Piotr Oszczanowski

To tutaj książę Franciszek Stefan Lotaryński dowiedział
się, że poślubi przyszłą cesarzową Marię Teresę.

(fragment)

Książka Piotra Oszczanowskiego i Arkadiusza Dobrzynieckiego łączy
cechy przewodnika i albumu. Autorzy z pasją relacjonują dzieje domu
od średniowiecza po współczesność, przedstawiają kolejnych właścicieli
oraz na nowo odczytują zachowane dekoracje malarskie i rzeźbiarskie.
Pod Złotym Słońcem to fascynująca opowieść o przestrzeni zabytkowego
gmachu, a zarazem o Wrocławiu i Europie minionych stuleci.
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Pod złotym słońcem

Z balkonu tego domu proklamowano przejęcie Śląska
przez Fryderyka II Wielkiego.

Wrocławska kamienica „Pod Złotym Słońcem” to jedna z najzasobniejszych i najlepiej zachowanych rezydencji miejskich w Europie Środkowej.
Była reprezentacyjną siedzibą dumnego patrycjatu, ale przebywali w niej
również książęta, królowie i cesarze. Jej historia pełna jest niespodzianek
i sensacyjnych wręcz ustaleń. Dzisiaj znajduje się tu Muzeum Pana Tadeusza – nowa placówka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

| Arkadiusz Dobrzyniecki

To tę kamienicę w ciągu jednej dekady odwiedziło trzech
monarchów, w tym dwóch Habsburgów.

Piotr Oszczanowski
Arkadiusz Dobrzyniecki

Pod złotym
słońcem
Rynek 6 we Wrocławiu

dom mieszczan
rezydencja władców
arcydzieło architektury

Piotr Oszczanowski (ur. 1965) – historyk
sztuki, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Arkadiusz Dobrzyniecki (ur. 1966) – historyk sztuki, starszy kustosz w Muzeum Książąt Lubomirskich w Ossolineum.
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ZAMIAST WSTĘPU

W

zachodniej pierzei wrocławskiego Rynku stoi kamienica, w której losach
– jak w zwierciadle – odbija się historia Wrocławia i całego regionu.

