wewn´trznych i Duchownych przez w∏adze terenowe.
W tym czasie Marconi by∏ budowniczym Wydzia∏u
Przemys∏u i Kunsztów powy˝szej komisji i z racji
zajmowanego stanowiska czuwa∏ nad poziomem
technicznym i artystycznym nadzorowanych przez
nià prac. Propozycje Miklaszewskiego uzna∏ za niezupe∏nie trafne i w konsekwencji opracowa∏ w∏asne
projekty.

Zapewne uwa˝a∏ je za atrakcyjne i nie kolidujàce
z charakterem wn´trza. Podobnie stanowczo Marconi
optowa∏ za pozostawieniem starych stalli. Do takiego
wniosku doszed∏ po osobistym zlustrowaniu Êwiàtyni. W tej sprawie przewodniczàcy wydzia∏u przemys∏u i kunsztów doniós∏ wydzia∏owi wyznaƒ, i˝
Marconi b´dàc delegowanym do rewidowania robót
przy stawiajàcym si´ domu badaƒ w P∏ocku zwiedzi∏
za razem koÊció∏ katedralny i przekona∏ si´, i˝ nie
ma potrzeby przestawiaç o∏tarza wielkiego, miejsce
bowiem proponowane nie le˝y w korzystnem Êwietle, które by z boku na o∏tarz uderza∏o, tem samem
nie ma potrzeby przestawiania stallów ani liczby ich
z 28 na 18 zmniejszaç gdy˝ zas∏ugujà ze wszech
miar na zachowanie [podkreÊlenie autora]16.

3. M. Miklaszewski, zestawienie o∏tarza starego z nowo projektowanym (w prawym dolnym rogu notatka Marconiego dotyczàca zachowania
istniejàcych o∏tarzy), AGAD, Zbiór Kartograficzny 558-1, arkusz 11.
3. M. Miklaszewski, comparison of the old altar and the new project (the right corner contains a note made by Marconi about the preservation
of existing altars), AGAD, Cartographic Collection 558-1, leaf 11.

Marconi by∏ zdecydowanym przeciwnikiem
ca∏kowitej wymiany dawnego wyposa˝enia katedry.
Sprzeciwi∏ si´ zastàpieniu o∏tarzy bocznych, pochodzàcych zapewne z po∏. XVIII w. nowymi, które mia∏y
byç wykonane wg projektu Miklaszewskiego. Kszta∏t
starych o∏tarzy by∏ mu znany z nades∏anych rysunków, zaÊ okreÊlenie ich w do∏àczonym do przes∏anej
dokumentacji „protokole zasadniczym” jako wykonanych w „guÊcie niepoprawnym”, nie by∏o dla niego argumentem przemawiajàcym za ich usuni´ciem (il. 3).

Powy˝sze postulaty dobitnie Êwiadczà o skrystalizowanej postawie Marconiego jako przedstawiciela
historyzmu w architekturze. Zdradzajà jego g∏´bokà
ÊwiadomoÊç wartoÊci pamiàtek minionych epok
i szacunek dla zró˝nicowanych stylowo elementów
wyposa˝enia. Jedynà ingerencjà, jakà dopuszcza∏
wzgl´dem o∏tarzy bocznych, by∏a zmiana ich usytuowania. Proponowa∏ przesunàç o∏tarze, stojàce przy
kolumnach mi´dzynawowych, pod Êciany naw bocznych, co s∏u˝yç mia∏o wyeksponowaniu szlachetnego
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charakteru renesansowych arkad oddzielajàcych
nawy. Ten sposób myÊlenia by∏ zapewne zwiàzany
z kluczowym za∏o˝eniem planowanej restauracji
wn´trza Êwiàtyni, którym by∏o przywrócenie mu renesansowego charakteru (il. 4). Zgodnie z tym Marconi opracowa∏ projekt nowych dekoracji prezbiterium, którego Êciany mia∏y byç rozcz∏onkowane przyÊciennymi arkadami opartymi na ozdobionych dekoracjà p∏ycinowà pilastrach, zaÊ sklepienie mia∏o
otrzymaç dekoracj´ kasetonowà (il. 5). Ponadto wÊród
proponowanych nowych elementów pojawi∏y si´ takie motywy, jak: okràg∏e w planie medaliony, ornament arabeskowy czy rzeêby ustawione na konsolach.
Projekt Marconiego przewidywa∏ tak˝e wprowadzenie do wn´trza tamburu kopu∏y, artykulacji za pomocà
korynckich pilastrów i ozdobienia jej czaszy kasetonami. Wszystkie powy˝sze zmiany mia∏y pod wzgl´dem stylistycznym jednoznacznie renesansowà
proweniencj´.

