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STRESZCZENIE
Artyku& stanowi posumowanie trzech wcze%niejszych publikacji o halowych ko%cio&ach wznoszonych na l'sku w kolejnych
stuleciach od XIII do po&owy XVI w. Przedstawiono zmiany,
jakie zasz&y w tym okresie w uk&adach przestrzennych bry&y
i wn)trza, konstrukcji, systemach sklepiennych. Ukazano tak+e

detale architektoniczne, podkre%laj'c wiod'ce i nowe elementy.
Wszystkie istotne etapy w kszta&towaniu ko%cio&ów, ich wn)trz
i detali znalaz&y odzwierciedlenie w rysunkach i fotograÞach.
S&owa kluczowe: l'sk, architektura gotycka, ko%cio&y halowe

MEDIEVAL HALL CHURCHES IN SILESIA
PART 4. CHURCHES BETWEEN THE 13th AND MID16th C.
SUMMARY
This article is a summary of three earlier publications about
hall churches erected in Silesia from the 13th to the mid 16th c. It
presents changes which occurred in this time in spatial designs
of the church body, its interior, construction and vaulting systems. It also discusses architectural details emphasising lead-

ing and new elements. All essential stages in shaping churches,
their interiors and details are presented in drawings and photographs.
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l'skie, a kolejne rozproszone by&y na ca&ym obszarze. W XV–XVI w. ich wyst)powanie by&o najbardziej równomiernie roz&o+one na ca&ym terenie
l'ska, z wi)kszym nat)+eniem w rejonach pó&nocno-zachodnich: Gubin – Szprotawa i Lwówek l'ski – Mirsk. W tym ostatnim okresie wybudowano
i przebudowano najwi)cej, bo 21 ko%cio&ów.
W trzech poprzednich artyku&ach1 przedstawione
zosta&y obiekty wnoszone w kolejnych stuleciach.
Celem niniejszego artyku&u jest ukazanie zmian, jakie zachodzi&y w ko%cio&ach w okresie od XIII w. do
po&owy XVI w.

Ko%cio&y halowe na l'sku (w granicach historycznych) stanowi&y w %redniowieczu do%( liczn'
grup), bo blisko po&ow) ko%cio&ów trójnawowych,
54 obiekty uwzgl)dniaj'c wszystkie etapy. Wznoszono je na obszarze od Gubina do *or i Bytomia
(il. 1). W XIII w. najwi)ksze zag)szczenie ko%cio&ów wyst)powa&o we Wroc&awiu i okolicy oraz
w rejonie Grodków – Henryków – Kamieniec Z'bkowicki. W XIV w. trzy ko%cio&y halowe powsta&y
we Wroc&awiu, cztery w rejonie Nysa – Z'bkowice
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H. Kozaczewska-Golasz, redniowieczne ko!cio"y halowe na
l#sku. Cz$!% 1. Ko!cio"y z XIII w., „Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki” (dalej „KAiU”), Warszawa 2013, t. LVIII, z. 1;
idem, redniowieczne ko!cio"y halowe na l#sku. Cz$!% 2. Ko!-
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cio"y z XIV w., „KAiU”, t. LVIII, z. 2; H. Kozaczewska-Golasz,
H. Golasz-Szo&omicka, redniowieczne ko!cio"y halowe na l#sku. Cz$!% 3. Ko!cio"y z XV – po"owy XVI w., „KAiU”, t. LVIII,
z. 3.
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1. Rozmieszenie %redniowiecznych ko%cio&ów halowych na l'sku
1. Distribution of Medieval hall churches in Silesia

Pierwsze ko%cio&y halowe na l'sku zacz)to
budowa( w 1. tercji XIII w. we Wroc&awiu, Ole%nicy i Dzier+oniowie. By&y to ko%cio&y paraÞalne
o prostym uk&adzie przestrzennym, który sk&ada&
si) z prostok'tnego bezwie+owego korpusu, niezbyt
wyd&u+onego oraz najpewniej prostok'tnego prezbiterium2. Mury podparte by&y przyporami, chocia+
sklepienia znajdowa&y si) prawdopodobnie tylko
w prezbiteriach (il. 2).
Halowy uk&ad przestrzenny przyj)&y oko&o 1230 r.
ko%cio&y franciszkanów wroc&awskich oraz cyster-

sów w Henrykowie. Bry&y ko%cio&ów zakonnych
by&y bardziej rozbudowane. Ko%ció& franciszka,ski
posiada& d&ugie prezbiterium prostok'tne, w którym
wydzielono prostok'tn' apsyd) oraz d&ugi korpus
nawowy, ca&e wn)trze mia&o by( przesklepione.
W ko%ciele cysterskim po raz pierwszy zaplanowano
prostok'tne prezbiterium trójnawowe z obej%ciem
i wie,cem po&'czonych kaplic, które tak+e zamierzano przesklepi(3.
W 3. (w. XIII w. nadal budowano ko%cio&y paraÞalne o prostok'tnych prezbiteriach (Grodków,
Ko+uchów), a równocze%nie zacz)to wznosi( prezbiteria zako,czone wielobocznie (G&ubczyce, Raci-

