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Piotr Tuliszewski
konserwator zabytków
Regionalny OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków w Toruniu

GOTYCKIE DEKORACJE MALARSKIE ELEWACJI KOÂCIO¸A
PARAFIALNEGO P.W. ÂW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W GOLUBIU

Przyczynek do badaƒ nad dekoracjà maswerkowà w architekturze 
Paƒstwa Zakonnego w Prusach

Gotyckie dekoracje malarskie tynkowanych blend 
i fryzów elewacji koÊcio∏a parafialnego w Golu-

biu wzmiankowali pod koniec XIX w. niemieccy kon-
serwatorzy i badacze historii architektury Prus Wschod-
nich (Johann Heise, Adolf Boetticher) w sporzàdza-
nych przez siebie katalogach zabytków. Jednak˝e

dopiero prace badawcze i rysunkowo-pomiarowe kon-
strukcji wi´êby dachowej, prowadzone w koÊciele przez
pracowników ROBiDZ w Toruniu w grudniu 2004 r.,
ujawni∏y obecnoÊç wspomnianych dekoracji malar-
skich. Odkryto je w miejscu ma∏o dost´pnym, tj. pod
po∏acià dachowà kaplicy p.w. Âw. Krzy˝a (il. 1). 
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1. Golub, koÊció∏ parafialny p.w. Êw. Katarzyny Aleksandryjskiej z prze∏omu XIII/XIV w., widok ogólny elewacji po∏udniowej korpusu 
z kaplicà p.w. Âw. Krzy˝a i wie˝à. Wszystkie fot. i rys. P. Tuliszewski.
1. Golub, parish church of St. Catherine of Alexandria, turn of the thirteenth century, general view of the southern elevation of the corps with
the chapel of the Holy Cross and the tower. All photos and drawings: P. Tuliszewski.
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2. Inwentaryzacja rysunkowo-pomiarowa dekoracji
maswerkowych blend i gzymsu elewacji po∏udniowej
korpusu koÊcio∏a.  
2. Drawn-measurement inventory of tracery on the 
blind windows and cornice of the church corps south-
ern elevation.

3. Próba rekonstrukcji dekoracji maswerkowej skraj-
nych blend IV kondygnacji elewacji po∏udniowej wie˝y
koÊcio∏a.
3. Attempted reconstruction of the tracery decoration
of the fourth-storey blind windows of the southern
tower elevation in the church.

Bardzo dobry stan zachowania kompo-
zycji rytych cienkowarstwowych tynków
wapiennych, a tak˝e widoczne go∏ym
okiem pozosta∏oÊci warstw malarskich
umo˝liwi∏y rekonstrukcj´ ich pierwotnej
formy. Opisywane dekoracje maswerkowe
zajmujà dwie blendy we wschodnich, skraj-
nych osiach elewacji pó∏nocnej korpusu
koÊcio∏a, a tak˝e tynkowany pas pod gzym-
sem podokapowym. Idealny stan odkrytych
dekoracji, rytych w tynku za pomocà cyrk-
la, linia∏u i rysika, umo˝liwi∏ wykonanie
przerysów na przeêroczystej folii. Materia∏y
te wraz z dokumentacjà fotograficznà wy-
korzystano do sporzàdzenia rysunków in-
wentaryzacyjnych na bazie programu typu
CAD (il. 2).  

W drugim etapie prac pomiarowych,
wykonywanych przy wie˝y-dzwonnicy ko-
Êcio∏a, natrafiono na pozosta∏oÊci takich sa-
mych rytych dekoracji maswerkowych. Na
podstawie zachowanych Êladów w skrajnej
zachodniej blendzie IV kondygnacji ele-
wacji po∏udniowej wie˝y dokonano próby
rekonstrukcji fomy maswerku (il. 3).

Opis zachowanych malowanych
dekoracji maswerkowych
Rytowana w tynku wapiennym dekoracja
maswerkowa, pierwotnie polichromowana,
zajmuje, jak ju˝ wspomniano wy˝ej, dwie
ostro∏ukowe, uskokowo rozglifione blendy 
w skrajnych wschodnich osiach elewacji
pó∏nocnej korpusu koÊcio∏a. Ka˝da z blend
posiada w strefie pod∏ucza, tzw. rozetowej,
odmienny typ kompozycji (il. 4 i 5). Cechà
wspólnà obu dekoracji jest trójdzielny po-
dzia∏ dolnej strefy lancetowej, a tak˝e
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wype∏nionych pi´cioliÊciem, nad którymi umieszczo-
ne sà cztery mniejsze ostro∏ukowe lancety z trójliÊ-
ciem. Ca∏oÊç kompozycji wieƒczy w jej osi sferyczny
czworobok z czwórliÊciem, flankowany dwoma mniej-
szymi czwórliÊçmi. Pole blendy u do∏u wype∏nia za-
murowany cz´Êciowo fragment ostro∏ukowego okna.