4. H. Marconi, projekt dekoracji wewn´trznych katedry, AGAD, Zbiór Kartograficzny 558-1, arkusz 5.
4. H. Marconi, project of the interior decoration of the cathedral, AGAD, Cartographic Collection 558-1, leaf 5.
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Najistotniejszym wyzwaniem, przed jakim stanà∏
Marconi podczas opracowywania alternatywnych
wzgl´dem propozycji Miklaszewskiego projektów
restauracji katedry, by∏a nowa fasada (il. 5). Nie dysponowa∏ bowiem wskazówkami ikonograficznymi,
które mog∏yby u∏atwiç mu jej zakomponowanie. Zna∏
dokumenty nades∏ane z P∏ocka do Warszawy, w tym
tak˝e protokó∏ rewizji stanu katedry. Materia∏y te zawiera∏y jednak g∏ównie informacje dotyczàce losów
katedry, nie by∏y zatem zbyt pomocne w pracy Marconiego. W ÊwiadomoÊci wspó∏czesnych architektowi utrwali∏o si´ przekonanie, ˝e najwa˝niejszy koÊció∏ P∏ocka od wielu wieków za∏o˝ony, zrujnowany
w czasie zaburzeƒ wojennych i cz´Êciami powi´kszany przedstawia mieszanin´ ró˝nych stylów, a wyjàwszy dolnà konstrukcyi nawy, to jest arkadowania
na kolumnach oraz g∏ównej kopu∏y i dwóch kaplic
przy pressbiterium reszta nie ma ˝adnej poprawnoÊci i pochodzi z czasów zepsutego gustu, którego
cechà sà skarpowania, drobne otwory, skàpe i nieforemne gzymsowania oraz wysadzenie Êcian kamieniami naprzemian z ceg∏à bez ˝adnej wyprawy17.
Zgodnie zaÊ ze znajdujàcym si´ w aktach Komisji
Rzàdowej Spraw Wewn´trznych i Duchownych dokumentem koÊció∏ katedralny (...) wed∏ug staro˝ytnoÊci Êladów w roku 1136 po wi´kszej cz´Êci z kamienia ciosowego wystawiony18. Mo˝na zatem uznaç, ˝e dominowa∏o przeÊwiadczenie o przedrenesansowym pochodzeniu katedry, zaÊ za jedyne jej fragmenty zas∏ugujàce na uwag´ uznawano arkady mi´dzynawowe, kaplice i kopu∏´.
Z zachowanych akt nie wynika, by Marconi podczas projektowania fasady by∏ ograniczony narzuconymi wskazówkami. Musia∏ baczyç jedynie na trudne
warunki techniczne. Ju˝ we wspomnianym protokole
zasadniczym stwierdzono, ˝e kolumny na froncie exystujàce, attyki podperajàce wie˝e i ca∏e urzàdzenie
facjaty w sposób taki jak jest dzisiejszy (...) by∏y
niegdyÊ dla umocowania rysujàcych si´ Êcian i podparcia ca∏ej konstrukcyi wie˝ dope∏nione19. Aby uniknàç problemów, pozostawi∏ ograniczajàce zag∏´bione
partie fasady wyst´py murów, z których jedynie dwa
wewn´trzne w celu nadania ca∏oÊci symetrii nieco przeformowa∏. Zmniejszy∏ rozmiar zag∏´bieƒ, dzi´ki
czemu projektowana fasada zyska∏aby na trwa∏oÊci.
G∏ównym motywem architektonicznym nowej fasady mia∏a byç arkada zamkni´ta ∏ukiem pó∏kolistym.
Na projekcie Marconiego zdobi ona przestrzeƒ
mi´dzy wyst´pami – skarpami oraz fryz, stanowiàcy
jakby parti´ coko∏owà wie˝. Dodaç nale˝y, i˝ ∏ukiem
pó∏kolistym zamkni´te zosta∏y wszystkie otwory – zarówno okna, wejÊcie, jak i p∏yciny ozdabiajàce skarpy.
Odst´pstwem od stosowania detali zawierajàcych
powy˝szy motyw by∏o u˝ycie przez Marconiego
gzymsu kostkowego wieƒczàcego skarpy, szczyt i obie
wie˝e. Gzyms kostkowy koronujàcy wie˝e nie by∏
uwidoczniony na przes∏anym przez rzàd gubernialny rysunku Miklaszewskiego. Marconi zatem najpewniej nie wiedzia∏ projektujàc fasad´ katedry, ˝e

