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��redniowiecze� � ma nienajlep-sze notowania, ani jako s³owo - okre-�lenie, ani jako �czas historyczny�.Bardzo czêsto traktujemy je jako za-cofanie umys³owe, ekonomiczne, ide-owe itp. To jednak naskórkowe i bez-podstawne s¹dy. Niejaki Albert Wiel-ki, �wiêty dominikanin, filozof, pra-cuj¹cy w Soest wynalaz³ okulary,gdy¿ by³ krótkowidzem. Przydaj¹ siêwielu do dzi�. Chc¹c czym� zast¹piædrogi pergamin... wynaleziono i upo-wszechniono papier. �redniowiecznyGutenberg zamiast mozolnego wyci-nania na drewnianej p³ycie ca³ychstronic tekstu �wyci¹³� poszczegól-ne czcionki, które nastêpnie ustawia³wielokrotnie w nowe s³owa. Stare,szacowne, ale drogie pojedyncze ko-deksy, jak nazywano ksi¹¿ki rêczniepisane,  mo¿na by³o teraz wielokrot-nie powielaæ i sta³y siê tañsze i do-stêpniejsze. To tylko kilka przyk³a-dów. Zadziwiaj¹ce te¿ dzie³a malar-skie powstawa³y w tym okresie. Gdydzi� od�wie¿amy co pewien czasmieszkanie z regu³y malarz �cianêczy�ci, najlepiej gdy umyje i... na³o-¿y now¹ farbê. Zanim zacznie siê bru-dziæ, czy odpryskiwaæ od �ciany,mamy trochê spokoju.
Jest jednak malarstwo �niezmywalne�. Praktycznie istnieje tak d³ugojak tynk na �cianie, na której je na³o-¿ono. Bywa, ¿e kilkaset lat! Zdarza-³o siê, ¿e po pewnym d³u¿szym cza-sie owe malowid³a nie podoba³y siê,by³y niemodne, albo np. w tradycjiprotestanckiej nie do zaakceptowa-nia, choæ sam temat by³ �bez zarzu-tu�, np. sceny z ¿ycia Chrystusa.Chcieli mieæ �ciany bia³e, g³adkie, wiêcje zamalowywali lub nak³adali tynk i�po sprawie�. Tak sta³o siê w kilku-nastu wiejskich ko�ció³kach dawne-go ksiêstwa legnicko-brzeskiego,gdzie zapanowa³ kalwinizm, a w³ad-cy, równie¿ piastowscy, którzy prze-szli na protestantyzm mieli prawonarzuciæ �swoj¹� religiê �swoim� pod-danym � �cuius regio, eius religio� �czyja w³adza tego religia.
Po 1945 roku wiêkszo�æ tych malowide³ ods³oniêto, nawet nie wie-dz¹c, ¿e pod tynkami co� interesuj¹-cego siê znajduje. Malowid³a takiemamy te¿ w Nyskiem, nieco na Dol-nym �l¹sku, ale i w naszej Jemielni-cy, w dawnym ko�ciele parafialnym,chocia¿ tu protestantyzm nie by³znany, a malowid³a niezamalowane.Obecnie s¹ konserwowane i przy-dadz¹ blasku tej perle �redniowiecza.Dlaczego osta³a siê i nie da³a siê zwy-czajnie zmyæ? Zastosowano tu bo-wiem star¹ malarsk¹ technikê, zwan¹ogólnie freskiem.Na such¹ kamienn¹, kamienno-ce-glan¹, a najlepiej ceglan¹ �cianê prze-tart¹ pumeksem lub fragmentem ce-g³y nak³ada siê kolejne warstewkitynków. Sama ceg³a musi byæ dobrzewypalona, minimum w temperaturze1000 st. C, jest wtedy dostatecznieporowata, równomiernie nasi¹kliwa iprzepuszczalna zarazem. Nabieraczerwieni o wi�niowym kolorycie,d�wiêcznie reaguje na uderzenie i mazwart¹, równomiern¹ strukturê. Ponamoczeniu i wyschniêciu nie mo¿epojawiaæ siê na cegle bia³y nalot wy-kwitów. Na tak dok³adnie przygoto-wan¹ �cianê, która staje siê �podobra-ziem� przed na³o¿eniem warstw tyn-ku dok³adnie j¹ sp³ukujemy, aby pod-czas nak³adania tynku by³a dostatecz-nie wilgotna. Zaprawa zbyt szybkoschn¹ca osypuje siê i przestaje przy-legaæ do pod³o¿a. Ów tynk ma trzykolejne warstwy. Spodnia, pierwszawyrównuje chropowato�æ �ciany.Potem k³adzie siê kolejn¹, która mazaprawê gruboziarnistego piasku. Tengatunek tynku ma fachow¹ nazwê:
