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Kościół pod wezwaniem św Pawła na Zawodziu
w Kaliszu - na tle architektury romańskiej

W latach osiemdziesiątych XX w. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
(oddział w Warszawie) prowadził badania w obrębie najstarszego grodu
w Kaliszu, znajdującego się obecnie na przedmieściu zwanym Zawodzie.
W roku 1991 i 1992 z ekspedycją archeologiczną kierowaną przez dra Tade-
usza Baranowskiego współpracowali dr Teresa Rodzińska-Chorąży i dr To-
masz Węcławowicz z Instytutu Historii Sztuki UJ. Ta ostatnia faza badań do-
tyczyła przede wszystkim kamiennych reliktów architektonicznych, interpre-
towanych jako pozostałości kolegiaty św. Pawła fundowanej przez Mieszka
III Starego.

Po pierwszych rozpoznaniach J. Dymytrykiewicza na początku XX w. fun-
damenty tej budowli odsłonięto podczas badań Iwony i Kazimierza Dąbrow-
skich w latach pięćdziesiątych. Dopiero jednak kilkanaście sondaży wykona-
nych latem 1992 roku pozwoliło na pełną ocenę reliktów i lepszą ich inter-
pretację.

W roku 1998 został opublikowany tom zatytułowany Kalisz wczesnośre-
dniowieczny, mieszczący materiały z sesji naukowej podsumowującej długo-
letnie badania prowadzone na terenie Zawodzia1. W tomie tym znalazł się
między innymi artykuł T. Rodzińskiej-Chorąży i T. Węcławowicza, w którym
główny nacisk położono na przedstawienie reliktów budowli sakralnej w ob-

Kalisz wczesnośredniowieczny, red. T. Baranowski, Kalisz 1998.
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1. Kalisz, Zawodzie, kolegiata św. Pawia, rzut poziomy odsłoniętych reliktów: a - wg fo-
togrametrii z 1994 roku, b - wg dokumentacji I.K. Dąbrowskich

rębie kaliskiego grodu, przede wszystkim w świetle analizy samej substancji
materialnej zabytku2. Mniej miejsca poświęcono natomiast zagadnieniu for-
my kościoła i materiałowi porównawczemu. Konieczne jest zatem uzupełnie-
nie rozważań na temat kolegiaty św. Pawła o tę niezbędną część.

Przeanalizowane już relikty kamienne pozwoliły na zrekonstruowanie pier-
wotnej bryły tego kościoła (ryc. 1). Na podstawie przesłanek archeologiczno-
architektonicznych autorzy rozpoznali dwie fazy funkcjonowania, różniące
się ukształtowaniem zachodniej części wnętrza3. W pierwszej fazie kościół

T. Rodzińska-Chorąży, T. Węclawowicz, Kolegiata pod wezwaniem św. Pawia w gro-
dzie kaliskim na Zawodzili. Analiza reliktów, rekonstrukcje, relacje porównawcze, w: Kalisz...
(przyp. 1), s. 65-83.

3 Tamże, s. 74-76.
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2. Kalisz , Zawodzie, kolegiata św. Pawła, rekonstrukcja rzutu poziomego wg badań z lat
90.: a-l faza, b - II faza

ten był budowlą jednonawową, zamkniętą od wschodu płytkim przęsłem pre-
zbiterialnym z apsydą a od zachodu uzupełnioną czworoboczną wieżą na osi.
Wnętrze w fazie drugiej wzbogacała empora zachodnia umieszczona w nawie
i otwierająca się do niej. W południowo-zachodnim narożniku nawy doszło
najpewniej do wbudowania dodatkowej klatki schodowej (oprócz schodów
prowadzących na emporę wprost z nawy) zapewniającej komunikację pomię-
dzy przyziemiem, emporą a kondygnacjami wieży (ryc. 2).

Ta, stosunkowo skromna, forma architektoniczna tak w pierwszej, jak
i w drugiej fazie zawiera w sobie cechy łączące się z co najmniej trzema za-
gadnieniami, które warto rozważyć na szerszym tle. Po pierwsze, mamy tu do
czynienia z trój elementowym układem brył o zróżnicowanych wysokościach.
Po drugie, niezwykle ważnym składnikiem kompozycji jest w tym układzie
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masywna wieża o rzucie poziomym stojącego prostokąta. Po trzecie zaś, ist-
nienie empory zachodniej wpisuje ten kościół w szeroką panoramę budowli
powiązanych ze sobą formalnie i ideowo, a wyróżniających się właśnie empo-
rą- miejscem o różnorodnej strukturze i wielopłaszczyznowym znaczeniu.

Rzut poziomy kościoła, w którym na osi wschód-zachód występują kolej-
no trzy elementy: apsyda (z przęsłem prezbiterialnym lub bez), czworobocz-
na lub kolista nawa oraz czworoboczna lub okrągła w planie wieża - nie jest
czymś wyjątkowym w architekturze wczesnego i dojrzałego średniowiecza.
Często spotkać go można w architekturze naszych południowych sąsiadów:
Czech, Moraw i Słowacji, a także w ottońskiej i romańskiej architekturze Nie-
miec, zwłaszcza wschodnich (ryc. 3)4.

