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Wstęp
Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie znajduje się wiele 
cennych zabytków przeszłości, o których wiedza 
wśród społeczności lokalnej jest niewielka. Doty-

czy to również Lewina Brzeskiego w województwie 
opolskim.

Przedkładana publikacja jest pokłosiem sesji popularno-naukowej 
dotyczącej kościoła świętych Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim, które 
autorzy uaktualnili i udostępnili. Kościół ten to najstarszy i najcenniej-
szy zabytek Lewina Brzeskiego, pełniący ważną rolę religijną i kultu-
rową, niestety zniszczony i oczekujący na renowację. 

Zbudowany w XIV wieku, jako świątynia ewangelicka funkcjo-
nował od połowy XVI w.  do początków lat siedemdziesiątych wieku 
ubiegłego. Po wojnie ubywało wiernych i kiedy już ich zabrakło, para-
fia przestała istnieć, a budynek kościoła został zamknięty. Nieużytko-
wany niszczeje i popada w ruinę. Był obiektem dewastacji i rabunku. 
Skradziono wiele cennych przedmiotów z wyposażenia,  zniszczono 
organy. 

Sytuacja uległa zasadniczej zmianie, kiedy do odremontowanego 
barokowego pałacu, sąsiadującego z kościołem, w 2001 roku wprowa-
dziła się młodzież gimnazjalna. Uczniowie, pod opieką nauczycielki 
historii, Ireny Kwiatkowskiej, roztoczyli opiekę nad świątynią w ramach 
ogólnopolskiego projektu „Młodzież adoptuje zabytki”. Przeprowa-
dzono generalne sprzątanie, zabezpieczono nieliczne eksponaty, wyko-
nano tablicę z informacją o kościele w języku polskim, niemieckim 
i angielskim, zaproszono mieszkańców do zwiedzania. 

Kościół „zaczął żyć” – jest miejscem programów artystycznych 
w wykonaniu uczniów gimnazjum i absolwentów. Odbywają się w nim  
przedstawienia teatralne, koncerty instrumentalne i wokalne, wieczory 
kolęd, wieczory poetyckie. Kościół był tematem konkursów literac-
kich i fotograficznych, w których uczniowie zdobywali nagrody. Efekty 
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swoich działań prezentowali na Zamku Królewskim w Warszawie 
i Bibliotece Narodowej. Corocznie na rozpoczęcie, dla klas pierwszych 
i zakończenie roku szkolnego, dla absolwentów, odprawiana jest Msza 
święta. 

W roku 2005 z inicjatywy Gimnazjum miały miejsce w kościele 
dwa ważne wydarzenia. 

20 kwietnia 2005 roku odbyła się sesja popularno-naukowa  
pt. „Kościół ewangelicki w Lewinie Brzeskim – zapomniany pomnik 
śląskiej reformacji”, przygotowana przez profesora doktora habilito-
wanego Jana Harasimowicza z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Wrocławskiego, który zaprosił do współpracy swoich absolwentów 
i magistrantów.  

16 maja 2005 roku odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z udziałem 
ewangelickiego księdza biskupa Tadeusza Szurmana z Katowic, księży 
pastorów z Opola i Brzegu, księży katolickich z Brzegu i Lewina Brze-
skiego. Oprawę instrumentalną uroczystości zapewniły chóry młodzie-
żowe – protestancki z Opola i katolicki z Lewina Brzeskiego. 

Oba wydarzenia zgromadziły liczną rzeszę osób zainteresowanych 
historią Lewina Brzeskiego, a w szczególności przeszłością obiektu 
obecnego w przestrzeni miasta i budzącego wśród mieszkańców 
zarówno dyskomfort z powodu obecnego stanu, jak i nadzieję na przy-
wrócenie mu dawnego wyglądu.

Zaangażowanie młodzieży i nauczycieli Gimnazjum w ochronę 
niszczejącego zabytku spowodowało też działania podjęte przez 
Gminę – wyremontowano dach budynku i wieży, zabezpieczono drzwi 
i okna, doprowadzono energię elektryczną. Z inicjatywy Gminy Aka-
demia Sztuk Pięknych w Krakowie odrestaurowała ołtarz kamienny 
z XVI wieku, który obecnie oczekuje na powrót na dawne miejsce 
w kościele parafialnym w Lewinie Brzeskim.

Pragnę serdecznie podziękować panu profesorowi Janowi Harasi-
mowiczowi i pani mgr Magdalenie Poradzisz – Cincio, którzy wsparli 
nasz pomysł, udostępniając materiał z sesji i pozyskując opracowania 
od pozostałych autorów uczestniczących w sesji w 2005 roku. 

Szczególne podziękowania kieruję pod adresem pana Jerzego 
Kochlera, lewińskiego miłośnika i kolekcjonera pamiątek przeszłości, 
za udostępnienie archiwalnych zdjęć do publikacji, dzięki którym praca 
zyskała dodatkowy walor.

Dziękuję Członkom Stowarzyszenia „Civitatis Lowiensis” za zaan-
gażowanie i pomoc przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie 
publikacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Od dwóch lat poewangelicki kościół jest własnością Gminy, która 
ma program jego renowacji i wykorzystania. Celem tej publikacji jest 
wsparcie działań Gminy w dziele ratowania zabytku. 

Andrzej Kostrzewa – prezes Stowarzyszenia
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Prof. dr hab. Jan Harasimowicz

Kościoły ewangelickie 
w krajobrazie kulturowym 

współczesnej Polski
Szanowni mieszkańcy Lewina Brzeskiego,

drodzy pracownicy i studenci Instytutu  
Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego!

ozwolę sobie zacząć od cytatu: „Ujrzyjcie na ptaki niebieskie, 
tak jak one pokładają do gniazda ptaszęta swe, tak ty gmino do 
tego kościoła twego powinnaś pokładać dziatki swoje. Przy tym 

ołtarzu pokładać powinni wierni chrzestni niemowlątka chrze-
ścijańskie na łono Jezusowe, do tego ołtarza Pana Zastępów pokła-
dać będą chrześcijańskie położnice dziatki swoje, stawiając je Panu na 
ofiarę, a ilekroć ojcowie się tu stawią, powinni zabrać z domu na sercu 
w przyczynie dziatki swoje, aby je zawsze na nowo oddawali w opiekę 
Pańską, albowiem jak gniazdo dla ptasząt jest miejscem bezpiecznym, 
a chociaż już wyleciały z niego, wszak one zostaną ich ucieczką podczas 
grożącego im niebezpieczeństwa i podczas fali, tak i dla dziatek twoich 
duchownych niewiasto, żono męża Chrystusa, gmino nasalska, to jest 
dla członków twoich, ten kościół powinien być schronieniem i namio-
tem pokoju. Gdy się nad wami zaćmi niebo z czarnych obłoków, gdy 
was będą wichry frasunków dręczyły, tu powinniście znaleźć pokój ów 
Boży w Chrystusie, przewyższający wszystek rozum. Jak w gnieździe 
ptaszęta bywają karmione, że na niczym im nie zejdzie, tak wy macie 
zostać karmionymi z tej ambony zdrowym pokarmem czystego Słowa 
Bożego, abyście wyznawali: mój wiekuisty pasterz mnie pasie”.
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W takich oto – nieco naiwnych – słowach przedstawił więź ewan-
gelickiej gminy z jej świątynią ksiądz doktor Jan Justyn Henryk Koel-
ling, pastor gmin ewangelicko-augsburskich roszkowskich, nasalskich 
i wojsławickich, w kazaniu wygłoszonym w dniu 13 października 1870 
roku z okazji uroczystego poświęcenia kościoła w Nasalach koło Klucz-
borka, które to kazanie, opatrzone tytułem „Ptasze Gniazdo”, ukazało 
się następnie drukiem we wrocławskiej oficynie Grass, Barth i Spółka. 
Jest to jeden z najpiękniejszych dziewiętnastowiecznych druków ewan-
gelickich w języku polskim wydanych we Wrocławiu.

Podobnych do nasalskiego „Ptaszych Gniazd” – ewangelickich 
kościołów, zborów i domów modlitwy, jak różnie je nazywano, było 
w owym czasie na ziemiach wchodzących od 1945 roku w skład pań-
stwa polskiego, a więc między Odrą, Nysą i Bugiem, znacznie wię-
cej niż obecnie. Stanowiły one z pewnością nie mniej niż połowę 
wszystkich budowli kościelnych istniejących wówczas na całym tym 
obszarze.

300 lat wcześniej, około roku 1570, w kulminacyjnym punkcie lute-
rańskiej i kalwińskiej konfesjonalizacji, ewangelickie budowle kościelne 
stanowiły na ziemiach między Odrą, Nysą i Bugiem nie mniej niż ¾ 
wszystkich świątyń chrześcijańskich. Nie było w tym czasie innych, niż 
ewangelickie kościołów na terenie Prus Książęcych, Pomorza Szcze-
cińskiego i Słupskiego oraz Nowej Marchii. Zdecydowanie przeważały 
one w obu częściach Śląska i na należących obecnie do Polski skraw-
kach Łużyc. Znaczący był też ich odsetek w Prusach Królewskich 
i Wielkopolsce. Jedyny region, gdzie nie było ich niemal wcale, to słabo 
zaludnione i zacofane pod względem gospodarczym Mazowsze. Wraz 
ze stopniowym opadaniem reformacyjnego zapału polskiej szlachty 
i wzrostem nacisku przez Kościół katolicki, znaczna część wielko i mało-
polskich świątyń ewangelickich, nawet tych które od podstaw wznie-
sione zostały przez luteranów, kalwinistów, braci czeskich lub polskich, 
przeszła w ręce katolickie. Utracili część swych kościołów, zwłaszcza na 

wsi i w mniejszych miastach, ewangelicy Prus Królewskich, a w trakcie 
wojny trzydziestoletniej i tuż po jej zakończeniu w dwóch zmasowa-
nych akcjach, zwanych redukcjami, zamknięto ponad 1000 kościołów 
ewangelickich na Śląsku. Ponieważ liczne tu były, zwłaszcza na Pogórzu 
Sudeckim, wsie zamieszkałe wyłącznie przez ludność wyznania lute-
rańskiego, „zredukowane” kościoły stały puste i nie odbywały się w nich 
żadne nabożeństwa. To właśnie dzięki temu zachowało się na Śląsku 
tak wiele renesansowego i manierystycznego wystroju ewangelickiej 
proweniencji w kościołach, które od połowy XVII wieku do 1945 roku 
były formalnie katolickie.

W drugiej połowie XVII i pierwszej połowie XVIII wieku ewange-
lickich świątyń pozostało już na Śląsku bardzo niewiele, ruch budow-
lany nie został jednak całkowicie zatrzymany. Powstawały nadal nowe 
budowle kościelne, nieliczne, jakkolwiek bardzo okazałe, jak kościoły 
Pokoju w Głogowie, Świdnicy i Jaworze oraz kościoły Łaski w Jeleniej 
Górze, Kamiennej Górze, Żaganiu, Miliczu, Kożuchowie i Cieszy-
nie. Rozbudowywano też istniejące już wcześniej kościoły na terenie 
księstwa legnickiego, brzeskiego (w tym kościół w Lewinie Brzeskim), 
wołowskiego i oleśnickiego, by pomieścić mogły na niedzielnych nabo-
żeństwach przybyszów z tych części Śląska, którym nie dane było 
korzystać ze swobód wyznaniowych.

Wraz z kolejnymi fazami uchodźstwa protestantów śląskich na 
przygraniczne tereny Wielkopolski stawały tam także nowe ewange-
lickie świątynie, na przykład w Rawiczu, Zaborowie, Szlichtyngowej 
czy Zdunach. Przyznawane swobody wyznaniowe,  przybywającym do 
Polski Ślązakom, zawierały jednak znamienne i brzemienne w skutki 
ograniczenia. Ewangelickich kazań nie wolno było dla nich wygłaszać 
w języku polskim, który wielu emigrantów dobrze znało. Poszczególne 
gminy, zamknięte w językowym getcie niemczyzny, stawały się dzięki 
temu coraz bardziej wyrazistą mniejszością narodowo-wyznaniową, 
odróżniającą się od polsko-katolickiego rdzenia.
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Ksenofobia i nietolerancja religijna czasów saskich doprowadziły, 
jak wiadomo, do użycia przez kraje ościenne wyznaniowej karty w poli-
tycznej grze o Polskę. Jednym z ubocznych skutków tej gry było wydatne 
wzmożenie wysiłku budowlanego ewangelickich gmin miejskich, nie-
spychanych już poza granice legalności. Ewangelickie kościoły schyłku 
XVIII i początku XIX wieku w Poznaniu, Toruniu, Warszawie i innych 
miastach należą do najwybitniejszych dzieł architektury klasycyzują-
cego późnego baroku i neoklasycyzmu w Polsce.

Odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej pozostawiło główne 
świątynie ewangelickie Rzeczpospolitej szlacheckiej, kościoły Gdańska, 
Elbląga, Kwidzyna, Międzyrzecza i Wschowy, poza granicami Polski. 
W granicach tych znalazły się natomiast silne ośrodki protestantyzmu 
górnośląskiego, z Bielskiem, Cieszynem, Chorzowem, Katowicami, 
Pszczyną i Tarnowskimi Górami, a także wielkopolskiego – z Kroto-
szynem, Lesznem i Poznaniem. Wystąpienie górnośląskich ewangeli-
ków z unii pruskiej, co było jednoznaczne z opowiedzeniem się ich za 
polską racją stanu, nie usunęło narastających w społeczeństwie polskim 
przez lata zaborów uprzedzeń. Wbrew jednak ożywieniu przez środo-
wiska endeckie i chadeckie stereotypu rzekomej nierozerwalności pol-
skości i katolicyzmu, utrzymująca się przez cały okres międzywojenny 
silna pozycja PPS i niedająca się zamknąć w wyznaniowy gorset legenda 
Legionów przeciwdziałały rozprzestrzenieniu się ksenofobii i nietoleran-
cji. To właśnie w okresie międzywojennym dokonano wielkiego wysiłku 
przywrócenia kulturze polskiej wszystkich tych wartości, które wniosła 
do niej reformacja i protestantyzm. Badania nad polskimi tradycjami na 
Śląsku, ogniskującymi się w dobie nowożytnej wokół wyznania ewange-
licko-augsburskiego, nie osiągnęły przez ostatnich ponad 60 lat takich 
wyników, jakimi mógł się poszczycić w latach trzydziestych ubiegłego 
stulecia katowicki Instytut Śląski.

