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Kilka uwag o architekturze
kościoła św. Jakuba w Toruniu1

Wśród gotyckiej architektury ceglanej północnych ziem obecnej Polski,
kościół św. Jakuba w Toruniu odznacza się niewątpliwie nieprzeciętnymi
walorami artystycznymi. Wzniesiony około lat 1309-13412 przy udziale Za-
konu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego jako fara No-
wego Miasta, służył w trakcie swych dziejów cystersom, protestantom i be-
nedyktynkom, obrazując tym samym bardzo złożone stosunki wyznaniowe
w dawnym Toruniu. Budowla ta - mimo że mniejsza od staromiejskiej fary
świętych Janów i Mariackiego kościoła pofranciszkańskiego - przewyższa
je dekoracyjnością i starannym opracowaniem detalu. Przede wszystkim jed-
nak, z historyczno-artystycznego punktu widzenia, jest to zabytek, w którym
krzyżują się rozmaite wpływy, płynące zarówno z północy i zachodu Europy,
jak i tradycje miejscowe, usankcjonowane rozwojem architektury na ziemi
chełmińskiej od 2. poł. XIII wieku.

Wyjątkowa klasa artystyczna kościoła sprawia, że od 2. poł. XIX wieku
narosła wokół niego pokaźna ilość literatury naukowej3. Mimo iż głos w dys-
kusji na temat architektury świątyni zabierali wybitni badacze z Niemiec

1 Niniejszy tekst powstał w oparciu o pracę proseminaryjną napisaną w roku 2006 pod
kierunkiem pani dr Teresy Rodzińskiej-Chorąży, której serdecznie dziękuję za wszelkie rady
i uwagi. Osobne podziękowania pragnę złożyć panom dr. hab. Markowi Walczakowi, dr. Mar-
cinowi Szymie i dr. Andrzejowi Betlejowi za cenne uwagi i zachętę do pracy oraz pani dr Ka-
tarzynie Brzezinie za pomoc w przygotowaniu tekstu.

2 T. Mroczko, Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980, s. 166-167.
3 Najpełniejsze omówienie stanu badań znajduje się w: Mroczko (przyp. 2), s. 158-205.

Poważniejszych nowych ustaleń dotyczących kościoła św. Jakuba nie przyniosła obszerna syn-
teza pióra Christofera Herrmanna, wydana już po złożeniu niniejszego artykułu do druku: Ch.
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1. Toruń, kościół św. Jakuba, rzut wg Architektura gotycka w Polsce. Oprać, autor

i Polski, wyczuwalny jest przykry brak naukowej monografii zabytku, który
niewątpliwie na nią w pełni zasługuje. Wiele spośród prac dotyczących ko-
ścioła przyniosło cenne ustalenia odnośnie do chronologii budowy, genezy
poszczególnych rozwiązań i oddziaływania jego architektury na inne świąty-
nie ziemi chełmińskiej. Nie zmienia to jednak faktu, iż wiele kwestii związa-
nych z jego dziejami artystycznymi wymaga dalszych badań.

Artykuł niniejszy jest zatem kolejną próbą rzucenia odrobiny światła na
kilka zagadnień związanych z nowomiejskąfarąśw. Jakuba w Toruniu. Przede
wszystkim chcę zwrócić uwagę na moim zdaniem możliwe, a dotąd niezau-
ważane wzorce rzutu poziomego korpusu świątyni, doprecyzować źródła in-
spiracji architekta dla specyficznej artykulacji nawy głównej oraz przedstawić
nowe spostrzeżenia dotyczące iluzjonistycznego zakomponowania wschod-
niego przęsła chóru kościoła.

Przyglądając się architekturze kościoła św. Jakuba, należy na początek
zwrócić uwagę na jego rzut i charakteryzujące go stosunki wielkościowe (il. 1).
Zauważamy od razu, że budowniczy zestawia ze sobą przestrzenie założone
na planie prostokąta i kwadratu, unikając jakże typowych dla gotyku układów
poligonalnych. Wydłużone prezbiterium, o szybkim rytmie wąskich przęseł,

Herrmann, Mittelalterliche Architektur im Preussenland. Untersuchungen zur Frage der Kunst-
landschaft und Geographie, Petersberg 2007, s. 160-161. 164-166, 273, 762-763.
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przylega tu do korpusu o bardzo specyficznym układzie. Nawa główna składa
się z niemal kwadratowych jednostek, natomiast przęsła naw bocznych są od
nich prawie o połowę węższe, cechując się proporcjami w przybliżeniu 2:1.

Wszyscy badacze zgodnie podkreślają że taki rzut poziomy jest cechą wy-
raźnie archaizującą. O ile wydłużony chór wpisuje się w ciąg popularnych już
około połowy XIII wieku rozwiązań w typie „kaplicowym", o tyle układ kor-
pusu, w którym zwolniono szybki rytm przęseł prezbiterium, zdaje się ciążyć
ku jeszcze późnoromańskim i wczesnogotyckim tradycjom. Marian Kutzner
sugeruje, iż taki archaizujący rzut był stosowany w 2. poł. XIII wieku jedynie
przez kilku budowniczych westfalskich lub dolnosaskich, podając za przykład
katedrę w Brunszwiku i korpus nawowy katedry w Magdeburgu4. Wydaje mi
się jednak, iż błędne jest tak ścisłe zawężanie ewentualnych źródeł tradycji
obecnego w Toruniu schematu planistycznego, gdyż występował on w oma-
wianym czasie na znacznie większym obszarze.

Wystarczy podać za przykład nowomarchijską farę, obecnie katedrę w Go-
rzowie Wielkopolskim, budowaną od lat 60.-70. XIII wieku, przy prawdo-
podobnym udziale cysterskiego warsztatu z Paradyża5. Korpus tego kościoła
wykazuje, zbliżony do toruńskiego, układ kwadratowych przęseł nawy głów-
nej i o połowę węższych, wydłużonych przęseł naw bocznych. Jarosław Ja-
rzewicz widzi w takim schemacie wyraźną reminiscencję romańskiego układu
wiązanego - jednostki naw bocznych, będące niejako połączeniem w rzucie
dwóch mniejszych kwadratów, wyglądają tak, jakby usunięto pośrednie pod-
pory, zostawiając jedynie te na narożach przęseł nawy głównej6. Teoria ta,
poparta w przypadku Gorzowa silnymi analogiami z cysterskimi budowlami
w Lehnin i Paradyżu, stosującymi system wiązany, zdaje się wyraźnie po-
twierdzać przekonanie, że wybór takiego wariantu planistycznego w Toruniu
również nie był przypadkowy. O ile w Gorzowie był on jeszcze wyrazem
chęci zmodernizowania bardziej tradycyjnego układu, o tyle w pierwszych
dziesięcioleciach XIV wieku wskazuje na celowy zamiar architekta, odwołu-
jącego się do rozwiązania podówczas już archaizującego.

