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ŚLĄSKA GENEZA GOTYCKIEJ KATEDRY GNIEŹNIEŃSKIEJ*

Częściowe zniszczenie katedry gnieźnieńskiej w 1945 r. oraz powzięta w rezultacie decyzja o jej 
daleko idącej regotyzacji, niebudząca zresztą większych kontrowersji, przywróciły w znacznym stopniu 
dawne formy jednej z najważniejszych czternastowiecznych budowli w historycznym Królestwie Polskim. 
Metropolitalna godność świątyni, jej związek z kultem pierwszego patrona Polski, a także prestiżowy 
kształt trójnawowej bazyliki z pełnym obejściem wokół siedmiobocznego zamknięcia chóru i wieńcem 
kaplic (il. 1), w sposób zrozumiały wpływały na ożywione zainteresowanie badaczy – historyków sztuki, 
archeologów i architektów. Jest to jedna z niewielu polskich katedr, która doczekała się w pełni mono-
graficznego opracowania. Monumentalne (choć dziś znacznie zdezaktualizowane) dzieło pod redakcją 
Aleksandry Świechowskiej ukazało się już w 1970 r.1

Zupełnie wyjątkowa możliwość analizowania „odkrytej” na nowo budowli postawiła przed znawca-
mi zadanie zaskakująco trudne. Okazało się bowiem, że gotycki tum w Gnieźnie, mimo typologicznych 
związków z modelem francuskiej katedry królewskiej, jest kreacją niezwykle indywidualną w charakterze, 
i to zarówno ze względu na sam typ przestrzenny, jak i szczegóły ukształtowania oraz dekoracji. Sprawę 
dodatkowo skomplikowała pozorna nieprzystawalność stylowa głównych części kościoła. Choć zostały one 
zrealizowane jedna po drugiej bez dłuższych przestojów, reprezentują gruntownie odmienny schemat arty-
kulacji, linearno-służkową w chórze i plastyczno-lizenową w korpusie. Wszystko to spowodowało, że przy 
zasadniczej zgodności badaczy co do rozwarstwienia faz budowlanych i ich chronologii2, dotychczasowe 
poglądy w zakresie genezy stylu katedry oraz proweniencji realizujących ją warsztatów były zróżnicowane 
i nie zawsze przekonujące. Niniejszy artykuł, choć z natury rzeczy nie może przynieść wyczerpujących 
odpowiedzi na wszystkie przedstawione wyżej pytania badawcze, ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi 
na znaczenie wzorów architektury śląskiej w projekcie architektonicznym oraz w cechach warsztatowych 
gotyckiej świątyni gnieźnieńskiej.

* Powstanie tego artykułu było znacznie ułatwione dzięki kierowanemu przeze mnie grantowi badawczemu Narodowego Cen-
trum Nauki pt. „Gotyk śląski w okresie rozkwitu. Miejska architektura sakralna 1300–1450” (DEC-2013/09/D/HS2/00545).

1 Katedra gnieźnieńska, red. A. Świechowska, Poznań–Warszawa–Lublin 1970.
2 Zob. przede wszystkim: M. K u t z n e r, Architektura, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. 1, Do roku 1793, red. J. Topolski, Poznań 

1969, s. 379; J. Z a c h w a t o w i c z, Historia budowy katedry gotyckiej, [w:] Dzieje Wielkopolski..., s. 37–44; M. K u t z n e r, Wielkopolska, 
Kujawy, Ziemie Łęczycka i Sieradzko-Wieluńska, [w:] Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995 
«Dzieje sztuki polskiej», t. 2, cz. 1., s. 159; M. M a c h o w s k i, A. W ł o d a r e k, Gniezno. Archidiec. gnieźnieńska; woj. poznańskie. 
Kościół katedralny p.w. Wniebowzięcia Panny Marii i św. Wojciecha, [w:] Architektura gotycka…, cz. 2, Katalog zabytków, red. A Wło-
darek, s. 83–85; S. S k i b i ń s k i, Polskie katedry gotyckie, Poznań 1996, s. 101–102, 127–128; J. K o w a l s k i, Gotyk wielkopolski. 
Architektura sakralna XIII–XVI wieku, Poznań 2010, s. 62–64; A. G r z y b k o w s k i, Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 
2013, s. 145–149.
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STAN BADAŃ

W dotychczasowych rozważaniach nad kształtem architektonicznym katedry dominował pogląd, że 
jej bardziej powściągliwa w formie i dekoracji część chórowa wyrasta z tradycji środkowoeuropejskiego 
budownictwa zakonnego, przede wszystkim cysterskiego i mendykanckiego, natomiast plastyczniejsze 
i zdobniejsze wnętrze korpusu zostało ukształtowane pod wpływem wzorów ceglanej architektury połu-
dniowych pobrzeży Bałtyku. Jednym z głównych argumentów była tu obserwacja, że we wschodniej 
partii kościoła obficie zastosowano cios piaskowcowy, podczas gdy w części nawowej dominuje cegła 
zestawiona z dekoracjami ze sztucznego kamienia, popularnego w Prusach i na obszarze nadbałtyckim. 
Tezę tę przedstawili niemal równocześnie Marian Kutzner3 oraz Jan Zachwatowicz4. Na stanie badań 
w dużym stopniu zaważyły też ustalenia Zygmunta Świechowskiego. Wykazywał on, że architektura całej 
katedry, mimo diametralnej różnicy między chórem a korpusem, jest monumentalną w skali interpretacją 
wzorów środkowoeuropejskiego budownictwa cystersów i zakonów żebrzących, a jej twórca znał doskonale 
świątynie położone w trójkącie między Wiedniem, Pragą i Jeziorem Bodeńskim. Te poniekąd sprzeczne 
supozycje zostały szybko przyjęte w opiniotwórczych tekstach syntetycznych, choćby Piotra Skubiszew-
skiego5 i Adama Miłobędzkiego6. 

Najtrafniejsze jak dotąd rozważania o gotyckiej katedrze w Gnieźnie przedstawił Szczęsny Skibiński. 
W przekonujący sposób sprecyzował on strukturalne i stylowe różnice między kapłańską a laicką częścią 
budowli, wyjaśnił przyczyny zastosowania różnych materiałów budowlanych oraz określił typologiczne 
i hierarchiczno-znaczeniowe relacje świątyni względem innych katedr gotyckich w Polsce7. Zwracał uwagę, 
podążając tropem obserwacji Zachwatowicza, że forma kamiennych filarów tęczowych zapowiada schemat 
artykulacji korpusu. Celowe zróżnicowanie stylu obu partii katedry Skibiński uzasadniał domniemaną wolą 
jej zleceniodawcy, arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego. Wedle badacza kluczowy jest tu kościół 
Franciszkanów w Bolonii, znany hierarsze z odbytych tam studiów; właśnie tę świątynię mógł on wskazać 
swemu środkowoeuropejskiemu architektowi jako odnośny wzór8. Ta ostatnia teza, choć dość karkołomna, 
została z pewnymi zastrzeżeniami przyjęta w literaturze, choćby przez Jacka Kowalskiego, który próbował 

 3 K u t z n e r, Architektura…, s. 379–383.
 4 J. Z a c h w a t o w i c z, Architektura katedry gotyckiej, [w:] Katedra gnieźnieńska…, s. 45–59.
 5 P. S k u b i s z e w s k i, Die Kunst in den Ländern der polnischen Krone während der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, [w:] 

Die Parler und der schöne Stil 1350–1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern. Resultatband zur Austellung des Schnütgen-
Museums in der Kunsthalle Köln, hrsg. A. Legner, Köln 1980, s. 100–101.

 6 A. M i ł o b ę d z k i, Zarys dziejów architektury w Polsce, wyd. 6, Warszawa 1989, s. 67–69.
 7 S k i b i ń s k i, Polskie katedry…, s. 101–130.
 8 Ibidem, s. 128–130; i d e m, Dwa modi architektoniczne w gotyckiej katedrze gnieźnieńskiej, „Teka Komisji Historii Sztuki”, 

10, 2005, s. 71–76.

Il. 1. Gniezno, katedra. Rzut rekonstrukcyjny z pominięciem kaplic. Wg J. Zachwatowicza rys. J. Adamski
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pogodzić ją z dawniejszymi poglądami Świechowskiego9. Mimo zgłaszanych wątpliwości italianizujący 
charakter artykulacji korpusu podkreślał ostatnio również Andrzej Grzybkowski10.

Na marginesie tych wszystkich rozważań niektórzy badacze zauważali jakby mimochodem, że wybrane 
rysy architektury katedry, w tym znaczne powierzchnie gładkiej ściany w chórze, ośmioboczne filary nawy 
głównej oraz jej lizenowe podziały mają ogólne analogie w czternastowiecznych bazylikach na Śląsku, choć 
raczej nie były one w tym przypadku decydujące. Pisali o tym Zachwatowicz11 i Skibiński12, a w swych 
starszych publikacjach również Kutzner13. Choć badacze ci nie poszli dalej tym tropem, wydaje się, że 
jest on trafny i może przynieść doprecyzowanie stylowych i warsztatowych filiacji katedry. Trzeba jednak 
zastrzec, że kwestiami rozłącznymi są pochodzenie (czy też wykształcenie) budowniczych świątyni, które 
ujawnia się przede wszystkim w detalach architektonicznych, oraz ogólny program przestrzenno-funkcjo-
nalny katedry i zawarty w nim przekaz ikonograficzny i symboliczny. Ten ostatni bowiem kształtowany 
był wyłącznie przez inwestorów, w tym przypadku arcybiskupa i kapitułę metropolitalną, którzy narzucali 
architektowi sprecyzowane zadanie budowlane do wykonania, warunkowane czynnikami funkcjonalnymi 
i kościelno-politycznymi. To zaś realizowane było przez podległy mistrzowi zespół wykonawców, który 
opierał się na znanych mu środkach formalnych i rozwiązaniach konstrukcyjnych. Poniższe rozważania 
dotyczyć będą przede wszystkim właśnie tych ostatnich aspektów.