2

3

1. Rzut i bry!a

Dwuprz)s&owe prostok'tne prezbiterium znajdowa&o si) w ko%ciele %w. Wawrzy,ca (%w. El+biety) we Wroc&awiu, w pozosta&ych ko%cio&ach paraÞalnych zako,czenie nie jest znane.
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Pozosta&y s&u+ki z g&owicami, po naje-dzie tatarskim w 1241 r.
zmieniono uk&ad na bazylikowy.

bórz). Ko%cio&y w wi)kszo%ci mia&y by( ca&kowicie
przesklepione. Wyj'tkowo ko%ció& w Z&otoryi posiada& transept, ale pochodzi& on z pierwszego etapu
budowy ko%cio&a bazylikowego. Nowym elementem
w tym okresie sta&y si) dwuwie+owe fasady (G&ubczyce, Racibórz, Z&otoryja), (il. 2). Wie+e dochodzi&y do wysoko%ci korony murów korpusu, a ich wn)trza otwiera&y si) wysokimi arkadami na wn)trze
ko%cio&a. Przy prezbiteriach wznosi&y si) zakrystie
budowane równocze%nie z prezbiterium, a w ko%ciele w Grodkowie wyst'pi&a pierwsza otwarta kruchta
prowadz'ca do korpusu nawowego.
W 4. (w. XIII w. rozpocz)to budow) ko%cio&a cysterskiego w Kamie,cu Z'bkowickim (od 1272 r.)
oraz kolegiaty %w. Krzy+a we Wroc&awiu (1288–
1295 - prezbiterium, transept i co najmniej cz)%ciowo mury obwodowe dolnego ko%cio&a). Obiekty te otrzyma&y rozbudowane uk&ady przestrzenne
o znacznej wysoko%ci. Wyznaczy&y one pocz'tek
gotyku rozwini)tego, który panowa& na l'sku
w XIV w. (il. 3).
Prostok'tny halowy chór w Kamie,cu Z'bkowickim nawi'zywa& do cz)%ci wschodniej ko%cio&a
cysterskiego w Henrykowie. ciany zewn)trze opi)te zosta&y wysokimi przyporami, mi)dzy którymi
znajdowa&y si) wysokie okna. Kolegiata %w. Krzy+a
o wielobocznie zako,czonym jednonawowym prezbiterium i ramionach transeptu imponuje wysok'
bry&'. Wie+e wzniesiono nie po stronie zachodniej,
lecz w naro+ach mi)dzy korpusem a transeptem.
Dwupoziomowe wn)trza nie s' zbyt wysokie, a ich
proporcje zosta&y wyznaczone w okresie budowy
cz)%ci wschodniej.
Zmianom podlega&y tak+e ko%cio&y paraÞalne.
Jeszcze w ko,cu XIII w. w ko%cio&ach w Ko+uchowie
i *arach pojedyncz' wie+) umieszczono w pó&nocnym naro+u mi)dzy korpusem a prezbiterium. Asymetryczne po&o+enie wie+y powtórzono w XIV w.
w ko%cio&ach paraÞalnych w Paczkowie i Wo&owie,
we franciszka,skim ko%ciele w rodzie l'skiej oraz
w ko%ciele %w. Doroty we Wroc&awiu (il. 4). Ko%cio&y paraÞalne w Namys&owie i prawdopodobnie
w Gliwicach oraz kolegiata w G&ogowie mia&y po
jednej wie+y zachodniej, a tylko w ko%ciele NMP na
Piasku we Wroc&awiu zbudowano fasad) dwuwie+ow'. Inne ko%cio&y tego stulecia by&y pozbawione
wie+. Zakrystie budowano najcz)%ciej w drugim etapie, po uko,czeniu ko%cio&a.
Transepty w ko%ciele cysterskim w Kamie,cu Z'bkowickim i we wroc&awskiej kolegiacie %w.
Krzy+a nale+' do koncepcji z XIII w. i s' to ostatnie