Jednocześnie zdaje się na to wszystko nakładać własna tradycja architek-
toniczna ziemi chełmińskiej, z której obficie czerpał architekt kościoła św.
Jakuba. Jak ostatnio sugeruje Adam Soćko, chór kościoła toruńskiego może
być postrzegany jako „skrajnie monumentalne i reprezentacyjne" rozwinię-

4 M. Kutzner, Lubecki styl architektury kościoła św. Jakuba w Toruniu, w: Sztuka Torunia
i ziemi chełmińskiej 1233-1815, red. J. Poklewski, Warszawa-Poznań-Toruń 1986 (= Teka Ko-
misji Historii Sztuki, t. 7), s. 66.

5 J. Jarzewicz, Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie
Askańczyków i Wittelsbachów, Poznań 2000, s. 86-94.

6 Tamże, s. 89.
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2. Chełmno, kościół franciszkanów, rzut wg Architektura gotycka w Polsce. Oprać,
autor

cie programu prezbiterium fary św. Mikołaja w Grudziądzu7. Wydaje się, że
i dla układu korpusu można znaleźć na ziemi chełmińskiej bezpośredniego
poprzednika - moim zdaniem nieprzypadkowe pokrewieństwa łączą omawia-
ną budowlę z kościołem franciszkanów w Chełmnie - nomen omen - p.w. św.
Jakuba (il. 2). Zdaniem Teresy Mroczko, założenie jego korpusu datuje się
na 2. poł. XIII wieku; wiadomo, że kościół zaczęto wznosić po roku 1258,
a w roku 1311 był on jeszcze w budowie8. Wyprzedza więc czasowo nowo-
miejskąfarę Torunia, której budowę rozpoczęto w roku 1309.

Cechą wspólną obu kościołów jest przede wszystkim niezwykle zbliżony
układ kwadratowych przęseł nawy głównej i o połowę węższych w nawach
bocznych. W obu przypadkach mamy do czynienia z korpusami trójprzę-
słowymi - mimo wydłużenia w Toruniu całości przez dostawienie masywu
zachodniego z wieżą i przyległymi do niej aneksami, komunikującymi się
bezpośrednio z nawami bocznymi. Miarodajne jest też porównanie długości
obu korpusów - w Chełmnie 27,4 m, w Toruniu (bez masywu wieżowego)
- 26,4 m. Oczywiście podobieństwa te tyczą się głównie schematu planime-
trycznego budowli, które reprezentują różne układy przestrzenne - kościół
franciszkanów jest pseudobazyliką przebudowaną z dawnej hali9, fara św.
Jakuba zaś kościołem bazylikowym. Odmienny jest też kształt filarów mię-
dzynawowych. W Chełmnie mają one przekrój kwadratowy o nieznacznie
sfazowanych narożnikach i przechodzą bezpośrednio w profilowanie archi-

' A. Soćko, Układy emporowe w architekturze państwa krzyżackiego, Warszawa 2005.
s. 27-28.

8 Mroczko (przyp. 2), s. 36.
9 Tamże, s. 38-39.
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3. Chełmno, kościół franciszkanów, podłucze arkady międzynawowej. Repr. wg Archi-
tektura gotycka w Polsce

wolt arkad. W Toruniu natomiast prostokątny rdzeń filara został ukryty pod
bogatym profilowaniem złożonym z kształtek wałkowych i sfazowań oraz
wyposażony w opaskę kapitelową z gzymsem impostowym. Dodatkowo,
w profilowanie filarów włączono pięciodzielne służki sklepień nawy głównej
i naw bocznych.

Należy jednak zwrócić uwagę na pewne elementy architektoniczne wystę-
pujące w obu budowlach, a bardzo istotne przy ustalaniu ewentualnych, wza-
jemnych pokrewieństw omawianych kościołów. Chodzi mianowicie o ma-
sywne półwałki, dostawione do filarów i przechodzące na podłucza arkad
międzynawowych. W Chełmnie nie zaznaczono na nich cezury przy nasadzie
łuków arkad (il. 3), podczas gdy w Toruniu wyposażone zostały wraz z fila-
rami w strefę kapitelową (il. 4). Trzeba przy tym podkreślić, że wspomniane
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4. Toruń, kościół św. Jakuba, podłucze arkady międzynawowej. Fot. autor

elementy architektoniczne występują na ziemi chełmińskiej w tym czasie tyl-
ko w tych dwóch budowlach.

Za nieporozumienie należy uznać opinię Williama Augusta Steinkego, któ-
ry twierdził, że „dodanie masywnego wałkowego profilu (...) [por. Durham,
nawa w Gloucester i nawa w Southwell] jest w uderzający sposób angiel-
skie, to jest anglo-normandzkie i nieobecne na kontynencie"10. Dla Gwido-
na Chmarzyńskiego owe półwałki były dowodem na to, iż architekt kościoła
św. Jakuba pracował wcześniej w materiale kamiennym11; o wiele bardziej
słuszne wydaje się natomiast zdanie Teresy Mroczko, która, analizując ko-

10 W.A. Steinke. The Influence of English Decorated Style on the Continent: Saint James in
Toruń and Lincoln Cathedral. ,,The Art Bulletirf 56, 1974. nr 4. s. 514.

11 G. Chmarzyński, Sztuka w Toruniu, Toruń 1934. s. 21-22.
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ściół franciszkanów w Chełmnie, wywiodła ten motyw z grupy późnoromań-
skich i wczesnogotyckich świątyń rejonu niżu nadbałtyckiego (Kilonia, ko-
ściół p.w. św. Mikołaja, Neustadt, Róbel: kościoły p.w. NMP, św. Mikołaja)12.
Jednocześnie badaczka dowodzi meklemburskiej genezy kościoła chełmiń-
skiego, odnajdując analogię specyficznego układu przęseł korpusu w farach
w Plau (poł. XIII wieku) i w Parchimiu (konsekrowany 1278). Zaznacza przy
tym, że franciszkańska budowla „była zapóźnioną wersją wczesnego ogniwa
rozwojowego architektury halowej, nie związaną z programem architektury
zakonów żebrzących"13.

Wydaje się zatem, że forma kościoła w Chełmnie, nienawiązująca do ak-
tualnego podówczas trendu rozwojowego architektury mendykanckiej, mo-
gła oddziałać bezpośrednio na twórcę fary św. Jakuba w Toruniu. Przykłady
wpływu architektury kościołów zakonów żebraczych na formę świątyń miej-
skich odnajdujemy chociażby na terenie Marchii Brandenburskiej14. Czerpiąc
inspirację ze specyficznego układu trójprzęsłowego korpusu oraz przejmując
masywne półwałki w podłuczach arkad międzynawowych, twórca toruński
odwołał się do rozwiązań w XIV wieku już bez wątpienia archaizujących,
a jednocześnie osadzonych w tradycji architektonicznej ziemi chełmińskiej,
z której chętnie korzystał.

Pozostając jeszcze przy zagadnieniach związanych z korpusem nawowym
toruńskiej fary św. Jakuba, chciałbym zwrócić nieco baczniejszą uwagę na
specyficzny sposób artykulacji wewnętrznej elewacji nawy głównej kościoła,
który od dawna skłaniał badaczy do rozmaitego przedstawiania jego genezy.