HISTORIA BUDOWY KATEDRY

Budowa gotyckiej katedry w Gnieźnie zainicjowana została przez arcybiskupa Jarosława zapewne 
w 1342 r., tuż po jego wyborze na stolec arcypasterski14. Obejmował tę godność już jako człowiek niemło-
dy, liczył bowiem lat 66. Nie mógł zatem zwlekać z rozpoczęciem tak trudnego i pracochłonnego dzieła, 
choć – jak się miało okazać – los umożliwił mu dalekie zaawansowanie prac. Urząd swój pełnił bowiem 
aż do 1374 r., zmarł zaś dwa lata później w wieku około lat stu. Już 27 marca 1343 r. papież Klemens VI 
wystawił w Awinionie bullę z odpustami za wsparcie budowy, którą arcybiskup Jarosław reedificari cepit 
sollempniter novis muris et opere sumptuoso15. Wyznacza to zatem terminus ante quem dla początku budowy. 
Z 26 marca 1350 r. pochodzi pierwsza informacja o erygowaniu przez Skotnickiego ołtarza w katedrze, być 
może w częściowo gotowym już obejściu, choć jego lokalizacja nie wynika z treści dokumentu16. 

W 1357 r. chór musiał być wciąż w budowie, gdyż w ogłoszonych 8 stycznia tego roku postanowie-
niach synodu metropolii gnieźnieńskiej w Kaliszu zawarto zapis o przeznaczeniu połowy pierwszorocznych 
dochodów z wakujących dóbr kapituły katedralnej na potrzeby fabricae ecclesie, tak długo, donec cho-
rus ecclesie in muris plenarie sit perfectus17. Użyte sformułowane o pełnym ukończeniu murów zdaje się 
sugerować, że trwały wówczas prace przy górnych partiach ścian nawy głównej. Z 1359 r. znane są też 
wzmianki o środkach na budowę katedry, przekazanych przez opata i konwent klasztoru cystersów w Bysze-
wie. W dokumencie arcybiskupa z 28 sierpnia tego roku mowa jest o 60 grzywnach groszy, asygnowanych 
przez opata Jana fabryce kościoła gnieźnieńskiego, któremu ze względu na starość groziła ruina (ecclesia 
nostra Gneznensis vetustate consumpta ruinam minaretur)18. Skoro od 17 lat wznoszono już nowy chór, 
posadowiony w większości poza zarysem katedry romańskiej, to dokument ten wydaje się potwierdzać, że 
w tym czasie poważnie planowano już całkowitą rozbiórkę starej świątyni i rozpoczęcie budowy nowego 

 9 K o w a l s k i, op. cit., s. 68–74.
10 G r z y b k o w s k i, op. cit., s. 146–148.
11 Z a c h w a t o w i c z, Architektura katedry…, s. 51, 57.
12 S. S k i b i ń s k i, Architektura gotycka w Wielkopolsce – między Śląskiem a Pomorzem (od XIII do początków XV wieku), 

„Rocznik Leszczyński”, 9, 1989, s. 190; i d e m, Polskie katedry…, s. 129–130.
13 K u t z n e r, Architektura…, s. 382–383.
14 Poza ramy niniejszego artykułu wykracza podjęcie kwestii ewentualnego rozpoczęcia prac przy chórze katedry jeszcze za 

czasów Przemysła II (zm. 1296), którą na podstawie badań archeologicznych przedstawił Tomasz Janiak. Nie ulega bowiem wątpliwości, 
że mury naziemne gotyckiego kościoła realizowane były najwcześniej dopiero od 1342 r., a sam układ przestrzenny budowli, określony 
w rzucie, nie wchodzi w zakres niniejszych rozważań. Zob. T. J a n i a k, Początek gotyckiej przebudowy prezbiterium katedry w Gnieźnie 
w świetle danych archeologicznych, „Architektura. Czasopismo Techniczne”, 108, 2011, z. 23, s. 381–403.

15 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 2, Poznań 1878, nr 1212, s. 544.
16 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 3, Poznań 1879, nr 1293, s. 1–2.
17 Ibidem, nr 1349, s. 63–64.
18 Ibidem, nr 1406, s. 135. O zapisie opata byszewskiego mówią też dokumenty: nr 1408, s. 137; nr 1445, s. 174.
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korpusu. Z lat 1358, 1359, 1360 i 1363 pochodzą z kolei informacje o kaplicach funkcjonujących przy 
chórze, a fundowanych między innymi przez króla Kazimierza Wielkiego i arcybiskupa Jarosława19. Nasu-
wa się więc wniosek, że wznoszenie korpusu zainicjowano już na przełomie lat 50. i 60. XIV w.20 O jego 
ukończeniu (w zasadniczym zrębie) źródła mówią jedynie pośrednio. O następcy Bogorii Skotnickiego, Janie 
II Suchywilku, Janko z Czarnkowa zapisał, że ten: ecclesiam Gneznensem cooperuit et testudinavit corpus 
ipsius ecclesiae et extremitatem unam, et nonaginta sexagenas ad perficiendum tecturam et testudinem, quas 
imperfecte relinquerat, ecclesiae predicate dimisit21. Poświadcza to, że przed śmiercią arcybiskupa w 1382 r. 
trwały już zaawansowane prace przy zadaszeniu i przesklepianiu korpusu, czego jednak nie udało się za 
jego życia ukończyć. Stało też zapewne przesklepione przyziemie wieży północnej, z którą można chyba 
utożsamić wzmiankowaną extremitas una22. Stosunkowo nieduża suma 90 kop groszy, zapisana fabryce 
przez skądinąd negatywnie ocenianego przez współczesnych Suchywilka, może świadczyć o niewielkim 
już zakresie prac, pozostałych do ukończenia korpusu. Dzieło to zapewne przypadło w udziale zmarłemu 
w 1388 r. arcybiskupowi Bodzancie23, który gwarantował wciąż niewielkie zapisy pro structura ecclesie24. 
W kolejnym stuleciu pojawiają się informacje już tylko o pracach przy wieży północnej oraz o drobnych 
robotach budowlanych i naprawczych, głównie przy kaplicach, kruchtach i innych aneksach25.

KWESTIA REGOTYZACJI PO 1945 ROKU

Przed przystąpieniem do właściwej analizy architektury katedry należy poruszyć kwestię jej powojennej 
regotyzacji. W wyniku pożaru w 1945 r., spowodowanego sowieckim pociskiem artyleryjskim, zniszczone 
zostały wszystkie dachy kościoła i sklepienie przęsła międzywieżowego. Decyzja o przywróceniu form 
gotyckich, podjęta przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczała usunięcie artykulacji pilastrowej 
z XVIII w., pod którą skrywały się jednak stosunkowo dobrze zachowane elementy średniowieczne. Jak 
wynika z informacji opublikowanych przez Aleksandra Holasa, kierującego badaniami architektoniczny-
mi kościoła, odsłonięte spod ceglanej obudowy kamienne filary i arkady chóru nie wykazały żadnych 
zniszczeń. Odkryto relikty służek i nasady żeber, a także odciski pierwotnego sklepienia nawy głównej, 
które zostało na tej podstawie zrekonstruowane. W oryginalnej postaci zachowały się sklepienia ambitu 
i naw bocznych korpusu. W nawie głównej pod nowożytną okładziną w zadowalającej formie przetrwał 
południowy ciąg arkad międzynawowych z reliktami lizen, na podstawie którego zrekonstruowano gorzej 
zachowane arkady północne. Portale w kruchtach korpusu, choć w wielu miejscach obtłuczone, przetrwały 
pod obudową w całości26. Rekonstrukcji poddane zostały również maswerki, odtworzone na podstawie 
reliktów zachowanych na poddaszach, luźnych elementów lapidaryjnych oraz ikonografii (zwłaszcza cenny 
okazał się tu rysunek inwentaryzacyjny katedry z 1760)27. Stosunkowo dobry stopień zachowania wszyst-
kich reliktów pierwotnej artykulacji oraz niebudząca wątpliwości poprawność jej powojennej rekonstrukcji 
pozwalają na pewną analizę architektury gotyckiej katedry gnieźnieńskiej28. 

19 Ibidem, nr 1387, s. 114–115; nr 1388, s. 115–116; nr 1405, s. 134; nr 1429, s. 160; nr 1499, s. 227.
20 Podobnego zdania byli również: S k i b i ń s k i, Polskie katedry…, s. 128; K o w a l s k i, op. cit., s. 63; G r z y b k o w s k i, 

op. cit., s. 148. Początek budowy korpusu około 1370 r. zakładali z kolei: Z a c h w a t o w i c z, Historia budowy…, s. 41, 52; K u t z n e r, 
Architektura…, s. 379; M a c h o w s k i, W ł o d a r e k, Gniezno. Kościół katedralny…, s. 83–84.

