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O ile figura Niebieskiej Maryi nigdy nie opu-
!ci"a Wroc"awia i przechowywana jest 
obecnie w tamtejszym Muzeum Narodo-
wym3, o tyle losy rze#by z Katternecke przez 
ca"e lata pozostawa"y nieznane. Dopiero  

w 2011 r., podczas opracowywania przechowywanego 
w KUL zespo"u !redniowiecznych rze#b !l$skich, uda-
"o si% ustali&, 'e jeden z zabytków to w"a!nie figura !w. 
Katarzyny Aleksandryjskiej z Katternecke4.

W jakich okoliczno!ciach rze#ba trafi"a do zbiorów 
artystycznych KUL? Otó' po zako(czeniu II wojny 
!wiatowej, w sytuacji ca"kowitej utraty zgromadzo-
nych przez Uniwersytet zbiorów, ówczesny rektor ks. 
Józef Iwanicki (1902–1995) zainicjowa" stworzenie ich 
na nowo. W tym celu rozes"a" list do biskupów diece-
zjalnych z pro!b$ o darowywanie do KUL dla potrzeb 
rodz$cego si% wówczas Studium Sztuki Sakralnej przy 
sekcji Historii Sztuki oraz Katedry Muzykologii przy 
Wydziale Teologicznym okre!lonych w trzech punk-
tach przedmiotów. W"adze uczelni zainteresowane 
by"y gromadzeniem zw"aszcza: „1. naczy( cynowych 
do martwych natur, 2. tkanin, haftów, naczy(, obra-
zów na szkle, obrazów, rze#b, relikwiarzyków, trypty-
ków, mebli uszkodzonych, odrzwi, porcelany, ceramiki, 
fragmentów architektury zabytkowej (...), 3. instru-
mentów muzycznych (...)”5. Pomys" rektora nie spo-
tka" si% jednak ze zrozumieniem. Odmowne decyzje 
by"y na ogó" usprawiedliwiane du'ymi stratami ponie-
sionymi przez diecezje w czasie II wojny !wiatowej. 
Jedynie kuria wroc"awska wyrazi"a gotowo!& przeka-
zania KUL na w"asno!& obiektów !redniowiecznej  
i nowo'ytnej rze#by !l$skiej. Na polecenie Jego Eks-
celencji ks. Kazimierza Lagosza (1888–1961), Ordyna-

KRZYSZTOF PRZYLICKI

THE GOLDEN CATHERINE OF KATTERNECKE In 1956 the late Medieval sculpture of St. Catherine of Alexandria from the workshop of Jakob Beinhart 
(15th/16th cent.) was transferred to the Catholic University of Lublin, which was reassembling its art collection. It came as a gift from the Archdiocese Curia 
in Wroc"aw. As a result of recent research, it was proved that the sculpture is that of the famous Golden Catherine, which used to be the crest of one of 
Wroc"aw’s edifices, the so-called Katternecke. In 1864 the sculpture became the property of Georgine Hoeptner, who commissioned its renovation in “Me-
dieval style” (e.g. it was repainted in blue). In 1898 the Hoeptners bestowed the historic object to the Wroc"aw Erzbischöfliches Museum. After the war and 
the establishment of Polish administration of the so-called Recovered Territories, the provenance and initial function of the object was forgotten. It found its 
way to KUL as a totally anonymous sculpture. 

 NIEZWYK)E LOSY WROC)AWSKIEGO ZABYTKU  

Z!OTA KATARZYNA
Z KATTERNECKE

Archiwalna fotografia 
Z"otej Katarzyny z Katternecke. 
Stan z 1928 r.

Rze#ba !w. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
tzw. Z"otej Katarzyny z Katternecke  
we Wroc"awiu, zbiory artystyczne KUL,  
nr inw. MU KUL III-1552