Blenda nr 2 (typ II) 
Maswerk symetryczny, dwustrefowy, w dolnej cz´Êci
trójdzielny, zakoƒczony ostro∏ukowymi lancetami
wype∏nionymi pi´cioliÊciem (il. 2 i 10). Oddzielony
od strefy górnej pasem z∏o˝onym z trzech czwórliÊci 
o p∏atkach zamkni´tych lancetowo. W znajdujàcym
si´ nad nimi polu pod∏ucza blendy pojawia si´, w uk∏a-
dzie promienistym, w trzech osiach, powtórzony

umieszczonego nad nià pasa w uk∏adzie dywa-
nowym z powtórzonym motywem czwórliÊcia 
(il. 6 i 7). W rytach blendy nr 1 trójdzielnoÊç podzia∏u
dolnej strefy podkreÊlona jest przez powtórzenie mo-
tywu zakoƒczenia ostro∏ukowego lancety wype∏nio-
nej pi´cioliÊciem nad pasem z czwórliÊci. Charakte-
rystyczne dla golubskich maswerków jest to, ˝e kla-
syczne motywy trój-, czwór- i pi´cioliÊcia wyst´pujà
obok siebie, wykreÊlone zarówno z p∏atków wyci-
nanych z ko∏a, jak i zamkni´tych lancetowo.

Blenda nr 1 (typ I) 
Maswerk symetryczny, dwustrefowy, w dolnej cz´Êci
trójdzielny, zakoƒczony ostro∏ukowymi lancetami wy-
pe∏nionymi pi´cioliÊciem (il. 2 i 8). Stref´ pod∏ucza
od dolnej strefy lancetowej oddziela pas w uk∏adzie
dywanowym z∏o˝ony z trzech czwórliÊci o kolistych
p∏atkach (il. 9). W znajdujàcym si´ nad nim polu
pod∏ucza blendy wyst´puje w uk∏adzie spi´trzonym
powtórzony motyw trzech ostro∏ukowych lancet

4. Blenda nr 1, zbli˝enie kompozycji górnych partii.
4. Blind window no. 1, close-up of the composition of the upper
parts.

5. Blenda nr 2, zbli˝enie strefy rozetowej z kompozycjà w uk∏adzie
promieniujàcym.
5. Blind window no. 2, close-up of the rosette with a radial com-
position.

6. Blenda nr 1, zbli˝enie rytów dekoracji maswerkowej trójdzielnej
strefy lancetowej, oddzielonej od góry pasem z trzech czwórliÊci. 
6. Blind window no. 1, close-up of the engraved tracery decoration
of the tripartite lancet sphere separated from the top with a band
composed of four trefoil motifs.

motyw trzech du˝ych sferycznych trójkàtów wype∏-
nionych od Êrodka sferycznym czworobokiem z czwór-
liÊciem i dwoma trójkàtami sferycznymi, z których
ka˝dy ma trójliÊç (il. 5). Wi´kszoÊç trój- i czwórliÊci
ma p∏atki zamkni´te lancetowo. Pomi´dzy du˝ymi
tarczami w formie trójkàtów sferycznych, w samym
centrum kompozycji, znajduje si´ ma∏y trójkàt sfe-
ryczny z trójliÊciem (il. 11). Powy˝ej, w polu wykreÊlo-
nym przez sferyczny trapez, umieszczony zosta∏ sy-
metryczny motyw dwóch otwartych rybich p´cherzy.
Opisywana powy˝ej skomplikowana forma strefy
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7. Blenda nr 2, zbli˝enie rytów dekoracji maswerkowej trójdzielnej
strefy lancetowej, oddzielonej od góry pasem z trzech czwórliÊci. 
7. Blind window no. 2, close-up of the engraved tracery decoration
of the tripartite lancet sphere, separated from the top with a band
composed of three four-leaf motifs.

8. Blenda nr 1, widok ogólny. 
8. Blind window no. 1, general view.

9. Blenda nr 1, widok fragmentu skrajnej osi prawej dekoracji 
maswerkowej. P∏atki czwórliÊci o wykroju lancetowym, p∏atki 
pi´cioliÊci w lancetach o wykroju kolistym.
9. Blind window no. 1, view of a fragment of the extreme right axis
of the tracery decoration. The petals of the four-leaf motif have 
a lancet pattern, the petals of the five-leaf motif are in circular
lancets.

pod∏ucza (rozetowej) wpisana jest w du˝y trójkàt sfe-
ryczny, który z kolei akcentujà trzy czwórlistne ro-
zety zorientowane co 120 stopni wzgl´dem osi piono-
wej dekoracji.