W 1945 roku polska administracja państwowa i kościelna objęła 
nie tylko leżące na obrzeżach dawnej Rzeczypospolitej centra 

ewangelickiego życia kościelnego, z Gdańskiem na czele, lecz wkro-
czyła także na obszary, w których życie religijne zorganizowane było 
od czterech stuleci w ewangelickie Kościoły państwowe, a katolicyzm 
był wyznaniem nielicznej ludności napływowej, rekrutującej się głów-
nie, jak w Choszcznie, Dobiegniewie i innych pogranicznych miastach 
Nowej Marchii, z przybywających z terenu Polski sezonowych robot-
ników rolnych. Powojenne wysiedlenie ludności niemieckiej pozbawiło 
ewangelickie świątynie Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii niemal 
wszystkich zborowników. W przyznanej Polsce części Prus Książę-
cych i na Śląsku wciąż jeszcze istniały, jakkolwiek niewielkie, skupi-
ska ewangelików mówiących i modlących się po polsku. Konieczność 
zatrzymania części specjalistów oznaczała z kolei utrzymanie niemiec-
kich wspólnot ewangelickich w tak ważnych ośrodkach przemysłowych 
jak Wałbrzych, Boguszów-Gorce i Nowa Ruda. Przyjęte przez polską 
administrację kościoły luterańskie na Śląsku, Pomorzu, Nowej Marchii 
i Prusach stanowiły na tle ogółu europejskich świątyń tego wyznania 
budowle szczególnie okazałe, emanujące swoistą „radością obrazo-
wania”, na powstanie której, zwłaszcza na Śląsku, duży wpływ miała 
stała konfrontacja z architekturą i sztuką sakralną katolickiego baroku. 
Większość z tych kościołów nie doczekała się do 1945 roku nauko-
wych opracowań historyczno-artystycznych. Tylko niektóre najbardziej 
znane, jak kościół Pokoju w Świdnicy, wyposażone były w reprezentu-
jące dobry poziom przewodniki.

Polskie służby konserwatorskie nie mogły w pierwszym powo-
jennym okresie liczyć na jakiekolwiek wsparcie ze strony historyków 
sztuki, wśród których, choć fakty temu jaskrawo przeczyły, przez długie 
lata pokutował mit o wrogości protestantyzmu wobec sztuki, czy wręcz 
o jego „bezobrazowości”. I choć literatury historycznej do dziejów 
Kościoła Ewangelickiego, a nawet poszczególnych jego parafii, nie bra-
kowało, sięgano po nią niechętnie i studiowano nader powierzchow-
nie, czego jaskrawym przykładem jest nota poświęcona Kościołowi 
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Jezusowemu w Cieszynie, jednej z najważniejszych świątyń polskiego 
luteranizmu, w prestiżowym „Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce”. Jest 
on tam prezentowany jako „kościół ewangelicki pod wezwaniem Łaski 
Bożej”, podczas gdy potoczna nazwa tej budowli, „kościół Łaski”, rze-
czywiście przypomina towarzyszący jej powstaniu akt łaski, nie boskiej 
jednak, lecz cesarskiej.

Wielkie ewangelickie świątynie, które po 1945 roku objęte zostały 
przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, np. kościoły Pokoju 
w Świdnicy i Jaworze, kościoły św. Krzysztofa we Wrocławiu i Mariacki 
w Legnicy, kościoły w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Cieplicach, Sycowie, 
Kluczborku, Byczynie i Pokoju, utrzymały wszystkie swoje poprzednie 
funkcje, a ich obecny stan zachowania jest pochodną ogólnej sytuacji 
gospodarczej kraju. Sporo się w nich ostatnio dzieje, i to zarówno pod 
względem badań historyczno-artystycznych, jak i pod względem kon-
kretnych przedsięwzięć konserwatorskich.

Odmienny był los tych świątyń, które przekazane zostały w użyt-
kowanie Kościołowi katolickiemu, a była to – podkreślmy – przeważa-
jąca większość przejętego przez państwo polskie mienia ewangelickich 
Kościołów krajowych w dawnych Niemczech Wschodnich. Ani sche-
mat przestrzenno-funkcjonalny, ani wystrój obrazowy tych świątyń nie 
stały w sprzeczności z katolicką nauką. Bardzo szybko doszło więc do 
przenoszenia poszczególnych elementów wyposażenia, bądź całych 
jego zespołów, do podniesionych z gruzów kościołów Warszawy, czego 
najlepszym przykładem jest Katedra Polowa Wojska Polskiego, wypo-
sażona kosztem dawnego ewangelickiego kościoła Łaski w Kamiennej 
Górze, a także do wielu wiejskich kościołów w centralnej i wschodniej 
części kraju. Dość często dochodziło też na Śląsku, Pomorzu, w Nowej 
Marchii i Prusach Książęcych do swoistej „katolicyzacji” dawnych pro-
testanckich ołtarzy z ukrzyżowanym Chrystusem w centrum. Miejsce 
usuniętej Męki Pańskiej zajmowały obrazy maryjne, zazwyczaj kopie 
obrazu jasnogórskiego. Kalecząc lub całkowicie usuwając renesansowe 

ołtarze i ambony, demontując loże kolatorskie i empory z ozdobnymi 
parapetami, zamalowując polichromię ścian i stropów, pozbawił się 
polski Kościół katolicki możliwości wzbogacenia swojego nauczania 
o biblijną obrazowość ewangelickiej sztuki kościelnej. Także to, co jesz-
cze pozostało, choćby były to dzieła najbardziej w skali europejskiej 
reprezentatywne dla tak ważnych nurtów ideowych w protestantyzmie, 
jak Wahres Christentum spod znaku Johanna Arndta, czy pietyzm rodem 
z Halle, nie tylko nie jest wykorzystywane do pracy duszpasterskiej, lecz 
także nie przyciąga uwagi licznych związanych z Kościołem katolic-
kim ośrodków naukowych. W oswajaniu mieszkańców Nadodrza z ich 
niegdyś ewangelickimi świątyniami większe zasługi, od katolickich 
intelektualistów, położyli niektórzy proboszczowie, urzeczeni pięknem 
powierzonych ich opiece kościołów. Wzorowo utrzymane wnętrza 
dawnych luterańskich kościołów w Brzesku koło Pyrzyc i Klępsku koło 
Sulechowa wnoszą z pewnością większy wkład w dzieło ekumenicz-
nego otwarcia, niż oficjalny, jakże mozolny dialog.

W obu wspomnianych miejscowościach zachowały się osobliwe 
świadectwa nieprzerwanej ciągłości kulturowej: średniowieczne ołtarze 
maryjne, uzupełniane w XVI i XVII wieku o dodatkowe przedstawienia 
chrystologiczne, zgodne z nauką nowego wyznania. Zdarzało się jednak 
i tak, że w obrębie jednej świątyni zachowały się aż dwa ołtarze repre-
zentujące już całkowicie nową, ewangelicką pobożność. Z taką właśnie 
sytuacją, w sumie dość rzadką w skali europejskiej, mamy do czynienia 
w Lewinie Brzeskim. Skromny architektoniczny ołtarz renesansowy, 
wykonany z kamienia, zastąpiony został po kilkudziesięciu latach przez 
bardziej okazały manierystyczny, wykonany z drewna przez rzeźbia-
rza Hermanna Fischera z Nysy. Musimy uczynić wszystko co w naszej 
mocy, by oba te ołtarze były nadal ozdobą lewińskiego kościoła. Życzmy 
sobie także, by kościół ten, „odkryty” i uporządkowany przez młodzież 
gimnazjalną, miał swoje stałe miejsce nie tylko w sercu miasta, lecz 
także w sercach jego mieszkańców.
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Dr Maciej Kulisz

Kościół 
ewangelicki 

świętych 
Piotra i Pawła 

w Lewinie 
Brzeskim i jego 

pasterze

1. Kościół św. św. Piotra i Pawła 
w Lewinie Brzeskim, widok od strony 

południowo – zachodniej, zdjęcie 
archiwalne sprzed 1939 roku, ze 

zbiorów Jerzego Kochlera
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2. Kościół św. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim, widok od strony 
południowo – zachodniej, stan z 2014 roku, fot. Roman Baran



3. Kościół św. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim, widok od strony 
północno – zachodniej, zdjęcie archiwalne z ok. 1900 roku ze zbiorów 
Jerzego Kochlera 

4. Kościół św. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim, widok od strony 
północno – wschodniej, stan z 2014 roku, fot. Roman Baran
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Historia budowli 

najdujący się 
w Lewinie Brze-
skim poewange-
licki kościół, od 

lat opuszczony, zniszczony przez 
czas i zdewastowany, ma długą 
i ciekawą przeszłość, zamkniętą 
w ponad siedmiu wiekach istnie-
nia. Na przestrzeni tego długie-
go czasu przeszedł ogromną 
ilość zmian, które wymuszone 
były zdarzeniami losowymi, np. 
pożarami jak i potrzebami ko-
lejnych właścicieli. Dziś trudno 
jednoznacznie określić, jak wy-
glądała świątynia u zarania swo-
ich dziejów. Z pewnością była to 
budowla gotycka.

Pastor Martin Liebeherr po-
daje w swojej książce, poświęco-
nej historii lewińskiego kościoła, 
kilka średniowiecznych wzmia-
nek wskazujących pośrednio na 
istnienie katolickiej parafii w Le-
winie już w roku 1312. Pierwsza 
świątynia na tym miejscu wy-
glądała więc inaczej niż w chwi-
li obecnej. 5. Gotyckie sklepienia w wieży i przejściu w kościele św. św. Piotra 

i Pawła, stan z 2014 roku, fot. Roman Baran
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6. Gotycki portal w kruchcie zachodniej kościoła św. św. Piotra i Pawła 
w Lewinie Brzeskim, stan z 2014 roku, fot. Roman Baran

Dziś z budowli gotyckiej 
dostrzec można pozostałości: skle-
pienia, ostrołukowe okna w pre-
zbiterium i w kaplicy pod wieżą 
(il. 5) oraz ostrołukowy portal 
w kruchcie zachodniej (il. 6).

31 sierpnia 1586 roku kościół 
spłonął i 10 lat później (1596) 
został odbudowany, lecz pożary 
nawiedzały jego mury jeszcze 
wielokrotnie.

Korpus nawowy kościoła 
pochodzi z czasu odbudowy świą-
tyni (1596), a poświęcenia dokonał 
pastor Michael Hilischer. Kolejne 
dobudówki mogły powstać w prze-
ciągu następnych stu lat, a nawet 
na początku XVIII wieku. Odna-
lezione teksty okolicznościowe, jak 
też inskrypcje nagrobne w obrę-
bie obiektu, dostarczają dowo-
dów na to, kiedy poszczególne 
pomieszczenia już były użytko-
wane. Wzmianki o dobudówkach 
pochodzą z lat 1710 -1766 i wystę-
pują w rejestrach chrztów bądź 
rejestrach zmarłych. Znajdująca 
się naprzeciw pałacu południowa 
dobudówka istniała już w 1732 
roku, kiedy sporządzono zapis 
o pochowaniu w niej zmarłego 
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dziecka. Obok wejścia głów-
nego ulokowano mauzoleum, 
ufundowane w roku 1730 dla 
Adama Gottharda von Naefe, 
na mocy kontraktu z hrabią von 
Bees. W okresie kolejnych prze-
kształceń lewińskiego kościoła 
powiększono i przekształcono 
również otwory okienne.

Znajdująca się pod wieżą 
krypta istniała jeszcze przed 
odbudową kościoła w 1596 r., 
czyli zanim uzyskała obecny 
swój kształt. Fakt ten poświad-
cza testament barona Viktorina 
von Beesa, spisany w roku 1576, 
w którym autor wyraża pra-
gnienie pochowania go w tym 
miejscu, obok już tam spoczywa-
jących żony i córki. Po otwarciu 
krypty w 1910 roku znaleziono 
trumny z XVI i XVII wieku 
należące do członków rodziny 
(il. 7). 

7. Trumna Hansa von Bessa zmarłego w 1577 roku, wystawiona 
w kaplicy pod wieżą w 1910 - kościół św. św. Piotra i Pawła - zdjęcia 
archiwalne ze zbiorów Jerzego Kochlera
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W dolnej części północnej ściany znajdują się, umieszczone w sze-
regu, cztery kamienne płyty inskrypcyjne, poświadczające genealogię 
kobiet z rodziny Beesów, urodzonych w XVI w. Grobowiec jest zatem 
miejscem pochówku rodu, z którego ostania zmarła, hrabina von Stosch, 
została tu pochowana w 1842 roku.

W 1633 roku – w czasie wojny trzydziestoletniej – miasto zostało 
podpalone przez wojska cesarskie. W trakcie pożaru zniszczeniu ule-
gła wieża kościoła. Odbudowano ją dopiero trzydzieści lat później, 
w 1660 r. Jednakże już w roku 1706 wieża kościoła wymagała kosztow-
nego remontu, który ukończono 28 czerwca 1706 roku. 

W styczniu 1737 roku podczas wichury, jaka nawiedziła większy obszar 
Śląska, uszkodzeniu uległa kula, umieszczona w zwieńczeniu wieży. Straty 
te naprawiono już w kwietniu tego samego roku. Ponowne uszkodzenie 
wieży spowodowane było uderzeniem pioruna w kwietniu 1761 roku. 
Zniszczeniu uległy wówczas cztery dzwony oraz zegar. Parafia nie była 
w stanie naprawić od razu wszystkich szkód. Wpierw odremontowano 
wnętrze wieży, następnie w warsztacie ludwisarskim Johanna Christiana 
Nergerna z Olesna odlano trzy nowe dzwony. Ich koszt wyniósł 800 tala-
rów i dalece przekraczał możliwości parafii. Zapłatę umożliwiła kolekta 
generalna przeprowadzona na całym Śląsku w maju 1761 roku.

W północno-wschodnim narożniku budowli, tj. w dolnej czę-
ści wieży, w poł. XVIII wieku mieściła się zakrystia. W XX wieku 
pomieszczenie to pełniło już funkcję kaplicy chrzcielnej. W latach 
czterdziestych XIX wieku remontu podjęła się hrabiowska rodzina 
Pückler z Szydłowca, spadkobierców po zmarłej wdowie Stosch (uro-
dzonej Pückler). Odnowili oni kaplicę, w której spoczęła ich krewna 
obok swego męża i córki.

W roku 1869 we wrocławskim warsztacie Johanna Adama Zapke 
została wykonana metalowa chorągiew wraz z kulą, wieńczące hełm 

wieży. Także we Wrocławiu, w warsztacie Hugo Melzera, wykonano 
prace pozłotnicze wspomnianych wyżej elementów. 

Ostatnie remonty kościoła miały miejsce w 1904 oraz w 1909 roku. 
Odnowiony został m.in. tynk, zwieńczenie wieży, pomalowano też 
drzwi i ramy okienne. Budynek uzyskał wreszcie piorunochron. Część 
południową przebudowano celem dostosowania do nowych schodów 
i wejścia, prowadzącego na empory. Środki na wykonanie prac pocho-
dziły z ofiar zebranych w okolicznych miejscowościach oraz w samym 
Lewinie. 