Na "amach jednego z zeszytów wroc"awskiego czasopisma „Rübe-
zahl” z 1868 r., w dziale po!wi%conym sprawom bie'$cym,  
zamieszczone zosta"o nast%puj$ce zapytanie: „Dok$d trafi"a Kata-
rzyna z Katternecke, która w latach 40. tego stulecia jeszcze tam 
sta"a? Je!li kto! posiada informacje na jej temat, proszony jest  
o kontakt. To samo pytanie dotyczy Niebieskiej Maryi z naprzeciw-
ka, która tak'e powinna znajdowa& si% jeszcze we Wroc"awiu”1.  
Na odpowied# nie trzeba by"o d"ugo czeka&. Dwa zeszyty pó#niej 
redakcja opublikowa"a krótkie omówienie losów obu zabytków, 
rozpoczynaj$c je wymownym zawo"aniem: „One s$ tutaj!”2.
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riusza Wroc!awskiego, wytypowaniem obiektów zaj"!a si" 
specjalna komisja kurialna6. Z wroc!awskich zbiorów wy!#-
czono ogó!em 26 przyk!adów plastyki $l#skiej XV-XVIII w. Ich 
przekazanie nast#pi!o w obecno$ci Zygmunta Wrze$niow-
skiego, wicedyrektora Muzeum Archidiecezjalnego, oraz 
przedstawicieli KUL w osobach znanego artysty malarza prof. 
Antoniego Michalaka i ks. dr. Micha!a Slipka. W protokole 
zdawczo-odbiorczym z dnia 3 marca 1956 r. zaledwie w przy-
padku kilku rze%b wskazane zosta!o miejsce ich pierwotnego 
przechowywania7.

W wydanym w 1932 r. przewodniku Alfonsa Nowacka  
po zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego, stanowi#cym  
w istocie wykaz wszystkich zgromadzonych tam zabytków, 
figura $w. Katarzyny Aleksandryjskiej zamieszczona zosta!a 
pod pozycj# 60 i scharakteryzowana nast"puj#co: „drewnia-
na rze%ba $w. Katarzyny. Z ko!em; (potocznie nazywana Nie-
biesk# Maryj#), wys. 1,49 m. Pocz#tek XVI w. Wcze$niej  
stoj#ca we Wroc!awiu, na naro&niku ulic $w. Katarzyny i Sze-
rokiej”8. Mimo tak lakonicznego opisu, o tym &e jest to ten 
sam zabytek utwierdzi!a nas w przekonaniu przyklejona  
u podstawy rze%by po&ó!k!a karteczka z odr"cznym napi-
sem: DIÖZESANMUSEUM/BRESLAU/NR. 60 oraz identyczne 
wymiary obiektu9. Autor przewodnika okre$li! j# omy!kowo 
mianem Niebieskiej Maryi (niem. Blaue Marie), zarezerwo-
wanym dla wyrze%bionej w piaskowcu Maryi z Dzieci#tkiem 
na sierpie ksi"&yca z ko'ca XV w., stanowi#cej god!o kamie-
nicy – zajazdu Pod Niebiesk# Mari# przy Neumarkt 13  
(ob. Plac Nowy Targ)10. Przytoczone na wst"pie zapytanie  
w „Rübezahl” dotyczy w!a$nie tych dwóch zabytków. Intere-
suj#ca nas figura $w. Katarzyny to niew#tpliwe najcenniejszy 
obiekt w uniwersyteckiej kolekcji rze%b, od dawna !#czony  
z wroc!awskim warsztatem Jakoba Beinharta (ok. 1460–1525)11. 
(wi"ta ukazana jest jako m!oda niewiasta o do$) drobnej 
budowie cia!a i d!ugich, ciemnobr#zowych w!osach, opada-
j#cych falistymi puklami na ramiona i plecy, w koronie na 
g!owie, w sukni o p!ytkim dekolcie, wyko'czonym ornamen-
taln# bordiur# oraz w spi"tym klamr# pod szyj# niebieskim 
p!aszczu, którego lewa po!a tworzy du&#, lekko pomi"t# 
p!aszczyzn". W lewej d!oni trzyma otwart# ksi"g", nato-
miast w prawej zwrócony g!owni# w dó! miecz (dodany  
wtórnie).

Na krótko przed wybuchem  
II wojny $wiatowej pisa! o niej 
Erich Wiese, wybitny badacz 
sztuki (l#ska, który jako pierwszy 
powi#za! rze%b" z dzie!ami po-
wsta!ymi w kr"gu twórcy O!tarza 
$w. *ukasza z ko$cio!a $w. Marii 
Magdaleny we Wroc!awiu (od 
1949 r. w Muzeum Narodowym  
w Warszawie)12. Charakteryzuj#c 
figur", zwróci! przede wszystkim 
uwag" na sposób opracowania 
twarzy i w!osów $wi"tej, pozwala-
j#cy sytuowa) j# pod wzgl"dem 
stylistycznym pomi"dzy czo!owy-
mi dzie!ami tego mistrza – o!ta-
rzami $w. *ukasza oraz (wi"tych 
Niewiast z nyskiego klasztoru 
Kapucynów (od 1949 r. w Muzeum 
Narodowym w Warszawie) oraz 
rze%b# $w. Katarzyny z wroc!aw-
skiego Schlesisches Museum der 

