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STRESZCZENIE
W XIV w. na l%sku wzniesiono 18 ko&cio'ów halowych,
w wi(kszo&ci by'y to miejskie ko&cio'y paraÞalne, pozosta'e stanowi%: dwie kolegiaty (Wroc'aw, G'ogów), dwa ko&cio'y franciszka)skie, jeden cysterski i dwa ko&cio'y augustia)skie. Najcz(&ciej wzniesione zosta'y od nowa, a niektóre powsta'y w drodze przebudowy lub rozbudowy obiektów wcze&niejszych.
Pod wzgl(dem planu i bry'y ko&cio'y halowe mo*na podzieli+
na dwie grupy. Do pierwszej z nich mo*na zaliczy+ obiekty halowe z wyd'u*onymi prezbiteriami, za& w drugiej grupie znajduj% si( ko&cio'y o innych, zró*nicowanych uk'adach. W&ród
ko&cio'ów pierwszej grupy wyst(puj% trzy obiekty z prezbiteriami zamkni(tymi prost% &cian%, wzniesionymi w XIII w. W pozosta'ych ko&cio'ach prezbiteria zako)czone s% wielobokiem
stosowanym od 2 po'owy XIII w. W drugiej grupie znalaz'y si(
ko&cio'y z rozbudowan% cz(&ci% wschodni%. Dwa ko&cio'y posiadaj% prezbiterium trójnawowe, halowe (w Nysie z XV w.),
w dwóch wyst(puj% transepty, a w trzecim zakrystia i kaplice
tworz% w bryle pseudotransept.
W XIV w. na l%sku wykszta'ci'y si( dwa nowe typy ko&cio'ów
halowych – jeden z wyd'u*onym prezbiterium i wie*% usytuowan% asymetrycznie w naro*u mi(dzy prezbiterium a korpusem
oraz drugi z prezbiterium trójnawowym halowym, stanowi%cym przed'u*enie korpusu i zako)czonym trzema wielobokami
po stronie wschodniej. Jedn% wie*( w pó'nocnym naro*u mi(dzy prezbiterium a korpusem najwcze&niej wzniesiono w ko)cu XIII w. w Ko*uchowie i ,arach, a pó-niej w ko&ciele paraÞalnym w Paczkowie, we wroc'awskim ko&ciele &w. Doroty
oraz w ko&cio'ach w rodzie l%skiej, Wo'owie i Opolu. Tradycyjne dwie wie*e zachodnie zbudowano tylko we wroc'awskim
ko&ciele NMP na Piasku. W ko&cio'ach paraÞalnych w Gubinie
i Jaworze wie*e zachodnie pochodzi'y z XIII w. Wyj%tkowym
rozwi%zaniem s% dwie wie*e po wschodniej stronie korpusu,
przy transepcie, które wznosz% si( w kolegiacie wroc'awskiej.
Trójnawowe halowe prezbiterium posiada ko&ció' cysterski
w Kamie)cu Z%bkowickim (rozp. 1274 r.) oraz ko&ció' NMP
na Piasku we Wroc'awiu, w którym ka*da z naw ko)czy si(
wielobokiem. Wn(trze ko&cio'a wroc'awskiego jest d'ugie,
prezbiterium przechodzi w korpus nawowy. Wydzielenie cz(&ci wschodniej zrealizowano w formie lektorium i &cian parapetowych w linii Þlarów mi(dzynawowych.

Rozbudowany uk'ad przestrzenny ma kolegiata g'ogowska
z oryginalnymi kaplicami po obu stronach d'ugiego prezbiterium oraz z kaplicami po raz pierwszy wbudowanymi od pocz%tku mi(dzy przypory korpusu nawowego. Po stronie zachodniej prawdopodobnie wznosi'a si( jedna wie*a.
Czternastowieczne ko&cio'y halowe na l%sku by'y budowlami
wysokimi, przestronnymi i dobrze o&wietlonymi. Ich budowniczowie zrezygnowali z klasycznego systemu sklepie) z *ebrami sp'ywaj%cymi na wi%zki s'u*ek. Nowe formy kszta'towania
wn(trza zapocz%tkowane zosta'y w dwóch ko&cio'ach rozpocz(tych w 4 +w. XIII w. – ko&ciele cysterskim w Kamie)cu
Z%bkowickim i kolegiacie &w. Krzy*a we Wroc'awiu. W ich
wn(trzach zrezygnowano z klasycznego systemu rozcz'onkowania &cian s'u*kami, *ebra sklepienne w górnej cz(&ci wtopiono w mury i pozostawiono g'adkie &ciany jedynie z wysokimi
oknami. G'adkie &ciany z wysokimi oknami maswerkowymi
przyczyniaj% si( do powi(kszenia przestrzeni naw bocznych.
Mi(dzynawowe Þlary o&mioboczne i o&mioboczne z lizenami
podkre&laj% uk'ad wertykalny.
Wszystkie wn(trza przekryte by'y sklepieniami na rzutach
kwadratów lub prostok%tów. We wroc'awskiej kolegiacie &w.
Krzy*a po raz pierwszy naw( g'ówn% przekryto sklepieniem
gwia-dzistym, a nawy boczne sklepieniami pi(ciopodporowymi. Po'%czenie kwadratowych prz(se' o sklepieniach gwia-dzistych i prostok%tnych pi(ciopodporowych powtarzano w kolejnych ko&cio'ach i mo*na je uzna+ za typowe dla &l%skich za'o*e) halowych. W bazylikach zastosowano je tylko jeden raz
w prezbiterium ko&cio'a p.w. &w. Marii Magdaleny we Wroc'awiu. Asymetryczne sklepienia pi(ciopodporowe wprowadzi'y
do wn(trza element ruchu. Jeszcze wi(ksz% dynamik( uzyskano
w ko&cio'ach, w których rozstaw Þlarów mija' si( z rozstawem
podpór, jak w ko&ciele w Namys'owie i cinawie. To z pewno&ci% nie przypadek czy b'%d w obliczeniach, ale przemy&lana koncepcja architektów 2 po'. XIV w. D%*enie do tworzenia
asymetrii w bry'ach ko&cio'ów spowodowa'o rezygnacj( z fasad
dwuwie*owych i wprowadzenie jednej wie*y w pó'nocnym naro*u mi(dzy prezbiterium a naw%. Znamienne jest, *e wcze&niej
rozpocz(t% dwuwie*ow% fasad( zachodni% w Jaworze zrealizowano jako jednowie*ow%, asymetryczn%.
Urozmaicenie form widoczne jest w uk'adzie maswerków,
tworz%cych zró*nicowane kompozycje. Wcze&nie pojawi'y

1

Pierwsza cz(&+ artyku'u zosta'a opublikowana w „Kwartalniku
Architektury i Urbanistyki”, 2013, z. 1.
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si( w nich rybie p(cherze, elementy gotyku p'omienistego.
Prawdopodobnie pierwsze rybie p(cherze znajduj% si( w portalu zachodnim ko&cio'a NMP na Piasku we Wroc'awiu, rozpocz(tym oko'o 1330 r. Czy formy te mog'y przyj&+ z Anglii? Angielskie pochodzenie maj% sklepienia asymetryczne,
wzorowane na „szalonym sklepieniu” w Lincoln. Angielskie
maswerki s% niezwykle urozmaicone, a portale uj(te w pinakle, podobnie jak na l%sku. Mobilno&+ budowniczych &redniowiecznych by'a ogromna. W XIV wieku widoczne s% na
l%sku wp'ywy z Anglii, a tak*e z W'och, o czym &wiadcz%
portale, rze-by wsporników (ko&ció' NMP na Piasku we
Wroc'awiu) oraz lizeny jako typowe elementy pionowego
rozcz'onkowania.