21 Cyt. za Joannis de Czarnkow Chronicon Polonorum, [w:] Monumenta Poloniae Historica. Pomiki Dziejowe Polski, t. 2, wyd. 
A. Bielowski, Lwów 1872, s. 715.

22 Tego samego zdania był: Z a c h w a t o w i c z, Historia budowy…, s. 41. Z kolei Jacek Kowalski sformułowanie to przełożył 
jako „jedno skrzydło”, co w tym kontekście oznaczałoby nawę boczną. Por. K o w a l s k i, op. cit., s. 63. Nie jest to wykluczone, choć 
słowo extremitas oznacza dosłownie „najdalszy kraniec”, „granicę”, co chyba lepiej pasuje do stojącej tuż przy zachodniej skarpie 
wzgórza wieży północnej, która jako jedyna została ukończona w okresie średniowiecza.

23 W cytowanej wyżej literaturze data śmierci Bodzanty podawana jest za Długoszem i drugim Katalogiem Arcybiskupów jako 
1389 r. O prawidłowej dacie śmierci zob. J. K o r y t k o w s k i, Arcybiskupi gnieźnieńscy. Prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 
aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim, t. 1, Poznań 1888, s. 714–715.

24 Kodeks dyplomatyczny…, t. 3, nr 1814, s. 539.
25 Z a c h w a t o w i c z, Historia budowy…, s. 42–44.
26 Por. rysunki inwentaryzacyjne odsłoniętych portali w: Katedra gnieźnieńska…, tabl. XXXIII, XXXV.
27 A. H o l a s, Prace przy odbudowie i regotyzacji Katedry Gnieźnieńskiej w latach 1942–1965, [w:] Katedra gnieźnieńska…, 

s. 172–183.
28 Biorąc pod uwagę przytoczone w stanie badań powojenne opinie o architekturze katedry, można mieć pewność, że rekon-

struktorzy kościoła nie brali pod uwagę śląskiej genezy wielu rozwiązań szczegółowych. Dlatego też nie zachodzi obawa, że w trakcie 
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ŚLĄSKA GENEZA FORM KATEDRY

Zagadnienie śląskiego pochodzenia gnieźnieńskiego warsztatu katedralnego wymaga rozpatrzenia kilku 
podstawowych kwestii. Po pierwsze jest to samo ukształtowanie poszczególnych elementów kościoła 
oraz jego system konstrukcyjny, dla których można znaleźć bliskie analogie w architekturze na Śląsku. 
Po drugie – zastosowanie w chórze i korpusie odmiennych materiałów budowlanych oraz wiążąca się 
z nimi specyfika warsztatowa. Wreszcie, potencjalne przyczyny sięgnięcia po budowniczych właśnie zza 
południowej granicy Wielkopolski.

System konstrukcyjny katedry gnieźnieńskiej polega na umieszczeniu pod dachami naw bocznych 
i obejścia ceglanych łuków oporowych, które niosą nad sobą szkarpy kondygnacji okiennej nawy głównej. 
Swój szczytowy punkt łuki te osiągają bezpośrednio pod przyporą, przed stykiem ze ścianą, po czym 
przechodzą w krótkie ramię o przeciwstawnym kierunku, wnikające w cieńszy półfilarek przyścienny, 
wyrastający z pach arkad międzynawowych (il. 2). Jan Zachwatowicz jako pierwszy stwierdził, że kon-
strukcja ta ma najbliższe analogie w cysterskich świątyniach Pomorza – w Pelplinie, Koronowie i Oli-
wie. Jest ona przy tym wyraźnie odmienna od prostszego systemu filarowo-przyporowego, stosowanego 
w bazylikach krakowskich29. Pogląd ten przyjęli wszyscy późniejsi badacze30. Trzeba jednak zauważyć, 
że we wzmiankowanych budowlach pomorskich łuki te mają w pełni ćwierćkolisty lub odcinkowy prze-
bieg. Nie zwrócono natomiast uwagi na fakt, że zarówno zewnętrzne, a najczęściej poddachowe łuki 
oporowe stanowią podstawowy system konstrukcyjny, wykorzystywany w czternasto- i piętnastowiecznych 
bazylikach na Śląsku. Co istotne, w wielu z nich, zwłaszcza w monumentalnych farach św. Elżbiety we 
Wrocławiu (w obecnej postaci w budowie od około 1319) oraz św. Mikołaja w Brzegu (od około 1370) 
występuje identyczny jak w Gnieźnie, a zasadniczo rzadko spotykany motyw odwrócenia biegu łuku tuż 
przed stykiem ze ścianą31. Tak samo ukształtowane łuki oporowe podpierają południową ścianę chóru 

odbudowy mogli się oni wzorować na architekturze śląskiej, co tym bardziej uprawdopodabnia przedstawioną w niniejszym artykule 
argumentację.

29 J. Z a c h w a t o w i c z, Katedra gnieźnieńska. Gotycki system konstrukcyjny, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, 3, 1934/1935, 
s. 180–195; i d e m, Architektura katedry…, s. 46–47.

30 K u t z n e r, Architektura…, s. 381; G r z y b k o w s k i, op. cit., s. 146.
31 Por. Architektura gotycka…, Katalog…, il. 38, 488.

Il. 2. Gniezno, katedra. Przekrój pionowy przez chór. Wg J. Zachwatowicza rys. J. Adamski
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kościoła Dominikanów we Wrocławiu (1300–1330)32 oraz północne i południowe aneksy przyprezbite-
rialne kolegiaty w Głogowie (2. połowa XIV w.)33. Było to więc rozwiązanie powszechnie stosowane na 
Śląsku przez całe XIV stulecie.

CHÓR KATEDRY

W ukształtowaniu arkad międzynawowych w chórze katedry zwraca uwagę ich surowy, zdecydowa-
nie antyklasyczny charakter (il. 3). Są one podparte masywnymi filarami prostokątnymi, o narożnikach 
ujętych niewielkimi wklęskami, które przechodzą bezpośrednio w podłucza archiwolt (il. 4, 5). Jedynie 
w zamknięciu chóru załamania filarów podkreślono cieniutkimi laskami służek. Od strony obejścia filary te 
są nieco bardziej rozczłonkowane, przez dodanie do nich prostokątnego występu z półośmioboczną służką 
na osi. Uderzające jest też wyeksponowanie znacznej płaszczyzny gładkiego, napiętego niczym membrana 
muru, zawartego między gzymsem międzykondygnacyjnym a opartymi na nim wielodzielnymi służkami. 
Badacze podkreślali przedgotyckie i klasztorne tradycje takiego rozwiązania34. Marian Kutzner zauważył 
jednak, że upodobanie do płaszczyznowego traktowania ścian nawy głównej oraz komponowania arkad 
niczym przez „wycięcie” otworów w litym murze jest cechą architektury śląskiej35. 

Faktycznie, tego rodzaju redukcyjna tendencja zamanifestowana została w korpusie nawowym katedry 
wrocławskiej, budowanym być może od przełomu 1. i 2. dekady XIV w. po połowę stulecia36. W partii 
podwieżowej oraz w obu skrajnych przęsłach korpusu pojawiły się tam po raz pierwszy na Śląsku bezim-

32 R. K a c z m a r e k, Rzeźba architektoniczna XIV wieku we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 140 (tam starsza literatura).
33 H. K o z a c z e w s k a-Go l a s z, H. G o l a s z-Sz o ł o m i c k a, Halowe kościoły z XIV wieku na Śląsku, Wrocław 2013, s. 103–114.
34 Ś w i e c h o w s k i, Gotycka katedra…, s. 67; S k i b i ń s k i, Polskie katedry…, s. 115; G r z y b k o w s k i, op. cit., s. 146.
35 K u t z n e r, Architektura…, s. 382.
36 Jak dotychczas najlepsza analiza budowli w: Skibiński, Polskie katedry…, s. 75–90. Zob. też J. A d a m s k i, Uwagi o chro-

nologii budowy czternastowiecznego korpusu katedry wrocławskiej, mps w posiadaniu autora, przygotowany do druku.

Il. 3. Gniezno, katedra. Południowa elewacja chóru i korpusu. Fot. J. Adamski
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postowe arkady, w których drobne, negatywowe profilowania kontynuowane są jednorodnie aż po klucze 
archiwolt (il. 6). W pozostałych przęsłach nawy głównej wrocławskiego tumu odznaczają się z kolei 
podobne do gnieźnieńskich prostokątne filary międzynawowe o wklęsłych narożnikach (napotykające jednak 
na podłucza odmiennie od nich profilowane). Również kondygnacja okienna uderza wielką surowością 
gładkiego lica muru, przerwanego tylko wnękami mieszczącymi okna. 