arriciato. Na ni¹ to k³adzie siê ko-lejn¹, cieñsz¹, ale z dobrze przesia-nym, drobnoziarnistym wype³nia-czem. Jest to intonaco, na nim siê te¿ju¿ maluje. Ta kolejno k³adziona za-prawa jest mieszanin¹ przesianegopiasku z wapnem gaszonym. Samdobór piasku jest ju¿ wrêcz mi-styczn¹ ceremoni¹. Mo¿e to byæ pia-
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sek kopany zmieszany z piaskiemrzecznym. Musz¹ te¿ byæ zachowa-ne zró¿nicowane wielko�ci ziaren pia-sku. Nie nadaje siê do pod³o¿a dlafresku tzw. piasek szklarski lub dro-biny odpadków ze szlifowania, czyciosów kamiennych. Kamieñ wapien-ny do przepalania musi te¿ byæ do-brze �wygaszony�, by mia³ konsy-stencjê mas³a bez grudek i dodatków,np. gliny. W dole, gdzie nie powinienprzemarzaæ powinien pole¿eæ mini-mum piêæ lat. W pracy tynkarza sto-suje siê nie tylko tradycyjne kielnie,ale i piony murarskie, ³atê kierun-kow¹, ró¿ne drewniane, a nawet ko-�ciane g³adziki. Sam proces technolo-giczny k³adzenia tynku powinien byæwykonany sprawnie. Tynku trzebana³o¿yæ tylko tyle, ile mo¿na potem�do po³udnia� zamalowaæ. Bardzosprawni mistrzowie �zamalowywa-li� oko³o 6 m kw. By³ to tzw. systemdniówkowy, z w³oska zwany gior-
nata. Je�li jakiego� fragmentu malo-wid³a nie ukoñczono do po³udnia,gdy¿ po po³udniu w �wietle dzien-nym ju¿ tylko wykañczano detale,trzeba by³o resztê niezamalowanegotynku zbiæ i nastêpnego dnia k³a�æ nanowo, malowano bowiem na �mo-krym tynku�, który czê�ciowo wpi-ja³ nak³adan¹ farbê. Nikt te¿ nie by³tak genialny, aby z rêki wyczarowy-waæ dzieñ po dniu ca³e kompozycjemalarskie. Szkic kompozycyjny by³wcze�niej na kartonie, potem na mo-kry tynk nanoszono zarys postaci,scen, dekoracji ostrym narzêdziem,na tyle delikatnie, by nie ingerowaæbardzo w tynk.
Czasami szkic wykonywano wêglem drzewnym albo �prze-próch¹�, czyli przeprószeniem wê-gla drzewnego w miniaturowe otwo-ry z kartonu. Do fresku nadawa³y siêfarby mineralne: ugry, ró¿ne odmia-ny czerwieni, br¹zy, zielenie, b³êkitkobaltowy, ró¿ne odmiany czerni, np.czerñ ¿elazawa, manganowa, z palo-nej winoro�li, wêgla drzewnego itp.Malowid³o wiêc, które ostatecznie�wpi³o� siê w mokry tynk gwaranto-wa³o trwa³o�æ na lata, ba, na wiekica³e. Obecnie konserwacja polega zgrubsza na wzmocnieniu tynku ró¿-nymi ¿ywicami, oczyszczeniu z kop-cia, zabrudzeñ mechanicznych i jak-by �zdrapaniu� czê�ci wierzchniej,gdy¿ obraz istnieje te¿ w g³¹b tynku,niegdy� mokrego. Je�li s¹ ju¿ ubytkitynku, to zasad¹ uczciwo�ci jest za-stosowanie w konserwacji nie ci¹g³ychlinii (szat, wzorów, postaci), ale sta-wianie ma³ych punkcików czy kre-sek na linii orygina³u, zwykle te¿ oton ciemniejszych lub ja�niejszych od

orygina³u. To ma naoczniæ szacunekdla orygina³u i uprzytomniæ, i¿ jestto tylko �uzupe³nienie�, a nie orygi-na³. Z regu³y nie ma tu zastosowaniaoryginalnego tynku mokrego, na któ-rym powinno by siê by³o dokonaærekonstrukcji. Jest to mo¿liwe, aletrzeba by by³o przebadaæ ka¿dy tynkosobno, gdy¿ choæ mistrzowie �re-dniowiecza stosowali rygorystyczniepewne zasady, ale pod rêk¹ w kon-kretnej okolicy mieli inne gatunki pia-sku, wapna; inne stosowali technolo-gie.
