
Ambona świeci naJWSp,
l) rawie sześć metlów kwadrato-
l wych złota w cieniutkich płat-
kach potrzebowali gdańscy konser-
watorzy zabytków, żeby przywrócić
blask barokowej ambonie z kościo-
ła św. Katazyny.

- To dzieło sztuki klasy europejskiej,
które najpewniej powstało w lokalnym.
pomorskim rłarsztacie - mówi Aleksan-
dIa Banach, historyk szfuki z urzędu Po-
morskiego Konserwatota Zabytków.
- Nieznany snycerz ozdobił ją omamen-
tami i płaskorzeźbarni wljątkowej urody,

perla batoku

Ksztah.jaki nadałjej w wyobraźni, naj-
lepiej widać na czarno-białym zdjęciu
zrobionym przed ostatnią wojną. Co praw-
da wcześniej jakiś barbarzyńca ,,zakon-

seruował" złocone drewno szarą farbą,
ale przepychu koronkowej snycerki nie
udało mu się stłumió. Fryzy, gzyrns1,
ipłaszczyzny ambony pokryte były prze-
myślnymi wzommi o kształcie giętkich
wici. Uwazne oko dostrzegłoby w tej plą-
taninie pojedyncze głórvki aniołków,
Kosz i balustradę zdobiły hermy z wyo-
bnżeniarni różnlch cnót i ich atrybutów.
Były tam m.in. Wiara z kielichem i klzy-
żem. Nadzieja z kotrvicą i Miłość z dziec-
kiem. a takze Sprawiedliwość dzteńąca
rniecz. W półokrągłych niszach mieściły
się półnetrowej ił,ielkości figury czterech
ewangelistór.v. Na samyn dole. furż nad
zŃrlńczeniem w lormie u iszqcej szysz-
ki, tkwiły nieduże płaskorzeźby, a na nich
śpiące putta oparle o trupie czaszki i klep-
sldry. Dwie większe płaskorzeźby zclcl-
biĘ balustndę. Na jednej drvunastoletni

Jezus nauczał lv świątyni. na drugiej gło-
sił słowo Boże z pokładLr łodzi stojipej na
jeziorze Genezaret. Drzwi także były bo-
gato zdobione. Widniała na nioh płasko-
rzcźbu Chrl:tusa ,, bamnkienl na lamio-
nacli. a pod nią św. Piolr stojący z książ-
ką i kJuczem. Ubtlk znalazlo się miejscc
dla św. Tomasza i św. Pawła. Na wiel
kirn. sześciokątnym baldachimie stała Ia-

Łunia, a w jego nzu,ożnikach figury apo-
stołów: m.in. św. Bartłomieja trzymają-
cego nóż i Judy Tadeusza z odwróconym
|lzyżem. Na szczlcie całej konstrukcji
stał duży anioł z trąbą.

Świątynia płonie, ambona ukryta

Pod koniec wojny kościół św. Katarzy-
ny spłonął, ale ambona ocaiała - zapo-
bieglirvi Niemcy lvcześniej ewakuowali
ją z Gdcnskr. tłrłz z ell1m wyposaźe-
niem świątyni. Już w lataoh l912-43,po
pierwszym bornbardowaniu, zaczęli wy -

wozić z miasta co cenniejsze zabfki.Za-
ozęli od św, Katalzyny. Rozebra|i na czę-
ści i po kolei spakowali do drewnianyoh
skrzyń m.in. organy. iimbonę i liczne ma-
lowidła, które specjalny samochód roz-
woził do matych, pobżonych na uboczu
nriejscowości na Pornorzu. jŃ Kaczynos,
Wielkie Lasowice, Kadyny, Kartuzy,
Kończervice i Wielkie Lichnowy. Niem-
cy rŃili przy tyrn bardzo dokładną do-
kumentację: każdy element został nary-
sowany, miał osobne zdjęcie, a pod nim
numel taki sam. jŃi narnalowano na
pakowanvm do skrzyni zaby&u.