Mimo przej&cia l%ska w lenno czeskie i teoretycznych mo*liwo&ci wp'ywów z Czech i Austrii na l%sku dzia'ali architekci &redniowieczni, którzy stworzyli w'asn% odmian( gotyku,
z wp'ywami pochodz%cymi z ró*nych dzielnic i krajów, odpowiednio przetworzonymi, a nie kopiowanymi. Swoj% dzia'alno&+
rozpocz(li w 4 +w. XIII w. od wielkich za'o*e) we Wroc'awiu
i Kamie)cu Z%bkowickim. Pojawi'y si( w nich nowe uk'ady
przestrzenne, konstrukcje i formy, które ukszta'towa'y architektur( &l%skich ko&cio'ów halowych w XIV w., architektur( gotyku
rozwini(tego, odmiennego od europejskiego gotyku klasycznego. Jej nowe cechy to: przestronno&+, asymetria i dynamika.
S'owa kluczowe: l%sk, architektura gotycka, ko&cio'y halowe

MEDIEVAL HALL CHURCHES IN SILESIA
PART 2. CHURCHES IN THE 14th C.
ABSTRACT
Eighteen hall churches were erected in Silesia in the 14th c.,
these were mainly city parish churches, however, there were
also: two collegiate churches (Wroc'aw, G'ogów), two Franciscan churches, one Cistercian church and two Augustinian ones.
Most often they were new but some were built by way of reconstructing or developing earlier church buildings.
In terms of the body and plan, hall churches can be divided into
two groups. In the Þrst one there are hall churches with elongated chancels and in the other one there are churches with a
variety of other designs. In buildings belonging to the Þrst group
there are three churches with chancels closed with a straight
wall, they were built in the 13th c. In the remaining churches in
this group chancels are closed with a polygon, which was used
from the second half of the 13th c. In the other group there are
churches with a developed western wall. Two churches have a
three-aisle, hall chancel (Nysa, 15th c.), in two other churches
there are transepts and in the third one a sacristy and chapels
form a pseudotransept.
In the 14th c. two new types of hall churches were developed in
Silesia, the Þrst one had an elongated chancel and a tower located asymmetrically in the corner between the chancel and the
nave and the other one with a three-aisle hall chancel, which was
the extension of the nave and was closed with three polygons on
the eastern side. The Þrst towers erected on the northern corner
between the chancel and the nave come from the end of the 13th
c. and are located in Ko*uchów and ,ary, later they were also
built in the parish church in Paczków, the Church of St. Dorothy
in Wroc'aw and in roda l%ska, Wo'ów and Opole. Two traditional western towers were built only in the Church of Virgin
Mary on the Sand in Wroc'aw. In parish churches in Gubin and
Jawor western towers came from the 13th c. An exceptional solution are two towers on the eastern side of the nave, which are
adjacent to the transept in the Collegiate Church in Wroc'aw.
A three-aisle hall chancel can be seen in the Cistercian church in
Kamieniec Z%bkowicki (started in 1274) and in the Church of Virgin Mary on the Sand in Wroc'aw, in which each aisle is closed
with a polygon. The church interior is long and its chancel extends into the nave. The eastern part is separated by a rood screen
and parapet walls following a line of pillars between aisles.
The collegiate church in G'ogów has a developed spatial design
with original chapels on both sides of a long chancel and cha6

pels which for the Þrst time were built between the buttresses of
the nave at the beginning of church construction. On the western
in the past side there may have been one tower.
Fourteenth century hall churches in Silesia were high, spacious
and well lit buildings. Their constructors decided to give up a
classical system of vaults with ribs ßowing to clusters of attached shafts. New forms of interior design were started in two
churches whose construction began in the fourth quarter of the
13th c. – the Cistercian church in Kamieniec Z%bkowicki and the
Collegiate Church of the Holy Cross in Wroc'aw. In their interiors the classical system of walls fragmented by attached shafts
was given up, vault ribs in the top part were set in walls and
thanks to this walls were smooth with high windows. Smooth
walls with high tracery windows contribute to the impression
that aisles are larger than they really are. Pillars between aisles
are octagonal, there are also octagonal pillars with pilaster strips
emphasizing the vertical design of the interior.
All interiors are covered with vaults designed on square and
rectangular projections. In the Collegiate Church of the Holy
Cross in Wroc'aw, for the Þrst time, the nave was covered with
a star vault and aisles with cinquesupport vaults. The combination of two bays with star vaults and rectangular cinquesupport
vaults was repeated in more churches and one can consider this
design typical of Silesian hall design. In basilica churches such
combination was used only once in the chancel of the Church
of St. Mary Magdalene in Wroc'aw. Asymmetrical cinquesupport vaults introduced a motion element to interiors. Even better
dynamics was achieved in churches in which pillar spacing was
different from the spacing of other supporting elements, like in
the churches in Namys'ów and cinawa. This could not have
been an accident or a calculation error, it must have been a well
planned concept of architects from the second half of the 14th c.
Striving for asymmetry in church bodies resulted in giving up
elevations with two towers and introducing single towers on the
northern corner between a chancel and a nave. It is characteristic
that in Jawor the elevation started with two towers was Þnally
completed with one asymmetric tower.
A variety of forms is visible also in the design of tracery windows forming numerous compositions. Such elements as vesica
piscis or ßamboyant style of the late gothic appeared quite early.
Most probably the Þrst vesicae piscis can be seen in the western

portal of the Church of Virgin Mary on the Sand in Wroc'aw,
which was started about 1330. Could such forms have come
from England? Certainly asymmetric vaults are of English origin and followed the “crazy vaults” of Lincoln Cathedral of St.
Mary. English tracery is incredibly varied, portals are decorated
with pinnacles, in Silesia it is similar. The mobility of medieval
constructors was immense. In the 14th c. in Silesia one can observe English and Italian inßuences, the evidence of which are
bracket sculptures (the Church of Virgin Mary on the Sand in
Wroc'aw) and pilaster strips which were typical elements of
vertical fragmentation.
Although Silesia became a Czech Þefdom, and thus theoretically there could have been more Czech and Austrian inßuenc-

es, in fact there still were medieval architects who created their
own type of gothic architecture inßuenced by various districts
and countries, however, they transformed and not only copied
the existing forms. They started their activity in the 4th quarter
of the 13th c. with large complexes in Wroc'aw and Kamieniec Z%bkowicki. There appeared new spatial designs, constructions and forms which shaped the architecture of Silesian hall
churches in the 14th c., the architecture of a developed gothic
style different from the European classical gothic architecture.
The new characteristics were: spaciousness, asymmetry and dynamics.