W laskowaniu strefy rozetowej, którego rysunek
oparty zosta∏ w du˝ym stopniu na figurach geo-
metrycznych utworzonych z wycinków du˝ych kó∏
(trój- i czworokàty sferyczne), powsta∏ w cz´Êci Êrod-
kowej charakterystyczny symetryczny uk∏ad c´gowy
(il. 11 i 12).

Pas fryzu 
Tynkowany pas na wysokoÊci fryzu podokapowego
(il. 2 i 13), wykonany w tej samej technice co deko-
racje blend, powsta∏ przez zwielokrotnienie motywu
centralnie osadzonego czwórliÊcia i dwóch ostro∏uko-
wych arkadek z trójliÊciem, osadzonych zarówno od
do∏u, jak i od góry. Pomi´dzy tymi motywami na
wysokoÊci czwórliÊci pole wype∏nia pseudolasko-
wanie z∏o˝one z kilku ràbów sferycznych. P∏atki
czwórliÊci zamkni´te sà lancetowo, trójliÊci z ostro-
∏ukowych arkadek w osi – lancetowo, poni˝ej zaÊ –
koliste. Mniejszy pas tynkowanej opaski nad fryzem
jest niedost´pny, zas∏oni´ty bowiem przez krokwie
dachu pulpitowego kaplicy. Istnieje du˝e prawdopo-
dobieƒstwo zachowania równie˝ na jego powierzchni
rytych motywów dekoracyjnych. 
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Blenda nr 3 z elewacji wie˝y (typ III) 
Maswerk symetryczny, dwustrefowy, w dolnej cz´-
Êci trójdzielny, zakoƒczony ostro∏ukowymi lancetami 
z pi´cioliÊciem (il. 3 i 14). Strefa górna oddzielona
jest pasem z∏o˝onym z trzech czwórliÊci. Umieszczo-
ne nad nimi w uk∏adzie spi´trzonym pole pod∏ucza
blendy wype∏nia powtórzony motyw trzech ostro∏u-
kowych lancet, wype∏nionych prawdopodobnie pi´-
cioliÊciem. Ârodkowa lanceta wyraênie przechodzi 
w stref´ trzech rozet wieƒczàcych ca∏à kompozycj´ 
w blendzie. Rozety z czwórliÊciem majà uk∏ad spi´-
trzony: dwie dolne na równym poziomie i górna w osi
ponad nimi. 

Kolorystyka i sk∏ad chemiczny zapraw
tynkarskich
Na podstawie wyników badaƒ próbek zapraw ze Êla-
dami polichromii z opisywanych obiektów mo˝na 
w sposób tylko bardzo ogólny sformu∏owaç wnioski
co do kolorystyki malowanych maswerków i sk∏adu
u˝ytych zapraw wapiennych. Ostateczne rozpoznanie
technologii wykonania malowanych dekoracji mas-
werkowych wraz z kolorystykà b´dzie mo˝na ustaliç
dopiero po przeprowadzeniu kompleksowych badaƒ
konserwatorskich. 

Na wst´pnym etapie prac badawczo-dokumenta-
cyjnych pobrano próbki zapraw z dwóch blend i tyn-
kowanej opaski z elewacji wie˝y. Badania próbek
wykona∏a El˝bieta Or∏owska w pracowniach Labo-
ratorium Naukowo-Badawczego w Toruniu. Na pod-
stawie analizy chemicznej i obserwacji mikrosko-
powych wyodr´bniono ze wszystkich próbek zacho-
wane fragmenty polichromii i poddano identyfikacji
obecne w nich pigmenty. W niektórych próbkach
z blend wst´pnie oznaczono rodzaj spoiwa. W stre-
fach rozetowych obu blend wykryto warstwy czer-
wieni ˝elazowej Fe2O3 na pobiale kazeinowo-wa-
piennej. W pozosta∏ych próbkach wykryto resztki
warstwy czarnej (czerƒ roÊlinna), z której wykruszy∏a
si´ lub wyp∏uka∏a wi´kszoÊç kawa∏ków w´gla drzew-
nego. Niewykluczone, ˝e blendy zosta∏y najpierw po-
wleczone pobia∏à, a nast´pnie na wybrane fragmenty
i motywy zdobnicze dekoracji naniesiono warstwy
danego koloru.  