W 1909 roku obydwa elementy wieży – kulę oraz chorągiewkę – 
odrestaurowała firma Otto Kowatsch & Co z Wrocławia, po czym 
zostały one ponownie założone 25 lipca tegoż roku. Zegar wieży 
kościoła odnowiono na koszt gminy, był on bowiem formalnie jej 
własnością od 1870 roku, kiedy to został na jej zlecenie wykonany 
i zainstalowany na miejscu starego. W trakcie przygotowań do prac 
remontowych odnalezione zostały w kuli wieży osiemnastowieczne 
dokumenty oraz monety z XVIII i XIX wieku. Dokumenty w chwili 
odnalezienia były znacznie zniszczone przez wilgoć i rdzę. Czytelne 
fragmenty wydano drukiem w zwartej broszurze jeszcze tego samego 
roku. Pozwoliły one po części odtworzyć fakty z historii parafii 
w XVIII w.

Obecnie zachowane empory pochodzą z XVIII stulecia. W 1733 
roku usunięto – z powodu złego stanu zachowania – poprzednią kon-
strukcję empor. W prezbiterium, gdzie empor pierwotnie również nie 
było, wzniesiono je w kolejnym roku. Miejsca na emporach były imien-
nie przyporządkowane konkretnym rodzinom i stanom, wedle panują-
cego wówczas zwyczaju. Ponadto w prezbiterium znajdowała się także 
empora zwana sławięcicką, przeznaczona dla ewangelików ze sławię-
cickiego państwa stanowego (il. 8 i 9). 
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8. Widok na empory w kościele św. św. Piotra i Pawła w Lewinie 
Brzeskim, stan z 2014 roku, fot. Roman Baran
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Kościół św. św. Piotra i Pawła odegrał ważną rolę, gdyż będąc daleko 
na wschód wysuniętą parafią ewangelicką stanowił swego rodzaju 
oazę dla współwyznawców z Górnego Śląska, dzieląc los tak zwanych 
kościołów ucieczkowych, obecnych na niezależnych obszarach prote-
stanckich księstw piastowskich. Wzmianki o pokonywaniu przeszkód 
w dostępie do nabożeństw luterańskich, w częstym i regularnym przy-
bywaniu wiernych z sąsiednich rejonów do Lewina, stawia śląski prote-
stantyzm w świetle dobrowolnego i świadomego wyznania wiary. Życie 
w zgodzie z obrządkiem obejmowało uczestnictwo w najważniejszych 
sakramentach, jak choćby chrztu, co zostało odnotowane w źródłach 
dotyczących Lewina w tym trudnym dla protestantów okresie.

W północno-zachodniej części kościoła znajduje się kaplica 
z XVIII w., będąca miejscem pochówku rodziny von Naese (Panów 
na Schönwitz). Leopold hrabia von Bees przekazał kaplicę w roku 
1730 Adamowi Gotthardowi von Naese jako miejsce pochówku dla 
jego rodu, w zamian za zobowiązania wobec kościoła. Umowa zawarta 
28. marca 1730 roku nakładała na Naesów obowiązek wpłacenia przy 
pierwszym pochówku w kaplicy 30 florenów, a przy każdym następ-
nym 20 florenów. Jeżeli zaś poza tym miejscem, 10 florenów. Kaplica 
powrócić miała do rąk parafii, gdyby zabrakło prawowitego potomka 
wyznania ewangelickiego. Nie wiadomo, jak należy się odnieść do daty 
zamieszczonej w inskrypcji nad wejściem do kaplicy. Wprawdzie jest 
mowa o wybudowaniu jej w 1730 roku przez Adama Gottharda von 
Naese, jednak w kontekście otrzymania jej od Leopolda von Bees nie 
można wykluczyć, że pomieszczenie istniało wcześniej. Brak wiado-
mości, jak dużej ingerencji w pierwotną architekturę kościoła ów nowy 
właściciel dokonał. 

Kaplica pałacowa natomiast powstała przypuszczalnie w XVII 
wieku. W roku 1730 pochowano w niej dziecko pastora Rötzschera. 
Wcześniej już była prawdopodobnym miejscem pochówku żony rek-
tora w 1710 r. 

9. Widok na empory w kościele św. św. Piotra i Pawła w Lewinie 
Brzeskim, zdjęcia archiwalne ze zbiorów Jerzego Kochlera
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W obecnym kształcie orien-
towany kościół to: prezbiterium, 
nawa główna, wieża i przybudówki 
(il. 10).

Uwagę przyciąga wysoka, ma-
sywna kwadratowa wieża, łączą-
ca cechy średniowieczne i nowo-
żytne. Najstarszą częścią świątyni 
jest dwuprzęsłowe, niższe od nawy 
i zamknięte prosto, prezbiterium. 
Od jego północnej strony przyle-
ga do wieży kwadratowa zakrystia 
z gotyckim oknem i ostrołukowym 
otworem wejściowym. Korpus na-
wowy, wzniesiony na planie prosto-
kąta, jest czteroprzęsłowy. Do wnę-
trza kościoła prowadzą trzy kruch-
ty, w tym dwie osiemnastowieczne 
od północy i od południa – druga 
z nich, mieszcząca klatkę schodo-
wą prowadzącą na emporę, obec-
nie z przybudówką. Od zachodu do 
wnętrza prowadzi kruchta z bocz-
nymi wejściami – jedno do mau-
zoleum, przylegającego od pół-
nocy oraz drugie od południa, do 
przybudówki ze schodami na chór.  

10. Rzut przyziemia kościoła św. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim
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Wejście zachodnie zdo-
bi bogato profilowany, 
kamienny portal gotyc-
ki z XIV wieku, fasadę 
kościoła wieńczy wysoki 
szczyt i manierystyczne, 
esownicowe spływy. Ko-
ściół od zewnątrz opi-
nają szkarpy o jednym 
uskoku. 

Prezbiterium nakryte 
jest sklepieniem krzyżo-
wo-żebrowym ze zwor-
nikami ozdobionymi or-
namentem sznurowym. 
Nawę, wypełnioną dwo-
ma kondygnacjami baro-
kowych empor, przykry-
wa płaski strop z fasetą. 
Prezbiterium oddzielone 
jest od nawy łukiem tę-
czy. Posadzkę w prezbi-
terium wykonano z mar-
muru, w nawie zaś uło-
żona jest z cegieł (il. 11 
i 12). 

11. Widok na ołtarz i prezbiterium w kościele św. św. Piotra i Pawła 
w Lewinie Brzeskim, zdjęcia archiwalne ze zbiorów Jerzego Kochlera

12. Widok na ołtarz i prezbiterium w kościele 
św. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim, 
stan z 2014 roku, fot. Roman Baran
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W kościele znajdowały się jeszcze do niedawna dwa ołtarze: 
kamienny z lat siedemdziesiątych XVI w. oraz manierystyczny drew-
niany, ufundowany w 1613 r. Oba ołtarze są przedmiotem osobnego 
opracowania w niniejszej publikacji. 

Szczególna rola w liturgii protestanckiej przypada ambonie (il. 13 
i 14).  

13. Wnętrze – widoczna ambona w kościele św. św. Piotra i Pawła, 
zdjęcie archiwalne z ok. 1910 roku, ze zbiorów Jerzego Kochlera

14. Ambona w kościele św. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim, stan 
z 2014 roku, fot. Roman Baran
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17„Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izra-
elskimi. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imie-
niu.18 Jeśli powiem bezbożnemu: „Z pewnością umrzesz”, a ty go nie 
upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie, 
to bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu, natomiast Ja ciebie 
uczynię odpowiedzialnym za jego krew.19 Ale jeślibyś upomniał bez-
bożnego, a on by nie odwrócił się od swej bezbożności i od swej bez-
bożnej drogi, to chociaż on umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak 
ocalisz samego siebie.20 Gdyby zaś sprawiedliwy odstąpił od swej pra-
wości i dopuścił się grzechu, i gdybym zesłał na niego jakieś doświad-
czenie, to on umrze, bo go nie upomniałeś z powody jego grzechu; 
sprawiedliwości, którą czynił, nie będzie mu się pamiętać, ciebie jednak 
uczynię odpowiedzialnym za jego krew.21 Jeśli jednak upomnisz spra-
wiedliwego, by sprawiedliwy nie grzeszył, i jeśli nie popełni grzechu, to 
z pewnością pozostanie przy życiu, ponieważ przyjął upomnienie, ty 
ocalisz samego siebie”.

Księga Izajasza 58,1
„Wołaj wszystkim gardłem nie folgując sobie, podnieś głoś twój jako 

trąbę, a objawiaj ludowi mojemu przestępstwa jego, a domowi Jakubo-
wemu grzech jego”. (tłumaczenie Gabriela Eisele).

Program ideowy ambony uzupełniał Duch Święty, ukazany pod 
postacią gołębicy w podniebiu baldachimu, zdobionego od góry figu-
rami aniołów. W zwieńczeniu baldachimu był krucyfiks. Stałe wyposa-
żenie dla kaznodziei stanowił umocowany na parapecie ambony zegar 
piaskowy, używany do roku 1910. 

Obecnie zachowany, pozbawiony piszczałek prospekt organowy 
to pozostałości instrumentu zainstalowanego w 1874 r. Wybudowane 
przez świdnicką firmę Schlag & Söhne posiadały 25 dźwięków. Kosz-
towały blisko 3000 talarów i tylko w jednej trzeciej zapłaciła za nie 
parafia. Organy zastąpiły starszy instrument, o którym wiadomo jedy-
nie tyle, że został odsprzedany za 50 talarów nauczycielowi o nazwisku 

Umieszczona przy północnej stronie łuku tęczy drewniana ambona 
pochodzi z XVII wieku. Jej barokową dekorację uzupełniały niegdyś 
przedstawienia figuralne. Wiadomo, że nad wejściem przy schodach 
umieszczona była figura św. Jana Chrzciciela. Parapet schodów kazal-
nicy ozdabiały wizerunki apostołów, świętych Piotra i Pawła. Natomiast 
kosz ambony ozdobiony był figurami Ewangelistów z ich atrybutami: 
św. Jana Ewangelisty - z orłem, św. Mateusza - z aniołem, św. Łukasza 
- z wołem oraz św. Marka - z lwem. Na łuku tęczy widnieje inskrypcja: 
Księga Ezechiela o Proroku strażniku, fragment 7 – 21 (il. 15).

15. Inskrypcja nad koszem ambony na łuku tęczy w kościele św. św. Piotra 
i Pawła w Lewinie Brzeskim, stan z 2014 roku, fot. Roman Baran
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16. Organy w kościele św. św. Piotra i Pawła, zdjęcie archiwalne  
z ok. 1910 roku, ze zbiorów Jerzego Kochlera 

17. Fragment prospektu organowego w kościele św. św. Piotra i Pawła 
w Lewinie Brzeskim, stan 2014 r., fot. R. Baran

Mehnert. Najprawdopodobniej pierwsze organy były niewielkich roz-
miarów i prostej konstrukcji. Krótki okres użytkowania nowego nabytku 
wykazał błędy konstrukcyjne, co postawiło parafię przed konieczno-
ścią gruntownej przebudowy instrumentu, której dokonano. W latach 
powojennych organy uległy zniszczeniu, a w roku 1977 pozostałości po 
nich zostały wpisane do rejestru zabytków (il. 16 i 17).
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Jak wspomina Liebeherr, na pamiątkę Konwencji Altransztadzkiej, 
parafia jako dowód wdzięczności ufundowała dwa okazałe kandelabry. 
Gest wspólnoty, odnoszący się do wspomnianej interwencji królewskiej, 
uwieczniła data wygrawerowana na jednym z nich – 1710.

Szczątkowy przekaz dotyczy chrzcielnicy. Pochodziła z roku 1830 
i ustawiona była centralnie w kaplicy chrztów, do niej zaś w roku 
1858 wdowa po jednym z rajców ufundowała masywną, srebrną misę 
chrzcielną, wartą wówczas 100 talarów.

Fundacje z racji śmierci ważnej osobistości to w dobie nowożyt-
nej najpopularniejsza forma upamiętnienia w przestrzeni publicznej 
i zarazem ilościowo najbogatsza część wyposażenia śląskich kościołów 
ewangelickich. Podobnych donacji nie brakło także w Lewinie. Tutejsze 
lapidarium sztuki sepulkralnej dobrze obrazuje wagę ról, jakie w spo-
łeczności protestanckiej przypadały określonym osobom. Dlatego obok 
rodów szlacheckich upamiętniano również duchowieństwo.

Parafia ewangelicka używała pieczęci (il. 18).

18. Odcisk pieczęci parafii ewangelickiej, ze zbiorów Jerzego Kochlera

Lewińscy Pastorzy

ak jak nie znamy dokładnej daty powstania kościoła i para-
fii w Lewinie, tak też niewiele wiemy o jego proboszczach. 
Pastor Martin Liebeherr w swej kronice podaje jedynie, że 

w 1312 roku funkcję proboszcza pełnił magister Grzegorz, 
w 1315 Michał, a w 1326 Johan.

Historia kościoła tuż po reformacji jest lepiej udokumentowana, co 
spowodowane było rozwojem szkolnictwa, piśmiennictwa i rzemiosła 
drukarskiego. Przyjęcie wyznania ewangelickiego w Lewinie trudno 
wiązać z jedną konkretną datą, choć formalizacja tego procesu przy-
padła na lata trzydzieste XVI wieku. Ważną rolę odegrał tu nowy wło-
darz Lewina, Adam von Bees, pełniący od 1521 roku urząd zarządcy 
w Brzegu, który już w latach dwudziestych XVI stulecia musiał sympa-
tyzować z nauką Lutra. Jako że pomysły na zreformowanie życia religij-
nego były bardzo atrakcyjne, w roku 1534 zwołano w Strzelinie lokalny 
synod w celu zaprowadzenia porządku konfesyjnego. Wtedy to tutejsze 
duchowieństwo – w tym i ksiądz Franz Zeibel – opowiedziało się za 
reformacją i tylko dwóch spośród obecnych księży pozostało wiernych 
papieżowi. Można uznać jako pewne, iż odtąd w kościele świętych Pio-
tra i Pawła odbywały się nabożeństwa protestanckie. 

Deklaracja na rzecz nowego wyznania miała wówczas równo-
ległe i nieodłączne znaczenie polityczne, które wręcz było wpisane 
w postulaty reformacji. Mimo to szeroko pojęta niezależność od pań-
stwa kościelnego i liturgia w języku ojczystym spotykały się z szero-
kim poparciem ludności w parafiach różnych zakątków niemieckiego 
obszaru kulturowego.

Na mapie Europy Wittenberga pełniła rolę kolebki reformacji. 
Z Wittenbergą związany był Marcin Luter, a także Filip Melanchton, 
jedna z najwybitniejszych osobowości niemieckiego humanizmu, pro-
fesor i reformator szkolnictwa wyższego. 