Wst p
W okresie lat 1268 - 1290 rozpocz(to budow( kaplicy &w. Jadwigi w Trzebnicy oraz dwóch ko&cio'ów halowych – kolegiaty &w. Krzy*a we Wroc'awiu
i cysterskiego ko&cio'a w Kamie)cu Z%bkowickim.
Kaplica &w. Jadwigi, zapewne pierwszy etap przebudowy ko&cio'a cysterek na halowy, okre&lana jako
przyk'ad gotyku klasycznego, by'a tak*e ostatni%
budowl%, w której sklepienia krzy*owo - *ebrowe
sp'ywa'y na wi%zki s'u*ek. Dwa nast(pne ko&cio'y
halowe prezentuj% odmienne podej&cie do wn(trz
gotyckich – zrezygnowano w nich ze s'u*ek, nadaj%c
równocze&nie ko&cio'om znaczn% wysoko&+. Prezbiteria kolegiaty &w. Krzy*a we Wroc'awiu i ko&cio'a cysterskiego w Kamie)cu Z%bkowickim sta'y si(
prekursorami architektury XIV w., okresu &l%skiego
gotyku rozwini(tego, nazywanego niezbyt trafnie
gotykiem redukcyjnym2.
W dotychczasowej literaturze dotycz%cej ko&cio'ów czternastowiecznych wyst(puj% ko&cio'y halowe, ale bez specjalnego podkre&lenia ich uk'adu
przestrzennego. Szczególne miejsce zajmuje kole-

giata &w. Krzy*a we Wroc'awiu i ko&ció' NMP na
Piasku we Wroc'awiu. Obszerny rozdzia' ko&cio'om
halowym po&wi(ci' H. Lutsch3. H. Tintelnot4 wymieni' i przedstawi' 6 typów ko&cio'ów halowych.
Opisy ko&cio'ów zamie&cili autorzy katalogów zabytków: S. Kowalski5, J. Pilch6, znajduj% si( one
tak*e w Katalogu zabytków sztuki w Polsce7 oraz
w ksi%*ce Architektura gotycka w Polsce8, gdzie
przedstawiono dotychczasow% literatur( i datowanie. MonograÞe ko&cio'a cysterskiego w Kamie)cu
Z%bkowickim oraz ko&cio'a &w. Doroty we Wroc'awiu opublikowa'a E. !u*yniecka9. R. Kaczmarek10
opisa' wystrój rze-biarski ko&cio'ów w XIV w. jako
pierwszy zwracaj%c uwag( na wp'ywy rze-by w'oskiej. Wroc'awskie ko&cio'y halowe zaprezentowano w Encyklopedii Wroc awia11. W dotychczasowej
literaturze wyst(puj% znaczne ró*nice w datowaniu.
W XIV w. na l%sku wzniesiono 18 ko&cio'ów
halowych (il. 1), 16 ko&cio'ów bazylikowych, dwa
ko&cio'y rozbudowano do uk'adu halowego, a jeden
przebudowano na pseudohal(. Ko&cio'y halowe to
w wi(kszo&ci miejskie ko&cio'y paraÞalne, pozosta'e
stanowi%: dwie kolegiaty (Wroc'aw, G'ogów), dwa
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1. Rozmieszczenie ko&cio'ów halowych z XIV w.
1. Distribution of hall churches in the 14th c.

ko&cio'y franciszka)skie, jeden cysterski i dwa ko&cio'y augustia)skie. Powsta'y one w drodze przebudowy lub rozbudowy obiektów wcze&niejszych,
z cz(&ciowym wykorzystaniem ich elementów, ale
w wi(kszo&ci wzniesione zosta'y od nowa.
Badaniami obj(to wszystkie zachowane obecnie
ko&cio'y halowe w granicach historycznych l%ska.
Po wykonaniu dokumentacji pomiarowej i fotograÞcznej ko&cio'ów, przeprowadzeniu bada) architektonicznych i historycznych mo*liwe by'o odtworzenie pierwotnego wygl%du budowli z XIV w. Wyniki
bada) i rekonstrukcje obiektów stanowi'y podstaw(
do analizy porównawczej rzutów, uk'adów przestrzennych oraz detali architektonicznych i rze-biarskich zaprezentowanych w niniejszym artykule.
Pomiary ko&cio'ów i ich detali zosta'y wykonane
przez autork( oraz studentów Wydzia'u Architektury
8

Politechniki Wroc'awskiej, doktorantów i m'odych
pracowników Wydzia'u. Rysunki inwentaryzacji
z analiz% stratygraÞczn% i rekonstrukcje ko&cio'ów
wykona'a autorka (oprócz podpisanych nazwiskiem
innego autora). FotograÞe autorskie pochodz% z kilku ostatnich lat.
1. Rzut i bry!a
Pod wzgl(dem planu i bry'y ko&cio'y halowe
mo*na podzieli+ na dwie grupy. Do pierwszej z nich
zaliczaj% si( obiekty halowe z wyd'u*onymi prezbiteriami (il. 2), za& w drugiej grupie znajduj% si( ko&cio'y o innych, zró*nicowanych uk'adach. W&ród
ko&cio'ów pierwszej grupy wyst(puj% trzy obiekty
z prezbiteriami zamkni(tymi prost% &cian%, wzniesionymi w XIII w. W pozosta'ych ko&cio'ach prez-

2. Zestawienie rzutów ko&cio'ów halowych z XIV w.
2. Collation of projections of hall churches from the 14th c.

biteria zako)czone s% wielobokiem – trzema lub pi(cioma bokami. Wieloboczne zako)czenia wschodnie
pojawi'y si( w 2 po'owie XIII w.12, a w&ród omawianych ko&cio'ów najstarsze wyst(puje w ko&ciele
paraÞalnym w Z%bkowicach, rozpocz(tym w 1290 r.
W pozosta'ych obiektach pochodz% one z XIV w.
W drugiej grupie ko&cio'ów znalaz'y si( dwie kolegiaty, dwa ko&cio'y zakonne oraz ko&ció' paraÞalny, a ka*dy z nich otrzyma' inny uk'ad przestrzenny,
z rozbudowan% cz(&ci% wschodni%. Dwa ko&cio'y posiadaj% prezbiterium trójnawowe, halowe (w Nysie
z XV w.), w dwóch wyst(puj% transepty, a w trzecim
zakrystia i kaplice tworz% w bryle pseudotransept.

Niezale*nie od rozwi%zania cz(&ci prezbiterialnej ko&cio'y by'y bezwie*owe lub z wie*ami
(il. 2). Dwie wie*e zachodnie wyst(powa'y tylko
w trzech obiektach: w Gubinie i Jaworze pozosta'y z ko&cio'ów trzynastowiecznych, a wzniesiono je
w rozpocz(tym w 1334 r. ko&ciele NMP na Piasku
we Wroc'awiu. Nowym rozwi%zaniem by'a wie*a
usytuowana w pó'nocnym naro*u mi(dzy prezbiterium a naw%, która wyst(puje w ko&cio'ach w Ko*uchowie, Paczkowie, rodzie l., Wo'owie oraz we
Wroc'awiu w ko&ciele &w. Doroty. We wroc'awskiej
kolegiacie &w. Krzy*a wzniesiono dwie wie*e w naro*ach mi(dzy transeptem a korpusem nawowym.
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'y prawdopodobnie w ko&cio'ach paraÞalnych w G'ubczycach
i Raciborzu w 3 +w. XIII w., potem w rozpocz(tej w 1288 r.
kolegiacie &w. Krzy*a we Wroc'awiu.