W próbkach zaprawy tynkarskiej opaski fryzu 
z elewacji po∏udniowej wie˝y wykryto Êlady warstwy
barwnej – jasnopomaraƒczowej, zawierajàcej czer-
wieƒ ˝elazowà z dodatkiem ugru. Ostatecznie usta-
lono równie˝ sk∏ad chemiczny zaprawy. G∏ównym
sk∏adnikiem wype∏niacza jest kwarc o ró˝nej wielko-
Êci ziarnach, z przewagà Êrednioziarnistych, ró˝nie ob-
toczonych, oraz okruchy wapienia. Pozosta∏e sk∏ad-
niki to: bia∏a substancja mineralna, skalenie, nieziden-
tyfikowane minera∏y ciemne, w´giel drzewny, okru-
chy ceramiczne i w∏ókna drewniane. Z próbek podda-
nych dzia∏aniu HCl nie mo˝na wyznaczyç stosunku
spoiwa do wype∏niacza, poniewa˝ obok spoiwa

10. Blenda nr 2, widok ogólny. 
10. Blind window no. 2, general view. 

11. Blenda nr 2, zbli˝enie Êrodkowej cz´Êci strefy rozetowej, widok
z boku. W centralnej cz´Êci laskowania w uk∏adzie c´gowym trój-
kàt sferyczny wype∏niony trójliÊciem, nad nim motyw bliêniaczych
rybich p´cherzy.
11. Blind window no. 2, close-up of the central  part of the rosette
sphere, view from the side. In the central part of the spherical 
triangle is filled with the three-leaf motif, with a twin  fish bladders
motif above.
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Charakterystyka malowanych 
dekoracji maswerkowych
W opinii znawców technik i form dekoracyjnych mas-
werk by∏ w Êredniowieczu elementem powszechnie
stosowanym nie tylko w architekturze i malarstwie,
lecz tak˝e w z∏otnictwie i snycerstwie, co sprawia, ˝e
analogii do interesujàcych nas form blend i fryzu ele-
wacji koÊcio∏a golubskiego mo˝emy szukaç wÊród
ró˝nych typów budowli: koÊcio∏ów, zamków, ratuszy,
bram miejskich, kamienic itp. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
typ malowanych maswerków w ogólnym za∏o˝eniu
imitowa∏ formy laskowaƒ wykonanych w kamieniu
lub sztucznym kamieniu1. Zachowane do dnia dzi-
siejszego przyk∏ady malowanych maswerków wys-
t´pujà w ró˝nych kombinacjach kolorystycznych.
Wed∏ug opinii El˝biety Pileckiej i Marii Poksiƒskiej
w malowanych maswerkach laskowania mog∏y byç
czerwone, a ich t∏a bia∏e (tak jak bia∏y bywa∏ tynk pod

wapiennego zaprawa zawiera dodatek kruszywa wa-
piennego, które w tym kwasie ca∏kowicie si´ roz-
puszcza.

Reasumujàc mo˝na stwierdziç, ˝e opisywane tu
maswerki stanowià doskona∏e êród∏o poznawcze
techniki i technologii wykonywania tego typu deko-
racji w póênym Êredniowieczu, gdy˝ najprawdopo-
dobniej nie by∏y przemalowywane w okresach póê-
niejszych. Nale˝y równie˝ zwróciç uwag´ na du˝e
podobieƒstwo kolorystyki poszczególnych partii i pól
kompozycji maswerku do analogicznych przyk∏adów
z Torunia. 

12. Blenda nr 2, zbli˝enie dolnej cz´Êci strefy rozetowej, widok od
do∏u.
12. Blind window no. 2, close-up of the lower part of the rosette
sphere, view from the bottom.

13. Gzyms podokapowy, widok rytów w dolnym pasie tynko-
wanego pasa gzymsu.
13. Eaves cornice, view of the engravings in the lower strip of the
plastered cornice band.

14. Golub, pozosta∏oÊci dekoracji maswerkowych w tynkowanych
polach gzymsów i blend elewacji dzwonnicy z 1. po∏. XIV w.,
widok od pd.-zach.
14. Golub, remnants of tracery decoration in plastered cornices and
blind windows on  the bell tower elevation from the first half of the
fourteenth century, view from the south-west.
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ceramicznà dekoracjà), mog∏y byç bia∏e na czarnych
lub czerwonych t∏ach, a tak˝e czarne na t∏ach czer-
wonych. Podstawowym zadaniem malowanych mas-
werków by∏o zatem imitowanie plastycznych form
wykonywanych tradycyjnie nie tylko w kamieniu, ale
tak˝e w terakocie lub wielobarwnej cegle glazuro-
wanej. Natomiast celem tych dekoracji by∏o podnie-
sienie presti˝u i malowniczoÊci budowli2.

Scharakteryzowany powy˝ej proces przenosze-
nia form maswerków kamiennych na inny materia∏ 
i w technice malarskiej spotykany jest powszechnie
w architektury ceglanej Êredniowiecza. Przyk∏ady te-
go typu dekoracji odnajdujemy nie tylko na teryto-
rium Paƒstwa Zakonnego, ale równie˝ na ca∏ym ob-
szarze po∏udniowych wybrze˝y Ba∏tyku, szczególnie
zaÊ w miastach hanzeatyckich3.