transepty zbudowane w ko%cio&ach halowych. W kolegiacie g&ogowskiej (1335–1401) po bokach d&ugiego prezbiterium wzniesiono pi)trow' zakrysti)
i kaplic), które mog&y tworzy( pseudotransept, ale
przybudówki te nakryto zapewne dachami równoleg&ymi do dachu prezbiterium (il. 5).
Wzd&u+ naw bocznych korpusu kolegiaty w G&ogowie od pocz'tku wzniesiono mi)dzy przyporami
kaplice otwarte na wn)trze ko%cio&a. Podobne rozwi'zanie zastosowano w korpusie ko%cio&a w Nysie
(przed 1292 r.).
W XIII w. trójnawowe prezbiteria wyst)powa&y tylko w ko%cio&ach cysterskich (Henryków, Kamieniec Z'bkowicki). W XIV w. we wroc&awskim
ko%ciele NMP na Piasku (1334–1390) zrealizowano
pierwsze prezbiterium o trzech nawach w uk&adzie
halowym zako,czone trzema wielobokami. Korpus
i prezbiterium ko%cio&a po&'czone w jedn' d&ug'
przestrze, halow' nakryto prawdopodobnie trzema
dachami. Halowe prezbiteria o trzech nawach zako,czonych wielobokami kontynuowano w XV w.
Otrzyma&y je ko%cio&y w Namys&owie, Opolu
i Lwówku l'skim (il. 6).
W XV–XVI w. nadal wznoszono ko%cio&y z jednonawowymi prezbiteriami zako,czonymi wielobocznie. Powrócono tak+e do uk&adu z XIII w.
z prostok'tnym prezbiterium w ko%ciele %w. Barbary
we Wroc&awiu, ale zmieniono uk&ad konstrukcyjny.
ciany prezbiterium o niewielkiej grubo%ci pozostawiono na zewn'trz g&adkie, bez rozcz&onkowa,,
a przypory przesuni)to do wn)trza.
W XV w. wprowadzono kolejny, nowy uk&ad
przestrzenny ko%cio&a z halowym prezbiterium
z obej%ciem (il. 7). Najwcze%niej wzniesiono ko%ció& paraÞalny w Szprotawie (1416–1424) o jednolitym wn)trzu halowym, potem prezbiterium ko%cio&a
w Nysie (1424–1430), gdzie dodatkowo wzd&u+ naw
umieszczono kaplice. Wcze%niejszy korpus (przed
1392 r.) i prezbiterium tworz' d&ugie jednolite wn)trze. W przestrzeni architektonicznej nie ma podzia&u
na cz)%( kap&a,sk' i %wieck'. Równocze%nie jest to
najwy+szy halowy ko%ció& na l'sku o wysoko%ci
nawy g&ównej 27,20 m.
Prezbiterium z obej%ciem w ko%ciele w Górze
otoczone zosta&o wie,cem kaplic, a w Gubinie kaplicami otoczono ca&y ko%ció&. Wn)trza tych dwóch
ko%cio&ów nie s' jednolite jak poprzednie, lecz zosta&y mniej wi)cej w po&owie podzielone trójarkadow' %cian'. W ten sposób powrócono do wyra-nego
podzia&u na cz)%( sakraln' i dla wiernych.
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2. Ko%cio&y paraÞalne z 2.–3. (w. XIII w.
2. Parish churches, 2nd and 3rd quarter of the 13th c.

3. Ko%cio&y rozpocz)te w 4. (w. XIII w.
3. Churches whose construction started in the 4th quarter of the 13th c.
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4. Ko%ció& z jedn' wie+' w naro+u pó&nocno-wschodnim
4. A church with a single tower on the north-east corner

5. G&ogów – kolegiata NMP
5. G&ogów – the Collegiate Church of Virgin Mary

6. Ko%cio&y z halowym prezbiterium zako,czonym trzema wielobokami
6. Churches with hall chancels ended with three polygons
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7. Ko%ció& o halowym prezbiterium z obej%ciem
7. A church with a hall chancel with an ambulatory

8. Z&otoryja – ko%ció& paraÞalny, wn)trze
8. Z&otoryja – interior of the parish church

2. Konstrukcja i wn trza
Zasady systemu konstrukcyjnego hal w okresie od
XIII do po&owy XVI w. nie zmieni&y si) w sposób
istotny, poza kilkoma budowlami. G&ówny by& uk&ad
pod&u+ny utworzony przez %ciany i Þlary nios'ce
arkady ze %ciankami mi)dzynawowymi. Krzy+owa&
si) z nim uk&ad poprzeczny. Pocz'tkowo tworzy&y
go przypory i we wn)trzu pó&Þlary lub pilastry z kolumienkami oraz &)ki jarzmowe (Wroc&aw, ko%ció&
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%w. Jakuba), pó-niej s&u+ki i &)ki w formie +eber
(Z&otoryja, G&ubczyce), a od 4. (w. XIII w. – bez
s&u+ek, ale ze wzmocnionymi przyporami (Kamieniec Z'bkowicki, Wroc&aw – kolegiata %w. Krzy+a).
Wzros&a wielko%( okien, które osi'gaj'c znaczn'
szeroko%( pozostawia&y niewielkie przestrzenie murów mi)dzy przyporami – system konstrukcyjny sta&
si) bli+szy konstrukcji szkieletowej, z&o+onej z Þlarów i przypór, podtrzymuj'cych +ebrowe sklepienia.
Prawdziwie szkieletow' konstrukcj) zastosowano
w Gubinie. Tworz' j' d&ugie przypory i Þlary. cia-

9. Kamieniec Z'bkowicki – ko%ció& cysterski, wn)trze korpusu nawowego
9. Kamieniec Z'bkowicki – Cistercian church, interior of the nave