Ponad arkadami międzynawowymi umieszczono tu duże arkady przy-
ścienne o sfazowanych narożach, sięgające aż do łuków tarczowych sklepień.
W ich tle z kolei umieszczono płytsze, węższe i niższe blendy o podobnie fa-
zowanych narożnikach, ujmujące w górnej części otwory okienne, oświetlają-
ce nawę główną. U podstawy dużych arkad biegnie galeryjka, przepruwająca
tunelowymi korytarzykami partie ścian między tymi arkadami, mająca zatem
na przemian odcinki otwarte na nawę i drążone w grubości muru. Przejścia te,
komunikujące się z emporąna pierwszej kondygnacji wieży, prowadzą aż do
łuku tęczowego, przy którym otwierają się do wnętrza. Przejście południowe
jest połączone dodatkowo z wieżyczką schodową. Wejścia do ukrytych frag-
mentów ganku zaakcentowano w licu elewacji dużych arkad przyściennych
dodatkowymi blendami, zamkniętymi łukami odcinkowymi (il. 5).

Badacze podkreślają, że wyeksponowanie w tym sposobie artykulacji du-
żej płaszczyzny muru jest cesją na rzecz archaizującej, postromańskiej trądy -

12 Mroczko (przyp. 2), s. 39.
13 Tamże, s. 41.
14 Por. Jarzewicz (przyp. 5), s. 143-147.
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5. Toruń, kościół św. Jakuba, artykulacja południowej ściany nawy głównej. Fot. autor

cji budowlanej15. Architekt zaznacza jednak wyraźnie przestrzenność tej po-
włoki, która ponad arkadami międzynawowymi jest drążona w kilku planach
- najpierw przez duże, przyścienne arkady z gankiem u podstawy i dalej przez
blendy ujmujące okna. Taki łupinowy charakter wybierania kolejnych płasz-
czyzn ściany zbliża to rozwiązanie do techniki grubego muru {mur epais),
a użyte porównanie dodatkowo usprawiedliwia zastosowanie ganku, obiega-
jącego kościół na tym poziomie. I właśnie ten element sprawia, że historycy
architektury do dziś nie mogą uzgodnić swych poglądów co do genezy tego
sposobu artykulacji.

Podkreślić należy, iż zachowany materiał porównawczy nie daje żadnego
przykładu obiektu o identycznym jak w Toruniu rozwiązaniu. Teresa Mrocz-

15 Por. Kutzner (przyp. 4), s. 68-69; L. Krantz-Domasłowska, J. Domasłowski, Kościół św.
Jakuba w Toruniu, Toruń 2001. s. 58.
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ko dowodzi w swojej książce, że geneza tego układu wiąże się z zabytkami
romańskiej Normandii i sięga wstecz aż do połowy XI wieku. Motyw ten,
jak wykazuje badaczka, wędrując na tereny Francji, Anglii i Niemiec, poja-
wił się pod koniec XIII wieku w ceglanych kościołach niżu bałtyckiego, np.
w katedrze w Havelbergu (ok. 1280), w kościele św. Piotra w Rostocku (mię-
dzy 1312-1357) i w trzeciej fazie fary św. Mikołaja w Stralsundzie (1. poł.
XIV wieku). Tam jednak płytkie arkady w górnej kondygnacji są rozdzielone
przyściennymi filarami, a nie tak dużymi jak w Toruniu odcinkami muru, co
dla Teresy Mroczko wyklucza jakiekolwiek wzajemne zależności. Badaczka
zadowala się zatem stwierdzeniem, że artykulacja ścian nawy głównej kościo-
ła św. Jakuba jest zapóźnionym o przeszło sto lat nawiązaniem do budowli
anglo-normandzkich16.

Tymczasem Marian Kutzner wyraźnie formułuje tezę, że toruński sposób
artykulacji jest jedną z licznych kopii rozwiązania zastosowanego najpierw
w chórze, a następnie w korpusie bazylikowego kościoła Mariackiego w Lu-
bece (budowanego od roku 1251)17. Autor zwraca uwagę na wczesnogotycką,
kolońską tradycję takiego motywu18. Niewątpliwie dużą zasługą Kutznera jest
zwrócenie uwagi na środowisko lubeckie w kontekście genezy świątyni to-
ruńskiej, jednakże moim zdaniem należy doprecyzować i nieco inaczej przed-
stawić charakter relacji łączących kościół św. Jakuba z budowlami, które za-
inspirowały jego twórcę.

Bez wątpienia rację mają ci badacze, którzy podkreślają wielką rolę, jaką
w rozwoju architektury niżu nadbałtyckiego odegrał kościół NMP w Lube-
ce. Faktycznie, był on bezpośrednim źródłem inspiracji dla wielu świątyń
miast hanzeatyckich; przykłady bazylikowych far o zbliżonym układzie chóru
i korpusu możemy znaleźć od Wismaru, przez Rostock i Stralsund, aż po Ry-
gę19. Jednak nawet wtedy, gdy budowniczowie kościołów parafialnych oma-
wianego terenu rezygnowali z bazylikowego systemu i promienistego układu
kaplic przy ambicie, będących uproszczoną wersją francuskich rozwiązań
katedralnych, przejmowali nierzadko sam lubecki sposób artykulacji ściany,
dostosowywany do budowli halowych. Było to tym bardziej możliwe, iż roz-
członkowanie ścian fary lubeckiej jest powtórzeniem dwukondygnacjowego

16 Mroczko (przyp. 2), s. 168-177.
17 Kutzner (przyp. 4), s. 60.
18 Tamże. s. 69.
19 Por. tamże, s. 56-57; tam dalsza literatura. O recepcji wzorca kościoła NMP w Lubece

zob. M. Muller, Die „biirgerliche Backsteinkathedrale" ais erzbischófliche Missionsarchitek-
tur. Uberlegungen zur Rezeption des Bremer Doms und der Liibecker Marienkirche in den Han-
sestddten und Bistumern des siidlichen Ostseeraums, w: Die sakrale Backsteinarchitektur des
siidlichen Ostseeraums - der theologische Aspekt, Hrsg. G. Eimer, E. Gierlich, Berlin 2000.
s. 55-69.
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O 5 m