w rzeczywistoÊci jej wie˝e sà ju˝ zwieƒczone zbli˝onym do zaproponowanego przez niego gzymsem.
Co do s∏usznoÊci u˝ycia tego motywu móg∏ si´ przekonaç analizujàc widok fasady bocznej katedry, gdzie
Êciany nawy g∏ównej oraz Êciany kaplic zamykajàcych transept sà zwieƒczone urozmaiconym gzymsem
kostkowym. Istotnym elementem kompozycji fasady
autorstwa Marconiego by∏y tak˝e niewielkie he∏my
usytuowane u podstaw oÊmiobocznych cz´Êci wie˝.
Znajdujàcy si´ pod nimi fryz arkadkowy tworzy∏ jakby niewielkie wie˝yczki, co wraz z kszta∏tem powy˝szych he∏mów by∏o wyraênym nawiàzaniem do istniejàcej formy wie˝.
Elewacje boczne w propozycji Marconiego nie
otrzyma∏y nowego wyglàdu. Wprowadzi∏ on tam
jedynie kilka zmian (il. 6). W celu uproszczenia
i ujednolicenia wyglàdu Êwiàtyni zastàpi∏ gzyms
kostkowy prostym. Zrezygnowa∏ tak˝e z zamykajàcych ramiona transeptu szczytów zwieƒczonych motywem jaskó∏czych ogonów, a w celu nadania symetrii powieli∏ motyw skarpy podpierajàcej Êcian´
transeptu.
Wypada zastanowiç si´ nad przyj´tà przez Marconiego zasadà, której celem by∏o stworzenie fasady
spójnej z ca∏à budowlà. Podstawowe zagadnienie to
kwestia u˝ytych form i ich odniesieƒ do akcentowanych przez wspó∏czesnych z∏o˝onej genezy i bogatej
metryki budowli. Czy zatem mo˝na uznaç, i˝ Marconi podziela∏ poglàd traktujàcy o przedrenesansowym pochodzeniu katedry? Choç trudno o jednoznacznà odpowiedê na to pytanie, mo˝na pokusiç si´
o kilka uwag natury ogólnej.
Jedynym fragmentem Êwiàtyni, który móg∏ uchodziç za pochodzàcy z pierwotnej budowli, by∏a znajdujàca si´ ponad klasycystycznym portykiem partia
wie˝owa katedry. Zapewne Marconi nie uzna∏ jej
za reprezentujàcà styl romaƒski, w przeciwnym bowiem przypadku mo˝na by za∏o˝yç, ˝e stara∏by si´
zaprojektowaç fasad´ w duchu neoromaƒskim, od
czego nie odwiod∏aby go prawdopodobnie nawet wyra˝ona w protokole zasadniczym opinia o pochodzeniu przedrenesansowych partii katedry z epoki „zepsutego gustu”20. B∏´dnym by∏by poglàd uznajàcy formy zaprezentowane w projekcie za interpretacj´ romaƒszczyzny. Nie nale˝a∏a ona – co prawda – do stylistyk, które Marconi preferowa∏ w swej twórczoÊci,
jednak jako wszechstronny architekt z du˝à swobodà
operowa∏ rozmaitymi kostiumami stylowymi i doskonale zna∏ regu∏y rzàdzàce stylem romaƒskim.
Rozró˝nia∏ zresztà przynajmniej dwie jego odmiany.
Przyk∏adem budowli reprezentujàcej pierwszà z nich
jest zamieszczony w ukazujàcym si´ w latach 1838
-1843 Zbiorze projektów architektonicznych Marconiego projekt bramy do fortecy w D´blinie 21. Jego
styl okreÊla∏ sam autor jako dawny anglo-saksoƒski.
Druga odmiana odwo∏ywa∏a si´ do tradycji architektury lombardzkiej i charakteryzowa∏a tendencjà do cz´stego stosowania fryzu arkadowego w celu ∏àczenia
artyku∏ujàcych elewacje lizen. SpoÊród znamiennych
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przyk∏ady zastosowania tego typu rozwiàzaƒ mo˝na wskazaç
projekt koÊcio∏a w Kozienicach autorstwa Damazego Borz´ckiego24 (il. 8), czy te˝ koÊció∏ na S∏u˝ewie przebudowany wg pochodzàcego z 1848 r.
projektu Franciszka Marii
Lanciego. Jako kolejne dzie∏o
Marconiego odwo∏ujàce si´ do
stylu romaƒskiego mo˝na wymieniaç projekt kaplicy neoromaƒskiej z ok. 1840 r.
Marconi nie skierowa∏ si´
w swych poszukiwaniach tak˝e w stron´ ulubionych form
dojrza∏ego renesansu. Nie uzna∏ ich za pasujàce w tych
okolicznoÊciach. Po odrzuceniu stylu romaƒskiego i renesansowego jako odpowiednich
dla potrzeb restauracji Êwiàtyni katedralnej w P∏ocku zdecydowa∏ si´ na u˝ycie rundbogenstilu (stylu arkadowego).
Odznacza∏ si´ on zastosowaniem arkad i ∏uków jako elementów decydujàcych o efekcie artystycznym kompozycji
fasad budynków. Tego typu
rozwiàzania mo˝na spotkaç
w niezwykle popularnych
w 1 po∏. XIX w. wzornikach
Jeana-Nicolasa-Louisa Duranda26. Ich plansze oddzia∏ywa∏y
silnie na architektów wywodzàcych si´ ze Êrodowiska
niemieckiego, w wyniku czego rundbogenstil by∏ ch´tnie
przez nich u˝ywany od koƒca trzeciej dekady XIX w.
W intencji jednego z jego propagatorów – Heinricha Hübscha – mia∏ rozwijaç si´ jako
nowy styl, czerpiàcy w racjonalny sposób motywy z archi5. H. Marconi, projekt nowej fasady, AGAD, Zbiór Kartograficzny 558-1, arkusz 7.
tektury bizantyjskiej, romaƒ5. H. Marconi, project of a new fa¥ade, AGAD, Cartographic Collection 558-1, leaf 7.
skiej, lombardzkiej i wczesnorenesansowej w∏oskiej.
przyk∏adów tej tendencji wspomnieç wypada poNiejednokrotnie w projektach architektów przybiera∏
chodzàcy z 1840 r. projekt nowej elewacji frontowej
postaç kreacji neostylowej, przewa˝nie o charakterze
koÊcio∏a bernardynów w Ostro∏´ce (il. 7)22. Zosta∏ on
romaƒskim lub te˝ neorenesansowym. Marconi prozamieszczony przez Marconiego w Zbiorze projekjektujàc nowà fasad´ katedry odwo∏a∏ si´ jedynie do
tów architektonicznych wraz z komentarzem inforg∏ównej idei rundbogenstilu, jakà by∏a arkada. Nie
mujàcym, ˝e charakter nowego projektu lombardzpowieli∏ ani proponowanego przez Duranda sposobu
kim zwany, wzi´ty jest z koÊcio∏ów ChrzeÊcijaƒkompozycji fasady, ani tak˝e rozwiàzaƒ niemieckich.
skich, oko∏o X wieku w Worms, Padwie, BreÊcie
Architektura Marconiego jest trudna do zidentyi innych miejscach Europy wznoszonych23. Jako
fikowania pod wzgl´dem stylistycznym. Nie daje si´
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6. H. Marconi, projekt elewacji bocznej, AGAD, Zbiór Kartograficzny 558-1, arkusz 2.
6. H. Marconi, project of a side elevation, AGAD, Cartographic Collection 558-1, leaf 2.