10. Wroc&aw – kolegiata %w. Krzy+a, sklepienia korpusu nawowego
10. Wroc&aw – the Collegiate Church of the Holy Cross Wroc&aw, vaulting in the nave
11

na z oknami jest stosunkowo cienka, umieszczona
w po&owie d&ugo%ci przypór i oparta na sklepieniach
kaplic, które zajmuj' przestrze, doln' na ca&ej d&ugo%ci przypór.
S&u+ki jako element konstrukcji i rozcz&onkowania %cian wn)trza stosowano od 1. (w. XIII w.
(Wroc&aw, Z&otoryja) do ko,ca XIII w. (Z&otoryja,
korpus 2. po&. XIII w., kaplica %w. Jadwigi w Trzebnicy 1268–1269 oraz ko%ció& paraÞalny w Jaworze
k. XIII w. – 1. po&. XIV w.), (il. 8). Równocze%nie
w 3. (w. XIII w. wprowadzono s&u+ki podwieszone
(Grodków, Racibórz), a od 4. (w. XIII w. zacz)to
rezygnowa( ca&kowicie ze s&u+ek (Kamieniec Z'bkowicki, Wroc&aw – kolegiata %w. Krzy+a), +ebra
u nasady wtapia&y si) w mur, oparte by&y na wspornikach lub podci)te. Wsporniki podtrzymuj'ce +ebra stosowano ju+ w 1. (w. XIII w. (prezbiterium
w Z&otoryi), kontynuowano je w 2. (w. tego stulecia
(Wroc&aw, Henryków), a pó-niej w 4. (w. XIII w.
Bez s&u+ek %ciany wn)trza pozostawa&y g&adkie bez
podzia&ów, jedynie z oknami, które od strefy sklepie, si)ga&y nisko w dó& (il. 9). S&u+ki powróci&y
jeszcze w pó-nym gotyku (Gubin, prezbiterium).
W XIII w. wn)trza przekrywano sklepieniami +ebrowymi sze%ciodzielnymi i krzy+owymi na planie
kwadratu lub prostok'ta. W 1. po&. XIV w. w korpusie kolegiaty %w. Krzy+a we Wroc&awiu po raz
pierwszy zastosowano sklepienia gwia-dziste w nawie g&ównej i pi)ciopodporowe w nawach bocznych
(il. 10, 11). Taki uk&ad sklepie, powtórzono we
wroc&awskich ko%cio&ach NMP na Piasku i %w. Doroty oraz w ko%ciele paraÞalnym w Paczkowie. Liczba
przypór by&a w nich dwukrotnie wi)ksza ni+ Þlarów.
Natomiast w Namys&owie nast'pi&o przesuniecie Þlarów z osi przypór i powsta& niesymetryczny uk&ad
sklepie,, którego prz)s&a otrzyma&y plan trapezu.
Koncepcja nie by&a przypadkowa, lecz przemy%lana,
wprowadzaj'ca ruch, dynamik) do wn)trza ko%cio&a
(il. 11).
W XV–XVI w. prz)s&a sklepienne by&y najcz)%ciej
prostok'tne, a Þlary mi)dzynawowe g)%ciej rozstawione. Nawy oddzielone arkadami przekrywano nowymi typami sklepie,: bogatymi sklepieniami gwia-dzistymi, sklepieniami sieciowymi o ró+nych uk&adach +eber oraz sklepieniami kryszta&owymi (il. 12).
Wn)trza ko%cio&ów podzielone by&y na trzy nawy,
z których nawa %rodkowa w przewa+aj'cej wi)kszo-