Golub, le˝àcy na obszarze Paƒstwa Zakonnego,
znajdowa∏ si´ tylko 40 km od Torunia, drugiego co
do znaczenia centrum kulturalnego Pomorza. Fakt
ten okreÊla kierunek poszukiwaƒ analogicznych roz-
wiàzaƒ dekoracji w budowlach tego miasta i zwiàza-
nego z nim regionu. Pewne podobieƒstwa z omawia-
nymi tu maswerkami dostrzec mo˝na, ograniczajàc
si´ tylko do przyk∏adów toruƒskich, na elewacjach:
wie˝y Ratusza Staromiejskiego (il. 15), baszty w mu-
rach miejskich zwanej „Go∏´bnikiem” (il. 16), pó∏-
nocnej zakrystii katedry p.w. Êw. Êw. Janów (il. 17) 
i kilku gotyckich kamienic mieszczaƒskich, np. na 
ul. ¸aziennej 22 (il. 18). Z kolei dekoracja blend na
elewacji wie˝y pokrewna jest rozwiàzaniu kamien-
nych maswerków w prezbiterium i wie˝y toruƒskiego
koÊcio∏a p.w. Êw. Jakuba (il. 20 i 24). 

ARCHITEKTURA/MALARSTWO
15. Toruƒ, Ratusz Staromiejski,
dekoracja maswerkowa elewacji
po∏udniowej.
15. Toruƒ, Old Town town hall,
tracery decoration on the south-
ern elevation.
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Poszukujàc stylizacyjnych êróde∏ formy dekoracji
maswerkowej odkrytej w Golubiu, nale˝y odwo∏aç si´
do opinii badaczy zajmujàcych si´ historià gotyckie-
go wystroju malarskiego koÊcio∏a golubskiego, któ-
rzy wià˝à go z grupà twórców dzia∏ajàcych pr´˝nie
nie tylko w Toruniu, ale tak˝e na prowincji. Grupa ta
zrzesza∏a w swych szeregach artystów ró˝nych nacji,
reprezentujàcych rozmaite zachodnioeuropejskie prà-
dy artystyczne, oddzia∏ujàc na oblicze sztuki ziemi
che∏miƒskiej, Kujaw i Warmii. Tez´ o Êcis∏ych zwiàz-
kach warsztatu wykonujàcego polichromie w koÊcie-
le golubskim wià˝e si´ bowiem z kr´giem mistrza 
z katedry Êw. Êw. Janów w Toruniu i katedry we
Fromborku4. Niewykluczone, ˝e jest to w∏aÊciwy trop
poszukiwaƒ pokrewnych form maswerków, gdy˝
w∏aÊnie w katedrze fromborskiej odnajdujemy dwa
motywy maswerkowe charakterystyczne dla kompo-
zycji górnej  partii blendy nr 1 i fryzu podokapowego.

Analiza typów zachowanych 
malowanych dekoracji maswerkowych 
Zachowane do chwili obecnej cztery typy rytych 
i malowanych dekoracji maswerkowych reprezentujà
rozwiàzania stosowane w ceglanej architekturze w XIV
i XV w., charakterystyczne dla regionu Torunia i zie-
mi che∏miƒskiej. Z maswerkami golubskimi wy-
mienione wczeÊniej w tekÊcie przyk∏ady toruƒskie 
∏àczy przede wszystkim technika wykonania rytego, 
a póêniej malowanego rysunku maswerków, a tak˝e
trójdzielny podzia∏ strefy lancetowej i promieniste kom-
pozycje stref rozetowych, z∏o˝one z kombinacji rozet

16. Toruƒ, baszta „Go∏´bnik”, dekoracja maswerkowa elewacji
zachodniej.
16. Toruƒ, the “Go∏´bnik” bastion, tracery decoration on the west-
ern elevation.

17. Toruƒ, katedra p.w.
Êw.  Êw. Janów, dekoracja
maswerkowa elewacji za-
krystii.
17. Toruƒ, cathedral of St.
John, tracery decoration
of the sacristy elevation.
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wype∏nionych czwórliÊciem oraz skomplikowanych
kompozycyjnie sferycznych trójkàtów i czworokà-
tów wype∏nionych trój- i czwórliÊciem.