Jednoosiowa i trój elementowa kompozycja bryły kościoła występuje na
ziemiach polskich już we wczesnej fazie rozwoju architektury kamiennej
i dotyczy budowli centralnych. Najlepszym tego przykładem jest tzw. kościół
B na Wawelu, datowany na przełom X i XI lub 1. połowę XI stulecia5. W tym
przypadku do kolistej nawy otwierają się od wschodu i zachodu dwie apsy-
dy, i chociaż nie ma żadnych przesłanek, by zachodnią z nich rekonstruować
jako wieżę, ich wysokość mogła nie być równa, biorąc pod uwagę obecność
empory wbudowanej w apsydę zachodnią6. Podobną kompozycję mógł two-
rzyć aneks, być może w formie wieży zachodniej, który został zapewne dobu-
dowany do praskiej rotundy św. Wita w 3 ćwierci X w.7, następnie zaś wieża
pojawiła się jako mocny akcent wertykalny w rotundzie św. Jerzego na górze
Rip pod koniec XI w. Występuje ona w kilku dalszych przykładach: czeskich,
morawskich, węgierskich i w ziemi halickiej, powielając trzyczęściowy sche-
mat kompozycji w budowlach centralnych. W Polsce późnym przykładem ta-
kiej realizacji jest pochodząca z przełomu XII i XIII wieku rotunda św. Pro-

4 Mapę ukazującą rozmieszczenie tego typu kościołów na terenach Czech i Niemiec pu-
blikował za Bachmannem (E. Bachmann. Kunstlandschaften im romanischen Kleinkirchenbau
Deutschlands, „Zeitschrift des Deutschen Vereins fur Kunstwissenschaft" 8, 1941). A. Toma-
szewski. Romańskie kościoły z emporami zachodnimi. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
1974, s. 12.

5 M. Fraś, S. Kozieł, Przedromański kościół B na Wawelu w świetle badań archeologicznych
w lalach 1991-1992, w: „Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN, O/Kraków" 37.
1993 (1994), cz. 1, s. 9-10; J. Firlet, Wawelska rezydencja władcy około roku 1000, w: Polska
na przełomie I i II tysiąclecia, Poznań 2001. s. 313.

6 Jak dotąd jedynym wzorem dla wawelskiej rotundy B jest kościół nr 9 w Mikulczycach.
którego rekonstrukcja (według niektórych badaczy) zakłada możliwość istnienia zachod-
niej apsydy w formie wieży, M. Vanćo, Stredoveke rotundy na Slorensku, Bratislava 2000,
s. 37^18.

7 Z. Pianowski. Uwagi o początkach architektur}- na ziemiach czeskich, w: Polska na prze-
łomie I i II tysiąclecia (przyp. 5), s. 359-362.
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3. Rozmieszczenie jednonawowych kościołów romańskich oznaczonych wg typów, w
Bachmanna, publikowane przez A. Tomaszewskiego
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kopa w Strzelnie na Kujawach. Tu jednak do okrągłej nawy przylega od wschodu
obszerne kwadratowe prezbiterium zamknięte ścianą prostą, zaś od zachodu
okrągła u podstawy wieża8.

Poza budowlami sakralnymi o formach centralnych komponowanie bry-
ły z trzech różnych wysokością części zespolonych osiowo dotyczy przede
wszystkim kościołów salowych, wznoszonych często w małych ośrodkach
grodowych. Datowanie kolegiaty kaliskiej obejmujące 2. połowę XII wieku
sprawia, że ewentualnych modeli szukać musimy w przykładach wcześniej-
szych. Okazuje się jednak, że architektura w Polsce dostarcza nam niewiele
takich możliwości.

Pierwszym ze zbliżonych formą przykładów jest kościół św. Wojciecha
w Krakowie, którego starszą (?) fazą murowaną była budowla o niemal kwa-
dratowej nawie, kwadratowym prezbiterium zamkniętym ścianą prostą oraz
kwadratowym aneksie przylegającym do nawy na osi od zachodu (ryc. 4a)9.
Pomijając w tym punkcie kontrowersje dotyczące rozwarstwienia i datowania
kolejnych faz architektonicznych tego kościoła oraz dywagacje, czy aneks za-
chodni był fundamentem wieży, czy tylko kruchty, stwierdzić można, że jest
to w chwili obecnej najstarszy w Polsce ( XI/XII w.) kościół z czworoboczną
nawą o cechach układu występującego później w Kaliszu10.

Drugim, analogicznym zabytkiem wcześniejszym od kolegiaty na Zawo-
dzili jest tzw. oratorium przedcysterskie w Łeknie na Pałukach, którego po-
wstanie określa się na lata przed 1153 rokiem (ryc. 4b). Tutaj kwadratową
nawę zamyka od wschodu prostokątne prezbiterium z płytką apsydą, a od
zachodu odkrywcy domyślają się czworobocznego aneksu na osi, interpreto-
wanego jako kruchta". Zły stan zachowania tej partii nie pozwala niestety na
dokładniejsze scharakteryzowanie tego elementu. Można jednak zauważyć,
że oba cytowane przykłady: w Krakowie i Łeknie są niewielkimi kościołami
o nawach zbliżonych do kwadratu, nieprzekracząjących długości ok. 7 m u św.

8 Pełna bibliografia zabytku: E. Świechowska, W. Mischke, Architektura romańska w Pol-
sce - bibliografia. Warszawa 2001, s. 11 7-120.

9 K. Radwański, Kraków przedlokacyjny. Rozwój przestrzenny. Kraków 1975, s. 172-174:
Z. Swiechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000. s. 120-121.