To dom „Pod Złotym Słońcem” (Rynek 6), jedna z najbardziej okazałych i najlepiej zachowanych rezydencji miejskich w Europie Środkowej. Choć od stu lat
uczeni zgłębiają historię tego obiektu, za piękną, barokową fasadą, która dziś
przyciąga wzrok wrocławian i turystów, bez wątpienia wciąż kryje się wiele
tajemnic.
W niniejszej publikacji chcemy przybliżyć niezwykłe, wielusetletnie dzieje tej
kamienicy, ponieważ – jak dowiodły najnowsze badania – nie brakuje w nich
niespodzianek i sensacyjnych ustaleń. Dokonane niedawno odkrycia nie tylko
wzbogacają naszą wiedzę o właścicielach tego domu, ale przede wszystkim dają
podstawy do nowej interpretacji programów ideowych zapisanych w formach
architektonicznych oraz w dekoracjach malarskich i rzeźbiarskich, pochodzących z czasów nowożytnych. Treści te były całkowicie zrozumiałe dla ludzi
żyjących w przeszłych stuleciach, dla nas są już nieczytelne – możliwe do zrekonstruowania jedynie na podstawie badań ikonograﬁcznych i historycznych.
Niniejszy przewodnik składa się zatem z tekstu, będącego swoistym, krótkim
studium historyczno-stylistycznym, oraz z bogatego, często jeszcze niepublikowanego materiału ikonograﬁcznego.
Kamienica „Pod Złotym Słońcem” przez wieki należała do najokazalszych
w mieście: była usytuowana przy głównym placu Wrocławia, wyróżniała się
sporymi rozmiarami, a przede wszystkim nie tylko stanowiła reprezentacyjną
siedzibę dumnego wrocławskiego patrycjatu, lecz także wielokrotnie gościła
książąt, królów i cesarzy. Ta ostatnia okoliczność miała dla jej losów kluczowe
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znaczenie. Jak to bowiem bywa w przypadku zamożnych rezydencji, przechodzących z rąk do rąk, ale zawsze w kręgu bogatych i dobrze sytuowanych właścicieli, dom Rynek 6 był często przebudowywany i modernizowany, zależnie
od panujących w danym czasie mód i form stylowych. Właściwie nigdy nie
wyglądał tak, jak prezentuje się dzisiaj – każda epoka pozostawiła w nim trwałe
ślady, a my możemy je dziś prześledzić dzięki zabiegom konserwatorskim.
Historia tego miejsca to swoista podróż przez epoki, style i biograﬁe poszczególnych właścicieli – jest wśród nich wiele barwnych postaci i zasłużonych
wrocławian. To także opowieść o wielkich ambicjach fundatorów, nieżałujących czasu i pieniędzy, aby dom Rynek 6 był miejscem godnym największych
władców. W XVIII wieku starania te zaowocowały m.in. zatrudnieniem jednego
z najwybitniejszych architektów europejskich tamtych czasów, wiedeńczyka
Johanna Lucasa von Hildebrandta (1668–1745), który stworzył arcydzieło architektury dorównujące największym osiągnięciom artystycznym europejskiego
baroku. Jednak obok wielkich ambicji i szlachetnych czynów w dziejach domu
do głosu dochodzą także pycha i próżność. Tak było w przypadku jednego
z właścicieli, Heinricha Balthasara Loescha, który pozostawił badaczom kamienicy trudną do rozwikłania zagadkę. Wreszcie, niejednokrotnie w naszej opowieści da o sobie znać wielka historia, ponieważ losy domu związane były
z wydarzeniami ważnymi nie tylko dla miasta czy Śląska, lecz także całej Europy.
To tę kamienicę w ciągu jednej dekady odwiedziło trzech monarchów, w tym
dwóch Habsburgów. Książę Franciszek Stefan Lotaryński tutaj dowiedział się, że
poślubi przyszłą cesarzową Marię Teresę. Z balkonu tego domu proklamowano
przejęcie Śląska przez Fryderyka II Wielkiego. Jak więc widać, z wielu powodów
kamienica „Pod Złotym Słońcem” jest jednym z najbardziej niezwykłych miejsc
na mapie Wrocławia.

„POD ZŁOTYM SŁOŃCEM”

Dzieje kamienicy „Pod Złotym Słońcem” sięgają XIII wieku – wtedy zaczyna
się zabudowa działki, na której obecnie znajdują się dom, jego oﬁcyna i budynek przy ulicy Kiełbaśniczej 5 – i trwają nadal, już poza kartami tej książki.
Nowy rozdział rozpoczął się w 2016 roku, kiedy zainaugurowało tu swoją
działalność Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Niniejsza monograﬁa stanowi więc również swoiste wprowadzenie zwiedzających w przestrzeń zabytkowych gmachów – niezwykłego fragmentu dawnego
Wrocławia.

„POD ZŁOTYM SŁOŃCEM”

W

średniowieczu i w czasach nowożytnych domy we Wrocławiu, podobnie jak w innych miastach, nie miały numeracji, lecz funkcjonowały pod

nazwami własnymi. Nazwy te powstawały w pewnym momencie, a potem

konsekwentnie ich używano. Plastycznym odpowiednikiem nazw były godła,
w przypadku kamienicy Rynek 6 – złota, promieniująca tarcza słoneczna.
Dopiero w połowie XVIII wieku, za czasów pruskich, domy zaczęto oznaczać
numerami i tak pozostało do dziś.
Nazwa kamienicy „Pod Złotym Słońcem” – wyrażona w godle wiszącym
niegdyś nad portalem, a dziś umieszczonym na fasadzie, nad drugim piętrem –
pojawiła się w drugiej połowie XVII wieku. I nie był to przypadek, ponieważ
mniej więcej w tym samym czasie identyczną nazwę uzyskały domy w kilku
innych miastach Europy Środkowej, m.in. w Lipsku, Wetzlar i Magdeburgu.
Tajemnica kariery „złotego słońca” tkwi w polityce – właściciele domów
chcieli w ten sposób uhonorować cesarza habsburskiego Leopolda I. Właśnie
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ten monarcha posługiwał się mianem Władcy Słońce – tytułem utworzonym
na zasadzie synonimu, a zarazem swoistego anagramu, Duplos Solae, powstałego z imienia Leopold. To ciekawe zjawisko znajduje potwierdzenie w ikonograﬁi epoki wczesnego absolutyzmu, w której monarcha jest przedstawiany
jako drugie słońce. Propaganda cesarska wykorzystywała solarne porównanie konsekwentnie i z upodobaniem, jak pokazuje choćby panegiryk na cześć
dynastii habsburskiej autorstwa Theodora Amadé de Amaden, Sol Austriacus
z 1698 roku.