Bogatsze kompozycyjnie ukszta∏towanie drugiej
w kolejnoÊci od wschodu blendy nr 2 pozwala zali-
czyç ten typ maswerku do fazy tzw. geometrycznej,
parlerowskiej, z 2. po∏. XIV w. Charakteryzuje je
u˝ycie motywów o rysunku „wykreÊlanym z cyrkla”,
a tak˝e komponowanie strefy rozetowej w g´stych
uk∏adach koncentrycznych, tzw. promieniujàcych5.
Pewne analogiczne formy, tj. du˝e trójkàty sferycz-
ne w kszta∏cie tarcz wype∏nionych dwoma trój- i jed-
nym czwórliÊciem, pojawiajà si´ ju˝ w oknach 
prezbiterium koÊcio∏a p.w. Âw. Krzy˝a w Schwbisch
Gmünd w Niemczech, którego budow´ rozpocz´to
ok. 1351 r.6 SpoÊród rozwiàzaƒ toruƒskich nale˝y na-
tomiast wskazaç maswerki na wschodniej elewacji
baszty „Go∏´bnik” jako najbli˝sze typowi blendy nr 2.

Odmienne opracowanie kompozycji blendy nr 1,
zdecydowanie sztywniejszej w formie, opartej na
uk∏adzie tzw. spi´trzonym w strefie rozetowej, wska-
zuje na inne êród∏o inspiracji. Odwo∏ujàc si´ do 
podobieƒstw w rysunku laskowania i podziale mas-
werków, mo˝na stwierdziç, ˝e ten typ dekoracji jest
niewàtpliwie podobny do motywu u˝ytego w zachod-
niej kruchcie katedry fromborskiej (il. 22). 

Nie jest wykluczone, ˝e pewne rozwiàzania for-
malne mog∏y byç zaczerpni´te z Anglii. Teresa
Mroczko broni∏a swojej hipotezy o imporcie pew-
nych rozwiàzaƒ formalnych z Anglii. Uwaga ta doty-
czy proweniencji sklepieƒ prezbiterium i zwieƒ-
czenia wie˝y-dzwonnicy koÊcio∏a golubskiego7.
Analizujàc wertykalne podzia∏y górnej strefy w blen-
dzie nr 1 z podobnymi formami laskowaƒ maswer-
ków koÊcio∏ów angielskich na prze∏. XIII/XIV w., nie
mo˝na wykluczyç zamorskich êróde∏ inspiracji twór-
ców tej˝e kompozycji8.

Wspomniane wczeÊniej podobieƒstwo kamien-
nych maswerków z koÊcio∏a p.w. Êw. Jakuba w To-
runiu z zachowanym rozwiàzaniem w blendzie nr 3
koÊcio∏a golubskiego wynika z u˝ycia tych samych
motywów w strefie rozetowej. Wspólne dla obu oma-
wianych przyk∏adów jest u˝ycie trzech rozet wype∏-
nionych czwórliÊciem w uk∏adzie spi´trzonym i prze-
nikanie Êrodkowej lancety w stref´ rozetowà (il. 3, 
19 i 20). 

18. Toruƒ, kamienica mieszczaƒska przy ul. ¸aziennej 22, widok
elewacji frontowej zachodniej.
18. Toruƒ, burgher town house in 22 ¸azienna Street, view of the
western front elevation.

19. Toruƒ, koÊció∏ p.w. Êw. Jakuba, dekoracja maswerkowa gzym-
su i blend na trzonach skarp prezbiterium, widok od pó∏nocy.
19. Toruƒ, church of St. James, tracery decoration of the cornice
and blind windows on the cores of  the presbytery escarpments,
view from the north.
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Powracajàc jednak˝e do motywów zdobniczych
odkrytych na pó∏nocnej elewacji koÊcio∏a, nale˝y
wskazaç na ciekawy przyk∏ad rytej dekoracji fryzu
podokapowego. Jego form´ mo˝na uznaç za bardzo
typowà dla 1. po∏. XIV w., a wià˝e si´ to z produkcjà
kszta∏tek wytwarzanych przez cegielnie dostarczajà-
ce materia∏ budowlany dla Zakonu Krzy˝ackiego.
U˝yty we fryzie golubskim motyw rozety i zdwojo-
nych bliêniaczych ostro∏ukowych arkadek wype∏nio-
nych trójliÊciem pojawia si´ tak˝e w archiwolcie por-
talu po∏udniowego katedry we Fromborku (il. 23) 
i fryzie ceglanym korpusu koÊcio∏a pofranciszkaƒ-
skiego NMP w Toruniu (il. 21).

Nale˝y stwierdziç, ˝e ogromna liczba rozwiàzaƒ
architektonicznych, a tak˝e motywów zdobniczych
obecnych na terytorium ziemi che∏miƒskiej unie-
mo˝liwia wskazanie konkretnego êród∏a inspiracji
rozwiàzaƒ golubskich. Przytoczone analogie wskazu-
jà, ˝e w Toruniu i regionach oÊciennych doskonale
znano XIV-wieczne motywy zdobnicze, popularyzo-
wane przez wzorniki i zespo∏y (tzw. strzechy) bu-
dowlane, które pojawia∏y si´ na tych terenach wraz 
z wymianà kulturalnà, idàcà w parze z intensywnymi
kontaktami handlowymi miast nadba∏tyckich9.   