%ci obiektów by&a blisko dwukrotnie szersza od naw
bocznych4. Taki stosunek szeroko%ci sprawia&, +e
ca&e wn)trza by&y dobrze o%wietlone. Szersze nawy
boczne stosowano w ko%cio&ach na po&udniowych
i pó&nocnych kra,cach dzielnicy. W XIII w. wysoko%ci ko%cio&ów nie by&y zbyt du+e, oko&o 15 m,
a proporcje szeroko%ci do wysoko%ci naw g&ównych
wynosi&y 1 : 1,6 - 1,8. Wy+sze proporcje wyst)powa&y w ko%ciele w G&ubczycach, a zw&aszcza w Raciborzu (1 : 2,86), w których trzy nawy mia&y zbli+on' szeroko%(. Rozcz&onkowanie %cian i Þlarów lizenami lub s&u+kami sprawi&o, +e wn)trza wydawa&y
si) wy+sze (il. 13).
Ko%ció& w Kamie,cu Z'bkowickim o wysoko%ci 23,60 m i proporcjach nawy 1 : 2,73 wyznaczy&
nowe proporcje dla ko%cio&ów z XIV w. rednia wysoko%( ko%cio&ów nie by&a jednak du+a, oko&o 16 m
i o proporcjach oko&o 1 : 2, tak jak w kaplicy %w. Jadwigi w Trzebnicy i górnym ko%ciele %w. Krzy+a we
Wroc&awiu. Kilka ko%cio&ów osi'gn)&o znaczne wysoko%ci. Wroc&awski ko%ció& NMP na Piasku przy
wysoko%ci 23,10 m uzyska& proporcje 1 : 2,6, ko%ció& %w. Doroty o wys. 25 m ma proporcje 1 : 2,72,
a najwy+szy jest ko%ció& w Nysie – 27,20 m o proporcjach 1 : 2,96 (il. 14).
Wn)trza ko%cio&ów w wi)kszo%ci mia&y %ciany
bez rozcz&onkowa,, jedynie z wysokimi i szerokimi
oknami, co powodowa&o powi)kszenie przestrzeni
naw bocznych. Jednak w 2. po&owie XIV w. zacz)to poszukiwa( nowych form rozcz&onkowania %cian
oraz zmniejszenia grubo%ci murów. Uzyskano to
przed&u+aj'c nisze okienne do posadzki (Paczków,
Wroc&aw – ko%ció& %w. Doroty), redukuj'c pod oknami grubo%( muru o po&ow). Równocze%nie nisze
nada&y %cianom rytmiczne podzia&y i wielk' plastyczno%(. Filary o%mioboczne i o%mioboczne z lizenami podkre%la&y uk&ad wertykalny, a ich szerokie rozstawienie sprawia&o, +e wn)trza by&y bardzo
przestronne (il. 15).
W ko%ciele w Nysie (korpus przed 1392 r.)
zmniejszono od zewn'trz grubo%( murów naw bocznych, w których znajdowa&y si) arkady prowadz'ce
do krucht i kaplic, wype&niaj'cych przestrzenie mi)dzy przyporami. Nad sklepieniami kaplic, w streÞe
okiennej, nast'pi&o pogrubienie murów od strony
zewn)trznej. Wewn)trzna %ciana nawy bocznej pozosta&a g&adka (il. 14).

4

W literaturze taki uk&ad naw bywa nies&usznie nazywany rzutem bazyliki. Na l'sku jest on tak+e rzutem hali.
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11. Sklepienia gwia-dziste i pi)ciopodporowe
11. Star vaulting and Þve-support vaulting

12. Sklepienia z XV – po&owy XVI w.
12. Vaulting, 15th c. – mid 16th c.
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13. Przekroje ko%cio&ów z XIII w., rekonstrukcje
13. Cross sections of 13th c. churches – reconstructions

W XV w. we wn)trzach nadal wyst)powa&y proporcje o dwukrotnie szerszej nawie g&ównej od bocznych, z wyj'tkiem ko%cio&ów w Bytomiu i Gubinie.
Wi)kszo%( ko%cio&ów mia&a nawy g&ówne o proporcjach szeroko%ci do wysoko%ci 1 : 1,6 - 2,0. Najwy+sze by&o prezbiterium w Nysie – 27,20 m (il. 16).
Proporcje przekroju podobne jak w Nysie, bo 1 : 2,9
uzyskano w ko%ciele w Gubinie przy znacznie
mniejszej wysoko%ci oko&o 20,50 m, ale innych proporcjach szeroko%ci naw. Wysmuk&e proporcje mia&y te+ ko%cio&y w Górze i Szprotawie.
Wa+nym osi'gni)ciem pó-nego gotyku by&o
wprowadzenie halowego prezbiterium z obej%ciem
i kaplicami. ciany obej%( uzyska&y ró+ne plastyczne rozcz&onkowanie: nisze okienne schodz'ce do
posadzki (Nysa – obej%cie), dwa poziomy – arkady
do kaplic i okna (Nysa – nawy boczne, Gubin), a nawet przy poziomy – arkady, wysokie blendy i okna
(Góra), (il. 17, 18). W Gubinie dodatkowo wyst)powa&y wewn)trzne przypory z przej%ciem na poziomie okien. W prezbiterium tego ko%cio&a powrócono
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do s&u+ek na osi wewn)trznych przypór, które wie,czy&y g&owice z maskami.
Najpó-niej, bo w po&owie XVI w. wzniesiono
ko%ció& paraÞalny w Mirsku. Trójnawowa halowa
przestrze, zosta&a zako,czona wschodnim wielobokiem. W tym ko%ciele sklepienia tworz' jedn' sie(
nad ca&ym wn)trzem, bez tradycyjnego podzia&u na
nawy. Proporcje nawy g&ównej 1 : 2, ostro&uki w po&'czeniu z &ukami pe&nymi i jednorodne sklepienie
stworzy&y czyste, harmonijne wn)trze (il. 19).
3. Detale architektoniczne i rze"biarskie
Do detali architektonicznych nale+': elementy Þlarów, detale zwi'zane ze sklepieniami, okna, portale oraz dekoracje na przyporach i elewacjach.
W 1. po&owie XIII w. wyst)powa&y Þlary czworoboczne i krzy+owe ze s&u+kami (Wroc&aw – ko%ció&
%w. Jakuba, Henryków). Spoczywa&y one na bazach
z +abkami i wie,czy&y je g&owice kielichowe. W 2.
po&owie tego stulecia stosowano Þlary prostok'tne