Najstarsze udokumentowane wieloboczne zako)czenie znajduje si( w kaplicy &w. Jadwigi w Trzebnicy, fund. w 1268 r.
Najwcze&niejsze prezbiteria zako)czone wielobokiem powsta-

9

Jedn% wie*( zachodni% wybudowano w Namys'owie
i prawdopodobnie w G'ogowie. Graniaste wie*e pocz%tkowo dochodzi'y do wysoko&ci korony murów
lub kalenicy dachu nad naw% i by'y zwie)czone zapewne drewnian% konstrukcj% dachu namiotowego.
W ci%gu XV i XVI w. wi(kszo&+ wie* zosta'a podwy*szona.
Przyziemia wie* stoj%cych przy prezbiterium
mog'y by+ pocz%tkowo przeznaczone na zakrysti(,
jak to do dzi& ma miejsce w ko&cio'ach w Wo'owie,
Ko*uchowie i Paczkowie. Oddzielne przybudówki
z zakrysti% znajdowa'y si( w ko&cio'ach z wie*ami zachodnimi i w bezwie*owych. Realizowano je
w drugim etapie, dobudowuj%c do prezbiterium.
Bry'y korpusu nawowego nakryte by'y jednym
dachem dwuspadowym lub trzema dachami równoleg'ymi. W kolegiacie &w. Krzy*a dachy nad prezbiterium, transeptem i naw% g'ówn% korpusu tworz%
uk'ad krzy*a, a nad nawami bocznymi za'o*ono dachy poprzeczne, oparte o &ciany szczytowe. W Kamie)cu Z%bkowickim prezbiterium i transept nakryto wspólnym dachem dwuspadowym, do którego
wnikaj% poprzeczne ni*sze dachy transeptu. W G'ogowie zakrystia i kaplice tworz% w bryle pseudotransept, nakryty obecnie po'%czonymi dachami. Szeroko&+ pseudotranseptu jest wi(ksza ni* prezbiterium
i pierwotnie nakryty by' zapewne dachami dwuspadowymi równoleg'ymi do osi ko&cio'a.
Ko&cio'y czternastowieczne w wi(kszo&ci otrzyma'y krótkie korpusy na planie kwadratu lub lekko
wyd'u*one, podzielone na 2 – 4 prz(s'a. Zdecydowanie d'ugie korpusy wyst(puj% w ko&ciele w Kamie)cu Z%bkowickim oraz ko&ciele NMP na Piasku
i &w. Doroty we Wroc'awiu, a niezbyt d'ugie w G'ogowie i Nysie13.
Z punktu widzenia ko&cio'a halowego istotne s%
podzia'y odnosz%ce si( do korpusu nawowego. Pod
wzgl(dem proporcji korpusu i jego wewn(trznych
podzia'ów ko&cio'y mo*na podzieli+ na takie, które posiadaj% krótkie korpusy lub d'ugie, o prz(s'ach
w nawach g'ównych prostok%tnych lub kwadratowych (il. 3 – 6, tabela). Szerokie kwadratowe prz(s'a
z rzadko rozstawionymi Þlarami nadaj% wn(trzom

wi(ksz% przestronno&+, natomiast krótkie prz(s'a
prostok%tne z g(sto rozstawionymi Þlarami powoduj% rozdzielenie wn(trza na trzy niezale*ne nawy.
W siedmiu ko&cio'ach wyst(puj% prz(s'a prostok%tne w nawie g'ównej, a w pozosta'ych – kwadratowe
lub zbli*one do kwadratu. Odpowiadaj% im kwadratowe lub prostok%tne pod'u*ne prz(s'a w nawach
bocznych. W wi(kszo&ci ko&cio'ów nawy g'ówne s%
blisko dwukrotnie szersze od naw bocznych (1 : 1,8
– 1,9). W czterech ko&cio'ach (Jawor, G'ogów, Ko*uchów, cinawa) stosunek szeroko&ci nawy bocznej
do nawy g'ównej wynosi 1 : 1,6, a wyj%tkowo szerokie by'y nawy boczne w Gubinie 1 : 1,34 i w Ole&nicy 1 : 1,4.
Do ko&cio'ów o krótkich korpusach i prostok%tnych prz(s'ach nale*y pi(+ ko&cio'ów: w Gubinie,
Ko*uchowie, Jaworze, Wo'owie i Gliwicach (il. 3).
Trzy z nich wzniesiono w pocz%tkach XIV w., najdalej do jego po'owy. Ko&ció' paraÞalny w Gubinie
znany jest z wykopalisk14. Z budowli trzynastowiecznej zachowa' dwuwie*ow% fasad( zachodni%
oraz fragmenty murów prostok%tnego prezbiterium
stanowi%ce pierwszy etap przebudowy15. Korpus
nawowy o znacznej szeroko&ci powsta' w XIV w.,
mia' g(sto rozmieszczone Þlary i odpowiadaj%ce im
przypory. Zachowany pó'nocny fragment szczytu
zachodniego &wiadczy o tym, *e korpus nawowy
przekryty by' jednym dachem dwuspadowym.
Ko&ció' paraÞalny w Ko*uchowie powsta' poprzez
rozbudow( kamiennego ko&cio'a z XIII w., z którego
pozosta'y &ciany prezbiterium oraz zachodnia &ciana
korpusu. W pierwszym etapie wzniesiono pó'nocn%
naro*n% wie*(, a po po*arze w 1339 r. w latach 1340
– 1369 ca'kowicie przebudowano wn(trze korpusu16,
który otrzyma' proporcje bliskie kwadratu oraz podzia' na cztery krótkie prz(s'a. Do prezbiterium dobudowano naw( po'udniow%, któr% po'%czono arkadami wyci(tymi w pierwotnym murze prezbiterium17.
Istniej%ce sklepienia s% barokowe i prawdopodobnie
zast%pi'y gotyckie sklepienia krzy*owe. Korpus nakryty jest trzema dachami dwuspadowymi.
Ko&ció' paraÞalny w Jaworze posiada dolne cz(&ci murów obwodowych oraz prezbiterium i wie*(

13

w 1970 r. przez C. Lasot(, J. Rozp(dowskiego, op. cit. Podobnie
bez przypór by'o prezbiterium w Ko*uchowie, a tak*e inne ko&cio'y pó'nocnych regionów l%ska.
16
C. Walter, Geschichte der Stadt Freystadt, Freystadt N/Schl.
1934, s. 65.
17
S. Kowalski, J. Muszy)ski, Ko%uchów, Pozna) 1959 s%dzili,
*e ko&ció' kamienny powsta' w XIV w., a zachowana hala pochodzi z XVI w.