6. Lubeka, kościół NMP, rekonstrukcja artykulacji ściany korpusu w fazie halowej wg
D. Ellger, J. Kolbe, St. Marien zu Liibeck undseine Wandmalereien. Oprać, autor

systemu, użytego tam po raz pierwszy w halowej fazie świątyni około połowy
XIII wieku. Polegał on na dostawieniu do murów lateralnych kościoła prosto-
kątnych, przyściennych filarów, przechodzących górą w łuki tarczowe. Dolną
część układu rozwiązano jako masywną ścianę, w której wydrążono pary nisz
z okrągłymi oknami. Na poziomie parapetów okien, na odsadzce umieszczo-
no obiegający wnętrze ganek przyścienny20 (ii. 6). Taki sposób artykulacji,
mający pierwotnie bez wątpienia genezę normandzką, został zdaniem Han-
sa Joachima Kunsta zastosowany tu pod wpływem późnoromańskiej katedry
w Bremie, będącej siedzibą właściwego dla Lubeki arcybiskupstwa21. Ponow-
nie powtórzono go w już bazylikowej fazie fary NMP w Lubece, a wkrótce
potem zyskał sobie na terenie niżu bałtyckiego wielką popularność (il. 7).
Rozwiązanie to stało się zatem punktem wyjścia dla całej serii naśladownictw
- zarówno w budowlach bazylikowych (Stralsund, Wismar, Rostock), jak też
i w halach (Prenzlau, Pasewalk, Neubrandenburg). Na terenach geograficznie
najbliższych Toruniowi, mianowicie na Pomorzu Zachodnim i Nowej Mar-
chii, powstało sporo hal nawiązujących do tej grupy, przejmujących system
lubecki z gankiem bądź też bez niego. Wymienić tu można farę w Gryficach,
kościół NMP w Stargardzie, kolegiatę w Kołobrzegu, kościół franciszkanów

20 D. Ellger, J. Kolbe, St. Marien zu Liibeck und seine Wandmalereien. Arbeiten des Kunst-
historischen Instituts der Universitat Kiel, Neumunster 1951, s. 23.

21 H.J. Kunst, Die Marienkirche in Liibeck. Die Prdsenz bischoflicher Architekturformen in
der Biirgerkirche, Worms 1986, s. 25.
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7. Lubeka, kościół NMP, artykulacja północnej ściany nawy głównej. Fot. autor

9. Lubeka, kościół NMP, ganek przyścienny w chórze z widocznymi blendami. Fot. autor





w Szczecinie, a także nowomarchijskie fary w Choszcznie i Reczu oraz za-
chowany szczątkowo korpus kościoła cystersów w Bierzwniku.

System ten podlegał nierzadko modyfikacjom, polegającym najczęściej na
rezygnacji z „przepruwania" przejść w filarach przyściennych, zastępowaniu
ganku pochyłą odsadzką bądź też na nierozczłonkowywaniu dolnej kondy-
gnacji ściany. Nie zmieniało to jednak jego istoty - uprzestrzennienia ściany
przez odsłanianie kolejnych jej płaszczyzn na różnych planach. Układ lubecki
okazał się we wszystkich budowlach w pełni satysfakcjonujący. Jak podkreśla
Jarosław Jarzewicz, jego zaletą była z jednej strony tektoniczność i logiczna
struktura (spójność ze sklepieniami i arkadami międzynawowymi), a z dru-
giej - „plastyczność i możliwość tworzenia zależnie od potrzeb i poziomu
aspiracji wielu odmian"22.

Moim zdaniem sposób artykulacji ścian międzynawowych kościoła św. Ja-
kuba w Toruniu nawiązuje do tej właśnie tradycji. Nie jest kopią rozwiązania
z fary Mariackiej w Lubece23, lecz przykładem twórczego zaadaptowania mo-
tywów, które dzięki tej budowli stały się na terenie niżu nadbałtyckiego nie-
zwykle popularne. Mamy zatem w Toruniu ten sam bardzo charakterystyczny
sposób drążenia ściany na różnych płaszczyznach, nadający jej walorów prze-
strzennych, podkreślonych zastosowaniem ganku komunikacyjnego. Pierwot-
nie dolną strefę arkad od górnej partii ściany oddzielał gzyms kordonowy lub
fryz, którego ślady w postaci skucia cegieł na wysokości sześciu warstw są
do dziś czytelne pod manierystycznymi parapetami galeryjki. Fryz ten nie
przecinał służek sklepiennych, lecz zawarty był między nimi24, co jest cechą
wspólną z kościołami „grupy lubeckiej".

Pomijanym dotychczas przez badaczy, a moim zdaniem bardzo istotnym
elementem są niewielkie blendy, umieszczone w licu arkad przyściennych
górnej kondygnacji, tuż przy wejściach do korytarzyków galeryjki (il. 8).
Motyw ten pojawił się po raz pierwszy w prezbiterium kościoła Mariackiego
w Lubece (ił. 9), a następnie został powtórzony w farach w Prenzlau, Pase-
walku, Neubrandenburgu, w kościołach św. Piotra w Rostocku i św. Mikołaja
w Stralsundzie (w artykulacji obejścia i naw bocznych), a na terenie Pomorza
Zachodniego - w Gryficach. Zdaje się, że funkcjątych blend mogło być z jed-
nej strony zaznaczenie i podkreślenie wejść do drążonych w grubości muru
korytarzyków (z dołu praktycznie niewidocznych), a z drugiej - względy
konstrukcyjne, gdyż dzięki nim pasaże znajdują się bliżej środka muru nawy
głównej, co zapewnia im lepszą statykę. Obecność tego wybitnie lubeckiego

22 Jarzewicz (przyp. 5), s. 140-141.
23 Por. Kutzner (przyp. 4), s. 57.
24 Mroczko (przyp. 2), s. 176.
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8. Toruń, kościół św. Jakuba, górna kondygnacja ściany nawy głównej z widocznymi
blendami. Fot. autor

rozwiązania, jest według mnie ostatecznym dowodem na zainspirowanie się
architekta toruńskiego modelem ukształtowania ścian hanzeatyckich far.

Rzuca się jednak natychmiast w oczy, że filar przyścienny, obecny we
wszystkich budowlach wykorzystujących specyficzną artykulację fary lubec-
kiej, został tu rozciągnięty na tyle. że przybrał po prostu postać fragmentu
muru, nie znajdując przy tym kontynuacji w partii filara międzynawowego.
Jak wspomniałem wyżej, dla Teresy Mroczko wyklucza to jakiekolwiek wza-
jemne relacje nowomiejskiej fary ze wspomnianymi budowlami niżu nadbał-
tyckiego. Jednak, jak już zaznaczałem, relacje te nie powinny budzić żadnych
wątpliwości. Co prawda trudno tu mówić o „kopii", jak to zakładał Marian
Kutzner - rezygnacja z charakterystycznej formy przyściennego filara w gór-
nej partii ściany jest zmianą znaczącą, idącą o wiele dalej niż inne uproszcze-
nia występujące w obrębie „grupy lubeckiej". Modyfikacje, z którymi mamy
do czynienia w Toruniu, zdają się być wynikiem celowego odwołania do star-
szej, nieco już archaizującej tradycji, w której większą rolę pełni masa muru
i jego znaczna płaszczyzna. Przecież to właśnie świadomym archaizmem
można wytłumaczyć kwadratowe przęsła nawy głównej czy też zastosowanie
masywnego półwałka w podłuczach arkad międzynawowych.
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A zatem wydaje się, że - aby stworzyć swe dzieło - architekt toruński wca-
le nie musiał znać z autopsji romańskich budowli Francji i Anglii, jak suge-
ruje Teresa Mroczko. Nie do pomyślenia jest natomiast możliwość, aby przed
wzniesieniem kościoła św. Jakuba nie widział fary któregoś z hanzeatyckich
emporiów niżu nadbałtyckiego. Z pewnością był mu znany sposób artykula-
cji, użyty po raz pierwszy w kościele Mariackim w Lubece, a następnie po-
wtórzony w Stralsundzie, Prenzlau, Neubrandenburgu czy Rostocku. Sposobu
tego jednak nie skopiował, a twórczo go wykorzystał, przejmując pewne mo-
tywy i dostosowując je do specyficznego kształtu korpusu świątyni toruńskiej.