Zapewne częściowo pod wpływem katedry, a równocześnie w wyniku oddziaływania wzorów archi-
tektury górnoreńskiej, ukształtowane zostało wnętrze korpusu wrocławskiej fary św. Elżbiety (około 1319 
– połowa XIV w.; il. 7)37. Ta zaś odegrała kluczową rolę w wykształceniu się regionalnego modelu budowli 
bazylikowej, z negatywowo oprofilowanymi arkadami i wielkimi płaszczyznami gładkiego muru, dzie-
lonego jedynie wąskimi akcentami służek lub lizen. Choć chór katedry w Gnieźnie nie powiela modelu 
korpusu katedry wrocławskiej ani schematu bazyliki śląskiej, dzieli z nimi bardzo zbliżoną orientację 
stylową i wskazane wyżej rozwiązania kompozycyjne.

Śląskie cechy jednak się na tym nie kończą, a do ogólnikowych obserwacji Kutznera można dodać 
szereg dalszych. O półośmiobocznych służkach w obejściu katedry (il. 4, 5, 8) Świechowski pisał, że ich 
postromańską formę daje się wyjaśnić wyłącznie wpływem architektury klasztornej w Austrii, południo-
wych Niemczech i Czechach38. Jak można przypuścić, Kutzner wywodził je konkretnie z nieukończonej 
nawy kościoła Benedyktynów w Sazawie, bo takie chyba możliwe jest uzasadnienie jego lapidarnego 
stwierdzenia, że mistrz chóru katedralnego był wcześniej członkiem warsztatu sazawskiego39. Sięganie 

37 Zob. zwłaszcza M. K u t z n e r, Kościół św. Elżbiety we Wrocławiu na tle śląskiej szkoły architektonicznej XIV w., [w:] Z dziejów 
wielkomiejskiej fary. Wrocławski kościół św. Elżbiety w świetle historii i zabytków sztuki, red. M. Zlat, Wrocław 1996, s. 25–41. Pole-
mika z tezami Kutznera w: J. A d a m s k i, Między Strasburgiem a Wrocławiem. O genezie artykulacji elewacji wewnętrznych śląskich 
bazylik XIV wieku, [w:] Procesy przemian w sztuce średniowiecznej. Przełom – regres – innowacja – tradycja. Studia z historii sztuki, 
red. R. Eysymontt, R. Kaczmarek, Warszawa 2014, s. 117–130.

38 Ś w i e c h o w s k i, Gotycka katedra…, s. 67.
39 K u t z n e r, Wielkopolska…, s. 160.

Il. 4. Gniezno, katedra. Filar międzynawowy w chórze  
od strony południowego ramienia obejścia.  

Fot. J. Adamski

Il. 5. Gniezno, katedra. Rzut i pomiar filara  
międzynawowego w chórze.  
Rys. wg J. Zachwatowicza
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do tak dalekich wzorów nie jest jednak w tym wypadku konieczne. Od razu zauważalna jest bowiem 
zależność gnieźnieńskich służek od identycznych członów w korpusie fary św. Elżbiety we Wrocławiu 
(il. 9). Taki sam jest przede wszystkim bezkapitelowy sposób wyprowadzenia dwuwklęskowych żeber 
z półośmiobocznego trzonu, który powyżej punktu osadzenia członów sklepiennych lekko zwęża się do 
formy ostrosłupa. Jest to podobieństwo zbyt daleko idące, by mówić o przypadkowej zbieżności form 
między Wrocławiem a Gnieznem. 

Dwustrefowe cokoły filarów chóru gnieźnieńskiego, zwieńczone spłaszczonym profilem attyckim (il. 5, 
10), mają z kolei analogię w dwustopniowych cokolikach na ścianach obwodowych korpusu katedry we 
Wrocławiu oraz przede wszystkim w cokołach filarów nawy głównej kościoła św. Elżbiety40 (il. 11). Te 
ostatnie, choć oczywiście dostosowane są do podpór o innym rzucie, wyróżniają się uproszczeniem kształtu 
dolnej strefy w stosunku do stopnia górnego, co antycypuje podobne, choć znacznie mniej rozczłonko-
wane rozwiązanie w Gnieźnie. Indywidualnymi pomysłami mistrza katedry, zresztą jednymi z wielu, są 
natomiast wielokrotne spiętrzenie półośmiobocznych cokołów służek na murach obwodowych obejścia 
oraz trójkątne przejścia od prostokątnego narożnika dolnej części cokołu do wklęski żłobiącej trzony 
filarów międzynawowych41.

Profilowanie ukośnych ścianek arkady tęczowej w Gnieźnie, składające się z dwóch wklęsek rozdzie-
lonych uskokiem, znów każe myśleć o wrocławskiej farze. W dokładnie taki sam sposób oprofilowane 
są w niej arkady międzynawowe, zarówno w korpusie, jak i chórze (il. 7, 9). Taka właśnie sekwencja 
profilowań filarów i archiwolt weszła na stałe do repertuaru architektury kościelnej na Śląsku, zarówno 

40 W obu budowlach wtórne podniesienie poziomu posadzek spowodowało nieproporcjonalne skrócenie dolnej części cokołów.
41 Do innych niestandardowych rozwiązań architektonicznych w chórze należą ślepe arkadki wpisane w pachy arkad, interpretowane 

zwykle jako aluzja do katedralnego tryforium (z poglądem tym polemizuje ostatnio G r z y b k o w s k i, op. cit., s. 146), czy „taflowy” 
fryz maswerkowy powyżej arkad w zamknięciu chóru.

Il. 6. Wrocław, katedra. Zachodni fragment  
południowej elewacji nawy głównej.  

Fot. J. Adamski

7. Wrocław, kościół św. Elżbiety.  
Południowa elewacja nawy głównej.  

Fot. J. Adamski
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w przypadku budowli bazylikowych (np. fary w Legnicy, Grodkowie, Byczynie, Jeleniej Górze, Dzierżo-
niowie), jak i halowych (np. fary w Nysie, Paczkowie, Ścinawie, Wołowie). Opisana kombinacja profili 
nie była przy tym spotykana w architekturze sąsiednich regionów, bowiem zarówno na Pomorzu, w Bran-
denburgii czy w Małopolsce w archiwoltach arkad z reguły pojawiały się uskoki kombinowane z różnego 
rodzaju kształtkami wałkowymi lub gruszkowymi.

Jak wielokrotnie podkreślał Szczęsny Skibiński, złożony kształt krzyżowych filarów na styku chóru 
i korpusu katedry gnieźnieńskiej dowodzi, że przy wznoszeniu przynajmniej zachodniej partii prezbiterium 
projekt części nawowej był już gotowy. Nie jest więc wykluczone, że mistrz chóru mógł być projektodawcą 
całej świątyni42. Z hipotezą tą można się w pełni zgodzić, choć na jej poparcie nie trzeba uciekać się do 
kościoła San Francesco w Bolonii jako konkretnego wzoru dla artykulacji wnętrza katedry43.

Prawdą jest, że spiętrzenie w elewacji nawy głównej trzech kondygnacji lizen, o środkowym odcin-
ku grubszym od pozostałych, jest pomysłem niezwykłym (il. 3). Motyw ten pozbawiony jest analogii 
w architekturze środkowoeuropejskiej, a odległe tylko porównania ma w późnoromańskich kościołach 
Burgundii i północnej Italii44. Gnieźnieński projekt musiał zatem w dużej mierze wynikać z konkretnych 
życzeń zleceniodawcy. Niepowtarzalność zrealizowanej budowli, w połączeniu z dziwacznymi i niewy-
tłumaczalnymi rozwiązaniami (wymieńmy tu nieorganiczną zmianę części profilowania archiwolt mię-
dzynawowych, 11 rzędów cegieł powyżej filarowych impostów45, czy też podparcie żeber tarczowych 

42 S k i b i ń s k i, Polskie katedry…, s. 124–130; i d e m, Dwa modi…, s. 71–76.
43 W możliwość przekazania przez Jarosława Bogorię Skotnickiego konkretnych form kościoła bolońskiego gnieźnieńskiemu 

architektowi powątpiewał ostatnio: G r z y b k o w s k i, op. cit., s. 148.
44 Por. ibidem.
45 Trzeba zauważyć, że takie nieorganiczne powiązanie segmentów profilowania pojawia się już w kamiennych półfilarach przy-

tęczowych. Dolna część nasady archiwolty wykazuje masywny profil prostokątny z wklęsłymi narożnikami, odpowiadający kształtowi 
arkad w chórze. Zmiana profilowania na takie, w którym pojawiają się kształtki wałkowe, może świadczyć o korekcie pierwotnego 

Il. 8. Gniezno, katedra. Wyprowadzenie żeber  
ze służki muru obwodowego obejścia.  

Rys. wg J. Zachwatowicza

Il. 9. Wrocław, kościół św. Elżbiety.  
Wyprowadzenie żeber ze służki na filarze nawy północnej.  

Fot. J. Adamski



JAKUB ADAMSKI166

na wspornikach znacznie powyżej górnych gzymsów lizen), zdają się potwierdzać, że architekt korpusu 
stanął przed trudnym zadaniem zrealizowania zamysłu inwestorów, opierając się na dostępnych mu roz-
wiązaniach warsztatowych.