14. Przekroje ko%cio&ów z ko,ca XIII w. i z XIV w.
14. Cross sections of churches from the end of the 13th c. and the 14th c.
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15. Wroc&aw – ko%ció& %w. Doroty, wn)trze
15. Wroc&aw – interior of St. Dorothy Church

16. Nysa – ko%ció& paraÞalny, wn)trze
16. Nysa – interior of the parish church
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17. Rozwarstwienie %cian obej%cia
17. Wall layers in an ambulatory

18. Przekroje ko%cio&ów
18. Church cross sections

i krzy+owe ze s&u+kami i wi'zkami s&u+ek (Z&otoryja, G&ubczyce). Bazy z przyp&aszczonymi talerzami by&y niewielkie, oparte na do%( wysokich coko&ach. G&owice kielichowe lub koszykowe pokryte
by&y dekoracj' ro%linn', zwie,czone proÞlowanym
gzymsem (il. 8).

Filary mi)dzynawowe prostok'tne i krzy+owe
ze s&u+kami po po&owie XIII w. zacz)&y ust)powa(
o%miobocznym (G&ubczyce). Ostatnia (w. XIII w.
przynios&a istotne zmiany – Þlary o%mioboczne
i krzy+owe bez s&u+ek na do%( wysokich coko&ach
(Kamieniec Z'bkowicki) lub niewielkich coko&ach
17

19. Mirsk – ko%ció& paraÞalny, wn)trze
19. Mirsk – interior of the parish church

20. Wroc&aw – ko%ció& NMP na Piasku, o%mioboczne Þlary z lizenami
20. Wroc&aw – the Church of Virgin Mary on the Sand, octagonal pillars with pilaster strips
18

(Wroc&aw – ko%ció& %w. Bart&omieja). ProÞlowanie
Þlarów bez g&owic przechodzi&o p&ynnie na arkady
i &)ki jarzmowe (il. 9).
Dla %l'skich ko%cio&ów z XIV w. charakterystyczne s' Þlary o%mioboczne wyd&u+one z lizenami, o sko%nych powierzchniach g&adkich lub proÞlowanych (il. 20). Oprócz nich wyst)powa&y Þlary
o%mioboczne umiarowe z lizenami i bez nich oraz
krzy+owe na skrzy+owaniach i w streÞe podwie+owej. Nie posiada&y one g&owic, niekiedy skromny
gzyms. ProÞlowanie Þlarów i lizen przechodzi&o na
arkady. W XV–XVI w. wykorzystywano stosowane
dotychczas typy Þlarów.
W sklepieniach od pocz'tku XIII w. umieszczano
+ebra o ró+nych, zmieniaj'cych si) w czasie przekrojach. Pocz'tkowo mia&y one przekrój wa&kowy, a od 3. (w. XIII w. zacz)to wprowadza( proÞl
gruszkowy z noskiem (G&ubczyce, Grodków, Trzebnica), a tak+e trapezowy z pojedynczymi wkl)skami
(Grodków). Ju+ w 4. (w. XIII w. pojawi& si) proÞl
o podwójnych wkl)skach i prostok'tnym zako,czeniu (w arkadzie korpusu ko%cio&a w Z&otoryi oraz
w +ebrach prezbiterium i transeptu ko%cio&a %w. Bart&omieja we Wroc&awiu). ProÞl dwuwkl)skowy stosowano do schy&ku %redniowiecza. W ko,cu XIV w.
zacz)to powraca( do proÞli gruszkowych z noskiem
(Wroc&aw – ko%ció& NMP na Piasku), które tak+e
kontynuowano w nast)pnych stuleciach.
*ebra sklepienne &'czy&y zworniki o dekoracji
li%ciastej i z herbami (od XIV w.) oraz pier%cienie
zwornikowe. W XV–XVI w. na sklepieniach o g)stej siatce +eber cz)sto wyst)powa&y zworniki talerzowe lub w kszta&cie tarczy herbowej, ale by&y
stosukowo niewielkie. W kilku ko%cio&ach zworniki
ozdobiono rze-bami. W Z&otoryi rze-by uk&adaj' si)
p&asko, natomiast w zakrystii ko%cio&a w Nysie s'
pe&noplastyczne i zwisaj'.
Dekoracje rze-biarskie wyst)powa&y tak+e na
wspornikach w ko%cio&ach z XIV w. Najbogatszy
jest zestaw wsporników z ca&opostaciowymi rze-bami w ko%ciele NMP na Piasku we Wroc&awiu.
R. Kaczmarek widzia& nich wp&ywy w&oskie A. Pisano i jego syna5.
Du+e okna wymaga&y konstrukcji dla podtrzymania przeszklenia. Tworzy&y j' laskowania i mas-