10 Jak wszystkie relikty architektury badane w latach sześćdziesiątych - tak i kościół św.
Wojciecha wymaga obecnie badań weryfikacyjnych i nowego spojrzenia w konfrontacji z ak-
tualnym stanem badań. Odpowiedzi domagają się przede wszystkim pytania o funkcję aneksu
zachodniego i rolę tzw. muru poprzecznego w nawie, nie mówiąc już o sprawdzeniu trafności
dotychczasowego rozwarstwienia kolejnych faz.

11 A.M. Wyrwa, Badania archeo/ogiczno-architektoniczne w lekneńskim kompleksie osad-
niczym w świetle najnowszych badań, w: Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie zjaz-
du gnieźnieńskiego, Warszawa 2000, s. 118-119; Świechowski (przyp. 9), s. 160-162.
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■ ■■i 1?
4. a - kościół Św. Wojciecha w Krakowie wg K. Radwańskiego, b - tzw. oratorium przed-
cysterskie w Łeknie wg A.M. Wyrwy
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Wojciecha i 10 m w oratorium. Ich proporcje są zatem nieco odmienne, bar-
dziej centralizujące, niż proporcje zdecydowanie prostokątnej nawy kościoła
kaliskiego. Równocześnie, przy założeniu, że w obu tych przypadkach anek-
sy zachodnie spełniały rolę kruchty, a nie wieży - ani kościoła św. Wojciecha,
ani oratorium w Łeknie nie można uznać za bezpośrednie wzorce dla kolegia-
ty na Zawodziu.

Bardzo zbliżony w układzie jest natomiast zachowany głównie w funda-
mentach kościół kolegiacki Najświętszej Marii Panny w Głogowie (ryc. 5b).
Publikowany materiał nie jest na tyle czytelny, by stwierdzić czy starsze mury
fundamentowe stanowią relikty jednego, czy dwóch kościołów usytuowanych
w tym samym miejscu. Równie enigmatyczne jest datowanie tych pozostało-
ści ogólnie na wiek XII, mogące jednak sięgać nawet XI stulecia w odniesie-
niu do pewnych fragmentów. Ważne jest jednak, że prezentowane plany uka-
zują jednonawowy kościół z płytkim przęsłem prezbitenalnym zamkniętym
apsydą, czworobocznym aneksem od zachodu i murem poprzecznym, stano-
wiącym najpewniej fundament empory zachodniej12.

Szukając dalej wymienić trzeba małopolską grupę czterech kościołów po-
chodzących z 1. połowy XII stulecia. Są to kościoły: św. Idziego w Inowło-
dzu, przedcysterski kościół św. Wojciecha (?) w Jędrzejowie, św. Jana Chrzci-
ciela w Prandocinie oraz św. Mikołaja w Żarnowie (ryc. 6a, b, c, d). Na tle
architektury romańskiej w Polsce wyróżniają się one wyjątkową zbieżnością
oryginalnej formy, a budowla w Prandocinie łączy w jedno układ jednonawo-
wego kościoła zamkniętego apsydą od wschodu z modelem dwuchórowym
i wieżą wieńczącą apsydę zachodnią. Dodatkowym elementem jest tu również
empora zachodnia o charakterze trybuny umieszczonej w zachodniej części
nawy, wsparta na podporze usytuowanej na osi kościoła. Bez wątpienia forma
tych małopolskich kościołów, aczkolwiek zbliżona w ogólnym charakterze do
realizacji kaliskiej - odbiega jednak od niej odmienną strukturą formalną czę-
ści zachodniej. Ten „typowyprzerzut za pośrednictwem zachodniego warszta-
tu"13 sięga, jak pisze Z. Świechowski, terenów południowo-wschodniej Anglii
i Dolnej Saksonii'4 i należy sądzić, że grupa ta nie oddziałała bezpośrednio na
ukształtowanie się formy kolegiaty św. Pawła na Zawodziu.

Pozostałe, znane dzisiaj kościoły romańskie w Polsce o analogicznym
układzie elementów jak w Kaliszu to: kościoły św. Małgorzaty w Kościel-
cu Kujawskim i św. Mikołaja w Wysocicach z przełomu XII i XIII stulecia

12 O. Czemer. Badania kolegiaty w Głogowie, w: Osadnictwo i architektura... (przyp. 11).
s. 355-358; Świechowski (przyp. 9), s. 59-61.

13 Świechowski (przyp. 9), s. 24.
14 Tamże, s. 24.
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5. a - empora w II fazie kolegiaty św. Pawła w Kaliszu, b - relikty kolegiaty N. Panny
Marii w Głogowie wg O. Czernera
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. Grupa małopolskich jednonawowych kościołów z wieżą i emporą zachodnią: a - ko-
cioł św. Idziego w Inowłodzu, b - przedcysterski kościół Św. Wojciecha w Jędrzejowie.
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c - kościół św. Jana Chrzciciela w Prandocinie, d - kościół Św. Michała w Żarnowie
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lub z 1. ćwierci XIII wieku, św. Jakuba w Gieble i Najświętszej Marii Panny
w Nowym Kościele z 2. ćwierci XIII wieku, św. Bartłomieja w Objezierzu
również z 1. połowy XIII wieku, i św. Małgorzaty w Rokiciu z połowy XIII
stulecia (ryc. 7 i 8).