KORPUS KATEDRY

Za koncepcją jednorodnego, z góry opracowanego i zrealizowanego projektu całej katedry przemawia 
obecność motywów o genezie śląskiej również w części nawowej. Skibiński zauważył, że w ceglanych 
budowlach niżu bałtyckiego filary ośmioboczne zawsze zachowywały umiarowy, regularny rzut. Dlatego też 
sugerował, że możliwe jest śląskie pochodzenie kształtu podpór międzynawowych w Gnieźnie – wydłużo-
nych ośmioboków, do których od strony obu naw dodano płaskie lizeny o wklęsłych narożnikach (il. 13). 
Faktycznie – jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych typów filara w czternasto- i piętnastowiecznych 
kościołach na Śląsku, znów zarówno w wydaniu bazylikowym (fary w Brzegu, Dierżoniowie, Jeleniej 
Górze, Ziębicach), jak halowym (kościoły Augustianów Eremitów i Franciszkanów we Wrocławiu, fary 
w Namysłowie, Ząbkowicach Śląskich). W tych zaś śląskich budowlach, których filary nie mają gładkich 
trzonów, rzut podpór międzynawowych jest i tak zazwyczaj oparty na zarysie wydłużonego ośmioboku. 
Ponadto samo już stosowanie artykulacji lizenowej, nie tak znowu w gotyku częstej, jest głównym zna-
mieniem architektury sakralnej tego regionu, a mnogość przykładów zwalnia z konieczności ich wyli-
czania. Wypada przypomnieć, że po raz pierwszy pojawiła się w stolicy Śląska najpewniej w latach 30. 
XIV w., najpierw w halach (korpusy kolegiaty św. Krzyża i kościoła NMP na Piasku), a w latach 40. 
także w bazylikach (chór fary św. Elżbiety – il. 7, fara św. Marii Magdaleny)46.

Co znamienne, w korpusie katedry gnieźnieńskiej lizeny występują nie tylko z obu stron filarów 
międzynawowych, ale również na murach obwodowych naw bocznych. Tam właśnie pojawiają się w „naj-
czystszej” śląskiej postaci – jako bardzo płaskie pasy, przechodzące bezpośrednio w żebra tarczowe. 

projektu. Co jednak znamienne, nieharmonijne powiązanie segmentów archiwolt, uwidocznione w półfilarach przytęczowych, zostało 
powtórzone we wszystkich arkadach korpusu, dokładnie na tej samej wysokości. Teoretycznie mogłoby to świadczyć o równoczesnym 
wznoszeniu obu ciągów arkad, i to w stałym tempie. Jest to jednak sprzeczne ze średniowieczną praktyką budowlaną i przekonuje raczej 
o chęci zachowania jednolitości członowania w nawie głównej, nawet kosztem przyjęcia tak nietypowego rozwiązania.

46 Szeroko o genezie artykulacji lizenowej w architekturze śląskiej w: J. A d a m s k i, Entre Strasbourg et Vratislavie. Sur les 
origines alsaciennes de la « nouvelle » architecture en Silésie en XIVe siècle, „Bulletin de la Cathédrale de Strasbourg”, 31, 2014.

Il. 10. Gniezno, katedra. Cokół filara międzynawowego  
w chórze od strony południowego ramienia obejścia.  

Fot. J. Adamski

Il. 11. Wrocław, kościół św. Elżbiety. Cokół filara 
międzynawowego w korpusie od strony nawy południowej.  

Fot. J. Adamski
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W dotychczasowych badaniach nad architekturą kościoła nie zwrócono uwagi na istotny fakt, że ściany 
naw bocznych artykułowane są ponadto ślepymi, bezimpostowymi arkadami przyściennymi, o narożnikach 
profilowanych analogicznie jak półfilary tęczowe (wklęska – uskok – wklęska; il. 14). Połączenie zatem 
podłużnych występów przyściennych o negatywowo rozrzeźbionych narożnikach z nałożonymi na nie 
lizenami tworzy w rezultacie system artykulacji ściany o par excellence śląskim pochodzeniu. Zauważmy 
przy tym, że analogiczne ślepe arkady z nałożonymi lizenami członują ściany obwodowe naw bocznych 
chóru kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu47.

Ostateczny dowód takiej właśnie genezy opisanego wyżej rozwiązania odnajdujemy na ścianach obwo-
dowych naw bocznych korpusu katedry, w ich wschodnich narożnikach przy arkadach wydzielających 
obejście. Chodzi mianowicie o prostopadle stykające się w tym miejscu profilowania wklęskowych żeber 
tarczowych, które tworzą rodzaj płaskiej podkładki pod wyprowadzenie żebra diagonalnego (il. 15). Jest 
to następny z „emblematów” architektury śląskiej, będący w sensie kompozycyjnym „reliktem” artykulacji 
lizenowej, niejako po usunięciu pionowych elementów dzielących (il. 16). Po raz kolejny mamy tu do 
czynienia z rozwiązaniem tak szeroko w tej dzielnicy w XIV i XV w. rozpowszechnionym, że wyliczanie 
konkretnych przykładów jest bezcelowe. O nieprzypadkowej zbieżności form świadczy tu ponadto cha-
rakterystyczny profil tego elementu, składający się z wklęski między dwoma niewielkimi sfazowaniami, 
najczęściej spotykany właśnie na Śląsku.

Warto na marginesie zauważyć, że półośmioboczne służki, nałożone na lizeny w części nawowej 
kościoła, stanowią o kontynuacji baldachimowej struktury przęseł chórowego obejścia również w bocznych 
ciągach korpusu. Ponadto na ścianach w obwodowych obejścia zwracają uwagę wklęsłe żebra tarczowe, 
które dopiero w zachodniej partii świątyni uzyskały pionowe podparcie w formie lizen. Wszystko to przy-
wodzi na myśl katedrę we Wrocławiu, w której – podobnie jak Gnieźnie – nawa główna korpusu wyraźnie 
odróżnia się od artykulacji chóru, natomiast nawy boczne, mimo odmiennego detalu, zachowują na całej 
długości budowli pozory jednolitej artykulacji48. Być może i ta zbieżność nie jest całkiem przypadkowa, 
do czego wypadnie jeszcze powrócić.

47 Wobec dostawienia do chóru kościoła kaplic od południa, system przyściennych arkad najlepiej widoczny jest w północnej 
nawie chóru, na zaślepionej ścianie oddzielającej ją od zakrystii i biblioteki.

48 Najlepiej relacje te przeanalizował: S k i b i ń s k i, Polskie katedry…, s. 76–78.

Il. 12. Gniezno, katedra.  
Rzut i pomiar północnego filara przytęczowego.  

Rys. wg J. Zachwatowicza

Il. 13. Gniezno, katedra.  
Rzut i pomiar filara międzynawowego w korpusie.  

Rys. wg J. Zachwatowicza
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PORTALE KORPUSU

Wreszcie – oba zachowane portale gotyckie w skrajnych zachodnich przęsłach naw bocznych katedry 
wykazują wyraźne śląskie inspiracje. Dotyczy to przede wszystkim portalu w kruchcie północnej. W jego 
drobnoczłonowych ościeżach, wyłaniających się z ukośnej płaszczyzny powyżej zwartego zarysu coko-
łu, zwraca uwagę bardzo szerokie wklęśnięcie. Jest ono skontrastowane z ujmującymi je drobniejszymi 
profilami gruszkowymi i wałeczkami, w partii archiwolty zaś wypełnione jest mikroarchitektonicznymi, 
wielobocznymi baldachimami, o ściankach dekorowanych wimpergami między sterczynami. Świechow-
ski wskazywał na szwabską i parlerowską genezę tego portalu49. Trzeba jednak stwierdzić, że za jego 
bezpośredni wzór posłużyła najpewniej oprawa głównego wejścia zachodniego katedry we Wrocławiu, 
według Romualda Kaczmarka wykonana około lat 1340–135050. Odznacza się ona właśnie szeroką wklę-
ską, wypełnioną sekwencją baldachimów. Choć w portalu wrocławskim wszystkie profile w ościeżach 
pozbawione są liściastych kapitelików, których dwie pary występują w Gnieźnie, jednak podobieństwo 
jest uderzające. Zauważmy przy tym, że cieniutkie laski zwieńczone niewielkimi kapitelami z dekoracją 
rośliną są nader często spotykane w innych czternastowiecznych portalach na Śląsku51. 

Tymczasem oprawa wejścia do katedry gnieźnieńskiej w kruchcie południowej, bardziej indywidualna 
w charakterze, zwraca uwagę dość nieporadnie wykonanym „grzebieniem” maswerkowym, umieszczonym 
bezpośrednio pod płaskorzeźbionym tympanonem. W tym przypadku Świechowski słusznie podnosił połu-
dniowoniemieckie, a dalej parlerowskie korzenie tego motywu (Brauttür kościoła św. Sebalda w Norym-

49 A. Ś w i e c h o w s k a, Z. Ś w i e c h o w s k i, Rzeźba architektoniczna, [w:] Katedra gnieźnieńska…, s. 104–107.
50 K a c z m a r e k, Rzeźba architektoniczna…, s. 60–64.
51 Por. użyteczne zestawienia rysunkowe w: H. K o z a c z e w s k a-Go l a s z, A. B e r n a ś, Portale czternastowieczne w kościołach 

śląskich, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 55, 2010, s. 53–92.