werki, które równocze%nie pe&ni&y funkcj) dekoracji. Stosowano je ju+ od 1. (w. XIII w., pocz'tkowo
w niewielkich oknach (Z&otoryja), a potem coraz
wi)kszych. W maswerkach dwu- i trójdzielnych do
3. (w. XIII w. wyst)powa&y formy ostro&uków, kó&
i wieloli%ci, tworz'ce kompozycje o uk&adzie centralnym i kilkupoziomowym. W 4. (w. XIII w. wzros&a
wielko%( okien oraz liczba elementów kompozycyjnych (Wroc&aw – kolegiata %w. Krzy+a, ko%ció&
w Kamie,cu Z'bkowickim i w Z&otoryi)6, (il. 21).
W XIV w., podobnie jak wcze%niej, okna o obustronnie rozchylonych o%cie+ach znajdowa&y si)
w grubych murach. Mia&y wi)ksze rozmiary i ró+ne
liczby podzia&ów od dwu- do sze%ciodzielnych (il.
22). Te najszersze znajdowa&y si) w elewacjach zachodnich wroc&awskiej kolegiaty %w. Krzy+a i w ko%ciele paraÞalnym w Nysie. Pod wzgl)dem kompozycji maswerki mo+na podzieli( na centralne, centralne rozbudowane i kilkupoziomowe.7 W XIV w.
pojawi&y si) w nich rybie p)cherze, tarcze herbowe,
kompozycje „wiruj'ce” i koncentryczne.
W sze%ciu ko%cio&ach z XV–XVI w. znajduj'
si) okna maswerkowe, a trójdzielne i czterodzielne
okna o bogatych kompozycjach wyst)puj' w Nysie, Lwówku l'skim i Namys&owie. Pod wzgl)dem
kompozycji mo+na je podzieli(, jak w poprzednich
okresach, na centralne i kilkupoziomowe8. Nie wyst)puj' w nich motywy wiruj'ce. Nowymi formami
s' pó&koliste &)ki &'cz'ce co drugie laskowanie oraz
fragmenty proÞli przechodz'ce przez lini) przeci)cia i uci)te. Obok znanych kompozycji z&o+onych
z ostro&uków, kó& i wieloli%ci pojawi&y si) nowe
kompozycje i Þgury krzywolinijne (Lwówek l'ski)
oraz maswerki linearne z laskowaniami, które przed&u+one tworz' w pod&uczu sie( lekko wygi)tych
przecinaj'cych si) linii (il. 23).
Wa+nym elementem ko%cio&ów by&y portale.
W ko%cio&ach z XIII w. zachowa&o si) 12 portali
o ró+nych wielko%ciach i kompozycji: w)garowe,
uskokowe, uskokowe z kolumienkami oraz rozcz&onkowane (il. 24). Dwa z portali umieszczono
w ryzalicie zwie,czonym wimperg' (Z&otoryja,
G&ubczyce). O%cie+a spoczywa&y na bazach i coko&ach, zako,czone by&y stref' g&owic kielichowych,
blokowych, z dekoracj' ro%linn', w której niekiedy

5
R. Kaczmarek, Rze&ba architektoniczna XIV w. we Wroc"awiu,
Wroc&aw 1999.
6
H. Golasz-Szo&omicka, Longitudinal tracery windows in Silesian churches from the second half the 13th century, „Architectus” nr 1 (27), Wroc&aw 2010, s. 15-22.

7
H. Golasz-Szo&omicka, Tracery windows from the 14th century
in Silesia, „Architectus”, nr 1 (31), Wroc&aw 2012, s. 21-34.
8
H. Golasz-Szo&omicka, Okna maswerkowe z XV–XVI w. na l#sku, „Architectus”, w druku.
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21. Okna maswerkowe z XIII w.
21. Tracery windows from the 13th c.

22. Okna maswerkowe z XIV w. (rys. H. Golasz-Szo&omicka)
22. Tracery windows from the 14th c. (drawn by H. Golasz-Szo&omicka)

23. Okna maswerkowe pó-nogotyckie
23. Late Gothic tracery windows
20

24. Detale o%cie+y portali z XIII w.
24. Details of portal frames from the 13th c.

25. Wroc&aw – ko%ció& NMP na Piasku, portal zachodni
25. Wroc&aw – the western portal of the Church of Virgin Mary on the Sand
21