tak˝e jednoznacznie umiejscowiç w czasie. Zastosowane w niej motywy majà charakter ponadczasowy,
a sposób ich u˝ycia nie stanowi podr´cznikowego
przyk∏adu jakiegokolwiek kierunku rozwoju architektury. Zosta∏a potraktowana przez twórc´ jako doÊwiadczenie formalne – nowy kanon estetyczny oscylujàcy pomi´dzy architekturà bizantyjskà, a wczesnorenesansowà. Analizujàc zastosowane przez Marconiego formy wypada zastanowiç si´ nad dekoracjà
w postaci okràg∏ych w planie medalionów i rozmaitych w kszta∏cie p∏ycin, u˝ytych w celu urozmaicenia
ca∏oÊci i osiàgni´cia dyskretnych efektów Êwiat∏ocieniowych. Takie reliefowe potraktowanie elewacji
zdaje si´ byç wynikiem obserwacji poczynionych
przez Marconiego jeszcze we W∏oszech. Ozdoby te
mo˝na interpretowaç, zw∏aszcza w kontekÊcie ich
atektonicznego sposobu rozlokowania, jako odpowiednik barwnych dekoracji kamiennych, charakterystycznych dla romaƒskich koÊcio∏ów toskaƒskich.
Nie sposób jednak nie zauwa˝yç, ˝e Marconi stosowa∏ dekoracje p∏ycinowe tak˝e w dzie∏ach majàcych