Najbliższy terytorialnie, a także zbliżony przypuszczalną datą fundacji,
jak i rzutem poziomym jest kościół w Kościelcu Kujawskim (ryc. 7a). Po-
dobne wymiary, apsydialne zamknięcie części wschodniej oraz prostokątna
wieża zachodnia nasuwają od razu skojarzenie z planem kolegiaty kaliskiej
w fazie pierwszej. Wnętrze kościoła w Kościelcu nie zachowało bowiem śla-
dów empory w zachodniej części nawy, chociaż jej istnienia domyślał się już
A. Tomaszewski1-. Zachowały się za to dwie kondygnacje wieży, połączone
ze sobą schodami w grubości wschodniego muru wieży, z których górna wy-
posażona została we wnękę apsydialnąna osi wschodniego muru16. Ten inte-
resujący przykład obrazuje, jak być może wyglądało pierwotne rozwiązanie
zachodniej partii kościoła na Zawodzili. Niemal identyczny rzut poziomy jak
w Kościelcu Kujawskim prezentuje także kościół w Wysocicach (ryc. 7b, c).
Istotną różnicę stanowi jednak sposób rozwiązania drugiej kondygnacji wie-
ży. W przykładzie małopolskim nie ma ona charakteru wyodrębnionej prze-
strzeni sakralnej, lecz empory, której wschodnia, nadwieszona, łukowata ścia-
na przepruta jest trzema półkoliście zamkniętymi oknami otwierającymi się
do nawy głównej17. Oba te kościoły, datowane już na wiek XIII mogą powta-
rzać typ kościoła, którego pełny „program" zrealizowano wcześniej właśnie
w kolegiacie św. Pawła na Zawodzili w Kaliszu.

Do grupy tej zaliczyć można także kościół w Gieble, chociaż od założe-
nia kaliskiego odróżnia go zamknięcie prezbiterium ścianą prostą (ryc. 8a)ls.
Dyskusyjnym elementem jest tu empora w zachodniej części nawy, gdyż -
jak pisał już A. Tomaszewski - me ma pewności czy była to integralna część
pierwotnego kościoła, czy też barokowy chór muzyczny19. Również późne,
bo trzynastowieczne kościoły w Nowym Kościele i Objezierzu prezentują po-
dobne rozwiązania, aczkolwiek źle zachowane partie wschodnie - zwłaszcza
w Objezierzu - me dają pierwotnego obrazu całości (ryc. 8c, d). Jak się wy-
daje, w obu tych przypadkach nawy miały rzut wydłużonego prostokąta, a ist-
nienia empor zachodnich połączonych z wieżą me można wykluczyć.

13 Tomaszewski (przyp. 4), s. 164-168.
16 Tamże, s. 109-110.
17 Tamże, s. 309-311.
18 Świechowski (przyp. 9), s. 55-56.
19 Tomaszewski (przyp. 4), s. 155-157.
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8. Kościoły: a - św. Jakuba w Gieble, b - św. Małgorzaty w Rokiciu, c - N. Panny Marii
w Nowym Kościele, d - św. Bartłomieja w Objezierzu
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Z powyższego zestawienia wynika, że w chwili obecnej stan badań ukazu-
je właściwie tylko jeden przykład kościoła najbardziej zbliżony rzutem pozio-
mym do kościoła na Zawodziu, z datowaniem mogącym obejmować 1. poło-
wę XII stulecia - kościół kolegiacki w Głogowie (ryc. 5b). Wydaje się rów-
nież, że to forma kościoła kaliskiego mogła zaważyć na ugruntowaniu się mo-
delu salowego kościoła z apsydą i wieżą zachodnią w architekturze ziem pol-
skich końca XII i XIII wieku20.

Analizując materiał porównawczy warto zwrócić uwagę na dwa elementy.
Pierwszym z nich jest niewielki, płytki fundament (oznaczony literą S) o osi
wschód-zachód znajdujący się w obrębie nawy kościoła na Zawodziu, tuż
przy południowym murze obwodowym, przylegający zachodnim krańcem do
fundamentu empory. Mur ten został zinterpretowany jako podstawa pod scho-
dy prowadzące z wnętrza nawy na emporę zachodnią21. Identyczny mur, ale
usytuowany po przeciwnej, północnej stronie znajduje się we wnętrzu kole-
giaty w Głogowie22. Zapewne i tutaj pełnił on taką samą funkcję, jedynie jego
lokalizacja jest lustrzanym odbiciem układu kaliskiego (ryc. 5a, b).

Drugim elementem są relikty dwóch murów we wschodniej części nawy
(oznaczone symbolem F' i F", północny zachowany do dziś, południowy czy-
telny jedynie na fotografiach z dokumentacji z lat 50.), kwadratowych w rzu-
cie poziomym, o boku ok. 2 m. Z pewnością nie były to fundamenty filarów
międzynawowych, z uwagi na płytkie posadowienie i brak innych przesłanek
wskazujących na trój nawowy podział wnętrza. Zostały one zatem uznane za
fundamenty dwóch symetrycznie umieszczonych ołtarzy bocznych23. O po-
dobnym elemencie pisze K. Radwański omawiając ów enigmatyczny „mur
poprzeczny" we wnętrzu nawy kościoła św. Wojciecha w Krakowie: „Na
koronie muru poprzecznego (...) położono warstwę kostki kamiennej a na
niej regularny postument o wymiarach 100 x 100 cm. Zaokrąglone od góry
i z boków piaskowcowe ciosy tworzące fundament nadają mu charakter
romańskiej bazy"24. Analogiczny fundament został odsłonięty również we
wschodnim przęśle korpusu nawowego bazyliki Najświętszego Salwatora
w Krakowie. Zlokalizowany został pomiędzy murem interpretowanym jako
fundament północnej części transeptu, a północno-wschodnim filarem mię-

" Jak dotąd nie udało się stwierdzić, jak wyglądało zachodnie zakończenie odkrytego nie-
dawno kościoła przeddominikańskiego w Gdańsku. Być może i ten przykład będzie można kie-
dyś zaliczyć do opisywanej grupy.