46 47

Duchowni Lewina Brzeskiego czerpali wiedzę u źródeł teologii 
protestanckiej, za które uznawali Wittenbergę i jej uniwersytet. Do 
absolwentów tej uczelni należał między innymi ksiądz Grzegorz Wer-
ner Młodszy, syn pastora, proboszcz w Lewinie od 1620 roku. Jemu 
przypadł jeden z trudniejszych okresów w historii parafii. Pracę rozpo-
czął w latach, kiedy Śląsk objęty był już działaniami zbrojnymi wojny 
trzydziestoletniej. W 1633 roku przeżył podpalenie Lewina i jedno-
czesne dotkliwe zrujnowanie świątyni. Sprawował swój urząd w okresie 
podpisania pokoju westfalskiego. Jako duszpasterz zmierzyć musiał się 
również z panującą w tym czasie zarazą. Posługę pełnił łącznie 43 lata.

Urzędy duszpasterskie w Lewinie zaszczycali nie tylko Ślązacy. 
Pastor Stephan Pilarik mł. pochodził z Węgier. Jego życiorys podobny 
jest do dziejów wielu duchownych ewangelickich. Był synem pastora – 
Esaiasa Pilarika i jak jego poprzednicy w Lewinie – studentem w Wit-
tenberdze. Na Śląsku pracował przez osiem lat (1675-1683). Następnie 
powrócił na Węgry i tam pełnił urząd pastora.

Tendencja związana z wyborem uczelni kształcącej pastorów zmie-
niła się pod koniec XVII wieku. Przez pierwsze stulecie przyciągała 
ewangelików teologia osadzona w ortodoksji luterańskiej, z której – 
mimo burzliwych okresów – zasłynął uniwersytet w Wittenberdze. 
Z końcem XVII w. najwyraźniej zmieniły się oczekiwania, a uczelnia 
straciła atrakcyjność na rzecz konkurencyjnych ośrodków naukowych. 
Zjawiska te mają odbicie w życiorysach pastorów, którzy kolejno przy-
bywali do Lewina. Ksiądz Johann Siegmund Kunth kształcił się w gim-
nazjach w Legnicy i we Wrocławiu, następnie kontynuował naukę 
w Jenie w latach dwudziestych XVIII w. Jego następca, ksiądz Paul 
Hoppe, był od 1707 roku studentem na Uniwersytecie w Lipsku, a jako 
pastor w Lewinie pracował od roku 1744. Johann Jakob Wendland stu-
diował w Królewcu. W Wittenberdze natomiast kształcił się Daniel 
Gottfried Hensel, dokąd na studia wysłany został przez ojca Gottfrida, 
będącego rektorem w Jeleniej Górze. Źródła wspominają o Danielu 

w związku a beneficjum („Benefizium des Conviktorii”), jakie otrzymał 
w Wittenberdze. Nie jest wykluczone, że jednym z powodów wyboru 
tej uczelni było właśnie pozyskanie sfinansowania nauki lub co za tym 
stać mogło – dobre kontakty ojca z władzami uczelni.

Po II wojnie światowej, jakby w nawiązaniu do tradycji, stary zbór 
użytkowany był przez polski Kościół Ewangelicko-Augsburski, co 
odróżniało jego los od bezwzględnej większości świątyń dolnośląskich, 
przekazanych w ręce katolików. Od lat siedemdziesiątych XX wieku 
zaprzestano użytkowania świątyni z powodu braku wiernych. To przy-
czyniło się do jej postępującego niszczenia. Wypada wyrazić głęboką 
nadzieję, że dzięki inicjatywie mieszkańców i władz miasta ten cenny 
dla miasta zabytek odzyska swą dawną świetność.
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Magdalena Poradzisz-Cincio

Renesansowy ołtarz kamienny 
z kościoła świętych Piotra 

i Pawła w Lewinie Brzeskim

niniejszym artykule, który stanowi nieco zmienioną wersję 
referatu wygłoszonego przeze mnie w 2005 roku, przed-

stawię formę oraz program ideowy kamiennego ołtarza 
pochodzącego z kościoła świętych Piotra i Pawła w Lewinie 

Brzeskim. Opiszę pokrótce również złożone dzieje tego ołtarza, doko-
nam próby określenia jego autorstwa. Postaram się również przedsta-
wić znaczenie tego dzieła dla kształtowania się na Śląsku nowożytnych 
wzorców przedstawieniowych.

Za czas powstania tego kamiennego retabulum można przy-
jąć początek lat siedemdziesiątych XVI wieku, chociaż w literaturze 
przedmiotu pojawiają się rozbieżne opinie dotyczące jego datowania 
(od pocz. lat sześćdziesiątych XVI w., po koniec XVI w.).

Retabulum zostało wykonane z drobnoziarnistego piaskowca bole-
sławieckiego, pokrytego wielobarwną polichromią z licznymi zło-
ceniami. Pod względem formalnym jest to ołtarz architektoniczny, 
w typie kolumnowej edikuli z predellą i zwieńczeniem. Część środkowa 
retabulum jest trójdzielna, co stanowi reminiscencję średniowiecznego 
tryptyku, zamknięta od góry belkowaniem.
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Ołtarz ten pełnił pierwotnie funkcję 
ołtarza głównego w kościele świętych Piotra 
i Pawła w Lewinie Brzeskim (il. 1) do czasu 
ufundowania – w 1613 roku – nowego, bar-
dziej okazałego ołtarza drewnianego, który 
jest przedmiotem osobnego opracowania 
w niniejszej publikacji. Najprawdopodobniej 
to właśnie wtedy (1613) ołtarz kamienny 
został przeniesiony do kaplicy pod wieżą 
w tejże świątyni. Według przekazów lewiń-
skiego pastora Martina Liebeherra, do roku 
1843 ustawiony był przy wschodniej ścia-
nie tej kaplicy, a następnie przeniesiony na 
sąsiednią. Obecnie, po renowacji znajduje się 
on w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. Ołtarz był wielo-
krotnie konserwowany – m.in. w XIX wieku 
przemalowano go pobiałą wapienną (świadec-
twem tego była inskrypcja wtórnie naniesiona 
na plecach putta z kartuszem herbowym: „E. 
Rosenthal aus Brieg 1843”), w 1968 roku 
podjęto próbę rekonstrukcji jego polichromii. 
Od lat siedemdziesiątych poprzedniego stu-
lecia to kamienne retabulum ulegało, podob-
nie jak cały kościół, stopniowej destrukcji.  

1. Ołtarz kamienny z kościoła św. św. 
Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim – lata 
siedemdziesiąte XVI w., stan ok. 1900 r. zdjęcie 
archiwalne ze zbiorów Jerzego Kochlera
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Kaplica pod wieżą była zawilgocona, co negatywnie wpływało 
na stan zachowania retabulum. W 1998 roku ołtarz zdemon-
towano i poddano gruntownej konserwacji, wykonanej przez 
Tadeusza Kalfasa i Rafała Rzeźniczka w ramach pracy dyplo-
mowej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Pracownia Konser-
wacji Rzeźby Kamiennej, Narzutowej i Ceramiki). Konserwa-
cja ta uchroniła lewiński ołtarz przed dalszymi zniszczeniami, 
uzupełniono ubytki kamienia i polichromii, zrekonstruowano 
niezachowaną figurę Wiary oraz wykonano pozłocenia w miej-
scach ich pierwotnego występowania, m.in.: na gzymsach, orna-
mentach, wolutach czy też na tablicach inskrypcyjnych. Dzięki 
konserwacji, podczas której zdjęto wtórne warstwy przemalo-
wań, powrócono do pierwotnej kolorystyki ołtarza. W 2000 
roku odnowiony ołtarz przeniesiono do kościoła parafialnego 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gdzie umiesz-
czono go w arkadowej wnęce nawy bocznej na wtórnej kamien-
nej mensie (il. 2).

2. Ołtarz kamienny z kościoła św. św. Piotra i Pawła  
w Lewinie Brzeskim - lata siedemdziesiąte XVI w., stan z 2014 r. 

fot. Roman Baran
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Program ideowy ołtarza

a obszarach objętych reformacją luterańską za 
sprawą piśmiennictwa protestanckiego, w tym 
oczywiście dzieł samego Marcina Lutra, nastą-
pił przełom w pojmowaniu roli ołtarza. Prze-

stał on być postrzegany jako stół ofiary i miejsce 
przechowywania relikwii, zaczęto go postrzegać jako 

„stół Wieczerzy Pańskiej”. Wiązało się to z jego ewolu-
cją formalną i ideową, choć należy wyraźnie podkreślić, 
że stanowisko duchownych luterańskich wobec licznie 
zachowanych nastaw średniowiecznych naznaczone było 
zazwyczaj dużą dozą tolerancji.

Ołtarz kamienny z Lewina Brzeskiego jest pierw-
szym z zachowanych przykładów nowożytnych ołtarzy 
z terenu Śląska o wyraźnie chrystologicznym programie, 
na który składają się płaskorzeźbione sceny: Ostatniej 
Wieczerzy w predelli, Ukrzyżowania w polu środkowym 
oraz Zmartwychwstania w zwieńczeniu. Taki układ scen 
tworzy podstawowy kanon przedstawień, występujący 
w ołtarzach protestanckich. Scenie Ukrzyżowania (il. 3) 
w polu środkowym towarzyszą po bokach przedstawienia 
czterech Ewangelistów – św. Mateusza, św. Marka oraz św. 
Łukasza i św. Jana Ewangelisty – ukazanych w niszach. 

3. Ukrzyżowanie, fragment ołtarza kamiennego lata 
siedemdziesiąte XVI w., stan z 2014 r. fot. Roman Baran
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Postacie Ewangelistów – świadków nauki Chrystusa – oddzielone 
są od części środkowej parą kanelowanych kolumn w porządku joń-
skim. Kolumny dźwigają dość rozbudowane belkowanie. W zwieńcze-
niu przedstawiono Personifikacje: po prawej Sprawiedliwość ze swymi 
nieodzownymi atrybutami, mieczem i wagą, po lewej Wiara – postać 
kobieca trzymająca w prawej dłoni serce oraz płonącą świecę, w lewej 
zaś otwartą księgę symbolizującą Nowy Testament. Personifikacjom 
towarzyszą – w skrajnych osiach retabulum – figury aniołów z tabli-
cami pokrytymi niemieckimi inskrypcjami. Na tablicach fragmenty 
Listów Apostolskich, w tłumaczeniu pierwszy z nich brzmi: „Gdzież 
jest o śmierci zwycięstwo twoje? Gdzież jest o śmierci żądło twoje?” 
(1 Kor. 15, 55), drugi zaś: „Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, 
a śmierć zyskiem” (Filip. 1, 21)1. Głoszą one zwycięstwo zmartwych-
wstałego Chrystusa nad śmiercią, podkreślając jednocześnie, iż zba-
wienie stanie się udziałem każdego głęboko wierzącego chrześcijanina, 
który nie musi lękać się śmierci pokonanej przez wiarę.

Scena Ostatniej Wieczerzy w predelli podkreśla związek mensy 
ołtarza ze stołem Wieczerzy Pańskiej, a sceny Ukrzyżowania w polu 
środkowym oraz Zmartwychwstania w zwieńczeniu, przypominają 
podstawowe akty dzieła Odkupienia, stanowiąc jednocześnie zapo-
wiedź przyszłego ostatecznego zbawienia ludzkości. Takie zestawie-
nie scen nadaje ołtarzowi głębszą wymowę, jest on postrzegany przez 
wiernych jako świadectwo Odkupienia dzięki zwycięstwu Chrystusa 
nad śmiercią. Ukazane personifikacje Wiary i Sprawiedliwości wzboga-
cają program ideowy lewińskiego retabulum i wzmacniają jego ogólną 
wymowę. Według doktryny protestanckiej to właśnie dzięki głębokiej, 
niezachwianej wierze dosięgnąć nas może zbawcza moc dzieła Chry-
stusa. Należy także dodać, iż Chrystus określany jest w Piśmie Świętym 
1 Cytaty biblijne zostały zaczerpnięte z: Biblia Święta to jest całe Pismo Święte Sta-

rego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wier-
nie przetłumaczona, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 
1958.

właśnie jako sprawiedliwy, który umarł za grzechy niesprawiedliwych, 
aby przyprowadzić ich do Boga. 

W zwieńczeniu ołtarza ponad trójkątnym naczółkiem umieszczono 
figurę putta z herbem rodu von Bees w kartuszu. Ród ten sprawował 
patronat nad kościołem i był fundatorem tegoż retabulum.

Tak skonstruowany program ideowy ołtarza nie tylko wspierał gło-
szone w lewińskiej świątyni Słowo Boże, ale miał się także przyczynić 
do upowszechniania zasad zreformowanej religii. Scenom figuralnym 
towarzyszą nieco nieporadnie ukształtowane ornamenty: elementy 
groteski na cokołach kolumn i fryzie oraz ornament okuciowy w for-
mie prostej ramy otaczającej scenę środkową ołtarza. Groteska złożona 
z wici roślinnych, splecionych z elementami figuralnymi, pokrywa ele-
menty architektoniczne, tworzące strukturę ołtarza, a niderlandyzujący 
ornament okuciowy otacza przedstawienia figuralne. Sceny Ostatniej 
Wieczerzy – w predelli – oraz Zmartwychwstania - w zwieńczeniu ołta-
rza - ujęte są po bokach parami wolut z dekoracją roślinną.

Kamienny ołtarz z Lewina Brzeskiego zaliczany jest przez bada-
czy do kręgu dzieł związanych z saskim rzeźbiarzem Michaelem Kra-
merem, którego najważniejszą realizacją był wystrój kaplicy zamkowej 
w Brzegu – niestety niezachowany.

Michael Kramer pochodził z drezdeńskiej rodziny kamieniarzy 
i rzeźbiarzy, przeniósł więc na Śląsk – jak się przypuszcza – doświad-
czenia rzeźby saskiej, choć jednocześnie czerpał z obiegowych wzo-
rów sztuki niderlandzkiej. Na terenie Saksonii Kramer współpracował 
najprawdopodobniej z rzeźbiarzem Christophem Waltherem II, z któ-
rego warsztatu pochodzi kamienny ołtarz z kościoła w Penig. W dziele 
tym nowożytne podziały architektoniczne nałożono na średniowieczną 
strukturę tryptykową. Ołtarz w Penig, wykonany w 1564 roku, posłużył 
najwyraźniej za wzór nowej formy nastawy, wykorzystywany na terenie 
Śląska. Na osi głównej tego retabulum pojawia się tak charakterystyczne 
dla późniejszych realizacji zestawienie trzech scen ilustrujących historię 
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Zbawienia: Ostatniej Wieczerzy w predelli, Ukrzyżowania w części 
środkowej oraz Zmartwychwstania w zwieńczeniu. Dodatkowo warto 
wspomnieć, iż belkowanie w ołtarzu lewińskim zostało zakompono-
wane w podobny sposób jak we wspomnianym powyżej ołtarzu z Penig 
(wyraźne analogie pomiędzy tymi realizacjami dostrzec można zwłasz-
cza w ornamentalnie ujętym fryzie). Kolejnymi elementami, które łączą 
obie realizacje, jest występujący motyw putt trzymających przed sobą 
tablice inskrypcyjne.