sprecyzowanà stylistyk´. Pó∏koliÊcie uszeregowane
nad otworem drzwiowym katedry p∏yciny sà motywem analogicznym pod wzgl´dem rozwiàzania do
zastosowanego ponad oknami cz´Êci Êrodkowej fasady pa∏acu w Jab∏onnie, który w swej formie nawiàzuje
do architektury antycznych willi27. P∏ycinowe ozdoby skarp majà natomiast swe odpowiedniki w powsta∏ych pod wp∏ywem inspiracji durandowskim systemem projektowania wersjach fasad domu sierot
i ubogich we Lwowie28 i szpitala Êw. ¸azarza29 w Warszawie. W pierwszym z tych przyk∏adów p∏yciny ozdabiajà artyku∏ujàce elewacje lizeny, których zadaniem jest dzielenie biforialnych i triforialnych uk∏adów arkadowych. Mamy tu zatem do czynienia z zestawieniem dekoracji p∏ycinowej spe∏niajàcej identycznà funkcj´ jak w elewacji katedry z kompozycjà wykorzystujàcà rundbogenstilowskà arkad´. B´dàce natomiast istotnym elementem elewacji katedry skarpy
mogà z kolei przywo∏ywaç na myÊl znany w epoce
bizantyjskiej i romaƒskiej sposób artykulacji fasad
poprzez uj´cie fragmentów lub ca∏oÊci kompozycji
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7. H. Marconi, projekt nowej fasady koÊcio∏a o.o. bernardynów w Ostro∏´ce, AGAD, Zbiór Kartograficzny 558-8.
7. H. Marconi, project of a new fa¥ade for the Bernardine church in Ostro∏´ka, AGAD, Cartographic Collection 558-8.