Rodzińska-Chorąży, Węcławowicz (przyp. 2), s. 75-76.
22 Czerner (przyp. 12), s. 356, fot. 1, tyc. 1.

Rodzińska-Chorąży, Węcławowicz (przyp. 2), s. 75-76.
24 Radwański (przyp. 9), s. 173.
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dzynawowym25. Co prawda T. Radwańska sugeruje, iż relikt ten może być po-
zostałością fundamentu kolumny stanowiącej element naprzemiennego rytmu
podpór: filar-kolumna-filar, lecz jest to interpretacja zbyt daleko idąca, żad-
ne bowiem inne przesłanki nie wskazują na możliwość istnienia w bazylice
salwatorskiej alternacji podpór26. Bardziej prawdopodobne i tutaj wydaje się
określenie tego muru jako pozostałości po fundamencie ołtarza bocznego.

Istotnym składnikiem bryły i elementem kompozycji kolegiaty św. Paw-
ła jest wieża na osi nawy W przeciwieństwie do aneksów zachodnich w bu-
dowlach wspomnianych wyżej, takich jak kościół Św. Wojciecha w Krakowie
czy oratorium w Łeknie, których funkcja nie jest dokładniej określona oraz
w przeciwieństwie do pozostałości wieży kościoła w Głogowie (pierwszego
lub drugiego) - masywny, wzmocniony palowaniem mur bez wątpienia sta-
nowił fundament kilkukondygnacyjnej wieży. Jest on integralnie przewiązany
z fundamentem muru zachodniego kościoła, co w sposób oczywisty potwier-
dza jednorodność koncepcji i wyklucza możliwość dostawienia wieży w dru-
giej fazie funkcjonowania. Pomieszczenie w przyziemiu miało powierzchnię
ok. 20 m2, a zachowane relikty ściany zachodniej wskazują że nie było w niej
wejścia prowadzącego do wnętrza. Przede wszystkim jednak trzeba podkre-
ślić formę rzutu poziomego dolnej kondygnacji tej wieży. Jest to bowiem pro-
stokąt o dłuższych bokach na osi północ-południe. Jak dotąd, przy obecnym
stanie badań wieża kolegiaty kaliskiej to pierwszy znany w Polsce przykład
takiej formy pojedynczej wieży na osi kościoła. Można zatem na razie przy-
jąć, że forma wież w Kościelcu Kujawskim, Objezierzu, Gieble czy cegla-
nym już kościele w Rokiciu to echa realizacji kaliskiej. W jaki sposób wieża
ta komunikowała się z przyziemiem nawy, a więc jaką formę miało przejście
z nawy do wieży i jak wyglądała druga jej kondygnacja - wobec braku relik-
tów murów naziemnych - pozostaje jedynie w sferze spekulacji. Nie jeste-
śmy bowiem w stanie stwierdzić czy wieżę z nawą łączyło wąskie przejście
ujęte portalem, czy też szeroka arkada, nie będziemy także wiedzieć, czy dru-
ga kondygnacja wieży była pomieszczeniem otwierającym się do nawy jedy-
nie dwu- lub trójdzielnym oknem, szerokim triforium, czy też na osi ściany
wschodniej znajdowała się apsydiola, podobnie jak w Wysocicach.

Pozostanie również nierozstrzygnięte zagadnienie połączenia piętra wie-
ży z dostawioną w drugiej fazie emporą. Możliwe są bowiem trzy rozwiąza-
nia: pomieszczenie na piętrze wieży nie łączyło się z nią w ogóle, łączyło się

2- T. Radwańska, Kościół Salwatora na Zwierz\-ńcu w Krakow ie w świetle badań archeolo-
gicznych, cz. I, Kraków 1984 (=Materiały Archeologiczne, t. 22), s. 45-48.

26 T. Radwańska, Krakowski kościół Najświętszego Salwatora po badaniach archeologicz-
nych w latach osiemdziesiątych, Kraków 1993 (=Materiały Archeologiczne, t. 27) s. 33.
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z nią wąskim przejściem lub też otwierało się szeroką arkadą tworząc z empo-
rą wspólną przestrzeń. Biorąc pod uwagę datowanie kościoła kaliskiego, wy-
soce prawdopodobne byłoby rozwiązanie trzecie, zwłaszcza przy założeniu,
że empora należy do pierwotnej koncepcji przestrzennej. Jednakże zbyt dużo
przesłanek wskazuje na to, że została ona wstawiona w istniejące już wnę-
trze. Należy przy tym podkreślić, że fundament S, będący najpewniej podsta-
wą schodów wiodących bezpośrednio z nawy na emporę jest rozwiązaniem
szczególnym, rzadko występującym na przykład w czeskich kościołach em-
porowych z wieżą zachodnią. W datowanym na 1. połowę XII w. kościele
św. Gawła w Zbraslaviu empora nie komunikowała się z wieżą, a wejście na
nią prowadziło z zewnątrz, przez portal w murze północnym (ryc. 9a). W in-
nych przykładach czeskich wejście na emporę zapewniają najczęściej schodki
w grubości muru umieszczane zazwyczaj w wieży. Tak więc sposób połącze-
nia empory z nawą w kościele kaliskim - podobnie jak i w głogowskim - był-
by odmienny od stosowanego u naszych południowych sąsiadów. Równocze-
śnie może on wskazywać na brak komunikacji empory z piętrem wieży lub
funkcjonowanie tylko wąskiego przejścia pomiędzy nimi.