Trójnawowe prezbiteria w Namys'owie i Nysie pochodz%
z XV w., uk'adu wcze&niejszych prezbiteriów nie znamy.
14
C. Lasota, J. Rozp(dowski, Rozwój przestrzenny ko!cio a paraÞalnego w Gubinie, Prace Nauk. Instytutu Historii Architektury
Sztuki i Techniki Politechniki Wroc'awskiej (dalej IHASiT. PWr.)
Wroc'aw 1980, Nr 13, ser. Studia i materia'y nr 6, s. 69-72.
15
Prezbiterium, które mo*na datowa+ na 3 +w. XIII w., prawdopodobnie by'o bez przypór, jak wynika z bada) prowadzonych
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pó'nocn% rozpocz(te w 2 po'owie XIII w.18 Wyd'u*one prezbiterium zako)czono wielobokiem. Filary
mi(dzynawowe i uk'ad przestrzenny korpusu nawowego pochodz% z pocz%tku XIV w. Do&+ szeroki
i proporcjonalnie krótki korpus podzielono na cztery
krótkie prz(s'a. Wn(trze ko&cio'a zachowane jest
wraz ze sklepieniami krzy*owymi. W planowanej
fasadzie dwuwie*owej ponad koron( murów obwodowych korpusu wzniesiono tylko jedn% wie*(,
pó'nocn%. Z wie*y po'udniowej zrezygnowano i jej
&cian( zachodni% zwie)czono trójk%tnym szczytem.
Ka*da z naw nakryta zosta'a oddzielnym dachem
dwuspadowym, opartym o trójk%tne szczyty (il. 3).
Ko&ció' paraÞalny w Wo'owie19 otrzyma' krótki, blisko kwadratowy korpus, wyd'u*one prezbiterium zako)czone wielobokiem oraz wie*( w naro*u
pó'nocnym. We wn(trzu s% cztery krótkie prz(s'a
o znacznej wysoko&ci (sklepienia pochodz% z baroku). Brak dokumentów i barokowa przebudowa
uniemo*liwiaj% dok'adniejsze datowanie ko&cio'a,
ni* na XIV w.
Ko&ció' paraÞalny w Gliwicach wzniesiono z wykorzystaniem trzynastowiecznych murów prezbiterium i korpusu20. Prezbiterium jest wyd'u*one, zako)czone wielobocznie. Jego mury do wysoko&ci
9,40 m maj% wi(ksz% grubo&+ i stanowi% pozosta'o&+
wysoko&ci planowanej na pocz%tku XIV w.21 Korpus nawowy otrzyma' zdecydowanie wi(ksz% wysoko&+ 17,12 m. Jest on czteroprz(s'owy, z zachodnim
prz(s'em d'u*szym od pozosta'ych. Rozk'ad przypór
ró*ni si( po stronie pó'nocnej i po'udniowej, a odle-

g'o&ci mi(dzy Þlarami odpowiadaj% Þlarom pó'nocnym. Wn(trze przekryte jest sklepieniem gwia-dzistym ze skróconymi *ebrami tworz%cymi rysunek
gwiazdy. By+ mo*e pochodzi z 2 po'. XIV w. lub
pocz%tku XV w.22 Jeszcze w XIV w. podwy*szono
prezbiterium do wysoko&ci odpowiadaj%cej korpusowi, a w XV w. przekryto je sklepieniem sieciowym23. Po pó'nocnej stronie prezbiterium od pocz%tku wzniesiono zakrysti( i skarbiec. W XV w. dodano od po'udnia dwie kaplice, a w 1504 r. rozpocz(to
budow( jednej zachodniej wie*y24.
Prostok%tne prz(s'a sklepienne wyst(puj%
w dwóch ko&cio'ach o wyd'u*onych korpusach nawowych (il. 4) - w ko&ciele cysterskim w Kamie)cu
Z%bkowickim i ko&ciele paraÞalnym w Nysie. Ko&ció' w Kamie)cu Z%bkowickim rozpocz(to w 1272
r. od prezbiterium trójnawowego, halowego, z obej&ciem prostok%tnym i kaplicami25. D'ugi jednonawowy transept '%czy je z trójnawowym korpusem budowanym w 1 po'. XIV w. o identycznych proporcjach
jak prezbiterium. Nawa g'ówna korpusu o szeroko&ci 8,65 m i wysoko&+ 23,60 m ma proporcje niezwykle wysmuk'e wynosz%ce 1 : 2,73. Prezbiterium
i korpus nakryte s% jednym dachem dwuspadowym,
w który wnikaj% prostopadle ni*sze dachy transeptu.
W Nysie wzniesiono trójnawowy korpus halowy
(uk. przed 1392 r.)26 o wyj%tkowo du*ej wysoko&ci
27,20 m. Przy szeroko&ci nawy &rodkowej 9,20 m
uzyskano proporcje przekroju 1 : 2,96. Na miejscu
wcze&niejszego prezbiterium, prawdopodobnie jednonawowego, w latach 1424 – 1430 dobudowano

H. Kozaczewska-Golasz, Halowe budowle sakralne na "l#sku
w XIV w., Wroc'aw 1982, mpis w Bibliotece IHASiT. PWr.; K.
Barczy)ska, Architektura sakralna "l#ska z lat 1268–1320, praca doktorska, mpis 2006 r.
19
Zdaniem J. Pilcha, Leksykon zabytków Dolnego "l#ska…, s.
404, ko&ció' w Wo'owie rozpocz(to w 1391 r., sklepienia uko)czono w 1408 r., a przebudowano w XVIII w.
20
Wspomnia' o tym G. Chmarzy)ski, Sztuka górno!l#ska, w:
Górny "l#sk, red. K. Popio'ek, M. Suchodzki, S. Wys'ouch, S.
Zajchowska, Pozna) 1971, s. 95.
21
J. Radziewicz-Winnicki, B. Ma'usecki, "redniowieczna architektura ko!cio a paraÞalnego Wszystkich "wi&tych w Gliwicach,
w: „Rocznik Muzeum w Gliwicach”,1999, T. XIV, s. 37–51, na
podstawie maswerkowej formy wsporników we wschodniej, ni*szej cz(&ci prezbiterium czas jego powstania okre&lili na po'ow(
XIV w., podwy*szenie prezbiterium na koniec XV w., a budow(
korpus na 2 po'. XIV lub pocz. XV w., zapewne przed rozpocz(ciem budowy wie*y, której portal po'udniowy nosi dat( 1504.
22
G. Chmarzy)ski, op. cit., datowa' ko&ció' na 2 po'. XIV w.;
M. Machowski, A. W'odarek, Gliwice, Ko!ció paraÞalny p.w.
Wszystkich "wi&tych, w: Architektura gotycka w Polsce, op. cit.,
s. 81, czas powstania ko&cio'a okre&lili na pocz. XIV – pocz.
XVI w.
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18