wydatnymi skarpami lub lizenami. Pami´taç trzeba
jednak, i˝ wydatnoÊç skarp fasady katedry p∏ockiej
by∏a spowodowana wymogami technicznymi, zaÊ
Marconi pod poj´ciem stylu bizantyjskiego pojmowa∏ raczej kompozycje zaopatrzone w horyzontalne pasy i ∏ukowe dekoracje nadokienne skontrastowane pod wzgl´dem kolorystycznym z resztà
fasady30.
Wskazane powy˝ej zabiegi, jak si´ wydaje, majà
pewne znaczenie. Sam Marconi w piÊmie informujàcym prze∏o˝onych o wykonaniu i wys∏aniu im swoich
rysunków napisa∏: Sk∏adajàc w za∏àczeniu plany
koÊcio∏a katedralnego w mieÊcie gubernialnem
P∏ocku wraz z anszlugami na restauracj´ tego˝ po
przerobieniu elewacyi frontowej i boczney w celu
nadania ogó∏owi iednostaynoÊci stylu staro˝ytnego
[podkreÊlenie autora], gdy˝ facyata dotàd istniejàca
nie by∏a wykonanà pod∏ug zasad architektonicznych
lecz po∏àczenie nawet takowey sprzecznoÊç dla oka
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z ca∏ym korpusem przedstawia31 Marconi zapewne
uzna∏, ˝e rundbogenstil jest formacjà stylistycznà,
która najlepiej uka˝e „staro˝ytnoÊç” Êwiàtyni katedralnej. Aby wzmocniç po˝àdany efekt zdecydowa∏
si´ na wzbogacenie oferowanego przez rundbogenstil
repertuaru form o detale lokalnej proweniencji. Motyw wie˝y i jej he∏mu rozwinà∏ w zminiaturyzowanej
postaci poprzez zastosowanie w kompozycji fasady
niewielkich wie˝yczek zwieƒczonych he∏mami, b´dàcymi wyraênym powieleniem górnej cz´Êci przykrycia du˝ych wie˝. Podobne znaczenie mo˝e mieç
gzyms kostkowy przydajàcy ca∏oÊci nieco archaicznego wyglàdu32.
Interesujàcym wydaje si´ pytanie, czy taki niemal˝e eklektyczny sposób post´powania, Êwiadomie prowadzàcy do zestawiania elementów o diametralnie ró˝nym pochodzeniu, mia∏ na celu stworzenie wra˝enia narastania poszczególnych partii fasady katedry. W obecnym stanie badaƒ udzielenie odpowiedzi na to pytanie
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wydaje si´ byç niemo˝liwe. Podsumowujàc nale˝y
stwierdziç, ˝e dzi´ki wszystkim wspomnianym
dzia∏aniom nowa fasada katedry w P∏ocku stanowi
przyk∏ad indywidualizmu w potraktowaniu rundbogenstilu, który nie przybiera form neostylowych
i nie przeistacza si´ w twór wy∏àcznie historyczny,
lecz stanowi interpretacj´ form poznanych przez
Marconiego jeszcze we W∏oszech oraz zaczerpni´tych z lokalnej architektury. Nowa fasada zosta∏a
zharmonizowana z wn´trzem budowli i nada∏a jej
spójny wyglàd. Takiej wizji Marconi podporzàdkowa∏ tak˝e inne elewacje, czym nale˝y t∏umaczyç
zmian´ formy szczytu transeptu. Zrezygnowa∏
z attyki w uskokowo potraktowany motyw jaskó∏czego ogona i blend zamkni´tych ∏ukiem pó∏kolistym.
Jaskó∏czy ogon móg∏ bowiem nie pasowaç do kompozycji arkadowych.
Marconi zaakceptowa∏ pomys∏ Miklaszewskiego
sugerujàcy koniecznoÊç rozebrania zryzalitowanej
cz´Êci zabudowaƒ ks.ks. misjonarzy w celu uzyskania