Elementem ważnym zarówno kompozycyjnie, jak i ideowo jest empo-
ra zachodnia w formie balkonu wysuniętego w głąb nawy. W architekturze
na ziemiach polskich rozwiązanie tego rodzaju pojawiło się już w 1. poło-
wie wieku XI w budowlach centralnych, by dopiero na przełomie wieków XI
i XII stać się częścią podłużnych kościołów jednonawowych. Rotundy takie
jak: kościół B na Wawelu, rotunda zamkowa w Przemyślu, rotunda pod Basz-
tą Sandomierską na Wawelu, rotundy w Płocku i Cieszynie oraz tetrakon-
chos w Zawichoście dowodzą zakorzenienia się empor balkonowych przede
wszystkim w architekturze Małopolski. W skromnych salowych kościółkach
z przełomu XI i XII wieku empora wsparta na jednej lub dwóch podporach
występuje w Siewierzu i Krobi, następnie w 1. połowie tego stulecia w Kijach
i Rudzie. Oprócz tych czterech rozpoznanych przykładów balkonowe empory
zachodnie stanowią integralny składnik formy w grupie małopolskich kościo-
łów, o których była już wyżej mowa: w Inowłodzu, Jędrzejowie, Prandocinie
i Żarnowie. Na drugą połowę XII w., a więc podobnie jak kaliski, datowany
jest jednonawowy kościół z emporą w Kościelcu Kolskim, dwunastowieczną
metryką legitymuje się również empora kolegiaty w Głogowie.

Bez wątpienia wybudowanie empory zachodniej w nawie kolegiaty ka-
liskiej mieściło się w ogólnej tendencji do wyposażania wnętrz sakralnych
w trybunę, obecnej w romańskiej architekturze na ziemiach polskich w XII
stuleciu. Trzeba jednak zadać sobie pytanie: pod wpływem jakiego wzoru
wybudowano emporę w kolegiacie św. Pawła? Wydaje się wątpliwe, by im-
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puls taki stanowiły podobne rozwiązania w budowlach centralnych, czy też
czterech wspomnianych już niewielkich, bezwieżowych kościółkach podłuż-
nych. Nie ma też podstaw do przypuszczeń, by istniała genetyczna zależność
pomiędzy kościołem Mieszka III a wymienioną wyżej małopolską grupą bu-
dowli z wieżą zachodnią i emporą. Można sądzić, że mamy w przypadku
Kalisza (i zapewne Głogowa) do czynienia albo z importem formy z terenu
Czech lub Cesarstwa, albo z zespoleniem tego importu z regionalną tradycją
budowli sakralnych z zachodnią wieżą na osi.

W przypadku pierwszym wg tabeli zestawionej przez A. Tomaszewskiego
zachodnia część kościoła w Kaliszu mieściłaby się w typie 2, w wariantach od
b do g, w zależności od przyjętej rekonstrukcji27. Czeskie przykłady jednona-
wowych założeń z wieżą zachodnią i drewnianą emporą w nawie to kościoły
z 1. połowy wieku XII (Zbraslav [ryc. 9a], Neustupov). Natomiast w kamien-
ną emporę wyposażone były kościoły: w Pofići nad Sazawą(ryc. 9b), przede
wszystkim zaś konsekrowany w 1165 roku kościół we wsi Svaty Jakub koło
Kutnej Hory (ryc. lla), wzniesiony z końcem XII w. kościół Najświętszej
Panny Marii w Celakovicach (ryc. 10a), czy wreszcie powstały przed 1227 r.
kościół św. Jakuba we Vroutku (ryc. 1 lb). Warto podkreślić, że artykulacja
zewnętrznej elewacji zwłaszcza apsydy w kościele pod Kutną Horą (cokół
z półkolumienkami połączonymi arkadami i fryz arkadkowy) przypomina tę
rekonstruowaną w Kaliszu na podstawie zachowanych elementów kamieniar-
ki. Przy wielości stosowanych wariantów i rozwiązań niezmiernie trudno roz-
strzygnąć, który z przykładów czeskich czy niemieckich mógł odegrać decy-
dującą rolę, gdyż jak pisał A. Tomaszewski: „Budownictwo kościołów empo-
rowych w Polsce, w Czechach i na Węgrzech historycznych nie polegało na
mechanicznym powielaniu form. Przeciwnie, towarzyszył mu rozwój formal-
ny, prowadzący do coraz to bardziej złożonych empor - a tym samym brył
i sylwet całych budowli.(...). Czerpały one z Zachodu, przetwarzając wzorce
wedle własnego «nieba i zwyczaju», wyciskając tym samym na tworzonej ar-
chitekturze swe indywidualne piętno"28.

To „indywidualne piętno" w przypadku kolegiaty św. Pawła może tkwić
w formie wieży. Zastanawiając się bowiem nad genezą formalną zachodniej
części budowli kaliskiej nie sposób pominąć innych, wcześniejszych przykła-
dów masywów zachodnich w Wielkopolsce, w których dominującym akcen-
tem wertykalnym była masywna wieża na osi.