Michael Kramer był artystą, który w znaczący sposób wpłynął na 
ukształtowanie się pełnego obrazu nowożytnej rzeźby kamiennej na 
terenie Śląska. Warto przytoczyć w tym miejscu opinię historyka sztuki 
Tadeusza Chrzanowskiego na jego temat: „Śmiało uznać go można 
za jedną z czołowych artystycznych osobowości na Śląsku w 2 poł. 
XVI w.” Należałoby więc przybliżyć śląski etap twórczości tego artysty 
oraz wspomnieć o kilku realizacjach, które składają się na najważniej-
szy dorobek Michaela Kramera i jego warsztatu. Pierwsza wzmianka 
o pobycie Kramera w Brzegu pochodzi z 1569 roku, ponadto istnieje 
przypuszczenie, że mógł on już wcześniej pracować we Wrocławiu, nie 
jest to jednak potwierdzone źródłowo. Po raz ostatni artysta wymie-
niany jest w 1592 roku, w związku z pobytem w Oławie. Ponad dwu-
dziestoletnia działalność Michaela Kramera na Śląsku przyczyniła się 
do pojawienia się na tym terenie wielu nowożytnych realizacji rzeźbiar-
skich, ukazujących charakterystyczny dla tamtej epoki program ideowy 
– o ściśle chrystologicznej wymowie.

Najwcześniejszymi przykładami kamiennej rzeźby śląskiej, które 
przypisywane są Kramerowi, są kamienne reliefy ukazujące czterech 
Ewangelistów, pochodzące z ołtarza lub – co wydaje się mniej praw-
dopodobne – z ambony wspomnianej kaplicy brzeskiej. Innym zacho-
wanym fragmentem wystroju kaplicy zamkowej w Brzegu, również 
łączonym z osobą Kramera, jest niewielki relief ze sceną Ukrzyżowa-
nia. Przy założeniu, że wspomniane płaskorzeźby stanowiły pierwotnie 

części ołtarza kaplicy zamkowej w Brzegu, można przyjąć, że pro-
gram kamiennego ołtarza z Lewina Brzeskiego stanowi bezpośred-
nie nawiązanie, w mniejszej skali i w skromniejszej formie, do wzorca 
brzeskiego.

Nieco późniejszymi, pochodzącymi z ok. 1575 roku, kamiennymi 
ołtarzami wiązanymi z osobą Kramera są realizacje z Przeworna, Żeleź-
nika koło Strzelina oraz Makowic koło Świdnicy. Te trzy wymienione 
wyżej retabula wyznaczają kolejny etap ewolucji formalnej nowożyt-
nego ołtarza z terenu Śląska. Następuje w nich zerwanie ze strukturą 
tryptykową, przyjmują one formę edikuli kolumnowej – popularnego 
w sztuce nowożytnej elementu małej architektury, składającego się 
z dwóch kolumn wspierających belkowanie.

Ponadto w najbardziej rozbudowanym pod względem ukazanych 
treści ołtarzu z Makowic, nastąpiło wyjście poza kanoniczny układ 
trzech scen: Ostatniej Wieczerzy, Ukrzyżowania i Zmartwychwstania. 
W ołtarzu tym pojawia się starotestamentowa scena składania ofiar 
w świątyni przez Aarona, a umieszczone w uszakach hermy trzymają: 
pierwsza – patenę z chlebem, druga – kielich, co wprowadza dodat-
kowy wątek Sakramentu Komunii pod dwiema postaciami.

W latach 1582-1585 warsztat Michaela Kramera pracował na zlece-
nie biskupa Martina Gerstmanna. Z jego fundacji pochodzi kamienny 
ołtarz z ok. 1584 roku, znajdujący się w kościele św. Jakuba w Nysie. 
Stanowi on przykład kolejnego etapu ewolucji struktury i formy ołtarza 
kamiennego na terenie Śląska – posiada bowiem bogatszą i rozbudo-
waną formę – czterokolumnowej edikuli, która nawiązuje do struk-
tury łuku triumfalnego. Dodatkowo przedstawione na nyskim ołtarzu 
sceny Ostatniej Wieczerzy i Ukrzyżowania rozgrywają się w dość dobrze 
zaznaczonej przestrzeni, a anatomia przedstawionych postaci jest, 
w porównaniu z wcześniejszymi przykładami, bardziej poprawna.

Przypisywane Kramerowi realizacje pozwalają stwierdzić, iż ten 
przybyły z Saksonii rzeźbiarz w dość umiejętny sposób zestawiał ze 
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sobą poszczególne formy ornamentalne, pewne braki warsztatowe 
dostrzec można natomiast w partiach figuralnych przypisywanych mu 
dzieł. Widoczna jest również u niego tendencja do ukazywania scen 
w dość płytkiej, słabo zaznaczonej przestrzeni.

Podsumowując rozważania dotyczące kamiennego ołtarza z kościoła 
świętych Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim, można przypisać go do 
kręgu dzieł łączonych z warsztatem Michaela Kramera. Jego twórcą 
mógł być rzeźbiarz z jego warsztatu, dla którego ołtarz pochodzący 
z kaplicy zamkowej w Brzegu stał się źródłem inspiracji. Ołtarz ufun-
dowany do kaplicy zamkowej przez duchowego przywódcę śląskich 
luteran – księcia brzeskiego Jerzego II – stał się zatem wzorem dla 
skromniejszych fundacji szlacheckich.

W ołtarzu lewińskim zaobserwować można proces kształtowania 
się nowożytnych wzorców przedstawieniowych. Należy jednak pod-
kreślić, iż nastąpiło to w oparciu o tradycję ołtarza średniowiecznego. 
Wyraźna trójdzielność kompozycji nawiązuje do struktury średnio-
wiecznego tryptyku, a więc ołtarza składającego się z części głównej, 
do której po bokach przymocowano parę ruchomych skrzydeł, a każde 
skrzydło dzielono na dwie, rzadziej na trzy kwatery. Wywodzącą się 
ze średniowiecza formę tryptyku w umiejętny sposób zaadaptowano 
w Lewinie do ołtarza nowego typu, który służyć miał zreformowanej 
religii poprzez prezentację charakterystycznych dla niej treści.

Ważny jest także typ użytej w ołtarzu lewińskim ornamentyki, 
który wpisuje się w proces przechodzenia ornamentu italianizującego 
w formy niderlandyzujące, zyskujące w sztuce śląskiej ostatniej ćwierci 
XVI wieku coraz większą popularność.

Pomimo pewnych mankamentów w ujęciu partii figuralnych oraz 
w sposobie zaznaczenia przestrzeni czy też wpisania w nią ukazanych 
postaci, ołtarz lewiński zajmuje ważne miejsce w śląskiej sztuce nowo-
żytnej. Stanowi bowiem świadectwo kształtowania się nowych tendencji 
przedstawieniowych, powstających na zrębach głęboko zakorzenionej 

tradycji średniowiecznej. Poświadcza on ponadto proces kształtowa-
nia się nowych form wystroju wnętrza sakralnego, które miało głosić 
treści ideowe charakterystyczne dla zreformowanej religii. Dokonane 
w lewińskim ołtarzu zestawienie następujących po sobie scen Ukrzyżo-
wania oraz Zmartwychwstania – czyli triumfu Zbawiciela nad śmier-
cią – sprawia, że mamy tu do czynienia ze swoistym chrześcijańskim 
„wyznaniem wiary”.

Kończąc rozważania dotyczące lewińskiego ołtarza kamiennego pra-
gnę wyrazić głęboką nadzieję, że w przyszłości retabulum będzie mogło 
powrócić do kościoła świętych Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim.
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Maria Kondracka

Manierystyczny ołtarz 
drewniany z 1613 r. 
w kościele świętych 

Piotra i Pawła  
w Lewinie Brzeskim

anierystyczny, drewniany ołtarz główny, znajdu-
jący się w prezbiterium kościoła świętych Piotra 
i Pawła w Lewinie Brzeskim, został ufundo-
wany w 1613 roku przez ówczesnych patronów 

kościoła – rodzinę von Bees. Wykonanie dzieła zlecono 
nyskiemu rzeźbiarzowi Hermanowi Fischerowi. Nato-

miast dekorację malarską wykonał malarz Kasper Winckler. 
Według ostatnich badań Jakuba Jagiełły, w 1857 roku ołtarz 
ten poddano renowacji z inicjatywy pastora Scholtza i dia-
kona Assmanna. Wtedy też nastąpiło przepisanie inskrypcji 
oraz prawdopodobnie zmiana polichromii, której autorem 
był malarz Ziemek z Opola (il. 1 i 2).

1.Wnętrze kościoła św. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim 
- ołtarz główny z 1613 r., rzeźb. H. Fischer i mal. K. Winckler, 

zdjęcie archiwalne ok. 1910 r. ze zbiorów Jerzego Kochlera
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Fundacja retabulum, które jest przedmiotem moich roz-
ważań, miała związek z ówczesną sytuacją polityczno-religijną 
w księstwie brzeskim. Odnosiła się do licznych w tym czasie 
konwersji wśród tamtejszych możnowładców. W roku powsta-
nia dzieła duża ich część, posiadająca bezpośredni wpływ na 
zarządzanie tym obszarem, przeszła z wyznania luterańskiego 
na kalwińskie. W dzień Bożego Narodzenia 1613 roku konwer-
sji dokonał elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern, 
na kalwinizm przeszedł również spokrewniony z elektorem 
książę brzeski, Jan Chrystian. Być może stało się to pod wpły-
wem matki, Anny Marii von Anhalt, zwolenniczki reformatora 
z Genewy. Niewątpliwy wpływ na formację religijną młodego 
księcia miała także ciotka kalwinka – Elżbieta von Anhalt, trze-
cia żona elektora brandenburskiego Jana Jerzego. To właśnie 
ona zajęła się wychowaniem trzynastoletniego wówczas księ-
cia. Zaś jej córka, Dorota Sybilla, podzielająca poglądy religijne 
matki, w 1610 roku wyszła za mąż za Jana Chrystiana. Również 
brat księcia brzeskiego, Jerzy Rudolf legnicki, zmienił wyznanie 
na kalwińskie (1614), biorąc sobie za żonę jedną z księżniczek 
Anhaltu.

2.Wnętrze kościoła św. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim - 
ołtarz główny 1613 r., rzeźb. H. Fischer i mal. K. Winckler, stan 
z 2014 r. fot. Roman Baran



68 69

Konwersje te stały się przyczyną ostrego sprzeciwu ze strony 
luterańskiego duchowieństwa, obawiającego się zarówno utraty swej 
pozycji, jak i zagrożeń związanych z głoszonymi przez zwolenników 
reformatora z Genewy przekonaniami – w tym przejawów obrazo-
burstwa. Niechęć wobec nowego wyznania wywołała liczne protesty 
na terenie księstwa brzeskiego, doprowadzając najpierw do polemik 
pomiędzy przedstawicielami obu wyznań, a w konsekwencji do ufun-
dowania nowego, manierystycznego ołtarza w Lewinie Brzeskim. Miał 
się on stać nie tylko świadectwem toczonych sporów, lecz także manife-
stem przywiązania miejscowej gminy do tradycji związanych z luterani-
zmem. Trudno bowiem znaleźć inne uzasadnienie dla fundacji nowego 
retabulum o niemal identycznym programie ideowym, jak w istnieją-
cym ołtarzu kamiennym.

Lewiński ołtarz drewniany prezentuje edikulowy typ nastawy roz-
budowanej wertykalnie. Posadowiony został na murowanej mensie, na 
której wzniesiono kolejne elementy składające się na jego konstruk-
cję. Predella, z płaskorzeźbioną sceną Ostatniej Wieczerzy w centrum, 
ujęta została kartuszami herbowymi fundatorów – Hansa von Bees 
i jego żony Ewy z domu Strzela oraz główkami putt. Ponad pierw-
szym przedstawieniem obrazowym piętrzą się jeszcze trzy kolejne 
sceny z życia Chrystusa. Pierwsza z nich ukazuje Ukrzyżowanie, pier-
wotnie ujęte figurami Mojżesza i św. Jana Chrzciciela, umieszczonymi 
w niszach flankowanych kolumnami. Druga kondygnacja, ze sceną 
Zmartwychwstania w centrum, powtarza schemat pierwszej, z tą róż-
nicą, że w osiach bocznych przedstawiono tu alegorie Wiary i Nadziei 
– obecnie niezachowane. Ostatnia strefa prezentuje Wniebowstąpienie 
ujęte w arkadzie. Całość wieńczy przedstawienie pelikana w gnieździe. 
Fryz pierwszej kondygnacji wypełniają następujące cytaty biblijne: „Co 
do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko 
z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się 

ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata”2 (Gal. 6, 14a). „I aby przez Niego 
znów pojednać wszystko ze sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, 
co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża” (Kol. 
1, 20). „Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w świa-
tłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, 
Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” (I Jan, 1,7). Kolejne 
inskrypcje umieszczono ponad sceną Zmartwychwstania: „Jeśli bowiem 
wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, 
którzy umarli w Jezusie, Bóg wprowadzi wraz z Nim” (I Tes., 4, 14).

Wybrane passusy miały w zamierzeniu pomysłodawcy programu 
ideowego uzupełniać sens przedstawień biblijnych oraz wydobyć głębię 
ukazanych scen. W rezultacie stworzono cykl obrazujący podstawowe 
założenia doktryny luterańskiej. Natomiast bezpośrednią przyczynę 
fundacji ołtarza wyjaśnia inskrypcja znajdująca się tuż pod sceną 
Ukrzyżowania, ułożona przez ówczesnego lewińskiego pastora Niko-
lausa Anthera:

„Magne Jehova, Tibi parvum hoc Altare dicatur/ Sis illi praesens, 
sisque Patronus ei./ Fac heic integrent et in omnia secula superstent/ 
Sacramenta, preces, cultos, honorque Tui./Iconolatra, suo procul Icono-
clasta furore/ Exultet, optato splendicet augurio.” 

„Wielki Boże, ten oto mały ołtarz Tobie został ofiarowany/ Bądź 
przy nim obecny, bądź jego patronem/ Zachowaj po wsze czasy w nie-
zmienionym stanie sakramenty, modlitwy, kult, Twoją cześć/ Niechaj 
z dala trzymają się obrazoburcy/ Obrońcy obrazów niechaj jaśnieją 
poprzez głoszone słowo” [tłum. Maria Kondracka] (il. 3 i 4).