bildenden Künste (od 1949 r. w Muzeum Narodowym w War-
szawie), a zachowanymi in situ w Sicinach (niem. Seitsch)  
o!tarzowymi figurami Matki Boskiej z Dzieci#tkiem oraz  
$w. Barbary. Zwróci! nadto uwag" na dziewi"tnastowieczne in-
gerencje konserwatorskie, w wyniku których znaczne partie 
rze%by zosta!y zrekonstruowane (zw!aszcza dolna cz"$) przed-
niej po!y p!aszcza, miecz oraz z"bate ko!o) i przemalowane 
przy u&yciu farb olejnych. Rozleg!e zniszczenia powsta!y za-
pewne na skutek dzia!ania czynników atmosferycznych, gdy& 
figura zdobi!a fasad" naro&nej kamienicy, wchodz#cej w sk!ad 
zabudowa' nieistniej#cego ju& dzi$ klasztoru Dominikanek pw. 
$w. Katarzyny i mieszcz#cej karczm" Pod Z!ot# Katarzyn# 
(niem. Kretschamhaus zur Goldenen Katharina)13.

Na podstawie zamieszczonego w Topografii Wroc!awia 
Fryderyka Bernharda Wernera (1690–1776) widoku zabudo-
wa' klasztornych ogl#danych z lotu ptaka od strony pó!noc-
no-zachodniej mo&emy przypuszcza), &e sylwetka majacz#ca 
w niszy ponad portalem, jest szkicowym odwzorowaniem 
 naszego zabytku. Rze%ba znajdowa!a si" tam przynajmniej 
do 1833 r.14. Nied!ugo potem przeniesiona zosta!a na klatk" 
schodow#. W opublikowanej przez Gustava Rolanda  
w 1940 r. Vollständige Topographie von Breslau czytamy  
bowiem, &e kamienica pod numerem 19 przy ul. Katarzyny to 
tzw. „Katharinenecke, na korytarzu którego w niszy znajduje 
si" wizerunek $w. Katarzyny”15. Artyku! Über Zeichnungswe-
ise der Häuser in Breslau z 1870 r. utwierdza w przekonaniu, 
&e chodzi tu o nasz# rze%b": „Figura Katarzyny z drewna bu-
kowego, przed wieloma laty z powodu silnych uszkodze' 
zdj"ta ze swojego pierwotnego miejsca ([schowana] za dru-
cian# krat# na klatce schodowej), obecnie znajduje si"  
w sklepie ze srebrami pani kupiec [Georgine] Hoeptner, Rit-
terpl. 2”16. Ta „rozmi!owana w sztuce” – jak czytamy w „Rübe-
zahl” – kobieta, która „uchroni!a niejeden ju& zabytek przed 
zag!ad#”, w posiadanie rze%by wesz!a w 1864 r. Nied!ugo po-
tem zleci!a jej odnowienie „w stylu $redniowiecznym, (...) przy 
u&yciu (...) matowych farb” i wyeksponowa!a j# w firmowym 
sklepie ze srebrami produkowanymi w rodzinnym zak!adzie  
J. Hoeptner & Comp. przy Ritterplatz 2 (ob. pl. Biskupa Nan-
kiera) po$ród innych „równie wiekowych obiektów snycerskiej 
roboty”17. Na marginesie warto wspomnie), &e firma ta u&y-
wa!a tytu!u „Dostawca na dwór papieski” (niem. päpstlicher 

Klasztor $w. Katarzyny przy ul. (w. Katarzyny we Wroc!awiu wg Topografii Wroc!awia Fryderyka Bernarda Wernera. Liter# G 
oznaczona zosta!a naro&na kamienica mieszcz#ca karczm" Pod Z!ot# Katarzyn#
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Hoflieferant) i uchodzi!a za najstarszy katolicki zak!ad na (l#-
sku, wyspecjalizowany w produkcji wyposa&enia ko$cielne-
go18. Ostatecznie do zbiorów Erzbischöfliches Museum rze%-
ba trafi!a w 1898 r. jako dar rodziny Hoeptner19.