Wśród rozwiązań trójwieżowych wymienić trzeba przede wszystkim kate-
drę poznańską, której pierwotny (z 2. połowy X w. czy po roku 1000?) masyw

27 Tomaszewski (przyp. 4), s. 332.
28 Tomaszewski (przyp. 4), s. 340-341.
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9. a - Zbraslav, kościół Św. Gawła, b - Pofići nad Sazavą, kościół Św. Piotra
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11. a - Svaty Jakub koło Kutnej Hory, kościół Św. Jakuba, b - Yroutek, kościół św. Jakuba
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zachodni z kwadratową wieżą główną flankowaną dwiema mniejszymi prze-
trwał zapewne aż do 2. ćwierci XII w. Analiza dokumentacji i reliktów wska-
zuje, że zapewne około połowy XII stulecia masyw ten został zredukowany,
w wyniku czego środkowa wieża uzyskała formę prostokąta flankowanego
nadal przez dwie mniejsze i zapewne niższe, kwadratowe wieże schodowe29.

Drugim trójwieżowym masywem wielkopolskim był masyw kościoła św.
Jana Chrzciciela w Gieczu, zapewne z 2. połowy XI wieku. Otwarte pozosta-
je na razie pytanie, czy elementem dominującym w tym układzie była kwa-
dratowa wieża centralna, czy przeciwnie, dwie potężne boczne wieże na pla-
nie koła ujmując niższą część środkową stanowiły tu główny akcent części
zachodniej. Chociaż forma masywu gieckiego jest wyjątkowa - nie tylko na
ziemiach polskich - i znacznie różni się od rozwiązania kaliskiego, to jednak
trzeba podkreślić, iż masyw ten, jak się wydaje, został dobudowany do ko-
ścioła jednonawowego30.

I wreszcie trzeci - masyw kościoła klasztornego w Trzemesznie, który
składał się z wielkiej wieży o szerokości nawy głównej i rzucie leżącego pro-
stokąta oraz towarzyszących jej dwóch, znacznie mniejszych i zapewne niż-
szych, kwadratowych u podstawy wieżyczek schodowych umieszczonych na
przedłużeniu naw bocznych31. Należy przypuszczać, że masyw ten, którego
powstanie umieszcza się obecnie w 1. połowie XII wieku był najprawdopo-
dobniej wzorowany na masywie zachodnim katedry poznańskiej, zanim for-
ma tegoż uległa redukcji.

Masywy jedno wieżowe znamy dziś z kościołów klasztornych benedykty-
nów w Mogilnie i Lubiniu. Wcześniejszy z nich - masyw kościoła opackie-
go w Mogilnie datowany jest na 2. połowę XI wieku i ma formę kwadratowej
wieży, ujętej prostokątnymi aneksami na przedłużeniu naw bocznych, z kryp-
tą o jednym filarze pośrodku najniższej kondygnacji. W tym przypadku wieża
miała szerokość nawy głównej, a istnienie empory wysuniętej w głąb nawy

A. Biedroń, T. Rodzińska-Chorąży. Katedra w Poznaniu - nowe propozycje rekonstrukcji
i datowania koipu.su nawowego oraz masywu zachodniego od końca X do XII wieku, w świetle
weryfikacji ustaleń Krystyny Józefowiczówny, w: Polska na przełomie I i II tysiąclecia (przyp.
5). s. 305-308.

30 T. Kj-ysztofiak, Glos w dyskusji, w: Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształto-
waniu się nowej mapy Europy, Kraków 2000, s. 228-230; T. Rodzińska-Chorąży, Co nam mówi
architektura murowana, w: tamże, s. 377-378; T. Węcławowicz, Karolińsko-ottoński kościół
grodowy w Gieczu p.w. św. Jana Chrzciciela, w: tamże, s. 420-421.

J. Chudziakowa, Kościół opacki w Trzemesznie - próba rekonstrukcji faz rozwojowych.
w: Z badań nad dziejami klasztorów w Polsce, Toruń 1995 (= Archaeologia Historica Polo-
na, t. 2), s. 133-144; Z. Świechowski, Romańskie bazyliki Wielkopolski północno-wschodniej
w świetle najnowszych badań, w: tamże, s. 75-132.
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sugerowane jest na podstawie reliktów dwóch filarów umieszczonych w odle-
głości ok. 3 m od wschodniego lica wieży32.

Zbliżony układ części zachodniej obserwujemy w kościele opackim w Lu-
biniu, jest to jednak rozwiązanie niemal o sto lat późniejsze. Jednonawowy
korpus został od zachodu zamknięty kwadratową wieżą z kryptą w dolnej
kondygnacji - podobnie jak w Mogilnie - i sklepieniem wspartym na czwo-
robocznym, umieszczonym w centrum filarze33. Zbieżność formalna tych
dwóch benedyktyńskich masywów zachodnich zdaje się jednak być pozor-
na, gdy podda się głębszej analizie stosunki wysokościowe, system komuni-
kacji przyziemia z nawą i zagadnienie rozmieszczenia klatek schodowych.
W obu tych przykładach mamy zapewne do czynienia z formami chórów za-
chodnich, nawiązującymi do różnych wzorów architektury nadmozańskiej34.
Z uwagi zarówno na znaczne różnice formalne, a także funkcjonalne wydaje
się, że żaden z tych kościołów nie mógł wpływać na ukonstytuowanie się za-
chodniej części kolegiaty kaliskiej.

Z typologicznego przeglądu wynika, że jeżeli wieża kolegiaty św. Pawła
w Kaliszu wpisywała się w nurt wielkopolskich masywów zachodnich, to rolę
w jej ukształtowaniu mógł odegrać przede wszystkim masyw katedry poznań-
skiej, którego środkowa wieża miała zapewne w okresie fundacji kolegiaty
rzut poziomy stojącego prostokąta.