2 Wszystkie cytaty biblijne pochodzą z: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallotti-
num, Poznań 2002.
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3.Wnętrze kościoła św. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim  
- ołtarz główny 1613 r., fragment sceny ukrzyżowania, rzeźb.  
H. Fischer i mal. K. Winckler, stan z 2014 r. fot. Roman Baran

4.Fragment 
ołtarza głównego 
z 1613 r., tablica 
inskrypcja, zdjęcie 
z 2014 r.  
fot. Roman Baran
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Zatem ołtarz ofiarowano Bogu, prosząc jednocześnie o zachowanie 
niezmienionego kultu i sakramentów, o opiekę nad tymi, którzy „umi-
łowali obrazy”, zwłaszcza zaś w obliczu obrazoburczego niebezpie-
czeństwa. To wezwanie, wymierzone przeciwko wyznawcom Kalwina, 
było swego rodzaju reakcją na panującą w księstwie brzeskim sytuację 
religijno-polityczną. Bowiem już na rok przed fundacją dzieła książę 
Jan Chrystian powierzył funkcję nadwornego kaznodziei kalwinowi – 
Janowi Neumondowi, a w dwa lata później uczynił go superintenden-
tem ewangelickiej diecezji brzeskiej. W tym także czasie zwolennicy 
kalwinizmu opanowali większość posad nauczycielskich w Gimna-
zjum Humanistycznym w Brzegu. Obawa luteran o utratę swej pozy-
cji, a także narastające poczucie zagrożenia w związku z napływającą 
falą krytyki pod adresem samej doktryny luterańskiej, tłumaczyły sens 
fundacji nowego, bardziej okazałego ołtarza. Akcent antykalwiński 
świadczył nie tylko o niechęci obozu luterańskiego do zwolenników 
reformatora z Genewy, ale także wskazywał na poważne obawy zwią-
zane z szerzeniem nowych przekonań. Poświadczał wyraźnie rozłam 
wewnątrz obozu protestanckiego. Sprzeciw nie dotyczył jedynie kwe-
stii przywiązania do tradycji obrazowej, ale posiadał głębszy sens zwią-
zany z potępieniem całej doktryny. Narastające nieporozumienia oraz 
różnice wewnątrz Unii Protestanckiej uwypukliły się zwłaszcza w obli-
czu zbliżającej się wojny trzydziestoletniej, kiedy to elektor saski Jan 
Jerzy I, wyznawca luteranizmu, odmówił udziału w walce z katolicką 
Ligą, wspierającą habsburski absolutyzm. Luteranizm, w przeciwień-
stwie do kalwinizmu, był nastawiony antyrewolucyjnie, nie dążył do 
zmian w ustalonym społeczno-politycznym porządku.

Ówczesny pastor lewińskiego kościoła pragnął przede wszystkim 
zająć się głoszeniem słowa Bożego, unaocznianiem go za pomocą obra-
zów. Dzięki temu mógł wpłynąć na pogłębienie doznań religijnych 
i wzmocnić chrześcijańską moralność. Umieszczenie sceny Ostatniej 
Wieczerzy w predelli, będącej podstawą ołtarza, nawiązywało w sposób 

bezpośredni do stołu pańskiego. Natomiast wierni, przyjmujący pod 
dwiema postaciami sakrament komunii, stawali się niejako uczniami 
Chrystusa. Przedstawienie to stanowiło swego rodzaju legitymizację 
nowej koncepcji sakramentu. Scena Ukrzyżowania, której towarzyszyły 
niegdyś figury Mojżesza i św. Jana Chrzciciela, symbolizuje Prawo 
i Łaskę, Zakon i Ewangelię. Zwieńczeniem całego programu ide-
owo-obrazowego jest scena Zmartwychwstania – główne źródło wiary 
i nadziei.

W teologii luterańskiej zwracano szczególną uwagę na krzyż Chry-
stusa, który umożliwił ludziom zbawienie. Należało uwierzyć w łaskę 
wypływającą z krzyża, by stać się w pełni chrześcijaninem. Niezwykle 
charakterystyczne jest wzajemne powiązanie obu głównych przedsta-
wień w ten sposób, by unaocznić wiernym: obok śmierci na krzyżu – 
zwycięstwo nad śmiercią. Wprowadzona scena Wniebowstąpienia miała 
dopełnić „wyznanie wiary” o zapowiedź ponownego przyjścia Zba-
wiciela i wskazać na jego kluczową rolę podczas Sądu Ostatecznego. 
Przedstawienie pelikana w gnieździe odnosiło się symbolicznie do 
ofiary Chrystusa, gdyż on to własną krwią odkupił ludzkość.

Autorstwo lewińskiego ołtarza, przypisywane Hermanowi Fische-
rowi, rzeźbiarzowi pochodzącemu z Nysy, ustalono poprzez analogię, 
porównując go z formą niemal identycznego retabulum, znajdującego 
się w kościele w pobliskim Szydłowcu. Drobne różnice w kształtowa-
niu obu ołtarzy dotyczą jedynie doboru figur towarzyszących scenom 
z życia Chrystusa. I tak w predelli szydłowieckiej znajdują się medaliony 
z przedstawieniami Chrystusa i Marii, przedstawieniu Ukrzyżowania 
towarzyszą figury proroków Dawida i Ezechiela, a kolejna kondygna-
cja, ze sceną Zmartwychwstania, została ujęta po bokach postaciami 
proroków Izajasza i Jeremiasza.

Cechą charakterystyczną warsztatu Fischera jest używanie orna-
mentu okuciowo-zawijanego wzbogaconego elementami organicz-
nymi. Tego rodzaju zdobienia pochodzą ze wzorników niderlandzkich 
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snycerzy, które następnie rozpowszechniono w innych częściach Europy. 
Tutaj zastosowane zostały przede wszystkim w uszakach i kartuszach 
z inskrypcjami.

Motywy występujące w twórczości nyskiego rzeźbiarza wiążą się 
w sposób ścisły z zasadami wypracowanymi przez epokę manieryzmu. 
To właśnie manierystyczna dążność do rozbicia tektoniki ołtarza wpły-
nęła na zastosowanie kolumn jako obramień poszczególnych scen biblij-
nych. Pierwowzorem zarówno dla szydłowieckiego, jak i lewińskiego 
retabulum, był zapewne ołtarz kamienny, wykonany w 1612 roku dla 
kościoła św. Jakuba w Nysie przez tzw. Mistrza Fundacji Sitscha (przyp. 
Georg Pullmann). Wzorowanie się na realizacjach, rzeźbiarza o uzna-
nej randze, pracującego na zlecenie biskupa, a także czerpanie inspiracji 
bezpośrednio z najbliższego otoczenia, sytuuje Fischera raczej wśród 
rzemieślników o regionalnym znaczeniu.

Na podstawie ostatnich badań Jakuba Jagiełły, inspiracji do kom-
pozycji płaskorzeźbionych scen biblijnych, znajdujących się w poszcze-
gólnych częściach ołtarza, dostarczały niderlandzkie wzory graficzne. 
I tak przedstawienie Ostatniej wieczerzy nawiązuje do grafiki Johanna 
Sadelera I wg Pietera Candida, a Ukrzyżowanie do Aegidiusa Sadelera 
II wg Christopha Schwartza. Ukształtowanie postaci Marii i św. Jana 
Ewangelisty z charakterystycznymi głębokimi zmarszczkami, wydat-
nymi policzkami, kręconymi, „żłobkowanymi” włosami oraz prostymi 
fałdami szat, zapożyczono z warsztatu Michaela Kramera. Mniej zna-
czące figury, o większej dynamice, wzorowano na realizacjach Mistrza 
Fundacji Sitscha.

Według ustaleń Jakuba Jagiełły źródeł elementów zdobniczych, 
szczególnie kartuszy herbowych umieszczonych na gzymsie lewiń-
skiego ołtarza, należy szukać wśród motywów stosowanych przez Wen-
dela Dietterlina i Daniela Meyera. Natomiast górne uszaki nastawy 
ołtarzowej wykonano na podstawie rycin Gabriela Krammera.

Około roku 1600 w rzeźbie śląskiej i północnoniemieckiej można 
zaobserwować nawrót do form stosowanych powszechnie w średnio-
wieczu, które w historii sztuki zwykło się umownie nazywać „neogo-
tykiem około roku 1600”. Także w ołtarzu pochodzącym z Lewina 
Brzeskiego, powstałym w 1613 roku, odnaleźć można odnowienie 
tradycji średniowiecznej. Przejawem tego zjawiska jest brak osadzenia 
kilkukondygnacyjnej struktury ołtarza na solidnej architektonicznej 
podstawie. Dzięki temu nastawa ołtarzowa przybiera kształt zbliżony 
do elipsy, nawiązujący bezpośrednio do formy obramienia epitafium. 
Zastosowanie trójosiowego podziału w obrębie pierwszej kondygnacji 
ma również swój rodowód w późnogotyckich formach. Rozbudowanie 
elementów dekoracyjnych, tak charakterystycznych dla późnośrednio-
wiecznej tradycji, doprowadziło do rozdrobnienia formy architektonicz-
nej retabulum. W rezultacie przypomina ono bardziej ozdobny kartusz 
niż strukturę ołtarzową. Jeszcze inną cechą, wpływającą na rozbicie 
zwartości kompozycyjnej tej nastawy, było zastosowanie ażurowego tła 
zarówno w obrębie pierwszej kondygnacji, w scenie Ukrzyżowania, jak 
również w przestrzeniach pomiędzy kolumnami flankującymi scenę 
Zmartwychwstania – obecnie niezachowane.

Wprowadzanie ażurów w struktury ołtarzowe, zjawisko znamienne 
nie tylko dla sztuki luterańskiej, reprezentowanej m.in. przez północno-
niemieckiego rzeźbiarza Ludwiga Münstermanna, ale także dla kato-
lickiej, której przedstawicielem może być pochodząca z południowych 
Niemiec snycerska rodzina Zürnów, miało nie tylko walor kompozy-
cyjny, ale także symboliczny, związany z metaforą światła. Dlatego też 
ołtarze ażurowe sytuowano zazwyczaj na osi otworu okiennego w ten 
sposób, by padające nań światło przenikało przez tę strukturę i rozświe-
tlało główną scenę. Przy komponowaniu tego rodzaju przedstawień 
powoływano się na cytaty biblijne, definiujące Boga za pomocą meta-
fory światła: „A Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz 
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ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: 
bo złe były ich uczynki” ( Jan, 3, 19). „A oto znów 
przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem 
światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie 
chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” 
( Jan, 8, 12). Korzystano również z nauki neoplato-
ników, zwłaszcza z Pseudo-Dionizego Areopagity, 
który określał Boga jako najwyższą istotę światła, 
a Chrystus był pierwszym jego promieniem. Dla 
Areopagity światło było jednym z imion Bożych. 
Sięgano również do pism opata Sugera z St. Denis, 
dla którego stanowiło ono narzędzie boskiej ema-
nacji. Dlatego też światło stało się szczególnie 
istotnym elementem wpływającym na siłę arty-
stycznego wyrazu dzieła sztuki. Bowiem dopiero 
dzięki efektom uzyskanym za pomocą padających 
promieni słonecznych osiągano pełnię połączenia 
wartości artystycznych z teologicznymi (il. 5).

5.„Światło” jako symbol w ołtarzu głównym 
z 1613 r. w kościele św. św. Piotra i Pawła 

w Lewinie Brzeskim - rzeźb. H. Fischer 
i mal. K. Winckler, zdjęcia archiwalne ok. 

1910 r. ze zbiorów Jerzego Kochlera
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Śląscy duchowni luterańscy, odczuwając narastające 
zagrożenie ze strony wyznawców kalwinizmu, próbowali 
zachować istniejący dotąd porządek nie tylko religijny, 
ale także społeczno-polityczny. Dlatego przeciwstawiali 
się próbom jakichkolwiek zmian inspirowanych przez 
kalwińskich książąt, manifestując swoje przywiązanie do 
pierwotnego porządku. Ten sam cel przyświecał pastorowi 
Antherowi, który za pomocą scen i cytatów biblijnych 
pragnął umocnić wśród wiernych poczucie przynależno-
ści do gminy. Szczególny nacisk położył na uwypuklenie 
roli obrazowania podstawowych prawd wiary w kulcie 
luterańskim, aby w ten sposób wskazać na istotne różnice 
pomiędzy dwoma reformowanymi wyznaniami.

5.„Światło” jako symbol w ołtarzu głównym 
z 1613 r. w kościele św. św. Piotra i Pawła 
w Lewinie Brzeskim - rzeźb. H. Fischer 
i mal. K. Winckler, zdjęcia archiwalne ok. 
1910 r. ze zbiorów Jerzego Kochlera
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Katarzyna Sulej

Płyty nagrobne z postaciami 
zmarłych w ewangelickim 
kościele świętych Piotra 

i Pawła w Lewinie Brzeskim

lewińskim kościele św. św. Piotra i Pawła znajdują się cztery 
nagrobki z przedstawieniami postaci zmarłych, reprezentu-
jące trzy typy pomników sepulkralnych:

1. płytę z figurą stojącą: nagrobek Kathariny Strzelin z Otmętu oraz 
nagrobek Hansa von Musch;

2. nagrobek tumbowy: nagrobek Johanki i Sabiny von Bees;
3. płytę z portretowym popiersiem zmarłego: nagrobek pastora Grze-

gorza Wernera.
Jak dotąd nie zostały przeprowadzone kompleksowe badania nad 

wspomnianymi pomnikami, zarówno z perspektywy historycznej, 
mające na celu przybliżenie biografii postaci widniejących na płytach, 
jak i z perspektywy historii sztuki, dokonujące analizy stylistyczno-for-
malnej. Zazwyczaj wspomina się o nich na marginesie szerszych opra-
cowań poświęconych sztuce Śląska Opolskiego, bądź historii Lewina 
Brzeskiego.
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Płyta nagrobna Kathariny Strzelin z Otmętu 
(il. 1) (wschodnia strona łuku tęczowego) jest naj-
starszą spośród zachowanych w lewińskim kościele 
płyt z wizerunkami osób zmarłych. Powstała 
zapewne wkrótce po 1559 roku, (czyli po dacie jej 
śmierci) i stanowi realizację najpowszechniejszego 
na Śląsku schematu kompozycyjnego: w centrum 
znajduje się postać zmarłej w pozycji stojącej, ujętej 
frontalnie, zaś obrzeże płyty obiega inskrypcja, ze 
względu na zniszczenia, czytelna tylko częściowo: 

„Anno 1559 am Sankt Thomastag ist in Gott 
vorschieden die Edle Tugentsamme fraw Kath-
erina Geborne Strzelin von Otmuttin des Edlen 
Gestrengen herr [...] Ehe Gemahlin. Liegt allhie 
begraben [...] Der Allmechtige Gott [...] genedig 
und hermherzig”.

Anno 1559 w dniu św. Tomasza zmarła według 
woli Bożej szlachetna, cnotliwa pani Katherina 
z domu Strzela von Otmuttin, żona szlachetnego 
pana [ ...] Tutaj pochowana [ ...] wszechmocny 
Boże [ ...] łaskawy i miłosierny. /tłum. Gabriela 
Eisele/. 