Zupełnie osobnym zagadnieniem badawczym jest problem pseudopoligo-
nalnego układu wschodniego przęsła chóru kościoła. Pomimo zastosowania
prostego zamknięcia prezbiterium, wpisującego się silnie w miejscową trady-
cję ziemi chełmińskiej25, architekt pragnął zmodernizować wygląd wschod-
niej części kościoła przez nadanie jej iluzji wielobocznej apsydy26.

Osiągnięto to poprzez pogłębienie ostatniego przęsła o połowę długości,
zastosowanie trój działu ściany wschodniej z triadą okienną, wprowadzenie
na pola między wschodnimi oknami spływów żeber i służek, a nade wszystko
użycie bardzo specyficznej formy sklepienia. Wykazuje ono zaawansowany
stopień rozwoju stylowego, składając się z czterech ramion sklepienia pół-
gwiaździstego, wyrastającego z trójkąta u podstawy przęsła. Dwa środkowe
ramiona spływają na międzyokienne partie ściany wschodniej, zaś ramiona
boczne opierają się na narożach przęsła, które wypełniono trójkątnymi, dwu-
dzielnymi polami z krótkimi żebrami. Całość, oglądana z dołu chóru, spra-
wia silne wrażenie trójbocznego zamknięcia, podkreślonego jeszcze przez
triadę okienną, niejako przeniesioną z trzech boków apsydy na prostą ścianę
wschodnią (il. 10). Sugerowane przez Adama Soćkę oparcie się architekta
toruńskiego na wcześniejszym schemacie trójbocznie zakończonego chóru
grudziądzkiego jest tym samym całkiem prawdopodobne27.

Pomimo licznych analogii dla pseudopoligonalnych sklepień w architek-
turze gotyckiej28, zwłaszcza tych najbliższych - w nieistniejących już krzy-

25 Prosto zakończone chóry posiadają katedra w Chełmży, fary NMP w Chełmnie i św. św.
Janów w Toruniu.

26 Podkreślają to m.in. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Pomorze Wschodnie, w: Architektu-
ra gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995 (= Dzieje sztuki polskiej,
t. 2, cz. 1), s. 99.

27 Soćko (przyp. 7), s. 27-28.
28 J.T. Frazik, Zagadnienie sklepień o przęsłach trój podporowych w architekturze średnio-

wiecznej, „Folia Historiae Artium" 4, 1967, s. 5-91; Kutzner (przyp. 4), s. 66.

17



10. Toruń, kościół św. Jakuba, sklepienie wschodniego przęsła chóru. Fot. autor

żackim zamku Lochstedt i w kościele św. Jakuba w Rostocku29, rozwiązanie
toruńskie pozostaje bez bezpośrednich wzorów i jako kompozycja w pełni
oryginalna daje doskonałe świadectwo kunsztu architekta świątyni.

Na zewnątrz natomiast zwraca od razu uwagę zdwojenie układu ukośnie
dostawionych do chóru przypór (il. 11). Dla Teresy Mroczko rozwiązanie ta-
kie stało się asumptem do stwierdzenia, że najprawdopodobniej ostatnie od
wschodu półprzęsło zostało dostawione do gotowego już budynku w ostatniej
fazie budowy, co badaczka tłumaczy hipotetyczną koniecznością wydłużenia
prezbiterium, ze względu na chęć użycia pierwotnie nieplanowanego sklepie-
nia pseudopoligonalnego. Autorka zaznacza przy tym, że jednolite oblicowa-
nie chóru zmusza do pozostawienia tej kwestii nierozstrzygniętą aż do czasu
przeprowadzenia badań archeologicznych w kościele30.

Moim zdaniem nic nie dowodzi jednak słuszności tej hipotezy, powtó-
rzonej już bez zastrzeżeń w Architekturze gotyckiej w Polsce31. Po pierwsze,

29 Mroczko (przyp. 2). s. 177-184; S. Becker-Hounslow, Der Beitrag Englands zur Entste-
hung und Entwicklung figurierter Gewólbe im Deutschordensstaat Prenfien. Eine Hinterfra-
gung etablierter Thesen zur Herkunft von Stern- und Schirmgewólben in der Backsteinarchi-
tektur im 14. Jahrhundert, Schwerin 1998, s. 146-149.

30 Mroczko (przyp. 2). s. 167.
31 T. Mroczko. A. Włodarek, Kościół par. p.w. Św. Jakuba, w: Architektura gotycka w Pol-

sce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995 (= Dzieje sztuki polskiej, t. 2, cz. 2), s. 242.
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11. Toruń, kościół św. Jakuba, północno-wschodni narożnik prezbiterium. Fot. autor

faktycznie, brak jest jakichkolwiek szwów na zewnętrznych i wewnętrznych
elewacjach prezbiterium, a nieprzerwanie obiegający je fryz inskrypcyjny
zdaje się świadczyć o jednofazowości tej części kościoła. Po drugie, ewentu-
alne, późniejsze dostawienie wschodniego półprzęsła musiałoby pociągać za
sobą wybudowanie w tej samej fazie także i szczytu chóru, który idealnie od-
powiada stylistycznie całemu prezbiterium jako całości. Po trzecie wreszcie,
w rozwiązaniu toruńskim są obecne pewne elementy, które były dotąd pomi-
jane w opracowaniach architektury kościoła. Zwracano wprawdzie uwagę na
zdublowanie ukośnych przypór, co słusznie tłumaczono chęcią nadania także
zewnętrznej stronie chóru wrażenia wielobocznej apsydy, przy jednoczesnym
zachowaniu możliwości wzniesienia ozdobnego szczytu nad prostą ścianą
wschodnią32.

32 Krantz-Domasłowska, Domasłowski (przyp. 15), s. 47.
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12. Toruń, kościół św. Jakuba, rzut wschodniej części chóru z zaznaczonymi osiami
kompozycyjnymi. Rys. autor

W literaturze przedmiotu nie jest wyraźnie akcentowany fakt, iż pary uko-
śnych skarp nie są względem siebie równoległe, i co więcej, tego moim zda-
niem istotnego szczegółu nie zaznaczano nawet na publikowanych rzutach
poziomych kościoła. Wydaje się jednak, że ów brak równoległości przypór
był zabiegiem planowanym celowo i w jednej akcji budowlanej. Nałożenie
na elewację tych ustawionych względem siebie pod kątem elementów, przy
oglądzie bocznym chóru znacząco wzmaga wrażenie poligonalności całego
układu. Jest to jednocześnie argument wykluczający hipotezę Teresy Mroczko
o dwufazowości rozwiązania - wówczas bowiem pierwotne przypory naroż-
ne, zgodnie z logiką budowlaną, byłyby ustawione pod takim samym kątem,
jak te, które obecnie wspierają narożniki chóru.