Il. 14. Gniezno, katedra. Artykulacja muru obwodowego  
nawy północnej korpusu. Fot. J. Adamski

Il. 15. Gniezno, katedra. Nasada żeber w południowo-
wschodnim narożniku nawy południowej. Fot. J. Adamski 
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berdze, portal południowy chóru fary we Fryburgu Bryzgowijskim i wiele innych)52. Nie jest jednak bez 
znaczenia, że wspaniałe przykłady takich ażurowych przesłon odnajdujemy również na Śląsku, przede 
wszystkim w południowym portyku fary w Strzegomiu oraz w gzymsie ganku międzykondygnacyjnego 
w korpusie katedry wrocławskiej (il. 6). Ponadto podkreślano już, że w tej ostatniej budowli wyróżnia 
się ujęcie okien nawy głównej w równe im szerokością wnęki o ukośnych rozglifieniach. Choć jest to 
motyw dość często spotykany w architekturze od schyłku XIII w., trzeba podkreślić jego występowanie 
również w kondygnacji okiennej korpusu gnieźnieńskiego.

MATERIAŁ BUDOWLANY

Dla porządku trzeba jednak przypomnieć, że obce tradycji śląskiej (i ogólnie środkowoeuropejskiej) 
jest w partii zachodniej katedry wprowadzenie trzech kondygnacji bogato dekorowanych gzymsów impo-
stowych ze sztucznego kamienia, oraz pokrycie żeber analogiczną dekoracją wyciskaną w zaprawie53. 
Pozwala to wreszcie przejść do problemu materiałów budowlanych, z których wzniesiono chór i korpus 
kościoła. W całej budowli zdecydowanie dominuje cegła, ale w jej wschodniej części zastosowano też 
duże ilości regularnego ciosu piaskowcowego, z którego wymurowano trzony filarów, podłucza archiwolt, 
służki, żebra sklepienne oraz maswerki. Oznacza to, że w warsztacie katedralnym obok strycharzy i mura-
rzy zatrudniona też była duża ekipa kamieniarzy, co poświadczają licznie zachowane znaki kamieniarskie. 
Na podstawie obserwacji Zachwatowicza i Świechowskiego54 Skibiński ustalił, że na podporach chóru 

52 Ś w i e c h o w s k a, Ś w i e c h o w s k i, Rzeźba architektoniczna…, s. 76–78.
53 O symbolicznych i ikonograficznych interpretacjach tej dekoracji zob. Świechowska, Świechowski, Rzeźba architektoniczna…, 

s. 75–125; K o w a l s k i, op. cit., s. 74–75.
54 Ś w i e c h o w s k i, Gotycka katedra…, s. 70–73, tabl. XXXVIII, XXXIX (ze znakami zarejestrowanymi przed wojną przez 

Zachwatowicza).

Il. 16. Strzegom, kościół św.św. Piotra i Pawła.  
Nasada sklepień na ścianie obwodowej w północnej nawie chóru.  

Fot. J. Adamski

Il. 17. Gniezno, katedra.  
Portal w północnej kruchcie korpusu.  

Fot. J. Adamski
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występuje co najmniej 29 różnych znaków, a zatem przynajmniej tylu kamieniarzy musiało pracować 
przy tej części kościoła55. 

Niezwykle istotna jest tu kwestia proweniencji kamienia, niestety jednak badania petrograficzne katedry 
gotyckiej nie zostały jak dotąd wykonane. Zachwatowicz, a za nim Skibiński pisali, że do budowy chóru 
piaskowiec sprowadzano aż ze Śląska56. Wprawdzie ze Strzelna znamy pojedyncze dzieła rzeźby romań-
skiej wykonane z czerwonawego piaskowca sudeckiego, trzeba jednak podkreślić, że większość plastyki 
wielkopolskiej z XII w.57 oraz przede wszystkim zachowane mury romańskiej katedry gnieźnieńskiej, 
przebadane przez Tomasza Janiaka, wskazują na pochodzenie jasnoszarego i żółtawego kamienia z nad-
warciańskiego kamieniołomu w Brzeźnie pod Koninem58. Dzięki położeniu przy spławnej rzece łom ten 
był masowo eksploatowany w okresie przedgotyckim do pozyskiwania dobrej jakości ciosu budowlanego 
i materiału rzeźbiarskiego, a od XVI w. ponownie do rzeźby figuralnej, głównie nagrobkowej59. Nie jest 
więc wykluczone, że do wznoszenia chóru katedry w Gnieźnie kamień sprowadzano nie z odległych 
Sudetów (co powodowałoby gigantyczne koszty), lecz ze znacznie bliżej położonego Brzeźna. O ile jed-
nak do XIII stulecia w Wielkopolsce budowano z kamienia stosunkowo sporo, o tyle wraz z nadejściem 
gotyku szybko upowszechniła się murarka ceglana, stopniowo wypierająca droższą technikę kamieniarską. 
Wschodnia partia katedry jest więc pierwszą w tym regionie od XII w. budowlą wzniesioną z użyciem 

55 S k i b i ń s k i, Polskie katedry…, s. 123.
56 Z a c h w a t o w i c z, Historia budowy…, s. 40; S k i b i ń s k i, Polskie katedry…, s. 121.
57 J. M i c h n i e w i c z, Proweniencja surowca rzeźb i kolumn ze Strzelna z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu w świetle 

badań petrograficznych, „Ochrona Zabytków”, 2006, nr 1, s. 91–101; A. S o ć k o, Romańskie detale kamieniarskie kompleksu klasztornego 
w Strzelnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Uwagi na marginesie prac nad katalogiem zbiorów Galerii sztuki średniowiecznej, [w:] 
Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, red. A. Badach, 
M. Janiszewska, M. Tarkowska, Warszawa 2009, s. 33–48.

58 Informacje uzyskane od dr. Tomasza Janiaka z Muzeum Początków Państwa Polskiego w liście z 28 czerwca 2014 r.
59 Wiadomość tę zawdzięczam dr. Michałowi Wardzyńskiemu z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

Il. 18. Wrocław, katedra. Portal zachodni.  
Fot. J. Adamski
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takiej ilości ciosu! Czy możliwe jest zatem, by około 1342 r. byli w Wielkopolsce dostępni kamieniarze 
zdolni do precyzyjnej obróbki ciosu na potrzeby skomplikowanej przecież budowli? Z pewnością nie60. 

Nawet jeśli kamień pozyskiwano spod Konina, gdzie mógł być wydobywany przez stosunkowo niewy-
kwalifikowane siły robocze, do przekucia go na służki, gzymsy i żebra konieczny był wprawny warsztat 
kamieniarsko-architektoniczny. Taki zaś można było sprowadzić do Gniezna wyłącznie z okolic Krakowa 
lub ze Śląska. Przeciwko tej pierwszej opcji przemawia przede wszystkim brak jakichkolwiek związków 
stylowych i konstrukcyjnych między architekturą katedry a budowlami małopolskimi doby kazimierzow-
skiej. Jak podkreślał ostatnio Andrzej Grzybkowski, kamienno-ceglanej technice chóru katedry bliżej jest 
do tej znanej ze Śląska niż z Małopolski61. Z Gniezna do Wrocławia jest zresztą dokładnie dwukrotnie 
bliżej niż do Krakowa. Dlatego też najbardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza, że do budowy świą-
tyni sprowadzona została ekipa budowlana zza południowej granicy Wielkopolski.

W przypadku korpusu katedry komentarza wymaga rezygnacja z kamienia ciosowego na rzecz sztucz-
nego. Szczęsny Skibiński w erudycyjny sposób wykazał ekonomiczne powody tej decyzji, umożliwiającej 
zwolnienie większej części wysoko opłacanych kamieniarzy; w korpusie odnotowano jedynie trzy znaki 
kamieniarskie, niepokrywające się zresztą z tymi z chóru62. Trzeba jednak przy tym zauważyć, że sztuczny 
kamień zastosowano już w chórze – z niego bowiem wykonano taflowy fryz maswerkowy w siedmiobocz-
nym zamknięciu, a także wszystkie żebra sklepienne, zarówno w ambicie, jak i nawie środkowej chóru63. 
Oznacza to, że w trakcie budowy całej katedry zatrudnieni byli równocześnie, choć w różnych proporcjach 
ilościowych, zarówno kamieniarze, jak i rzemieślnicy formujący i obrabiający sztuczny kamień.

Z wyjątkiem Zygmunta Świechowskiego wszyscy dotychczasowi badacze zakładali pruskie lub meklem-
bursko-brandenburskie pochodzenie nowych wykonawców, którzy pracowali w tym plastycznym materia-

60 Powątpiewał w to też S k i b i ń s k i, Architektura gotycka…, s. 189.
61 G r z y b k o w s k i, op. cit., s. 148.
62 S k i b i ń s k i, Polskie katedry…, s. 119–126.
63 H o l a s, Prace przy odbudowie…, s. 175.