Wydaje się, że jest możliwe, iż w formie kościoła kaliskiego doszło do ze-
spolenia lokalnej wielkopolskiej tradycji wyposażania ważnych fundacji ksią-
żęcych w masyw zachodni z dominującą wieżą na osi, z rozprzestrzeniającym
się od 1. połowy XII wieku modelem trój członowego kościoła salowego. Mo-
del ten ukształtował się i rozpowszechnił w prowincjonalnej architekturze ro-
mańskiej Niemiec i oddziałał silnie na zróżnicowane typologicznie warianty
występujące w państwach Europy Środkowej.

J. Chudziakowa, Romański kościół benedyktynów w Mogilnie, Warszawa 1984 ^Biblio-
teka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Studia i Materiały, t. 1), K. Żurowska, Kościół opac-
twa benedyktynów w Mogilnie po badaniach z lat siedemdziesiątych, w: Studia z historii i histo-
rii sztuki, Warszawa-Kraków 1988 (=„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace
Historyczne", z. 89), s. 27-42.

33 M. Żurek, Rekonstrukcja romańskiego kościoła opackiego w Lubiniu w kolejnych fazach
budowy i przebudowy, w: Opactwo benedyktynów w Lubiniu. Pierwsze wieki istnienia, Poznań
1996, s. 35-57. Rekonstrukcja M. Żurek zakłada, iż wieża zachodnia nie należała do pierwotne-
go założenia i została dobudowana w II fazie, datowanej przez nią na 4 ćwierć XII w. Co wię-
cej, autorka ta przyjmuje, że pomieszczenie z filarem stanowiło przyziemie wieży, a nie kryptę.
W świetle materiału porównawczego trudno zgodzić się z tymi twierdzeniami.

34 A. Bukowska, Forma i funkcja masywów zachodnich kościołów benedyktyńskich w Mo-
gilnie i Lubiniu - analiza w świetle aktualnego stanu badań nad założeniami zachodnimi
(w druku).
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Kolegiata św. Pawła na Zawodzili w Kaliszu jako kościół związany z imie-
niem Mieszka III Starego musi być także postrzegana jako znak swoich cza-
sów. Zarówno charakterystyczna forma wieży, jak i obszerna empora zachod-
nia mogą świadczyć o chęci nawiązania przez fundatora do treści liturgicz-
nych i ideowych zawartych w wielkich fundacjach jego poprzedników. Nie-
wykluczone, że to właśnie te treści, wyrażające aspiracje zjednoczeniowe
i chęć nawiązania do piastowskiego dziedzictwa sprawiły, że typ formalny
kościoła kaliskiego wielokrotnie powtórzył się w romańskiej architekturze na
ziemiach polskich.

The Church of Saint Paul in the District of Zawodzie in Kalisz
as Seen against a Background of Romanesąue Architecture

The relics of the Collegiate Church of St Paul in Kalisz have been known sińce as early
as the beginning of the 20lh century. The first archaeological investigations were carried
out in the 1950s and then in the 1990s. The latter excavations permitted a more accurate
identification of the onginal form of the church. establishment of its architectural transfor-
mations, and its dating to the reign of Mieszko III the Old.

The church is a single-aisled structure with a shallow chancel bay terminated by an
apse on the east side and by a rectangular axial tower in the west facade. In the second
phase of the functioning of the church a gallery was built in inside that was reached by the
stairs situated in the southern part of the nave.

The closest equivalent of the Kalisz church in Polish architecture is the Collegiate
Church of the Blessed Virgin Mary in Głogów, dated to about the mid-12lh century. It has a
tnpartite arrangement of the whole, uniting along one axis a chancel with an apse, a nave.
and a tower as well as a gallery with stairs located similarly as in Kalisz.

The composition of mass that appears in Kalisz is nothing exceptional in the archi-
tecture of the Early and High Middle Ages. It can be found particularly freąuently in the
structures of Bohemia, Moravia, Slovakia, and Hungary, and also in Germany, especially
in its eastern regions. However, an extremely interesting element of the form of the Kalisz
church is its western tower on a plan of a vertical rectangle. Such a plan of a tower in com-
bination with a single-aisled nave is a rare arrangement in the Polish territory and outside
it. It follows from a typological survey that the tower of the Collegiate Church of St Paul
was probably representative of the group of westworks in Great Poland (Wielkopolska),
perhaps owing its form above all to the westwork of Poznań Cathedral, whose central tower
was surely a vertical rectangle in plan in the period of foundation of the collegiate church.
The tower in Kalisz may have been its reduced vanety. It seems likely that the form of the
Kalisz church combined the local Great Poland tradition of providing important royal and
ducal foundations with westwork with a dominant axial tower and the model of a tnpartite
single-aisled church, spreading from the middle of the 12lh century. This model was estab-
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lished and became widespread in provincial German Romanesąue architecture and had a
strong impact on varied forms of structures in Central European countries.

As a church associated with Mieszko III the Old, the Collegiate Church of St Paul
in the district of Zawodzie in Kalisz must also be regarded as a sign of the times. Both
the characteristic form of the tower and the western gallery may testify to the founder's
intention to refer to the ideological content and functional-liturgical solutions present in
the great foundations of his predecessors. It is not unlikely that it was due to this content,
expressing unifying aspirations and the intention to refer to the Piast heritage, that the
formal type of the Kalisz church was repeated time and again in Romanesąue architecture
in the Polish lands.
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