Wybór kąta ustawienia przypór też nie jest przypadkowy. Należy zauwa-
żyć, iż ukośny sposób rozglifienia okien ostatniego od wschodu półprzęsła
prezbiterium oraz skrajnych okien triady otworów ściany wschodniej, odbie-
ga od wyglądu standardowych, symetrycznych glifów. Liliana Krantz-Doma-
słowska tłumaczy to drobnymi nieregularnościami, występującymi w całym
kościele33, nota bene także nie zaznaczanymi na rzutach zabytku. Jednakże
przy uważnej analizie poprawnie wykreślonego rzutu prezbiterium spostrzec
można, że wszystkie osie kompozycyjne, wyznaczane przez ukośnie ustawio-
ne przypory oraz również ukośne glify, zbiegają się dośrodkowo we wnę-

33 Tamże.
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13. Toruń, kościół św. Jakuba, północna ściana prezbiterium. Fot. autor

trzu chóru dokładnie w środkowym punkcie pseudopoligonalnego sklepienia
wschodniej części kościoła (il. 12)34. Byłby to zatem dowód na to, iż „anor-
malny" dla Teresy Mroczko układ przypór wcale nie jest wynikiem przedłu-
żenia prezbiterium w późniejszej fazie budowy, lecz jest celowym wyborem
architekta, chcącego osiągnąć niezwykle wyrafinowany efekt złudzenia wie-
lobocznego zamknięcia chóru.

Wspomnieć należy, że do zbliżonych wniosków doszedł Szczęsny Skibiń-
ski na marginesie pracy o kaplicy na Zamku Wysokim w Malborku. Również
i ten badacz zanegował hipotezę Teresy Mroczko o dwufazowości prezbite-
rium toruńskiego i wysunął propozycję rekonstrukcji pierwotnego projektu

34 O „wachlarzowym" układzie przypór w chórze kościoła św. Jakuba jako o rozwiązaniu
„jedynym w swoim rodzaju" wspomina jedynie Christofer Herrmann, nie wyciągając jednak
dalszych wniosków z tego stwierdzenia, zob. Herrmann (przyp. 3), s. 63, 273, 762.
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14. Toruń, kościół św. Jakuba, domniemana rekonstrukcja pierwotnego projektu skle-
pień chóru wg S. Skibiński, Kaplica na Zamku Wysokim w Malborku

jego sklepień35. Sugerując się odmiennym kształtem służek w połowie dłu-
gości chóru, które są półośmioboczne, masywniejsze od pozostałych i nad-
wieszone w połowie wysokości ściany (il. 13), zakłada on, iż początkowo
planowano tu sklepienia sześciodzielne; w ostatnim, pogłębionym przęśle
wschodnim miałoby się znaleźć sklepienie pseudowieloboczne, wzorowane
na rozwiązaniu z kaplicy Mariackiej przy katedrze w Auxerre (il. 14).

O ile sam układ służek prezbiterium może kojarzyć się z formą układu sze-
ściodzielnego, o tyle propozycja Skibińskiego co do rekonstrukcji przeskle-
pienia przęsła wschodniego jest - jak sądzę - oparta na błędnych założeniach.
Autor pisze: „Jeśli uznamy, (...) iż pierwotne sklepienie planowane było
w układzie szcześciodzielnym, wówczas promieniście wyprowadzone żebra

35 S. Skibiński, Kaplica na Zamku Wysokim w Malborku, Poznań 1982. s. 63. il. 11 na s. 61;
ostateczne przesklepienie kościoła miało miejsce w ostatniej fazie budowlanej do ok. roku
1341, wówczas to założono sklepienia, opierając je na służkach wymurowanych wcześniej
wraz ze ścianami kościoła. Wprawdzie Christofer Herrmann datuje sklepienie chóru na krótko
przed rokiem 1320, to opinia Teresy Mroczko o jednoczesnym przesklepieniu całego kościoła
wydaje się bardziej prawdopodobna, por. Mroczko (przyp. 2); s. 167-168; Herrmann (przyp.
3), s. 160.
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z punktu leżącego na linii pierwszej od wschodu pary prostopadłych do mu-
rów wzdłużnych skarp, całkowicie tłumaczą pozorne zdublowanie ukośnych
skarp wschodnich"36. Skibiński oparł się jednak na źle wykreślonym rzucie
chóru; obie pary ukośnych przypór przedstawiono na publikowanym rysunku
jako równoległe, co faktycznie mogłoby w przybliżeniu odpowiadać układowi
żeber zaproponowanej pierwotnej formy sklepienia. W rzeczywistości jednak,
jak już starałem się wykazać, specyficzny układ przypór, glifów i sklepienia
wydaje się w obecnej formie jednolitą, doskonałą kreacją architektoniczną.
Kąt ustawienia owych ukośnych przypór w pełni współgra ze zrealizowanym,
pseudopoligonalnym sklepieniem, planowanym najprawdopodobniej od razu
w takiej formie, aczkolwiek wymurowanym zgodnie z logiką budowlaną do-
piero w ostatniej fazie budowy.

Odnosząc się do hipotezy Szczęsnego Skibińskiego, należałoby się zasta-
nowić, czy zastosowany w kościele św. Jakuba układ służek musi jednoznacz-
nie wskazywać na pierwotny zamiar zastosowania tu sklepienia sześciodziel-
nego. Zauważyć wypada w artykulacji ścian chóru pewną ambiwalencję roz-
wiązania: w strefie cokołowej w całym prezbiterium znajdują się cylindryczne
służki, biegnące powyżej gzymsu kapnikowego aż do nasady sklepienia. Jed-
nakże na granicy drugiego i trzeciego przęsła od zachodu służki te urywają
się na wysokości dolnej krawędzi okien, co neguje ich tektoniczne znaczenie.
Dopiero dwa i pół metra wyżej zaczynają się większe, półośmioboczne służki,
mające według Szczęsnego Skibińskiego pierwotnie wspierać spływy trzech
żeber sklepienia sześciodzielnego. Zastanawiać może jednak fakt, że nie zo-
stały one wymurowane w takiej formie od samej posadzki, co byłoby bardziej
logiczne i konsekwentne z kompozycyjnego punktu widzenia, i dawać by mo-
gło tym samym w prezbiterium wrażenie systemu baldachimowego.

Tymczasem w chórze fary św. Mikołaja w Grudziądzu, gdzie zastosowano
układ sześciodzielny, wszystkie służki wznoszą się bezpośrednio od pozio-
mu posadzki kościoła aż do nasady sklepień; w miejscu zbiegu trzech żeber
mają one postać wiązkową o przekroju trójliścia, ściśle odpowiadającą formie
żeber z nich wybiegających (il. 15). Takiej konstrukcyjnej konsekwencji nie
mamy w nowomiejskiej farze Torunia.