REZYDENCJA WŁADCÓW

B

ył jeszcze jeden powód, dla którego od XVI wieku protestanccy właściciele
kamienicy „Pod Złotym Słońcem” starali się podkreślić lojalność wobec

katolickiego cesarza, fundatora jezuickiej uczelni wyższej we Wrocławiu, później przekształconej w uniwersytet. Ponieważ w mieście brakowało rezydencji
godnej władcy – jego zamek, na którego miejscu wznosi się obecnie gmach
główny owego uniwersytetu, był zawsze w opłakanym stanie, a ponadto znajdował się na obrzeżach miasta, co podkreślali wszyscy kronikarze – to właśnie

przy placu Rynek 6 oraz w sąsiednich kamienicach („Pod Błękitnym Słońcem”
i „Pod Siedmioma Elektorami”, odpowiednio Rynek 7 i 8) rezydowali najważniejsi goście podczas swojego pobytu we Wrocławiu. Władcy przybywali do
miasta, aby uczynić zadość pewnemu rytuałowi, jakim było odebranie hołdu
od stanów i miast w podległych im prowincjach. W tym czasie Wrocław i Śląsk
należały do ziem Korony Czeskiej, więc królowie czescy, którzy zazwyczaj zostawali później cesarzami, po wstąpieniu na tron odwiedzali miasto nad Odrą.

IKONOGRAFIA

56

DZIAŁKA LOKACYJNA RYNEK 6 – KIEŁBAŚNICZA 5 W DAWNEJ KARTOGRAFII

3. Rynek, koniec XVI wieku, fragment planu perspektywicznego Frederika Hendriksa Vrooma i Friedricha Grossa z dzieła Georga Brauna i Fransa Hogenberga, Civitates orbis terrarum, Coloniae 1587,
miedzioryt z akwafortą. Po lewej zachodni kwartał zabudowy, parcela Rynek 6 – ul. Kiełbaśnicza 5,
w środkowej części kwartału (naprzeciw liczby 16 legendy), z kalenicowym domem od strony Rynku
i dwoma szczytowymi domami od ul. Kiełbaśniczej oraz błędnym przedstawieniem bocznych
murów granicznych od strony pozostałych działek (w miejscu tym istniały już wtedy oﬁcyny boczne).

DZIAŁKA LOKACYJNA RYNEK 6 – KIEŁBAŚNICZA 5 W DAWNEJ KARTOGRAFII

4. Rynek, ok. 1740, fragment planu perspektywicznego według rysunku Friedricha Bernharda Wernera,
rytował Johann David Schleuen, miedzioryt, kolorowany akwarelą. Po lewej w zachodnim kwartale
parcela Rynek 6 – ul. Kiełbaśnicza 5 z kalenicowym dachem od strony Rynku, oﬁcynami oraz błędnie ukazanymi szczytowymi domami od ul. Kiełbaśniczej, sięgającymi do połowy głębokości działki,
w rzeczywistości znacznie płytszymi.
5. Rynek, ok. 1650, fragment planu perspektywicznego Matthaeusa Meriana lub Wenzela Hollara
z pracy Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, Frankfurt am Main 1650, miedzioryt z akwafortą.
Po lewej zachodnia część zabudowy, działka Rynek 6 – ul. Kiełbaśnicza 5 ukazana bez budynków
oﬁcyn bocznych.
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