Cz³owiek �redniowiecza porozumiewa³ siê znakami. Robi³ u¿y-tek ze swoich oczu. Patrz¹c podzi-wia³, poznawa³, wyznawa³ wiarê i...zna³ swoje wyznanie. Pomaga³a mubogata symbolika. Wiedzia³, ¿e jesttu �w. Piotr, a tam �w. Pawe³, choænie by³o fotografii. �w. Piotr malowa-ny by³ z kluczami, �w. Pawe³ z mie-czem, �w. Barbara z kielichem i wie¿¹trójokienn¹, �w. Jadwiga �l¹ska z ko-�cio³em w rêku, a �w. Jacek z mon-strancj¹ i figur¹ Matki Boskiej. Nieby³o postaci bez znaku � atrybutu.
Pierwsze wzmianki o dawnym ko�ciele Wszystkich �wiêtych, dzi�cmentarnym w Jemielnicy notowanoju¿ w 1285; musia³ zaistnieæ wcze-�niej, choæ obecny jest z XV wieku, zzachowanymi elementami wyposa¿e-nia od �redniowiecza (malarstwo) dobaroku (o³tarze, ambona, stalle, a na-wet oryginalny jest sporych rozmia-rów zamek drzwiowy). Sama jego ar-chitektura jest ju¿ zaskakuj¹ca. Spo-ra bry³a ko�cio³a, którego �cianywzniesiono z miejscowego kamieniawapiennego wzmocniono potê¿nymiskarpami; potem obiekt otynkowa-no. Nakryto go dachem siod³owym,ale nad naw¹ g³ówn¹ ma sko�n¹ po-³aæ, by zej�æ dachem pulpitowym nadzakrysti¹. Pó�niejsza wie¿yczka mabaniasty he³m podbity blach¹. By³ato �sygnaturka�, z ma³ym dzwonemzwo³uj¹cym wiernych na nabo¿eñ-stwa, ale i  dzwoni¹cy na Podniesie-nie lub w czasie pogrzebu. Dach na-kryty jest niegdy� popularnym na�l¹sku ³upkiem, a wie¿yczka z 1747roku � ju¿ blach¹. Najcenniejszymfragmentem wnêtrza jest fresk z 3æwierci XV wieku. Zarówno technik¹opisan¹ wy¿ej i miejsce umieszcze-nia nie s¹ odkrywcze. Podobnegotypu fresków mamy nieco w Europie� zarówno w wielkich katedrach (np.w Poznaniu), jak i ma³ych, wiejskichko�ció³kach (Strzelniki, Ma³ujowice,Hajduki Nyskie, Jasiona pod Góra�w. Anny itd.).Tu, w Jemielnicy, na pó³nocnejwewnêtrznej �cianie mamy w polach

zbli¿onych kszta³tem do kwadratu,sceny Mêki Pañskiej. Do�æ wyra�-nie mo¿na rozpoznaæ S¹d Pi³ata nadChrystusem, Biczowanie, Krzy¿o-wanie i w czê�ci centralnej, wiêk-szych rozmiarów Ukrzy¿owanie.Niewielkie prezbiterium zbudowa-ne na rzucie zbli¿onym do kwadratudzieli niewiele wiêksz¹ nawê ko�cio-³a pod³ucze dawnej �têczy�. Na �cia-nach mamy sze�æ prostok¹tnychpól.
W ka¿dym z nich po dwóchAposto³ów. Po czym ich roz-poznajemy? Po symbolach mêki i in-nych atrybutach. Zgodnie z sob¹stoj¹: �w. Piotr, z olbrzymim klu-czem, a obok �w. Pawe³ z olbrzy-mim mieczem. �w. Piotr by³, popu-larnie mówi¹c �klucznikiem niebie-skim�. Chrystus Pan w rozmowie zAposto³em w Cezarei Filipowej nadJeziorem  Genezaret zapyta³ trzy-krotnie: �Piotrze, mi³ujesz mnie?� A¿zadr¿a³ zapewne z przera¿enia. PanJezus przypomnia³ mu delikatniezaparcie siê Mistrza. Potem jednakdoda³: �I Tobie dam klucze Króle-stwa Niebieskiego, a cokolwiek zwi¹-¿esz na  ziemi bêdzie zwi¹zane i wniebiesiech, a cokolwiek rozwi¹¿eszna ziemi bêdzie rozwi¹zane i w nie-biesiech (Mt. XVI, 19). �w. Pawe³,choæ ¯yd, by³ równie¿ �obywate-lem rzymskim� i jako taki za odmo-wê uznania cesarza i bo¿ków pogañ-skich móg³ byæ tylko �ciêty mieczem.W innym prostok¹cie �w. Andrzejopiera siê o sko�ny krzy¿, w kszta³-cie litery �X�, nie chcia³ bowiem zuszanowania dla Mistrza byæ ukrzy-¿owany tak samo jak On, st¹d innaforma krzy¿a, a potem symbol jegomêki. W kulturze europejskiej czê-sto do tych symboli siê odnosimy.Znany jest �krzy¿ �w. Andrzeja� �pojedynczy i podwójny, jako... znak� drogowy przed przejazdami kole-jowymi czêsto stawiany. Postaci