Z innym z kolei rozwiązaniem mamy do czynienia w prezbiterium daw-
nego kościoła dominikanów p.w. NMP w Elblągu, wzniesionym zdaniem Te-
resy Mroczko po roku 1246, a przed rokiem 127737. Pierwotnie składało się
ono z dwóch dużych, kwadratowych przęseł z czteropolowym sklepieniem
krzyżowo-żebrowym, wspartym na wiązkowych, trójdzielnych służkach. Po

36 Skibiński (przyp. 35), s. 63.
37 Mroczko (przyp. 2), s. 153.
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15. Grudziądz, kościół św. Mikołaja, północna ściana chóru. Fot. D. Herczyńska

pożarze miasta w roku 1288 układ ten zmieniono na czteroprzęsłowy, zacho-
wując mury obwodowe chóru i dodając w połowie wysokości pierwotnych
nowe, wieloboczne nadwieszone służki, na których do końca 1. ćw. XIV wie-
ku oparto podwyższone sklepienie, również czteropolowe38. Ważna jest tu-
taj obserwacja, że gdy zmieniano rozkład przęseł prezbiterium, nowe służki
wsparto na znacznej wysokości ponad posadzką i nadano im odmienną formę,
mimo że podobnie jak te pierwotne, dźwigają taką samą liczbę żeber.

Wydaje się zatem, że sam fakt zastosowania w obrębie jednego wnętrza
dwóch rodzajów służek, nie zawsze musi determinować sześciodzielny układ
sklepienia. W przypadku kościoła św. Jakuba, jeśliby nawet przyjąć modyfi-
kację projektu na wysokości gzymsu kapnikowego chóru, rozwiązanie sze-

38 Tamże, s. 154-155.
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16. Toruń, kościół św. Jakuba, fresk z przedstawieniem św. Filipa na południowej ścia-
nie prezbiterium. Fot. autor

ściodzielne jest tym bardziej nieprawdopodobne ze względu na jednakową
formę wszystkich służek wyprowadzonych od posadzki do poziomu owego
gzymsu. Także i z tego powodu hipotezę Szczęsnego Skibińskiego można
uznać za mało prawdopodobną.

Na pytanie, czy przerwanie biegu służek na granicy drugiego i trzeciego
przęsła chóru oraz poprowadzenie ich powyżej w zmienionej formie jest wy-
nikiem modyfikacji pierwotnego projektu, czy było zakładane od początku
budowy, trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Zauważyć jednak wypa-
da, że w przerwę między dolnym a górnym odcinkiem owych służek ściśle są
wpasowane dwa freskowe przedstawienia świętych Jakuba (na ścianie pn.)
i Filipa (na ścianie pd., il. 16). Pierwotnie nowomiejska fara była dedyko-
wana obu tym apostołom, o czym świadczy ułożona z ceramicznych płytek
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inskrypcja na zewnętrznej elewacji chóru: „(••■) CONSECRA[NDVS] CHO-
RVS [HIC] ET PERFICIENDVS AD LAVDEM SANCTIIACOBI PARJTE-
RQVE PHILIPPI (...)"39- Obaj święci przedstawieni zostali w malowanych
arkadach, pod architektonicznymi baldachimami, co przywodzi na myśl re-
alizowane zazwyczaj w rzeźbie pełnoplastycznej figury Collegium Apostolo-
rum, umieszczane na konsolach i pod baldachimami przy filarach kościołów.
Tradycja wyobrażeń takich wiąże się ściśle z utożsamieniem apostołów z fun-
damentem i podporami Kościoła oraz jego nauki. Ideę tę doskonale można
było zaprezentować w dekoracji kościoła, gdzie rzeźby apostołów ustawiano
przy podporach sklepienia, które samo mogło być symbolicznie postrzegane
jako obraz nieba bądź Niebiańskiej Jeruzalem40. Zespoły takiej monumental-
nej plastyki związanej ściśle z architekturą znamy m.in. z górnej kondygnacji
Sainte-Chapelle w Paryżu, z chóru katedry w Kolonii oraz z kościoła św. Je-
rzego w Tybindze.

Niezwykle istotny jest fakt, że tradycja przedstawień apostołów w powią-
zaniu z architektoniczną formą podpory była w średniowieczu znana także
na obszarze ziemi chełmińskiej. Świadczą o tym m.in. przyfilarowe figury
w korpusie fary NMP w Chełmnie, datowane przez Tadeusza Jurkowlańca
na lata 1330-134041 oraz zależny od nich zespół w kościele św. Katarzyny
w Brodnicy (4. ćw. XIV wieku)42. W uproszczonej, malarskiej wersji przed-
stawienia hieratycznie upozowanych apostołów występowały w dekoracji ko-
ściołów omawianego terenu aż do początków XVI wieku43. Wprawdzie w ko-
ściele św. Jakuba w Toruniu mamy do czynienia z wizerunkami tylko dwóch
świętych, a nie całego Collegium Apostolorum, jest to jednakże uzasadnione
w tym przypadku wezwaniem świątyni. Wydaje się, że mimo tej redukcji ilo-
ściowej, a także rezygnacji z rzeźby statuarycznej na rzecz techniki freskowej,

39 Inskrypcję cytuję za: Krantz-Domasłowska, Domasłowski (przyp. 15), s. 51. W później-
szej tradycji utrwaliło się bardziej popularne wezwanie św. Jakuba, otaczanego większym kul-
tem, charakterystycznym dla terenów pobrzeża Bałtyku, o czym świadczą chociażby kościoły
o tym wezwaniu w Lubece, Rostocku, Stralsundzie, Szczecinie i Rydze.

40 J.S. Kębłowski, Collegium Apostolorum w monumentalnej rzeźbie późnego gotyku, w:
Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego, red. ks. R. Knapiń-
ski, Lublin 1997, s. 403-430.

41 T. Jurkowlaniec, Gotycka rzeźba architektoniczna w Prusach, Wrocław-Warszawa-Kra-
ków-Gdańsk-iódź 1989, s. 76-80, 135-138.

42 Mroczko (przyp. 2), s. 251.
43 A. Karlowska-Kamzowa, O systemie dekoracji figuralnej we wnętrzach sakralnej archi-

tektury ziemi chełmińskiej i Pomorza Wschodniego w XIV i XV stuleciu, w: Sztuka pobrzeża
Bałtyku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Gdańsk, listopad 1976, Warszawa
1978, s. 143-147."
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można wpisać toruńskie przedstawienia we wspomnianą wyżej tradycję44.
Decyduje o tym przede wszystkim zawarcie fresków ze św. Jakubem i św.
Filipem ściśle między dolnymi odcinkami cylindrycznych służek, a większy-
mi, wielobocznymi służkami nadwieszonymi. Można zauważyć, że te ostatnie
są nieporównywalnie grubsze i masywniej sze od pozostałych, zastosowanych
w chórze kościoła, a tym samym bardziej kojarzą się z formą architektonicz-
nej podpory o konstrukcyjnej funkcji. Umieszczenie pod nimi wizerunków
świętych apostołów może mieć zatem symboliczne uzasadnienie. Wydaje się,
że takie ikonograficzne konotacje były dla średniowiecznego człowieka dość
oczywiste45.