lepszego widoku na koÊció∏ od strony Rynku Kanonicznego. Opracowa∏ na t´ okolicznoÊç projekt przebudowy tego gmachu. Zaproponowana przez niego
fasada od strony katedry mia∏a uzyskaç oszcz´dnà
dekoracj´, ograniczonà do obramieƒ okiennych i portalu z naczó∏kiem33.
Stworzone przez Marconiego projekty spodoba∏y
si´ w∏adzom P∏ocka. Rzàd gubernialny uzna∏, ˝e ich
wykonanie sta∏o by godnà pamiàtkà szczodrobliwego
najjasniejszego Pana34. Nie dosz∏o jednak do realizacji
ca∏ej koncepcji. Usuni´to jedynie niektóre o∏tarze spod
filarów mi´dzynawowych, a dekoracj´ prezbiterium
i kopu∏y zmieniono cz´Êciowo35. Gdyby inaczej potoczy∏y si´ losy planów Marconiego, zapewne nie powsta∏yby zrealizowane na pocz. XX w. projekty Stefana
Szyllera dotyczàce restauracji katedry w P∏ocku36.
Mgr Andrzej Wàsowski jest absolwentem Instytutu
Historii Sztuki oraz Wydzia∏u Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.

8. D. Borz´cki, projekt koÊcio∏a w Kozienicach, AGAD, Zbiór Kartograficzny 559-10, arkusz 1.
8. D. Borz´cki, project of a church in Kozienice, AGAD, Cartographic Collection 559-10, leaf 1.
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T

he economic boom during the period of the
Kingdom of Poland stimulated the development
of construction. The state authorities of the period
attached importance to a programme intent on introducing order into urban space. An essential determinant was the postulate of the aesthetic and representative appearance of the most important objects and
their closest surrounding.
From the very beginning of the Kingdom of
Poland, P∏ock, the capital of the voivodeship of P∏ock
and subsequently the P∏ock gubernia, was one of the
most prominent towns in the country. The most outstanding accent of its architectural outline was the
Renaissance cathedral built in 1532-1535, later
frequently redesigned and thus deprived of its stylistic uniformity. In the course of one of the many
repairs a Classical portico was added to the façade.
From the beginning of the nineteenth century, the
building represented a highly unsatisfactory technical
state and demanded immediate repairs. The voivodeship authorities treated the renovation of the cathedral
as a priority since they regarded the edifice to be
a valuable monument of mediaeval origin.
First projects for the restoration of P∏ock cathedral were prepared in 1842 by Micha∏ Jakub
Miklaszewski, the gubernia architect. The designs
planned to exchange the interior outfitting and did not
interfere in the outer appearance of the church by
limiting themselves only to repairing the walls. The

Miklaszewski projects were rejected by the central
authorities, and in 1843 Henryk Marconi – a celebrated architect and a member of the Government
Commission for Internal and Spiritual Affairs, proposed new schemes. Marconi opposed the conception
of exchanging the interior outfitting of the cathedral,
which he regarded as valuable, and proposed transferring some of the side altars in order to display the
aesthetic qualities of the inter-nave arcades concealed
by them. He also designed new stucco decorations of
the presbytery vault and side walls in order to grant
the outer appearance of the cathedral decisively
Renaissance features. On the outside, Marconi planned to remove the Classical portico and to endow the
building with a more cohesive look. He also decided
to apply the rundbogenstil form in order to create
a new façade in the belief that such stylistics would
best evoke the “ancient” character of the building
which his contemporaries believed to have been of
twelfth-century origin.
The Marconi projects were approved by the
Construction Council - the superior body entitled to
control all construction undertakings in the country.
Nonetheless, there were never implemented due to
insufficient funds. The designs remain proof of
Marconi’s great personal culture and comprise an
interesting contribution to research into the nineteenth-century restoration of historical monuments in
the Kingdom of Poland.
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