12

G. Chmarzy)ski, op. cit., sklepienie sieciowe prezbiterium
okre&li' jako parlerowskie i datowa' na koniec XIV w., a D. Hanulanka, Sklepienie pó$nogotyckie na "l#sku, WTN, Rozprawy
Komisji Historii Sztuki, Wroc'aw 1971, T. VII, s. 95, na czas
po 1475 r.
24
Dat( 1504 nosi portal po'udniowy do wie*y, odnowiony
w trakcie renowacji ko&cio'a w latach 1930 – 1934.
25
M. Kutzner, Cysterska architektura na "l#sku w latach 1200 –
1330, Toru) 1969, czas powstania ko&cio'a okre&li' na okres ok.
1300 – po'. XIV w. H. Kozaczewska-Golasz, T. Kozaczewski,
Ko!ció pocysterski p.w. N.M. Panny w Kamie'cu Z#bkowickim,
Prace Nauk. IHASiT. PWr., Wroc'aw 1988 , nr 19, seria Studia
i Materia'y nr 9, s. 235 – 276, czas powstania cz(&ci wschodniej z transeptem okre&lili na 1272 – ok. 1300, a korpus nawowy
do po'. XIV w.; E. !u*yniecka, Architektura !redniowiecznych
klasztorów…; E. !u*yniecka, Architektura klasztorów cysterskich…, datowa'a ko&ció' halowy na XIVw., a rozpocz(t%
w 1272 r. budowl( okre&li'a jako pocz%tkowo bazylik(.
26
M. Kutzner, Cysterska architektura na "l#sku…; J. K(b'owski, Nysa, seria l%sk w zabytkach sztuki, Wroc'aw 1972 , s.
44 – 60; S. Stulin, A. W'odarek, Nysa, w: Architektura gotycka
w Polsce, op.cit., s. 169.
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do korpusu cz(&+ wschodni% o uk'adzie trójnawowej
hali z obej&ciem27. Sposób przekrycia wn(trza nie
jest znany. Mog'y by+ sklepienia krzy*owe, które
odtworzono po ostatniej odbudowie28. Nie mo*na
jednak wykluczy+ sklepienia sieciowego w nawie
g'ównej, wzorowanego na sklepieniu parlerowskim
w katedrze w Pradze.
W pozosta'ych jedenastu ko&cio'ach halowych
z XIV w. w nawach g'ównych wyst(puj% prz(s'a
kwadratowe lub zbli*one do kwadratu. W pi(ciu

ko&cio'ach przekryto je sklepieniami gwia-dzistymi,
którym w nawach bocznych odpowiadaj% sklepienia
trójpodporowe. Ko&cio'y te posiadaj% ró*ne uk'ady
przestrzenne cz(&ci wschodniej (il. 5). Najwcze&niejszym z nich jest dwupoziomowa kolegiata &w. Krzy*a we Wroc'awiu. Dolny ko&ció' p.w. &w. Bart'omieja oraz cz(&+ wschodnia górnego, które powsta'y
w latach 1288 – 129529, zadecydowa'y o wysoko&ci
transeptu i korpusu nawowego wzniesionych w 1 po'.
XIV w.30 Kolegiata o d'ugim prezbiterium zako)-

27
Budow( prezbiterium powierzono Piotrowi z Z%bkowic, wg
A. Kastner, Geschichte und Beschreibung der Pfarrkirche des
heiligen Jacobus, „Neisser Geschichtsfreund”, 1, 1848, s. 4 – 9.
Odmienn% kolejno&+ budowy zaproponowa' J. Jarzewicz, O artystycznych i funkcjonalnych uwarunkowaniach architektury ko!cio a w Nysie, w: Sztuka oko o 1400, Pozna) 1995, s. 158 – 160.
28
Informacja o tym, *e w 1542 r. po zniszczeniach przez po*ar
za'o*ono sklepienia sieciowe, a nie odtworzono wskazuje na powstanie sklepie) sieciowych dopiero wówczas, wg A. Kastner,
op. cit.
29
Wi(kszo&+ badaczy dat( po&wi(cenia kolegiaty odnosi do
prezbiterium. R. Kaczmarek, Rze$ba architektoniczna XIV w.…,
przypomnia', *e zwornik na skrzy*owaniu dolnego transeptu
ozdobiony by' herbem ks. Mechtyldy, która wyjecha'a z Polski

po &mierci m(*a Henryka IV w 1290 r. Oznacza to zdaniem autorki niniejszego opracowania, *e sklepienia w transepcie uko)czono przed jej wyjazdem. E. Ma'achowicz, Wroc awski zamek
ksi#%&cy i kolegiata !w. Krzy%a na Ostrowie, Wroc'aw 1994;
stwierdzi', *e z powodu „niezbyt mocnego gruntu” od pocz%tku
wznoszono ca'y obwód fundamentów wraz z korpusem. Tak*e
mury obwodowe ca'ego ko&cio'a dolnego powinny by+ realizowane równomiernie i zapewne do 1295 r. uko)czony by' dolny
ko&ció' i co najmniej prezbiterium górnego ko&cio'a.
30
S. Stulin, Kolegiata p.w. "wi&tego Krzy%a i !w. Bart omieja,
w: Architektura gotycka w Polsce, op. cit., s. 264 – 265; czas
powstania prezbiterium okre&li' na lata 1320 – 1330, „z wykorzystaniem reliktów wcze&niejszej budowli”, a korpusu na lata
1340 – 1371.
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czonym wielobocznie posiada transept tak*e zako)czony wielobocznie oraz korpus halowy o planie
bliskim kwadratu. Dolny ko&ció' podzielono na pi(+
prz(se' prostok%tnych o wysoko&ci 7,52 m. Wysoko&+ nawy g'ównej górnego ko&cio'a si(ga 18,40 m,
przy szeroko&ci 8,80. Proporcje 1 : 2,08 nie s% zbyt
wysmuk'e, ale bry'a ca'ego dwupoziomowego ko&cio'a jest imponuj%co wysoka – wysoko&+ dolnego
ko&cio'a i górnego na zewn%trz do gzymsu wynosi
oko'o 27,50 m.
W Namys'owie bazylik( z XIII w. zacz(to przebudowywa+ na hal( w 1 po'. XIV w. podwy*szaj%c
jej mury, wzmocnione g(sto rozmieszczonymi przyporami31, które uko)czono w latach 70. XIV w.32
Trzynastowieczne prezbiterium w 1 po'. XV w. zamieniono na trójnawowe halowe, podobne do korpusu, w którym ka*da nawa zako)czona zosta'a wielobokiem. Nawa g'ówna korpusu nawowego posiada
trzy kwadratowe prz(s'a sklepie) gwia-dzistych, którym odpowiadaj% cztery prz(s'a sklepie) pi(ciopodporowych na rzutach trapezowych. Wysoko&+ nawy
g'ównej wynosi 14,35 m, a proporcje przekroju 1 : 2.
Po stronie zachodniej wzniesiono jedn% wie*(.
Ko&ció' paraÞalny w Paczkowie (2-3 +w. XIV w.)33
otrzyma' krótki, blisko kwadratowy korpus o dwóch
prz(s'ach, wyd'u*one prezbiterium zako)czone wielobokiem oraz wie*( w naro*u pó'nocnym z zakrysti% w przyziemiu. Istniej%ce sklepienia s% gotyckie,
ale nieco pó-niejsze, prawdopodobnie powtarzaj%
pierwotne. Korpus o znacznej wysoko&ci 20,86 m
i proporcjach nawy g'ównej 1 : 2,37, nakryty by'
trzema dachami dwuspadowymi.
Zupe'nie nowe dla l%ska rozwi%zanie wyst%pi'o
w ko&ciele NMP na Piasku we Wroc'awiu, w którym cz(&+ wschodnia otrzyma'a uk'ad trójnawowej