Niniejsze opracowanie nie klasyfikuje w sposób
ostateczny wszystkich typów dekoracji maswerkowej
wykonanej pierwotnie na elewacji koÊcio∏a parafial-
nego w Golubiu. Przy aktualnym stanie wiedzy mo˝-
na z ca∏à pewnoÊcià stwierdziç, ˝e malowane mas-
werki istnia∏y równie˝ w pozosta∏ych blendach ele-
wacji wie˝y i w obecnych na jej trzonie tynkowanych
opaskach gzymsów. Na podstawie tylko przyk∏adów
toruƒskich mo˝na stwierdziç, ˝e pomimo syme-
trycznoÊci podzia∏ów architektonicznych elewacji

20. Toruƒ, koÊció∏ p.w. Êw. Jakuba, wie˝a-dzwonnica. Maswerki 
w oknach dwóch dolnych kondygnacji elewacji zachodniej po-
wtarzajà kompozycj´ maswerków z okien prezbiterium.
20. Toruƒ,  church of St. James, bell tower. Tracery on the windows
of the two lower storeys of the western elevation echoes the tracery
composition of the presbytery windows.

21. Toruƒ, koÊció∏ p.w. NajÊwi´tszej
Marii Panny, ceglana dekoracja fryzu
koronujàcego elewacje korpusu wyko-
nana z kszta∏tek ceglanych.
21. Toruƒ, church of the Holy Virgin
Mary, brick decoration of the frieze
crowning the corps elevations in the
form of brick-shaped stone.
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dekoracje blend zrywa∏y z tà zasadà i ka˝da posia-
da∏a na ogó∏ innà form´, jak w przypadku baszty
„Go∏´bnik” w Toruniu (il. 16). W tym kontekÊcie
udokumentowane przyk∏ady z elewacji koÊcio∏a go-
lubskiego stanowià jedynie cz´Êç ca∏ego repertuaru
stosowanych dekoracji blend.

Z ca∏à pewnoÊcià mo˝na stwierdziç, ˝e odnale-
zione w Golubiu w 2005 r. ryte w tynku i malowane
maswerki potwierdzajà du˝à popularnoÊç tej techni-
ki zdobieƒ na terytorium Paƒstwa Zakonnego. By∏a
ona stosowana na budowlach nie tylko municypal-
nych i Êwieckich, lecz tak˝e sakralnych. Z kolei ró˝-
norodnoÊç zastosowanych typów kompozycji po-
twierdza, ˝e podstawowym celem tej formy orna-
mentyki by∏o podniesienie dekoracyjnoÊci i presti˝u
ozdabianych obiektów. 

22. Frombork, katedra, dekoracja
kruchty zachodniej. Motyw powta-
rzajàcy si´ w dolnym pasie przypo-
mina rozwiàzanie kompozycji 
w blendzie nr 1 koÊcio∏a parafial-
nego w Golubiu. Reprodukcja foto-
grafii na podst. Architektura gotyc-
ka w Polsce, vol. 3, Album ilustra-
cji, cz. 2, Instytut Sztuki PAN,
Warszawa 1995, il. 780. 
22. Frombork, cathedral, decoration
of the western porch. Motif recur-
ring in the lower band resembles
the solution of the composition in
blind  window of the parish church
in Golub. Reproduction of a photo-
graph based on: Architektura gotyc-
ka w Polsce (Gothic architecture 
in Poland), vol. 3, Album ilustracji
(Illustration Album), part 2,
Institute of Art Polish Academy of
Sciences, Warszawa 1995, fig. 780. 

23. Frombork, katedra, portal zachodni. Ceglany detal architekto-
niczny na archiwolcie portalu jest popularnym motywem zdobni-
czym powielanym równie˝ w technice rytej dekoracji maswerko-
wej (por. fot 15 i 18). Reprodukcja fotografii na podst. Architektura
gotycka w Polsce, vol. 3, Album ilustracji, cz. 2, Instytut Sztuki
PAN, Warszawa 1995, il. 804. 
23. Frombork, cathedral, western portal. The Brick architectural
detail in the archivolt portal is a popular ornamental motif applied
also in the tracery decoration technique (cf. fig. 15 and 18).
Reproduction of a photograph based on: Architektura gotycka 
w Polsce (Gothic architecture in Poland), vol. 3, Album ilustracji
(Illustration Album), part 2, Institute of Art Polish Academy of
Sciences, Warszawa 1995, fig. 804. 