- Wszystko po to. źeby ułatwić sobie po-
nownv montaż - tłumaczy Aleksandra
Bunach, - Te ie h nulnery barilzo nlln się
przl'daĘ przy składaniu ambony.

wandale w mundutach

Pierrł sze u:zkodzenir alnborli poja-
wily się podobno, gdy napoleońscy
zołnierze zajęli kościół na magazyn.
Następne później. przy okazji lnalo-
rłlnil zlbyrkLr. WlL,Ll) ktos nieuwlż-
ny utrącił kilka fragmentów snycelki.
ewangeliści Łukasz i Mateusz zgubi-
li swoje atrybuty, zaginęła ręka Praw-
d}, siojącej Z WęZem Ira balustraclzie,
a pobożności ktoś odłamał obie.
r,vzniesione w błagalnym geście ręce.
Niestet1,. potern było gorzej. Gdzieś
zaginęły , nikt nie rł,ie, kiedy - duże
fi gury cztereoh ewangelistów,
- Sąjeszcze na zdjęciach. które zrobili

Nietilc1 w a/il\ie demonlflźu - zaperr nił
Banach.
Potern zniknęły złocone lzeźby pięciu

apostołów, które stały na baldachirnie,
oraz poklyta zk]tem figum bbgosławią-
cego Chlystusa. Kiedy? Prarvdopodob-
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Ojca Łukasza Semika, przeora gdańskiego klasńoru łtarmelitów, którzy opiekują
się kościołem św, ł<atarzyny, odnowiona ambona zachv,ryca
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Putto, mały, gruby aniołek pzed
konserwacj ą W ądał nieefektownie,,,

... teraz jego tłusta buzia Wdaje się
promienieć z radości

Rzeźbieniia b al ustrady pokazują jak
Wielkim mistrzem musiał być nieznany
z nazwiska snycerz

nie w latach 90., w czasie zamieszania,
jakie powstało przy przeptowadzce
opieĘących się kościołem karmelitów
do nowęgo klasztoru, który przy nim
powstał; Zapakowana w przedwojenne
skzynie ambona trafiła bowięm do ió
świątyni i wiele lat spędziła w nawie
pod kościelnym chórem. Co prawda
w latach 80.zmontowano jej kosz, któ-

ry zawisł nafi7uzp, ale baldachim zo-
stał w skrzyniach, z ktfiych zniknęły_
figury. Winnych kładzieży nie znale-
ziono.

Uszjachetnknie złota fańą
Ponad 50 lat po wojnie wojewódzki

konserwator zńytków zlńazł pienią-
dze na konserwację ambony, Dwa lata
qpecjaliści czyścili bmokowąsnyceĘ:
maszynką do borowania zębów, chirur-
gicznymi skalpelarni, a w za§łębieńach
posługiwali sĘ sfrumieniem ciepła z na-
gzewnicy, które rozpuszczało starą fm-
bężeby łatwiej jąbyło zdrupŃ.
- Byłoby łatwiej, gdyby nie fakt, że

dębina pełna jćst drobniutkich, nafu-
ralnych zagłębień, w które głęboko

- wnika każdy barwnik - mówi Anna
Hoffmann, .która wtaz z asystentką
wykonała cńątę pracę. - Można je
wielokrotnie oczyszczać, a i tak czę-
sto zostanięiakaś odrobina, która psu-
je efekt.
Tym bardziej, że ambonę, która

w 1638 r. przyciągała wzrok,,tylko"
ornamentami i złoceniami, póżniej
,.odnawiano" za pomocą szarej i różo-
wej farby, która wpiła się w dębowe
drewno. Trzeba ją byłoręcznie usunąć
z najgłębszych zakamarków snycerki.
ObiekobieĘ całązimę spędziĘ w nie-
ogrzewanym kościele, Ęąc w najbar-
dziej karkołomnych pgzycjach na rusz-
towaniu. które specjalnie dla nich zbu
dowano.
, 

- Puchowe kurtki chroniĘ przed zim-
nem, lecz trudniej było zmusić do trzy-
nańa narzędzizgrabiałe palce - w spo-
mina pani Hoffmann.
Konserwowąnie kosza i balustrady

nwało od 1999r. do pierwszych dni li-
stopada 2001. Dębowe drewno powle-

czono politrrrą, która podkeślajego na-
tuialny kolor i sł oje, oraz gdzieniegdzie

- złotem w płatkach. Zdemontowany
baldachim wciąz czeka na ratunek w ga-

rażu ojców karmelitów.
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