hali, z nawami zako)czonymi wielobocznie (1334
– 1390)34. Ko&ció' posiada sze&+ kwadratowych
prz(se' w nawie g'ównej, z czego po'owa nale*y do
prezbiterium, pierwotnie wydzielonego lektorium
i &cianami parapetowymi w linii Þlarów35. Ka*da
z naw zako)czona zosta'a wieloboczn% apsyd%, po
stronie zachodniej wznosz% si( dwie wie*e, a od po'udnia – zakrystia. Uk'ad ko&cio'a jest wyj%tkowy,
o znacznej wysoko&ci. Nawa g'ówna przy szeroko&ci
8,90 m ma wysoko&+ 23,10 m, co daje jej smuk'o&+
1 : 2,60. W&ród omawianych budowli jest to jedyny ko&ció' z dwiema zachodnimi wie*ami z XIV w.,
które jednak nie maj% przypór przy &cianie zachodniej, a jedynie po bokach. Bry'a ko&cio'a nakryta jest
obecnie jednym wspólnym dachem o ma'ym spadku.
Za'o*enie trzech równoleg'ych dachów pozwoli'oby
na zastosowanie odpowiednio du*ego nachylenia,
jak w innych ko&cio'ach.
Jednym z najwy*szych jest ko&ció' augustianów
&w. Doroty we Wroc'awiu (1351 – pocz. XV w.)36.
Jego d'ugi korpus o 5 prz(s'ach przekryto sklepieniami gwia-dzistymi, oprócz prz(s'a zachodniego.
Kwadratowym prz(s'om w nawie g'ównej odpowiadaj% prz(s'a pod'u*ne prostok%tne w nawach
bocznych przekryte sklepieniami trójpodporowymi.
Wn(trze ma wysoko&+ 25 m, a proporcje przekroju nawy g'ównej wynosz% 1 : 2,72. Ko&ció' posiada
wyd'u*one prezbiterium zako)czone wielobokiem,
z zakrysti% od po'udnia oraz wie*( w pó'nocnym
naro*u mi(dzy naw% a prezbiterium. Bry'a korpusu
nakryta jest dachem dwuspadowym, opartym o trójk%tne szczyty.
Kwadratowe prz(s'a w nawie g'ównej posiada
jeszcze sze&+ ko&cio'ów, które s% mniejsze, ni*sze, z wyd'u*onym prezbiterium, oprócz ko&cio-

31

34

Ko&ció' datowany by' przez wcze&niejszych badaczy na XIV
i XV w. C. Lasota, A. Legendziewicz, Badania gotyckiej architektury Namys owa. Ko!ció paraÞalny miasta lokacyjnego, „Architectus”, 2005, nr 1–2 (17–18), s. 21 – 33, po przeprowadzonych badaniach ustalili kolejno&+ budowy, której czas powstania
okre&lili dopiero na XV w.
32
D. Hanulanka, Sklepienie pó$nogotyckie…, sklepienia naw
bocznych datowa'a na lata siedemdziesi%te XIV w. i '%czy'a je
z osob% budowniczego Piotra, pracuj%cego przy ratuszu w Namys'owie.
33
T. Chrzanowski czas powstania ko&cio'a okre&li' na lata 1360
– 1389, T. Chrzanowski, M. Kornecki, Katalog Zabytków Sztuki
w Polsce, T. 7, z. 9, Powiat nyski, Warszawa 1963. Zdaniem
B. Steinborn budow( rozpocz(to w 1350 r. B. Steinborn, Otmuchów, Paczków, seria l%sk w Zabytkach Sztuki, Wroc'aw 1982,
s. 151 – 184. Wg ko&ció' powsta' przed 1360 – 1389 r. S. Stulin,
Paczków, w: Architektura gotycka w Polsce, op. cit., s. 180.

S. Stulin, A. W'odarek, Ko!ció p.w. Panny Marii, kanoników
regularnych, w: Architektura gotycka w Polsce, op.cit., s. 271,
272; R. Kaczmarek, Rze$ba architektoniczna XIV w…
35
O. Czerner, Chór kap a'ski i lektorium ko!cio a NMP we Wrocawiu w XIV w. – Podstawy rekonstrukcji i zwi#zane z tym problemy, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” (dalej „KAiU”),
1965, t. X, z. 3-4, s. 181-206; O. Czerner, Problemy zwi#zane
z anastyloz# lektorium w ko!ciele mariackim we Wroc awiu, Zeszyty Nauk. Politechniki Wroc'awskiej, Wroc'aw 1968, nr 174,
Architektura X, s. 3 – 58.
36
1251 r. – fundacja ko&cio'a i klasztoru dokonana przez ces.
Karola IV, wg L. Burgemeister, G. Grundmann, Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, Breslau 1934, t. III, s. 107; C. Reisch,
Geschichte des Klosters und der Kirche St. Dorothea in Breslau,
Breslau 1908; H. Kozaczewska-Golasz, Halowe budowle sakralne na "l#sku w XIV w…; E. !u*yniecka, Gotyckie !wi#tynie
Wroc awia…
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6. Zestawienie ko&cio'ów halowych o prz(s'ach prawie kwadratowych
6. Collation of hall churches with nearly square bays
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'a w Ole&nicy (il. 6). W ko&ciele franciszka)skim
w Opolu37 wraz z XIII - wiecznym prezbiterium
wzniesiono wschodni% &cian( korpusu nawowego
o wysoko&ci odpowiadaj%cej ko&cio'owi halowemu38. Halowy korpus powsta' na pocz%tku XIV w.
z wykorzystaniem wcze&niejszej wysokiej &ciany
wschodniej39. Pó-niejsze remonty i przebudowy
zmieni'y wn(trze, ale rozstaw Þlarów, zgodny z rozmieszczeniem przypór, zapewne odpowiada pierwotnemu uk'adowi. Korpus nawowy jest wyd'u*ony. Prz(s'a w nawie g'ównej s% prawie kwadratowe,
a w nawach bocznych pod'u*ne prostok%tne. W XV
w. wbudowano wie*( w pó'nocny naro*nik mi(dzy
naw% a prezbiterium.
W Z%bkowicach budow( ko&cio'a paraÞalnego
rozpocz(to w 1290 r. od d'ugiego prezbiterium zako)czonego trójbocznie, a potem powsta' niezbyt
szeroki, wyd'u*ony korpus nawowy, z szeroko rozstawionymi Þlarami i odpowiadaj%cymi im przyporami. Sklepienia s% pó-niejsze40.
Podobne proporcje planu korpusu nawowego posiada ko&ció' franciszka)ski w rodzie l%skiej. Jego
Þlary i sklepienia przebudowano w ko)cu XVII w.,
a prezbiterium na pocz%tku XX w.41 Wie*a wzniesiona w pó'nocno–wschodnim prz(&le nawy zachowa'a &lady po lektorium.
Kolegiata w G'ogowie (1335 – 1401)42 zosta'a
wzniesiona z wykorzystaniem cz(&ci murów i Þlarów wcze&niejszego ko&cio'a. Jest to trójnawowa
hala pi(cioprz(s'owa z bocznymi kaplicami. D'ugie
prezbiterium zako)czone wielobokiem uj(te zosta'o przez zakrysti( z pi(trem i kaplic( o wysoko&ci
korpusu, co nadaje im wygl%d zbli*ony do transeptu.
Zachowane na pocz%tku XX w. dachy by'y jednak
równoleg'e do dachów nad korpusem i prezbiterium.
Za'o*enie dachu poprzecznego, jak nad transeptem,
uniemo*liwia znaczna d'ugo&+ wn(trz o dwóch prz(s'ach. Wymiary nawy g'ównej korpusu nawowego
wynosz%: szer. 7,15 m i wys. 15,90 m, co daje pro-