Aposto³ów s¹ jakby �narysowane�grub¹ kresk¹. Mo¿na  te¿ mieæ zastrze-¿enia do dok³adnych proporcji cia³alecz mistrz �redniowieczny nie ilustro-wa³ ksiêgi  anatomii, a tylko chcia³unaoczniæ postaci 12 Aposto³ów, któ-rzy stali siê fundamentem Ko�cio³a.Nie chodzi³ te¿ zapewne do Jerozoli-my by poznaæ dok³adnie topografiê zczasów Pana Jezusa. Zreszt¹ symbo-le mêki przypominaj¹ czasy, w któ-rych by³y malowane. Wyró¿nia siê tum.in. zarówno miecz obusieczny usta-wiony na sztorc, jako symbol spra-wiedliwo�ci, klucz, czy ró¿ne typytoporów, siekier, wziête z ówczesnejobserwacji. Jedna �siekiera� normal-na, inna stosowana w ciesio³ce. Po-dobnego typu narzêdzia mo¿na spo-tkaæ m.in. w miniaturach Kodeksu o�w. Jadwidze, chocia¿by, czy  nawspomnianych wy¿ej freskach z oko-lic Brzegu. A zatem �samo ¿ycie�chcia³oby siê rzec.
Dla nas jest to  równie¿ fantastyczna informacja, po prostu �wiadec-two �redniowiecza. Przecie¿ re¿yse-rzy filmowi, czy naukowcy staraj¹csiê opisaæ dawne czasy siêgaj¹ po ta-kie zdawa³oby siê elementy, by zbli-¿yæ siê do orygina³u. Znów wracamydo pocz¹tków, my, ludzie XXI wie-ku, równie¿ chêtnie i czêsto pracuje-my... oczami, s³owo bowiem nie za-wsze do koñca jest precyzyjne.Umieszczenie Aposto³ów miêdzynaw¹ a prezbiterium ma równie¿ sym-boliczne znaczenie, owo pod³ucze jestjakby �widocznym fundamentem dlaoczu widzów� przychodz¹cych do�wi¹tyni. Sceny za� Mêki Pañskiejstanowi³y t³o do rozmy�lañ, a wiêcnad tajemnic¹  zbawienia chrze�cija-nina, zreszt¹, w �redniowieczu niepi-�miennego by³ to taki �bryk�, by le-piej siê orientowa³.Szczê�liwym trafem, na razie tyl-ko freski w tym ko�ciele, s¹ konser-wowane przez fachowców konserwa-torów technologów przyby³ych tu zUniwersytetu im. Miko³aja Koperni-ka w Toruniu pod kierownictwem drEdgarda Pilla i jego ¿ony Aleksandry.Prace zosta³y ukoñczone zgodnie zplanem. Znalaz³y siê fundusze z Part-nerstwa Samorz¹dowego, w którywchodz¹: Urz¹d Marsza³kowski, Sta-rosta Strzelecki i Wójt Gminy Jemiel-nica. Dodaæ trzeba, ¿e  wspomnianifachowcy przeprowadzili ju¿ wcze-�niej konserwacjê i renowacjê o³tarzag³ównego dawnego ko�cio³a cyster-skiego, obecnego parafialnego podwezwaniem Wniebowziêcia  Naj-�wiêtszej Maryi Panny.
Szczê�liwa Jemielnico! Ile¿ towspania³o�ci nie tylko we wspo-mnianych ko�cio³ach, ale i widoczne�lady dawnej �wietno�ci � dawne m³y-ny, spichlerze, stawy rybne, uk³adwsi. Czeka jeszcze ogrom pracy. Chcia-³oby siê odrestaurowaæ zabytki rucho-me, jak siê to okre�la, ale i  piêkne, ju¿barokowe, iluzjonistyczne freski, zXVIII wieku w owalnej kaplicy �w.Józefa. B¹d�my dobrej my�li � krokpo kroku. Oby dobry duch, inicjator iorganizator od lat w prowadzeniu tychnie³atwych prac dla dobra ogó³u � ks.proboszcz � móg³ ogl¹daæ z ca³¹ spo-³eczno�ci¹ mieszkañców i w³adz ichwaliæ siê przed innymi, nie tylko wPolsce, o dokonaniach w Jemielnicy.
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