26. Paczków – ko%ció& paraÞalny, portal zachodni
26. Paczków – the western portal of the parish church

umieszczano maski. Tylko w portalu kaplicy %w. Jadwigi w Trzebnicy znajduje si) tympanon, a w&a%ciwie dwa, poniewa+ drugi umieszczono od strony
prezbiterium9.
Portale z XIV w. zachowa&y si) w 11 ko%cio&ach,
ró+ni' si) funkcj', wielko%ci' i kompozycj'. Pod
wzgl)dem kompozycji mo+na je podzieli( na: w)garowe, o o%cie+ach uskokowych i rozcz&onkowanych,
uj)te w prostok'tne obramienie, z kolumienkami,
pinaklami i wimpergami (il. 25). O%cie+a sk&adaj'
si) z drobnych wa&ków, wa&ków z noskiem i wkl)sków, umieszczonych w uk&adzie uskokowym, rozcz&onkowanym, w linii prostej lub &amanej. O%cie+a
spoczywaj' na wysokich proÞlowanych coko&ach,
najcz)%ciej bez g&owic przechodz' proÞlowaniem
do archiwolty. Stoj'ce po bokach kolumienki lub
pinakle, a tak+e obramienia i wimpergi wzbogacaj'
kompozycj). Wiele portali oprócz dekoracji architektonicznej mia&o dekoracje rze-biarskie w postaci
masek w kluczu, rze-b Þguralnych pod baldachimami (nie zachowa&y si)), rze-b nad archiwolt', na
wspornikach (il. 26). W dwóch portalach zachowa&y
si) oryginalne tympanony Þguralne10.
W XV–XVI w. portale nie odgrywa&y ju+ tak
znacz'cej roli jak w wiekach poprzednich. Zachowa&y si) tylko w sze%ciu obiektach, s' niewielkich
rozmiarów, o proÞlowanych o%cie+ach niezbyt roz-

27. Portale pó-nogotyckie
27. Late Gothic portals

9
T. Kozaczewski, H. Kozaczewska-Golasz, Portale trzynastowiecznej architektury na l#sku, Wroc&aw 2009.
10
H. Kozaczewska-Golasz, A. Berna%, Portale czternastowieczne w ko!cio"ach !l#skich, „KAiU”, T. LV, z. 1-2, Warszawa 2010,

22

s. 53-74; H. Kozaczewska-Golasz, A. Berna%, Portale czternastowieczne w ko!cio"ach !l#skich, detale architektoniczne i rze&biarskie, „KAiU”, T. LV, z. 1-2, Warszawa 2010, s. 75-92.

budowanych. W portalach, podobnie jak w oknach
i sklepieniach, stosowano motyw przecinaj'cych si)
proÞli. Now' kompozycj' by& portal podwójny dwuramienny, zachowany w kruchcie ko%cio&a w K'tach
Wroc&awskich (il. 27).
Zako#czenie
Typ ko%cio&a halowego przyszed& na l'sk z Zachodu, razem z now' organizacj' przestrzenn' i administracyjn' miast lokacyjnych. Najpierw przyj)&y
go ko%cio&y paraÞalne, pó-niej zakonne. W ko%cio&ach z XIV w. mo+na stwierdzi( wp&ywy z Anglii
(sklepienia, portale z pinaklami, maswerki) i z W&och
(lizeny, rze-by, portale z pinaklami). Mimo przej%cia
l'ska w lenno czeskie nie wida( zdecydowanych
wp&ywów z Czech ani Austrii, gdzie budowano du+o
ko%cio&ów halowych. Architekci %redniowieczni na
l'sku tworzyli w&asn' odmian) gotyku, wykorzystuj'c wp&ywy pochodz'ce z ró+nych krajów. Stworzyli architektur) rozwini)tego gotyku, odmienn' od
gotyku klasycznego, cechowa&a j' przestronno%(,
asymetria i dynamika.
Ko%cio&y z halowym obej%ciem zacz)to budowa(
od pocz'tku XV w. wzoruj'c si) na ko%cio&ach niemieckich i austriackich. Jednak rozwi'zanie wn)trz
z Þlarami o%miobocznymi by&o tradycyjnie %l'skie.
Na pó&nocy, w Gubinie wzorem sta&y si) ko%cio&y
Pomorza Zachodniego, a podobie,stwo dotyczy&o artykulacji wn)trza z wewn)trznymi przyporami, kaplicami w przyziemiu, oknami nad nimi oraz
przej%ciem na wysoko%ci okien.
Wa+n' rol) w ko%cio&ach z XV–XVI w. odegra&y sklepienia, których wzory przysz&y z Zachodu,
a w przypadku sklepie, sieciowych – z Czech, wzorowane na sklepieniach P. Parlera. Zrezygnowano
z asymetrycznych sklepie, pi)ciopodporowych.
Bogata sie( +eber krzy+owych i sieciowych w zale+no%ci od uk&adu wprowadza&a do wn)trza podzia&y
rytmiczne lub dynamiczne. Sklepienia wymaga&y

do%( g)stego rozstawienia Þlarów, co w niewielkim
stopniu zmniejszy&o wra+enia przestronno%ci.
Mobilno%( %redniowiecznych budowniczych by&a
du+a. Obecnie nie mo+na precyzyjnie wskaza( -róde& form, konstrukcji sklepie, czy detali architektoniczno-rze-biarskich. Podobne znajduj' si) w wielu
ko%cio&ach Europy.
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