Mgr Piotr Tuliszewski, absolwent Wydzia∏u Sztuk
Pi´knych UMK w Toruniu (specjalnoÊç konserwatorstwo
w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK).
Po ukoƒczeniu studiów rozpoczà∏ w 1999 r. prac´ w Re-
gionalnym OÊrodku Badaƒ i Dokumentacji Zabytków 
w Toruniu, gdzie zajmuje si´ zabytkami architektury i bu-
downictwa, historià konstrukcji ciesielskich oraz zagad-
nieniami z dziedziny urbanistyki miast zabytkowych.



50

Przypisy

The Gothic painted decorations of the plastered
blind windows and friezes on the elevation of the

parish church in Golub have been mentioned at the
end of the nineteenth century by German conserva-
tors and historians of East Prussian architecture 
(J. Heise, A. Boetticher) in the catalogues of histori-
cal monuments written by them. Nonetheless, it was
not until the research, drawings and measurements of
the roof truss construction were carried out in
December 2004 by the employees of ROBiDZ
(Toruƒ), that the presence of the titular painted deco-
rations was unearthed. The discoveries were made in
a rather inaccessible spot, i. e. under the roof of the
chapel of the Holy Cross, covering part of the eastern
axes of the northern  elevation.

The second stage of the measurements performed
next to the bell tower disclosed remnants of identical
engraved tracery decorations at the level of the fourth
storey of the southern tower elevation.     

The excellent condition of the preserved com-
positions engraved on a thin layer of lime plaster
made it possible to reconstruct their original form.
This material, together with photographic documen-
tation, was used for making inventory drawings based
on a CAD-type programme.  

The documentation produced by ROBiDZ
(Toruƒ) classified four types of the originally poly-
chromed tracery decoration. With the exception of 
a plastered band on the cornice, the other composi-
tions share an identical tripartite division of the lower
lancet sphere as well as a band above it, featuring 
a carpet pattern with a recurring four-leaf motif.
Moreover, a characteristic feature of the Golub 
tracery is the fact that the classical  three-, four- and
five-leaf motifs occur next to each other, and have
been executed both from petals cut out of a circle and
those which are enclosed within a lancet. 

The presented article embarks upon an attempt at
defining the provenance of the forms of the dis-
covered compositions. A formal analysis has been
unquestionably facilitated by the studies conducted
by specialists as well as the conservation documenta-
tion of similar objects by, i. a. M. Poksiƒska and 
E. Pilecka. Golub, located in the territory of the
Teutonic Order state, only 40 kms from Toruƒ, must
have found itself within the range of the impact exert-
ed by this cultural centre, the second largest in
Pomerania, a fact decisive for a search for analogous
decorations in the buildings of Golub and its envi-
rons.   

GOTHIC PAINTED DECORATIONS ON THE ELEVATION OF THE CHURCH 
OF ST. CATHERINE OF ALEXANDRIA IN GOLUB

A Contribution to Studies about Tracery Decoration in the Architecture 
of the Teutonic Order State in Prussia

24. Toruƒ, koÊció∏ p.w. Êw. Jakuba, wie˝a-dzwonnica, okno 
z maswerkiem powtarzajàcym kompozycj´ z okna w prezbiterium.
Lanceta Êrodkowa przenika w stref´ rozetowà. 
24. Toruƒ, church of St. James, bell tower, window with tracery
echoing the composition of the presbytery window. The middle
lancet permeates the rose window.
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We cannot exclude the probability that the
described  tracery should be attributed to a group of
artists working not only Toruƒ but also in the
provinces. They included representatives of various
nationalities and assorted West European trends,
influencing art in the region of Che∏mno, Kujawy and
Varmia.   

It must be added that the imposing number of
architectural solutions and decorative motifs in the
land of Che∏mno makes it impossible to indicate 
a concrete source of inspiration for the solutions
encountered in Golub. Cited analogies prove that
fourteenth-century ornamental motifs were popu-
larised in Toruƒ and the neighbouring regions by
means of the pattern books and construction com-
plexes which appeared in these terrains as part of 
a cultural exchange augmented by the intensive trade
contacts maintained by the Baltic towns. 

The presented study does not propose an ultimate
classification of all types of  the tracery decorations

originally executed on the elevation of the parish
church in Golub. Within this context, the document-
ed examples comprise only part of the whole reper-
toire of the ornamental blind windows in the church.

Initial results of the examination of the chemical
composition of lime mortar in the blind windows 
and tower cornice made it possible to identify the 
pigments used in the decorations, i. a. iron oxide red,
ochre and plant black. The execution technology of
the painted tracery could be ultimately explained
after complex conservation studies. 

With all certainty, the tracery discovered in
Golub in 2005, both engraved in plaster and painted,
confirms the great popularity of this decoration 
technique in the state of the Teutonic Knights, used
not only on sacral edifices but also on secular and
town buildings. In turn, the immense variety of the
types of compositions attests to the fact that the basic
purpose of such ornaments was to enhance the deco-
rativeness and prestige of the embellished objects. 
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