Daleko id#ce ingerencje konserwatorskie z XIX w.  
w znacznym stopniu zmieni!y wygl#d odnalezionej figury. Z!o-
ty p!aszcz, od którego pochodzi nazwa karczmy Pod Z!ot# Ka-
tarzyn# mieszcz#cej si" na Katternecke, przemalowany  
zosta! na kolor niebieski. Trudno dzi$ jednoznacznie stwier-
dzi), dlaczego Nowack w stosunku do rze%by Katarzyny u&y! 
okre$lenia Niebieska Maryja. Czy&by zwiod!a go barwa szat 
oraz wiedza na temat pierwotnej lokalizacji zabytku? Pami"-
ta) nale&y bowiem, &e oba pos#gi sta!y niegdy$ naprzeciwko 
siebie, u uj$cia ul. (w. Katarzyny do Nowego Targu. Niebieska 
Maryja przetrwa!a na fasadzie kamienicy do po&aru w 1848 r. 
Dzi"ki relacji naocznego $wiadka – malarza Louisa Ferdinan-
da Koski – wiadomo, &e nast"pnie przeniesiona zosta!a do 
mieszcz#cego si" tam szynku. W latach 60. XIX w. „ekspono-
wana” by!a w przeszklonej niszy, w tylnej $cianie piwiarni20. 
Na skutek przekszta!cenia lokalu w warsztat szewski rze%ba 
popad!a w zapomnienie. Dopiero w latach 30. XX w. odkryta 
zosta!a na nowo przez F. Cebull" we wn"ce zakrytej deskami. 
Benon Elkenes, ówczesny w!a$ciciel kamienicy, podarowa! 
rze%b" w 1934 r. miejscowemu muzeum – Schlesisches Mu-
seum der bildenden Künste21.

W „Rübezahl” zrelacjonowane tak&e zosta!o, w kontek$cie 
omawianej rze%by, pewne zdarzenie natury obyczajowej, kie-
dy to „przed rokiem 1848 w wieczór sylwestrowy wielu ludzi 
s!ysza!o na w!asne uszy rubaszne, grubia'skie, pó%niej za-
bronione nawet przez policj" dialogi, prowadzone przy toa$cie 
noworocznym przez dwóch dowcipnisiów – kiedy rynek by! 
pe!en – przy Katarzynie i Jerzym z wid!ami [niem. Gabeljür-
gen – tak zwyczajowo nazywano pos#g Neptuna na fontannie 
po$rodku Nowego Targu] (...)”22. Bior#c pod uwag" lokalizacj" 
obu figur – Katarzyny na fasadzie naro&nej kamienicy w pó!-
nocno-zachodniej cz"$ci Nowego Targu i Jerzego na jego 
$rodku – domy$la) si" mo&emy, &e owi „kawalarze” wykrzyki-
wa) musieli do siebie na du&# odleg!o$), ponad g!owami licz-
nie zebranych mieszka'ców. Na podstawie przytoczonego 
opisu trudno jest jednoznacznie stwierdzi), czy chodzi tu  

o jednorazowy incydent, czy mo&e zwyczaj okrzep!y w miej-
scowej tradycji. Dla $cis!o$ci warto równie& doda), &e Jerzy  
z wid!ami mia! w t" w!a$nie jedn# noc o&ywa), by odby) spa-
cer ulicami starego Wroc!awia. Wra&enia Neptuna z tej oso-
bliwej w"drówki wydawane by!y nawet drukiem23.

Na sam koniec wypada powiedzie) kilka s!ów na temat 
pó%niejszej historii karczmy w kamienicy Pod Z!ot# Katarzy-
n#, która sw# nazw" zawdzi"cza!a naszej figurze. W dniu  
1 kwietnia 1858 r. zosta!a ona nabyta przez Eduarda Haasego. 
Reaktywacja lokalu nast#pi!a w Bo&e Narodzenie 1858 r.,  
o czym za$wiadcza og!oszenie zamieszczone na !amach 
„Breslauer Zeitung” z 24 grudnia, w którym ten wroc!awski 
piwowar zaprasza! mieszka'ców na otwarcie swojego nowo 
wzniesionego browaru i restauracji Zur Catharinen-Ecke  
w dniu 25 grudnia24. Po naro&nej kamienicy nie ma dzi$ ju& $la-
du. Zniszczona podczas II wojny $wiatowej nie zosta!a uwzgl"d-
niona w powojennych planach odbudowy historycznego centrum 
Wroc!awia. Dzi$ jest to pusty, wybrukowany kamieniem plac  
z samoobs!ugow# wypo&yczalni# rowerów miejskich przy zbiegu 
obecnych ulic (w. Katarzyny i Purykiniego...
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