Il. 19. Gniezno, katedra. Portal w południowej kruchcie korpusu. 
Fot. J. Adamski

Il. 20. Poznań, katedra.  
Południowa elewacja nawy głównej. Fot. J. Adamski
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le64. Dekoracja korpusu gnieźnieńskiego ma jednak tak indywidualny charakter, że te północne analogie 
ograniczają się wyłącznie do zastosowania sztucznego kamienia. Mimo nieznacznej różnicy w rozmiarach 
cegły między wschodnią i zachodnią partią katedry (co jest zmianą wyłącznie technologiczną)65 posługujący 
się wzorami śląskimi warsztat murarski był zapewne zatrudniony nieprzerwanie od początku do końca 
wznoszenia świątyni. Dodajmy, że wobec jej rozmiarów (około 80 metrów długości), ukończenie budowli 
w krótkim okresie niecałych 50 lat (około 1342 – przed 1388, co prawda bez wież) jest nie lada osiągnię-
ciem. Skibiński trafnie przy tym zauważył, że ekipa wznosząca korpus nie posługiwała się rozwiązaniami 
typowymi dla północnoniemieckiej architektury ceglanej, bowiem niemal wszędzie tam, gdzie można by 
się spodziewać kształtek ceramicznych, zastosowano sztuczny kamień. Ten zaś był częściowo obrabiany 
również na sposób tradycyjny, o czym świadczą nieliczne znaki kamieniarskie66. Również wykonane 
z tego materiału portale północny i południowy świadczą, że realizujący je warsztat znał (lub raczej miał 
zadane!) konkretne wzory kamiennej architektury środkowoeuropejskiej, najpewniej właśnie śląskiej. 

Można zatem wysunąć wniosek, że zwiększenie liczebności ekipy pracującej w sztucznym kamieniu, 
podyktowane w znacznym stopniu względami ekonomicznymi (choć może też łatwością wykonania prze-
bogatej dekoracji ornamentalnej o pożądanej ikonografii i symbolice), nie oznaczało zerwania z dotychczas 
w katedrze obecnymi wzorami architektury śląskiej. Co więcej, nowi rzemieślnicy musieli dostosować 
się do gotowego projektu architektonicznego, który zapewne pod względem stylu był obcy obszarowi, 
skąd się rekrutowali. To z kolei tłumaczyłoby pewną nieporadność i liczne nieregularności w powiązaniu 
poszczególnych elementów artykulacji wnętrza korpusu, zauważalne przede wszystkim na styku służek, 
gzymsów impostowych i niezbyt do nich pasujących żeber. Jeśli zaś chodzi o kwestię pochodzenia ekipy 
pracującej w sztucznym kamieniu, rację miał raczej Kutzner, który wskazywał na tereny Meklemburgii 
i Brandenburgii67. Tam bowiem, zwłaszcza zaś na obszarze Starej Marchii, detal architektoniczny ze 
sztucznego kamienia był równie często stosowany co w państwie krzyżackim w Prusach68. Ponadto takie 
dzieła (co prawda z naturalnego piaskowca) jak portal północny kościoła Mariackiego we Frankfurcie nad 
Odrą (około 1375)69 i wspaniała dekoracja przegrody chórowej katedry w Havelbergu (koniec XIV w. – 
przed 1411)70 wskazują na wyjątkową zdolność tamtejszych warsztatów do powielania i przetwarzania 
aktualnych wzorów sztuki środkowoeuropejskiej, w tym przypadku czeskiej. W katedrze gnieźnieńskiej 
o takich samych możliwościach twórczych świadczą najlepiej oba rozbudowane portale korpusu.

PRZYCZYNY ZATRUDNIENIA ŚLĄSKIEGO WARSZTATU W GNIEŹNIE

Na koniec wypada się zastanowić, jakie powody mogły skłonić zleceniodawców budowy do sięgnię-
cia po ekipę muratorów i kamieniarzy ze Śląska. Wskazywano już, że około 1342 r. w Wielkopolsce po 
prostu nie było miejscowych sił roboczych, którym można by powierzyć tak odpowiedzialne, prestiżowe 
przedsięwzięcie. Wszak chodziło o pierwszą polską archikatedrę, kościół-matkę wszystkich pozostałych 
katedr w Królestwie, i jeszcze kilku poza nim. To zapewne względy reprezentacyjne spowodowały, że 
nowy chór kościoła postanowiono wznieść z obfitym użyciem najtrwalszego tworzywa, czyli kamienia 
ciosowego, łączonego rzecz jasna z cegłą. To zaś wymusiło sprowadzenie warsztatu, który był z taką 

64 K u t z n e r, Architektura…, s. 381–383; Z a c h w a t o w i c z, Architektura katedry…, s. 57; K u t z n e r, Wielkopolska…, s. 160; 
S k i b i ń s k i, Polskie katedry…, s. 121; G r z y b k o w s k i, op. cit., s. 149–150; K o w a l s k i, op. cit., s. 75–77.

65 W korpusie cegły są średnio krótsze o 3 cm w stosunku do tych z chóru. Jednak ich jednakowa wysokość (9 cm) umożliwiła 
pełne przewiązanie murów części wschodniej i zachodniej, widoczne najlepiej w obrębie tęczy ponad arkadami międzynawowymi. Zob. 
Z a c h w a t o w i c z, Architektura katedry…, przyp. 30 na s. 58.

66 S k i b i ń s k i, Polskie katedry…, s. 120–123.
67 K u t z n e r, Wielkopolska…, s. 160.
68 Por. między innymi J. R ü m e l i n, Lüneburg, Wismar und die Altmark im Spätmittelalter. Wechselbezüge in Architektur und 

Bauplastik, [w:] Die Altmark von 1300 bin 1600. Eine Kulturregion im Spannungsfeld von Magdeburg, Lübeck und Berlin, hrsg. J. Fajt, 
W. Franzen, P. Knüvener, Berlin 2011 s. 312–333.

69 D. B a d s t ü b n e r, Das nördliche Querhausportal der Marienkirche in Frankfurt an der Oder, [w:] i d e m, Baugestalt und 
Bildfunktion. Texte zur Architektur- und Kunstgeschichte, Berlin 2006, s. 216–226.

70 J. F a j t, Brandenburg wird böhmisch, [w:] Die Kunst des Mittelalters in der Mark Brandenburg. Tradition – Transformation 
– Innovation, hrsg. E. Badstübner et al., Berlin 2008, s. 202–251; A. K ö s t l e r, Die Havelberger Chorschranken. Funktion und Gestalt, 
[w:] Der Havelberger Dombau und seine Ausstrahlung, ed. L. Helten, Berlin 2012, s. 157–170; P. K n ü v e n e r, Neues zur Werkstatt 
des Havelberger Lettners, [w:] Der Havelberger…, s. 171–195.
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techniką dobrze obeznany. Tymczasem Śląsk już od XIII w. był naturalnym dla Wielkopolski kierunkiem 
sięgania po doświadczonych budowniczych71. Po raz pierwszy jednak śląska ekipa mogła zrealizować tu 
budowlę z tak znacznym zastosowaniem kamienia ciosowego, przynajmniej w partii chóru.

Jak można przypuszczać, dla inwestorów katedry oprócz kwalifikacji budowniczych zza południo-
wej granicy Wielkopolski, równie istotne były przynoszone przez nich aktualne wzory architektoniczne, 
zwłaszcza ze stołecznego Wrocławia. Od początku XIV w. miasto to przeżywało niewątpliwy rozkwit, 
owocujący spektakularnymi inwestycjami budowlanymi. W toku niniejszej analizy starałem się wykazać, że 
w architekturze chóru i korpusu gnieźnieńskiego można odnaleźć motywy o bliskich analogiach zwłaszcza 
w części zachodniej wrocławskiej katedry i w tamtejszym kościele św. Elżbiety. Ta pierwsza budowla, 
choć na tle innych kościołów biskupich z obszaru Cesarstwa dość nietypowa i nieklasyczna, przyniosła 
wiele nieznanych tu wcześniej nowinek stylowych. Z kolei przyrynkowa fara była pierwszym tak gigan-
tycznym kościołem parafialnym na Śląsku, i w całej Środkowej Europie w ogóle. Jego powściągliwa, ale 
nowoczesna i monumentalna artykulacja, w połączeniu z niebotyczną jak na warunki budowli ceglanej 
wysokością wnętrza (30 metrów), musiała robić na ówczesnych wielkie wrażenie. 

Szczęsny Skibiński stwierdził, że w przypadku kościoła gnieźnieńskiego „ranga programu architek-
tonicznego nie pozwalała jednak na oparcie się na doświadczeniach architektury śląskiej dysponującej 
stereotypowym modelem budowli bazylikalnej”, a „pewne zbieżności w charakterze wnętrza pomiędzy 
prezbiterium katedry gnieźnieńskiej a bazylikami śląskimi wynikają ze wspólnych klasztornych źródeł, 
a nie bezpośrednich powiązań”72. Ostatnio starałem się jednak wykazać, że forsowane zwłaszcza przez 
Kutznera przekonanie o quasi-monastycznym charakterze architektury śląskich far jest w świetle najnow-
szych badań o architekturze w Rzeszy około 1300 r. nie do utrzymania73. Oczywiście nie oznacza to, 
że Jarosław Bogoria Skotnicki mógł sobie życzyć konkretnego nawiązania do fary niemieckojęzycznego 
patrycjatu wrocławskiego, wtedy już pod panowaniem luksemburskim. Istotne jest natomiast, że zapew-
ne właśnie na Śląsku zatrudnieni wykonawcy przynieśli do Gniezna znajomość najnowszych trendów 
w architekturze swojej dzielnicy. Na miejscu musieli oni jednak bezkompromisowo dostosować swoje 
wzory warsztatowe do zastanych wymogów, czyli programu przestrzennego i innych konkretnych zadań, 
postawionych im przez arcybiskupa i kapitułę. Do tego wszystkiego doszło jeszcze zatrudnienie na rusz-
towaniach korpusu kolejnej ekipy, pracującej w sztucznym kamieniu. Mimo północnego pochodzenia 
powierzono jej wykonanie wielu elementów o śląskiej proweniencji stylowej. Zostały one zaprojekto-
wane zapewne jeszcze przez pierwszego i głównego mistrza, przedstawionego na południowym filarze 
skrzyżowania obok samego Bogorii Skotnickiego. Wszystko to spowodowało, że omawiana budowla jest 
tak indywidualną „hybrydą”, powstałą przez realizację niemal pełnego, nieco już archaicznego modelu 
katedralnego w zupełnie nieklasycznym, niejednorodnym w charakterze stylu. Sprawiedliwie trzeba przy 
tym zaznaczyć, że pod względem stopnia opanowania kamieniarskiego rzemiosła sprowadzeni na gnieź-
nieńskie wzgórze budowniczowie ustępowali innym swoim wrocławskim, strzegomskim czy świdnickim 
kolegom. Świadczą o tym przede wszystkim drobne nieregularności i nie zawsze precyzyjne zestawienie 
poszczególnych elementów, zauważalne głównie w partii filarowych cokołów.