Trudno wszakże odpowiedzieć na pytanie, czy zrealizowany układ służek
od początku przewidywał umieszczenie między nimi wyobrażeń świętych
apostołów Jakuba i Filipa; zachowane freski są bowiem datowane (zresztą
tylko hipotetycznie) przez Jerzego Domasłowskiego na lata około 1380-
139046, cały zaś kościół ukończono przed rokiem 134147. Nie sposób zatem
rozstrzygnąć, czy malowidła te wtórnie wpasowano w istniejącą wcześniej
architekturę (wyzyskując do celów symbolicznych konkretne jej formy), czy
też z nieznanych przyczyn odwleczono o kilkadziesiąt lat realizację zapla-
nowanych od początku przedstawień, być może rezygnując z ambitniejszej
rzeźby pełnoplastycznej na rzecz techniki freskowej. Rozważania te muszą
jednak pozostać w sferze hipotez i dociekań.

Wątpliwości nie ulega natomiast fakt, iż kształt chóru kościoła św. Jakuba
zasługuje na najwyższą ocenę pomysłowości architekta, który w jednym dzie-
le tak zręcznie potrafił połączyć zalety płynące z zastosowania wschodniej
ściany prostej (dzięki możliwości wzniesienia nad nią ozdobnego szczytu)
z zaawansowanym stylowo, i luzj oni stycznym zmodernizowaniem bardziej
tradycyjnego, prostokątnego układu tej części świątyni. O ile jednak układy
pseudopoligonalne są często (choć niezupełnie przekonująco) uznawane za
specyficzną cechę architektury niżu nadbałtyckiego, a zwłaszcza - państwa
krzyżackiego48, o tyle rozwiązania tak wyrafinowanego jak w Toruniu próżno
by szukać gdziekolwiek indziej.

44 Zwraca na to uwagę Karłowska-Kamzowa (przyp. 43), s. 147; badaczka nie rozpatruje
jednak związku malowideł z konkretnymi formami architektury chóru kościoła.

45 Kębłowski (przyp. 40), s. 405.
46 Malarstwo gotyckie w Polsce. Katalog zabytków, red. A.S. Labuda, K. Secomska, War-

szawa 2004 (= Dzieje sztuki polskiej', t. 2, cz. 3), s. 101.
47 Mroczko (przyp. 2), s. 167.
48 Por. Skibiński (przyp. 35), s. 62.
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A Few Remarks on the Architecture of St. Jacob's Church
in Toruń

The church of St. Jacob in Toruń is an outstanding example of brick Gothic architec-
ture; it was erected with the assistance of the Teutonic Order as a parish church in Nowe
Miasto of Toruń between the year 1309 and 1341. Due to a lack of scientific monographs
of this monument, the main issues associated with its architecture still remain unexplained.
The aim of the present article is to present a few of the observations of its author. concern-
ing chiefly the possible analogies between the arrangement of the nave and its articulation.
as welł as the layout of the pseudo-polygonal eastern part of the church.

The specific arrangement of the main nave with the sąuare twice as narrow bays and
the nearly bays of the disles, is recognized in literaturę as an archaistic feature: analogous
features can be found in the cathedrals in Magdeburg and Brunswick. Yet such a spatial
plan had been used at the tum of the 13th and 14th centuries much more freąuently. On the
territory of the Chełmno province, it can be found for instance in the Franciscan church in
Chełmno dating back to the second half of the 13th century. A similar arrangement of the
three-bay corpus as well as the presence of massive rolls under the arches of the arcades.
allows one to put forward a hypothesis that the Toruń architect must have denved his
inspiration from the not much earlier Franciscan church. As is emphasized by numerous
scholars, the creator of the church of St. Jacob quite willingly relied on the architectural
tradition of the Chełmno land.

The problem of the origin of the articulation of walls in the main nave of the church
has been interpreted in various ways in literaturę. Teresa Mroczko perceives in it the influ-
ence of Anglo-Norman architecture, whereas Marian Kutzner on the other hand. regards
the Toruń nave as a copy of St. Mary's church in Liibeck. A characteristic feature of the
articulation in the main nave are big wall-side arcades on the upper floor of the wali which
are joined with each other by passages in the wali. Entrances to these passages are empha-
sized in the face of wall-side arcades by smali blends which is a characteristic motif of the
majority of the churches using the "Liibeck system". This hardly noticeable analogy un-
doubtedly testifies to the influence of the Liibeck style on the arrangement used in Toruń,
yet contrary to Kutzner's view, one cannot speak of a simple imitation in this case. The
wall-side pillar which separates the wall-side arcades in the Liibeck churches, has simply
taken on the shape of a fragment of the wali, although the sources of the above inspiration
are quite elear. This testifies to the artistic attitude of the architect who created a work with
an individual stylistic expression. His use of a larger surface of the wali may be regarded
as an archaizing feature, similarly as the oceurrence of rolls in the arcades.

The arrangement of the eastern bay of the presbytery is totally innovative. In spite
of the application of a closure in a form of a plain wali, the use of a pseudo-polygonal
vault was to suggest the appearance of a polygonal closure - as was suggested by many
researchers who ąuoted numerous analogies of similar solutions. Among the significant
solutions which underscore this type of illusionism, one finds asymmetrical window edges
and doubled buttresses which, contrary to the published plans of the church, are not paral-
lel. An analysis of the correctly drawn plan of the presbytery shows that the axes defined
by the supports and window edges converge in the central point of the ceiling of this part
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of the church, which testifies to a considerable degree of sophistication of the architecture
of this monument.

The complexity and compositional cohesion of this architectural creation tend to rule
out Szczęsny Skibiński's hypothesis, who having observed the different shape of the shafts
half-way through the length of the church, expressed the view that originally a sex-partite
vault was to have been constructed here. Yet in the period under discussion, the alternat-
ing arrangement of the shafts did not at all have to be associated with this type of vault;
this is best borne out by the construction of the presbytery of the Dominican church in
Elbląg. Whereas when sex-partite vault were introduced, as in the church of St. Nicolas
in Grudziądz, the shape of the shafts corresponded to the number of ribs which were sup-
ported by them; in the church of St. Jacob in Toruń no such link can be observed.

One should also observe that in the space between the cornice in the lower part of the
church interior and the massive overhanging shafts, frescos with the images of the church
patrons, apostles Jacob and Philip, had been placed. The latter are dated hypothetically
to the eighties of the 14* century. The shafts that can be found above them, have a mas-
sive shape which is associated with the form of the architectural support - or column.
Whereas the association between the images of the apostles and the pillars or columns
in Gothic architecture is well-known; it emphasizes the fundamental role of the apostles
in the Church upon the earth. This type of symbolic association was ąuite obvious to the
people of the Middle Ages and it found its artistic realization also in the land of Chełmno
- in the churches of the Holy Virgin in Chełmno as well as in the church of St. Catherine
in Brodnica. Such a symbolic significance of the association between the frescos of the
apostles Jacob and Philip with the massive form of the vault shaft placed directly above
them, may also be looked for in the above-described church.
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