1.Płyta nagrobna Kathariny Strzelin z Otmętu, zm. 
1559, w kościele św. św. Piotra i Pawła w Lewinie 
Brzeskim, stan z 2014 r. fot. Roman Baran 
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W narożach znajdują się cztery kartusze herbowe: w lewym górnym 
rogu, zgodnie z ówczesnymi kanonami prezentacji wywodu heraldycz-
nego szlachty, herb ojca z rodu von Strzela – starego rodu czesko-mo-
rawskiego, przybyłego na Śląsk w XV wieku; w prawym górnym rogu 
herb matki Anny z rodu Stosch von Kaunitz – jednej z trzech linii 
przybyłego na Śląsk z Czech rodu Stoš; herby umieszczone u dołu płyty 
ze względu na zniszczenie są nieczytelne, wiadomo jednak, że w lewym 
dolnym rogu znajdował się herb matki ojca, natomiast w prawym herb 
babki ze strony matki. Dzięki tablicom inskrypcyjnym z genealogicz-
nym wywodem Sabiny von Bees, znajdującym się na północnej ścia-
nie kaplicy pod wieżą, po obu stronach niegdysiejszego ołtarza, ustalić 
można powiązania Kathariny z rodem von Bees, co z kolei tłumaczy, 
dlaczego jej nagrobek znalazł się w kościele, nad którym patronat spra-
wowali członkowie tegoż właśnie rodu. Jak wynika z powyższych tablic, 
Katharina była matką Johanki z domu Cordula, późniejszej żony Vic-
tora von Bees – pana w Lewinie Brzeskim – i właśnie to pokrewień-
stwo dawało jej prawo do pochówku w lewińskim kościele.

Choć typ nagrobka z figurą stojącą znany był już od czasów średnio-
wiecza, a w okresie reformacji stał się podstawowym typem pomnika 
upamiętniającego przedstawicieli szlachty, w tym przypadku mamy 
do czynienia z dość zrutynizowanym tradycjonalizmem formy. Figura 
zmarłej, ze złożonymi w modlitewnym geście dłońmi, potraktowana 
została bardzo symetrycznie, co podkreśla krój jej płaszcza, podobnie jak 
suknia, której równolegle układające się niezróżnicowane fałdy kształ-
tują postać w sposób antynaturalistyczny. Także rysy twarzy ukazane 
zostały w sposób umowny. Frontalne ustawienie postaci, pomyślane 
jako prezentacja Bogu i ludziom osoby zmarłej, podkreśla jej hiera-
tyczność. Uwagę należy jednak zwrócić na zamiłowanie do odtwarza-
nia szczegółów kostiumologicznych, choć jednocześnie strój wydaje się 
tu być rodzajem znaku sygnalizującego określony typ ubioru popular-
nego w owym czasie oraz świadczącego o przynależności stanowej. Na 

strój zmarłej składa się szata wierzchnia o floryzowanym oblamowaniu 
przechodzącym u góry w rozszerzający się kołnierz; bufiaste u nasady, 
długie i wąskie u dołu rękawy z widocznym przy przegubach marsz-
czonym rąbkiem koszuli. Na głowie zmarła ma czepiec z podwiką, co 
świadczy, iż Katharina była kobietą zamężną – jej mężem był Henryk 
Cordula. Niewątpliwie nieczęsto spotykanym elementem dekoracyj-
nym było pokrycie oblamowań płaszcza roślinnym ornamentem, który 
jednocześnie stanowił dodatkowy walor zdobniczy samej płyty.

Podobnie jak w przypadku płyty Kathariny z Otmętu, tak i w przy-
padku płyty nagrobnej Hansa von Musch (il. 2) (południowa ściana pre-
zbiterium, przy łuku tęczowym) mamy do czynienia z typem nagrobka 
z figurą stojącą w ujęciu mocno skonwencjonalizowanym; prezentuje 
on jednak wyższy poziom artystyczny.

Niewiele wiemy na temat biografii Hansa von Musch (właściwie 
von Mosch). Podstawowym źródłem do jej poznania jest inskrypcja 
umieszczona na obrzeżu upamiętniającej go płyty: „Anno 1597 den 
30 January ist in Gott entschlafen der edle ehrenveste wolbenambte 
Her Hans Musch von Koppendorf Pfandesinhaber aup Arnsdorf und 
Frebel u. Lewen liegt allhier begraben. Dem Gott genedig sein wolle. 
Seines Alters 80 Jar”. 

„Anno 30 stycznia 1597 roku zasnął w Bogu szlachetny, nieskazi-
telny, wielmożny pan Hans Musch z Pniewa (Koppendorf ), zastawnik 
Przeczy (Arnsdorf ) i Wróblina (Frebel) i Lewina leży tutaj pochowany. 
Z woli Boga dożył wieku 80 lat. /tłum. Gabriela Eisele/.

Z inskrypcji tej dowiadujemy się, iż szlachcic urodził się w 1517 
roku, posiadał dobra ziemskie w Przeczy, Wróblinie i Lewinie Brze-
skim tytułem zastawu, zmarł 30 stycznia 1597 roku i pochowany został 
w lewińskim kościele. Herby umieszczone w narożach, w analogicz-
nym układzie jak na poprzedniej płycie, dają nam obraz rodowych 
korzeni Hansa: jego ojciec pochodził ze starego śląskiego rodu von 
Mosch, który swoje włości miał w ziemi kłodzkiej i księstwie nyskim, 
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natomiast jego matka była przedstawicielką rodu von Dresk, babka ze 
strony ojca wywodziła się najprawdopodobniej ze śląskiego rodu von 
Bancke, natomiast babka ze strony matki pochodziła z rodu von Pogrell, 
posiadającego dobra w księstwach: brzeskim, wołowskim i świdnickim. 
Sam Hans od 1582 roku pełnił funkcję starszego krajowego (niem. 
Landesältester) ziemi kłodzkiej. 

Na nagrobku Hans von Mosch ukazany został w zbroi jako rycerz, 
choć pod koniec XVI wieku rycerstwo walczące w zbrojach w zasadzie 
już nie występowało, zaś szlachta wiejska nie miała praktycznie żad-
nej okazji do jej przywdziewania. Dlatego też zbroja stanowi tu odwo-
łanie do tradycji – jako atrybut stanu szlacheckiego wywodzącego się 
z rycerstwa. Również dla takiej wymowy niebagatelne znaczenie ma 
sama poza zmarłego; wsparcie ręki na biodrze stanowiło dopełnienie 
prezentacji figury jako żywej i gotowej do działania. Miecz znajdujący 
się za postacią i trzymany przez nią hełm są symbolami przynależności 
stanowej, bo prawo do noszenia miecza miał bowiem tylko szlachcic.

Widoczny tu układ był od końca XVI wieku niezwykle popu-
larny na terenie Śląska. Samo wykonanie zaś jest przykładem biegłego, 
acz zrutynizowanego już warsztatu. Wystarczy tylko porównać płyty 
nagrobne Krzysztofa von Worgwitz (zm. 1606) w Rudziczce, Jerzego 
Wolffa (zm. 1607) w Skoroszycach, Kaspra Rohowskiego (zm. 1611) 
w Dobrej, Jerzego von Röhr (zm. 1618) w Malerzowicach Wielkich, 
Wacława von Bischofshein (pocz. XVII w.) w Lipowej, czy szlachcica 
z rodu von Dresk (pocz. XVII w.) w Gałążczycach, które dokładnie 
powtarzają schemat płyty Hansa von Mosch. Podobnie jak w przy-
padku nagrobka Kathariny z Otmętu, uwagę zwracają dekoracyjnie 
opracowane elementy kostiumu – tu właściwie zbroi, które nie tyle 
stanowią rzeczywisty element zdobniczy stosowany w owym czasie na 
uzbrojeniu, ale wzbogacają walory dekoracyjne samej płyty.
2.Płyta nagrobna Hansa von Musch, zm. 1597, w kościele św. św. Piotra 
i Pawła w Lewinie Brzeskim, stan z 2014 r. fot. Roman Baran
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W przypadku domniemanego nagrobka Johanki i Sabiny von 
Bees (il. 3) (znajdującego się w prezbiterium po prawej stronie 
ołtarza głównego) mamy do czynienia z pozostałością nagrobka 
tumbowego z pełnoplastycznymi figurami zmarłych, który na 
Śląsku miał długą i świetną tradycję, sięgającą czasów średnio-
wiecza. Nic więc dziwnego, że także w XVI wieku utrzymał się 
w tym regionie i był popularny zwłaszcza wśród przedstawicieli 
rodów szlacheckich, starających się w ten sposób nawiązać do 
chwalebnej tradycji przodków. Zachowana jedynie wierzchnia 
płyta z przedstawieniami dwóch kobiet (a właściwie kobiety doj-
rzałej i dziewczynki) pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż obie 
upamiętnione osoby z takiego właśnie rodu pochodziły. Ponieważ 
nie ma bezpośrednich przekazów, potwierdzających tożsamość 
niewiast: zarówno na samym nagrobku – w postaci inskrypcji 
czy herbów, jak i w dokumentach z tamtego czasu, nie można 
z całą pewnością stwierdzić, kim owe postacie były. Martin Lie-
beherr próbował jednak zidentyfikować je, kierując się jako prze-
słanką treścią wcześniej już wspominanych inskrypcyjnych tablic 
z genealogicznym wywodem Sabiny von Bees. Na tej podstawie 
przypisano nagrobek przedstawicielkom rodu von Bees: Johance 
z domu Cordula – zmarłej przed 1576 rokiem – oraz jej córce 
Sabinie – zmarłej w młodym wieku 30 marca 1566 roku. (czyli 
żonie i córce Victora von Bees) Także fakt, iż rodzina von Bees 
w owym czasie sprawowała patronat nad lewińskim kościołem 
i gminą, przemawiają za taką właśnie atrybucją, usprawiedliwia-
jąc jednocześnie wystawienie tak okazałego typu pomnika; zwykle 
ograniczano się bowiem do skromniejszych płyt ze stojącą posta-
cią zmarłego. Pełnoplastyczne figury niewiast spoczywających na 

3.Nagrobek Johanki i Sabiny von Bees, w kościele św. św. Piotra 
i Pawła w Lewinie Brzeskim, stan z 2014 r. fot. Roman Baran
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tumbie, pomimo pozycji leżącej, o której świadczy poduszka pod głową 
starszej, przedstawione zostały w pozie modlitewnej, ze złożonymi na 
piersiach rękoma, co świadczyć miało o ich pobożności. Szczegółowo 
opracowany strój z jednej strony stanowił odzwierciedlenie rzeczywi-
stego stroju z epoki, z drugiej zaś miał charakter ikonicznego znaku 
przynależności stanowej, podobnie jak biżuteria świadcząca o zamoż-
ności. Na przestrzeni ok. 15 lat, jakie dzieli ten nagrobek od nagrobka 
Kathariny z Otmętu, ubiór uległ nieznacznym przemianom, pojawiła 
się pod szyją mała kreza, zniknęła podwika, a czepiec zyskał nową 
formę, nadal jednak stanowił atrybut mężatki. Natomiast wianek na 
głowie dziewczynki oraz rozpuszczone długie włosy świadczyły o mło-
dym wieku, w którym zmarła. Także to potwierdzałoby tezę, iż był to 
nagrobek Johanki i Sabiny von Bees. Za taką interpretacją przema-
wia także fakt, iż Johanka, zgodnie z zapisem testamentowym swojego 
męża z dnia 10 grudnia 1576 roku, pochowana została w lewińskim 
kościele i jak na przedstawicielkę szlacheckiego rodu przystało, w miej-
scu pochówku przysługiwał jej pomnik nagrobny. Jednocześnie nie ma 
przekazów, jakoby w świątyni znajdować się miał inny nagrobek tejże 
niewiasty. Na podstawie tak dokonanej identyfikacji osób upamiętnio-
nych, nagrobek datowano na czwarte ćwierćwiecze XVI wieku, czyli po 
śmierci Johanki von Bees.

Niezwykłość pomnika, na tle dzieł pochodzących z owego czasu, 
polegała także na umieszczeniu na wspólnej tumbie postaci matki 
i córki. Częściej zdarzało się bowiem, iż ten typ pomnika służył upa-
miętnianiu par małżeńskich, tak jak miało to miejsce w przypadku  
nagrobków Hansa i Margarethy Schaffgotschów w Raszowie (po 1572 
roku) oraz Wentzela i Barbary von Zedlitzów w Lubiechowie (po 1567 
roku).

Przez długi czas uważano, iż nagrobek pań von Bees był dziełem 
niedokończonym, na co wskazywać miał brak inskrypcji otaczającej 
krawędź płyty oraz wyobrażeń heraldycznych, a także nieopracowana 

część w partii nóg. Porównując go jednak z wcześniej wymienionymi 
nagrobkami tumbowymi par małżeńskich, przypuszczać można, iż 
zarówno inskrypcja jak i herby znajdować się mogły na bokach tumby, 
natomiast nieopracowany fragment cokołu stanowić mógł dodatek 
późniejszy, wzmacniający rzeźbę. Prawdopodobnie brakujące części 
uległy zniszczeniu podczas pożaru kościoła w 1586 roku.

Autorstwo pomnika przypisuje się tzw. „Mistrzowi nagrobka 
Redernów”, który wykonał pomniki przedstawicieli tego rodu w krap-
kowickim kościele (ok. 1586). Analogie z zespołem w Krapkowicach 
zasadzają się na podobieństwach w opracowaniu kobiecych twarzy 
(zwłaszcza wysokie łuki brwiowe, rysunek powiek, miękka linia ust), 
modelunku materii podkreślającym nieznacznie budowę ciała oraz 
dekoracyjności i precyzji w oddaniu szczegółów stroju, biżuterii czy 
zbroi. Warta podkreślenia jest również dobitna charakterystyka głów 
postaci, która przydaje wizerunkom znamion portretowości.

Zupełnie inny typ nagrobka reprezentuje płyta pastora Grzegorza 
Wernera, (il. 4) powstała w 1663 roku (znajdująca się na wewnętrznej 
ścianie łuku tęczowego). Warto przybliżyć postać samego upamiętnio-
nego, co pozwoli lepiej zrozumieć zastosowanie specyficznego rodzaju 
pomnika.

Pastor Grzegorz Werner, urodzony 8 sierpnia 1593 roku, był synem 
Grzegorza Wernera – początkowo diakona w kościele zamkowym 
w Brzegu, potem pastora w tamtejszym kościele miejskim. Jego matką 
była Justyna z domu Schultz. Za sprawą ojca Grzegorz Werner - syn 
zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne, dzięki któremu w 1617 
roku rozpoczął swoje urzędowanie jako duchowny – najpierw przez 
trzy lata w Gierszowicach, potem w Lewinie Brzeskim. W 1618 roku 
ożenił się z Sabiną Lyhr. Podczas trwającego 44 lata i 28 tygodni mał-
żeństwa na świat przyszło sześcioro dzieci – dwóch synów i cztery córki. 
Pastor doczekał się także dziewiętnaściorga wnucząt.
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Okres sprawowania funkcji w Lewinie przypadł na lata wojny trzy-
dziestoletniej (1618-1648), z których najtrudniejszym okazał się rok 
1633. Wówczas to, z powodu częstych aktów przemocy dokonywanych 
przez żołnierzy armii cesarskiej, pastor wraz z rodziną wyjechał do 
Brzegu. Przebywał tam również podczas dziesiątkującej miasto zarazy. 
Do Lewina powrócił już jako schorowany człowiek. Zmarł 16 listopada 
1662 roku, jak szczegółowo podają źródła, około godziny 22, w wieku 
69 lat, 14 tygodni i 2 dni.