Wydaje się, że można wskazać na jeszcze jeden historyczny aspekt, który mógł potencjalnie utwier-
dzić arcybiskupa i kapitułę w wyborze ekipy budowlanej ze Śląska, i zgodzie na wprowadzenie przez nią 
do architektury tumu szeregu rozwiązań o śląskiej proweniencji. Chodzi mianowicie o groźbę oderwania 
bogatej i rozległej diecezji wrocławskiej od polskiej metropolii kościelnej. Gdy ostatecznie w 1344 r. 
udało się Karolowi IV Luksemburgowi uzyskać u Klemensa VI zgodę na założenie metropolii w Pradze, 
szybko zapragnął on przyłączyć do niej jako sufraganię właśnie diecezję wrocławską. W znacznej mierze 
pokrywała się ona bowiem z granicami Śląska, od 1335 r. stopniowo pozyskiwanego przez Luksemburgów. 
Dyplomatyczne wysiłki Karola w tej sprawie przybrały na sile od 1348 r., czyli momentu inkorporacji 
tej dzielnicy do Coronae Regni Bohemiae. Ich największe natężenie przypadło na lata 1349–1351, ale 
dopiero w 1360 r. Karol (podówczas już cesarz) uznał swoją porażkę, w obliczu sprzeciwu wrocławskiego 
biskupa Przecława z Pogorzeli, oporu całego polskiego Kościoła oraz przede wszystkim dzięki niezwy-

71 Por. S k i b i ń s k i, Architektura gotycka…, s. 185–189.
72 Ibidem, s. 190.
73 Por. A d a m s k i, Między Strasburgiem…, passim.
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kle w tej mierze aktywnej dyplomacji Kazimierza Wielkiego74. Choć realna zwierzchność metropolitów 
gnieźnieńskich nad biskupami wrocławskimi była w XIV w. w znacznej mierze wyłącznie tytularna75, 
jednak potencjalne oderwanie śląskiej diecezji byłoby katastrofą i uszczerbkiem wizerunkowym, na które 
arcypasterze polskiego Kościoła nie mogli sobie pozwolić. 

Być może więc obok względów czysto praktycznych (dostępność wykwalifikowanych kamienia-
rzy), czy tych natury estetycznej (zapatrzenie w nowoczesność architektury śląskiej w początku 2. tercji 
XIV w.), inwestorom budowy nowej archikatedry mogło zależeć na widocznym podkreśleniu związków 
Kościoła polskiego, zwłaszcza zaś wielkopolskiego, z jego sufraganią we Wrocławiu. Trzeba podkreślić, 
że osłabienie związków diecezji wrocławskiej z metropolią było dla arcybiskupów wyraźnie i boleśnie 
zauważalne już od czasów biskupa Henryka z Wierzbna (1302–1319), poróżnionego z Jakubem Świn-
ką76. Starania Karola IV, podjęte wkrótce po początku budowy gnieźnieńskiego chóru, zapewne tylko 
przelały czarę goryczy i utwierdziły arcybiskupa w konieczności manifestowania odwiecznej zależności 
diecezji śląskiej od polskiego arcybiskupstwa. Nawet jeśli w tym przypadku to zwierzchnik był stroną 
przyjmującą wzory z terytorium swojego podwładnego. Zauważmy ponadto, że w dekadę po początku 
budowy w Gnieźnie, około 1356 r. ruszyła budowa korpusu nawowego katedry poznańskiej, który jest 
już dziełem o niezaprzeczalnie śląskiej proweniencji stylowej77 (il. 20). Co prawda pierwszorzędne były 
tu zapewne względy czysto architektoniczne, ale zbieżność czasowa opisywanych tu wydarzeń może nie 
być do końca przypadkowa. 

Przeprowadzone powyżej analizy miały na celu wykazanie charakteru i zakresu występowania moty-
wów i inspiracji czternastowieczną architekturą śląską w ukształtowaniu katedry gnieźnieńskiej. Faktycz-
nie, mamy tu do czynienia zarówno z rozwiązaniami o charakterze czysto warsztatowym, świadczącymi 
o przybyciu do Gniezna ekipy budowlanej zza południowej granicy Wielkopolski, jak i podobieństwami 
natury bardziej ogólnej, świadczącymi o podobnym zamyśle stylowym i kompozycyjnym. Wobec wyso-
kiego stopnia indywidualizmu architektury kościoła zaprezentowane tu postępowanie badawcze nie mogło 
dać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, skąd dokładnie przybyli zatrudnieni w Gnieźnie budowniczo-
wie. Wydaje się jednak, że musieli oni znać kształt oraz detale katedry i fary św. Elżbiety we Wrocła-
wiu. Wskazane śląskie rysy w morfologii świątyni oczywiście nie wyczerpują ani nie tłumaczą w pełni 
wszystkich problemów badawczych, wiążących się z tą wyjątkową budowlą. Przynoszą jednak poszerzenie 
naszych wyobrażeń o stopniu i skali recepcji wzorów sztuki śląskiej w średniowiecznej Wielkopolsce. 
W Gnieźnie o tym właśnie kierunku architektonicznych relacji musiano chyba pamiętać i po zasadniczym 
ukończeniu katedry, skoro w 1417 r. kapituła metropolitalna zawarła umowę na szereg prac budowlanych 
z muratorem Janem z Wrocławia78.

74 Na ten temat zob. przede wszystkim: J. D ą b r o w s k i, Dzieje polityczne Śląska w latach 1290–1402, [w:] Historia Śląska od 
najdawniejszych czasów do roku 1400, t. 1, Kraków 1933, s. 481–487; T. S i l n i c k i, Dzieje i ustrój Kościoła katolickiego na Śląsku do 
końca w. XIV, Warszawa 1953, s. 260–266; M. A l e k s a n d r o w i c z, Metropolia gnieźnieńska do Soboru Trydenckiego, [w:] Gniezno 
Mater Ecclesiarum Poloniae. Katalog wystawy, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, 10 marca – 30 kwietnia 2000, red. 
S. Pasiciel, Gniezno 2000, s. 57.

75 Zob. S i l n i c k i, Dzieje i ustrój…, s. 293–309.
76 Ibidem, s. 308–309.
77 K u t z n e r, Architektura…, s. 383, i d e m, Znaczenie Śląska dla rozwoju architektury wielkopolskiej XIV i XV wieku, „Rocznik 

Leszczyński”, 9, 1989, s. 178; S k i b i ń s k i, Architektura gotycka…, s. 190; i d e m, Polskie katedry…, s. 139–149; G r z y b k o w s k i, 
op. cit., s. 150–152.

78 Tekst umowy przedrukowany w: Aneks I. Umowy z budowniczymi, rzeźbiarzami i innymi rzemieślnikami o prace przy katedrze, 
[w:] Katedra gnieźnieńska…, s. 430. W podobnym duchu o kontrakcie tym pisał K u t z n e r, Architektura…, s. 382; i d e m, Znaczenie 
Śląska…, s. 174–175.
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SILESIAN ORIGINS OF THE GOTHIC CATHEDRAL IN GNIEZNO

Abstract

The purpose of this article is to demonstrate the nature and scope of the presence of motifs and inspirations drawn from fourteenth-
century Silesian architecture in the shaping of the choir (ca. 1342 – 1360) and the main body (ca. 1360 – before 1388) of the Gniezno 
Cathedral. We discuss both solutions of a purely workshop character (articulation of the interior, the architectural detail), testifying 
to the arrival in Gniezno of a building team from beyond the southern border of Greater Poland, as well as more general similarities 
demonstrating a comparable stylistic and compositional idea. Given the high degree of individualism the church’s architecture exhibits, 
our research could not offer a single answer to the question of the exact origins of the builders employed in Gniezno. It seems, however, 
that they were aware of the structure and detail of the cathedral and the parish church of St. Elizabeth in Wroclaw. These were landmark 
buildings in the history of Silesian XIV century architecture, and their influence was therefore considerable. The identified Silesian features 
in the shape of the church neither exhaust nor fully explain all the avenues of research linked to this unique edifice. Nevertheless, they 
broaden our concept of the extent and scale of the reception of models of Silesian art in medieval Greater Poland.