Powstała w rok po jego śmierci płyta nagrobna jest przykładem 
połączenia dwóch typów nagrobków: popiersiowego – można by rzec, 
wskrzeszonego w okresie renesansu przez humanistów i uczonych, 
a stosowanego chętnie przez protestantów (pomnik Piotra Thomasa ok. 
1603 w Brzegu, pomnik Jerzego i Zuzanny Klehr ok. 1633 w Nysie) oraz 
pomnika z figurą stojącą, przysłoniętą tablicą inskrypcyjną – wywodzą-
cego się jeszcze ze średniowiecznych płyt hierarchów kościoła katolic-
kiego (nagrobek kanonika Mikołaja von Haugwitz, po 1511, kolegiata 
Św. Krzyża we Wrocławiu; Oswalda Straubingera vel Winklera, ok. 
1517, kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu). Płaskorzeźbione 
popiersie portretowe stanowiło tradycyjny symbol przeobrażonej duszy, 
natomiast trzymana przez pastora księga była odniesieniem do jego 
teologicznego wykształcenia i duszpasterskiego posłannictwa. Zastoso-
wanie schematu nagrobka całopostaciowego – w tym przypadku uzy-
skane w dość nietypowy sposób, mianowicie przez ukazanie pod tablicą 
inskrypcyjną czubków butów pastora – podnosiło rangę przedstawienia; 
nagrobki tego typu charakterystyczne były bowiem dla stanu szlachec-
kiego. Konstytutywna część płyty, czyli tablica z inskrypcją, stanowiła 
natomiast konsekwencję ewolucji nagrobków kanoniczych, w których 
postać zmarłego podtrzymywała tylko wąską tablicę.

4.Płyta nagrobna pastora Grzegorza Wernera, zm. 1663, w kościele św. 
św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim, stan z 2014 r. fot. Roman Baran
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Widoczna tu przewaga słowa nad obrazem nabrała znamion nie-
malże już barokowych.     O przywiązaniu wagi do inskrypcji świadczyła 
zarówno jej treść, jak i stylistyka, przekraczające znacznie schematy 
napisów umieszczanych na obrzeżach płyt szlacheckich. Przybrała ona 
formę nawet poetycką. Cytaty biblijne, które znalazły się na nagrobku, 
zgodnie z doktryną protestancką wyrażały z jednej strony nadzieję 
i silne przekonanie, a właściwie wiarę i pewność w Zbawienie, z drugiej 
zaś zadowolenie z dobrze spełnionego posłannictwa:

 „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrze-
głem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który 
mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale 
i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego” (2 Tm 4, 7-8),

 „Na pewno się nie zachwieje; Sprawiedliwy będzie w wiecznej 
pamięci” (Ps. 112, 6),3

oraz łacińska fraza: 
„Christe tuum verbum docui, tua iussa peregi / Hic recubo tutus 

corpore, mente polo”.
„Twego słowa Panie Jezu nauczałem, Twoje nakazy wypełniałem. 

Tu spoczywam. Moje ciało jest bezpieczne, moja dusza w niebie” (tłum. 
Maria Kondracka).

Pozostałe inskrypcje odnosiły się do sprawowanego urzędu oraz 
zaangażowania pastora w pracę, podkreślając jednocześnie zalety jego 
ducha. Ich treść nie wykraczała jednak poza ramy konwencji: „Allhir 
hat seine Pilgerschafft zu Ende gebracht und ruhet / Der weyland Wol- 
Ehrwurdige Achtbare und Wolgelehrte/ Herr Gregorius Werner vom 
Brieg, ein Frommer geübter / Theologus und in die 42 Jahr allhir zu 
Löwen/ gewesener als Trewer und fleissiger Seelsorger. / Nach dem Er 
unter viler Beschwerlikeit und Leiden, womit/ unser leben umbgeben 
ist, der zukünfftigen Herrlichkeit sich getröstet / Erwartende biß Ihn 

3 Tłumaczenia według: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiącle-
cia, wyd. IV, Poznań-Warszawa 1997.

sein Erlöser wird auß der Erder auffer/ wecken und in seineß Herren 
Freude einführen“.

„Tu swą pielgrzymkę dokończył i spoczywa / Wielce szanowny 
i uczony / Pan Grzegorz Werner z Brzegu, pobożny i wytrawny / teo-
log przez 42 lata tu w Lewinie / wierny i pracowity duszpasterz. / Po 
tym jak w wielu trudach i w bólu, które / życie nasze otaczają, doznał 
pocieszenia w przyszłej chwale / do czasu kiedy Zbawiciel z martwych 
go obudzi / i do Chwały Pana wprowadzi” (tłum. Maciej Kulisz).

Pojawia się także wierszowana pochwała bogobojnego życia, jakie 
wiódł pastor oraz dobrze wypełnionego obowiązku:

„Laß ruhen disen man, der Gott in seinem leben
Hertzlich gelibet hat. Er ist wornach wir streben
Dort in der Ewikeit. Daß reine Gottes wort
Hatt Er mit aller trew gelehrt an disem Ort.
Alß Er mit sawer müh diß lebens hat erlitten,
Im glauben und gedult auch ritterlich gestritten,
Hat Er dafür erlangt die lang gewünschte ruh,
Und ist bei seinem Gott, wir wollen auch darzu.
Wo die gerechte seel in Lauter Freude pranget
O seelig wer also die lebens kron erlanget.
Ao MDCLXIII. Caetera tabella monstrat lectori”.
W tłumaczeniu:
„Daj odpoczynek mężowi temu, który Boga w swoim życiu
serdecznie umiłował.
On jest tam, dokąd zmierzamy,
Tam w wieczności. Czystego słowa bożego
Nauczał z wiernością na tym miejscu
Gdy w gorzkim trudzie życie znosił,
W wierze i wytrwałości rycersko walczył
Za to otrzymał utęskniony spokój
I jest u swego Boga, My też tam chcemy być.
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Gdzie sprawiedliwa dusza radością się upaja
O błogosławiony ten, kto tak koronę życia swą osiąga” (tłum. Maciej 

Kulisz).
Świadectwo wiary, jakie pastor dawał za życia swym działaniem, 

głosząc słowo Boże i nauczając prawd wiary, znalazło odzwierciedle-
nie w tekstach inskrypcji nagrobnych. Taką wymowę potęgowało także 
usytuowanie nagrobka, naprzeciw ambony, najważniejszego miejsca 
w kościele ewangelickim, z którego to właśnie pastor Grzegorz Werner 
przez długie lata swej duszpasterskiej posługi głosił kazania.
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Magdalena Poradzisz-Cincio

Słownik wybranych terminów 
z zakresu historii sztuki 

użytych w publikacji

belkowanie 1. – w architekturze: najwyższy, poziomy, spoczywający 
najczęściej na kolumnach, trójdzielny element, na który składają się 
– architraw, fryz i gzyms. Proporcje, kształt i dekoracja belkowania 
różniły się w zależności od epoki lub stylu.

edikula 2. – (aedicula) element architektoniczny składający się z niszy 
flankowanej (otoczonej) kolumnami lub pilastrami, zwieńczony 
trójkątnym naczółkiem. 

empora 3. – rodzaj galerii na piętrze, otwartej do wnętrza budowli 
sakralnej lub świeckiej. Empory tworzą zazwyczaj ciąg np. nad 
sklepieniem naw bocznych kościoła. Poprzez wbudowanie empor 
uzyskiwano dodatkowe miejsce dla wiernych lub przestrzeń wydzie-
loną np. dla chóru, kapeli dworskiej. Najczęściej występują empory 
jedno- lub dwukondygnacyjne, kryte stropem.

fryz4.  – 1. pozioma środkowa część belkowania, zawarta 
pomiędzy architrawem a gzymsem;    
2. w znaczeniu ogólnym: poziomy pas wypełniony ornamentem, 
stosowany w realizacjach architektonicznych (fryz płaskorzeźbiony, 
malowany). 

groteska 5. – [wł. grotta – grota], rodzaj ornamentu ciągłego, na który 
składają się stylizowane motywy roślinne, przechodzące płynnie 
w fantastycznie ukształtowane postacie ludzkie, zwierzęce lub ele-
menty fantastyczne. Ten rodzaj ornamentu wywodzi się ze sztuki 
starożytnego Rzymu, na popularności zyskał szczególnie w okresie 
renesansu.

herma 6. – popiersie lub rzeźba głowy osadzona na zwężającym się 
ku dołowi słupie. Występuje zazwyczaj jako element dekoracyjny 
w architekturze lub rzeźbie.

inskrypcja 7. – napis ryty wykonany na materiale twardym, zwłaszcza 
w kamieniu, marmurze, metalu lub drewnie, umieszczany na budow-
lach, grobowcach, płytach nagrobnych, tablicach wotywnych. 

kanelury 8. – (żłobki, kanele) pionowe równoległe do siebie rowki, 
pokrywające trzony kolumn lub pilastrów w celu nadania im smu-
kłości i lekkości.

kartusz 9. – ozdobne obramienie, np.: tablicy inskrypcyjnej, tarczy 
herbowej, malowidła. Często podtrzymywany przez putta. Popu-
larny w rzeźbie architektonicznej, nagrobnej, w meblarstwie oraz 
złotnictwie. Jeden z najpopularniejszych motywów dekoracyjnych 
w sztuce nowożytnej.

mensa 10. – płyta z piaskowca lub marmuru stanowiąca zasadniczą 
część ołtarza, oparta na nóżkach lub skrzyni, najczęściej w kształcie 
sarkofagu lub bloku. 

nastawa 11. – zob. retabulum

okuciowy ornament 12. – ornament przypominający ażurowe, ozdob-
nie wycinane plakiety, taśmy, listwy blaszane, mocowane za pomocą 
imitacji gwoździ lub nitów. Stosowany w snycerstwie, złotnictwie, 
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architekturze (np. do dekoracji trzonów kolumn). Popularny w 2 
poł. XVI i XVII w. 

portal 13. – [łac. porta – drzwi, brama, wejście] ozdobne obramienie 
otworu wejściowego, na które składają się elementy architektoniczne 
i rzeźbiarskie. Po bokach otwór ujmują: filary, kolumny lub pilastry, 
dźwigające nadproże lub łuk. Wyróżnić można portale kolumnowe, 
arkadowe, czy też ostrołukowe.

predella 14. – element łączący mensę z nastawą ołtarzową. Zazwyczaj 
ma formę niskiej ścianki, krótszej od mensy, zdobionej najczęściej 
malowidłami lub płaskorzeźbami.

putto 15. – popularny w sztuce nowożytnej motyw dekoracyjny, przed-
stawiający małego nagiego chłopca. 

relief 16. – kompozycja rzeźbiarska wydobyta z płaszczyzny płyty 
kamiennej, drewnianej lub metalowej z pozostawieniem w niej 
tła; przeznaczona do oglądania wyłącznie od frontu. W zależności 
od wypukłości kompozycji relief dzielimy na: płaski, wypukły lub 
wklęsły.

retabulum 17. – (nastawa ołtarzowa) część ołtarza ustawiona w tylnej 
jego części, bezpośrednio na mensie. Składa się z predelli, części 
środkowej i ze zwieńczenia. W renesansie nastawa ołtarzowa stano-
wiła kilkukondygnacyjną kompozycję, składającą się z elementów 
architektonicznych (kolumny lub pilastry wspierające belkowanie, 
trójkątne naczółki) i rzeźbiarskich, z obrazem lub z płaskorzeźbą 
w polu środkowym. Ołtarze wykonywano głównie z drewna, ale  
również z kamienia (piaskowiec) i stiuku. Zdobiono je polichromią.

sepulkralna sztuka 18. – określenie gałęzi sztuki związanej z budow-
nictwem i dekoracją cmentarzy i grobów. Do przykładów sztuki 
sepulkralnej należą, m.in.: nagrobki, płyty nagrobne, mauzolea.

tęcza 19. – otwór w ścianie kościoła (tzw. ścianie tęczowej) łączącej 
nawę główną z prezbiterium; przesklepiona niekiedy łukiem tęczo-
wym, akcentowana często bogatszą dekoracją. W średniowieczu 
rozpowszechnił się zwyczaj umieszczania w tęczy poziomej belki 
zwanej tęczową, na której ustawiano krucyfiks oraz figury Matki 
Boskiej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty. 

tryptyk 20. – rodzaj ołtarza szafiastego charakterystycznego dla gotyku, 
składający się z części środkowej nieruchomej oraz z pary rucho-
mych skrzydeł. Skrzydła dzielono na kwatery.

tumba 21. – zasadnicza część nagrobków gotyckich lub renesansowych 
w kształcie skrzyni, zamkniętej od góry poziomą płytą z płaskorzeź-
bioną postacią zmarłego. Tumby wykonywano najczęściej z kamie-
nia, rzadziej z brązu. Tumba wraz z płytą tworzy typ nagrobka 
tumbowego.

zawijany ornament 22. – (zwijany ornament, rollwerk) typ ornamentu 
operujący formami taśmy, jakby wycinanej z blachy, dekoracyjnie 
zwijanej. Ukształtował się w Niderlandach ok. poł. XVI w., popu-
larny w Europie do 2 ćw. XVII w. Występował w dekoracji archi-
tektonicznej i rzeźbiarskiej – w portalach, kartuszach; w snycerstwie 
– w ołtarzach; w rzemiośle artystycznym. Często występował wraz 
z ornamentem okuciowym. 

Opracowano na podstawie: Słownik terminologiczny sztuk pięknych, 
red. Stefan Kozakiewicz, Warszawa 1969; Krystyna Zwolińska, Zasław 
Malicki, Słownik terminów plastycznych, Warszawa 1999.
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Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie „Civitatis Loviensis” to 
organizacja pozarządowa, która powstała w Lewinie Brzeskim w 2008 
roku.

Dzięki dotacjom unijnym i współfinansowaniu Gminy zrealizo-
wano następujące projekty:

„Piknik pod pałacem”- 2009 r.1. 
„Renowacja krzyża pokutnego” – 2011r.2. 
„Nasadzenia alei kasztanowej” na wale przy ulicy Wojska Polskiego 3. 
– 2012 r.
Publikacja „Kościół świętych Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim – 4. 
zapomniany pomnik śląskiej reformacji” – 2014 r. 

Świadek upływającego czasu – zegar słoneczny na kościele św. św. Piotra 
i Pawła w Lewinie Brzeskim, stan z 2014 roku, fot. Roman Baran
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