porcje przekroju niezbyt wysokie 1 : 2,12. Kolegiata
mia'a prawdopodobnie jedn% zachodnia wie*(.
W ko)cu XIV w. rozpocz(to ko&ció' paraÞalny
w cinawie, z dobudowanym w XV w. wysokim
prezbiterium43. Uk'ady Þlarów i przypór nie s% zgodne, podobnie jak w Namys'owie, a wn(trze przekrywaj% sklepienia krzy*owe, gwia-dziste i pi(ciopodporowe. Na prze'omie XV i XVI w. w zachodnie
prz(s'o nawy g'ównej wbudowano pot(*n% graniast% wie*(.
Wyj%tkow% budowl% jest ko&ció' benedykty)ski,
przej(ty przez augustianów, p.w. NMP w Ole&nicy
wzniesiony w latach 1380 – 139044. Jest on niewielkich rozmiarów, bez prezbiterium, z pó-niej dostawion% wie*% po stronie zachodniej. Podzielony by'
na trzy prz(s'a o proporcjach lekko wyd'u*onych
wzd'u* osi ko&cio'a, a nakryty jednym dachem.
Sklepienia zosta'y odtworzone wspó'cze&nie, niezgodnie z obrysem okien.
Opisane ko&cio'y halowe otrzyma'y trójnawowe
korpusy o ró*nych proporcjach planu, wysoko&ci
i podzia'ach wewn(trznych. Wysoko&ci ko&cio'ów
i ich proporcje s% bardzo zró*nicowane i nie mo*na
ich bezpo&rednio wi%za+ z czasem powstania. Wyró*niaj% si( fundacje ksi%*(ce i ko&cio'y zakonne,
a spo&ród ko&cio'ów paraÞalnych – fary w Paczkowie i Nysie.

T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka "l#ska opolskiego, Kraków 1974, s. 35; J. Eysymontt, Architektura pierwszych ko!cio ów franciszka'skich na "l#sku, w: Z dziejów sztuki !l#skiej,
red. Z. wiechowski, Warszawa 1978, s. 68 – 76; U. Pop'onyk,
Opole, Wroc'aw-Warszawa-Kraków 1970; Architektura gotycka
w Polsce, op. cit., s. 177.
38
Powi%zanie &cian widoczne jest we wn(trzu wie*y.
39
U. Pop'onyk, Opole..., stwierdzi'a, *e w 1 po'owie XIV w.
odbudowano ko&ció' w uk'adzie halowym na miejscu wcze&niejszej bazyliki, z której pozosta'o prezbiterium.
40
M. Zlat, Z#bkowice "l., Wroc'aw 1970 przyj%' za kronik% M.
Koblitz, *e ko&ció' uko)czony w 1330 r. nie zachowa' si(, a istniej%cy jest fundacj% Karola IV i zosta' sko)czony w 1415 r.;

H. Kozaczewska-Golasz, Halowe budowle sakralne na "l#sku
w XIV w…
41
T. Kozaczewski, "roda "l#ska, Wroc'aw-Warszawa-Kraków,
1965, s. 97-104; H. Kozaczewska-Golasz, Halowe budowle sakralne na "l#sku w XIV w...
42
T. Kozaczewski, G ogów !redniowieczny do ko'ca XIII w.
Osadnictwo i architektura, G'ogów 2006.
43
H. Lutsch, op. cit., s. 648, 649 i J. Pilch, Leksykon zabytków
Dolnego "l#ska…, s. 341, okre&lili ko&ció' jako XV–wieczny.
44
Katalog zabytków sztuki w Polsce, nowa seria, T. IV, z. 1,
Woj. wroc'awskie, Ole&nica, Bierutów i okolice, p. red. J. Pokora, M. Zlat, Warszawa 1983 r., s. 58 – 60. Proporcje i portal
po'udniowy bli*sze s% jednak XIII w.
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2. Konstrukcja i sklepienia
System konstrukcyjny ko&cio'ów halowych tworz% &ciany pod'u*ne, mi(dzy szerokimi i wysokimi
oknami, wzmocnione poprzecznie przez przypory
oraz Þlary mi(dzynawowe po'%czone arkadami, ale
bez gurtów poprzecznych, które wyst(puj% tylko
w Opolu i rodzie l%skiej w sklepieniach z XVII
i XVIII w. W kilku ko&cio'ach mury zewn(trzne
ograniczone zosta'y do odcinków podobnych do pod'u*nych Þlarów i wspólnie z przyporami oraz Þla-
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rami mi(dzynawowymi tworz% konstrukcj( szkieletow%. Na tym uk'adzie podpór opieraj% si( sklepienia
za'o*one na jednym poziomie w trzech nawach (il. 3
– 6). Parcie ze sklepie) rozk'ada si( równomiernie na
Þlary mi(dzynawowe i &ciany z przyporami. Istotn%
rol( odgrywa wielko&+ prz(se'. W przypadku prz(se' prostok%tnych w nawach g'ównych i kwadratowych w nawach bocznych rozstaw podpór systemu
szkieletowego jest do&+ g(sty. Przy prz(s'ach kwadratowych w nawie g'ównej, w nawach bocznych
otrzymywano wyd'u*one prz(s'a prostok%tne. Przy
znacznej szeroko&ci naw odleg'o&ci mi(dzy Þlarami
stawa'y si( do&+ du*e. W kolegiacie &w. Krzy*a we
Wroc'awiu po raz pierwszy pojawi'o si( nowe rozwi%zanie, w którym ilo&+ przypór jest dwukrotnie
wi(ksza ni* Þlarów mi(dzynawowych. Uk'ad przypór by' dostosowany do sklepie) dolnego ko&cio'a
&w. Bart'omieja i kontynuowany ku górze. W górnym ko&ciele w nawie g'ównej zmieniono prz(s'a na
kwadratowe. Odpowiadaj% im w nawach bocznych
prz(s'a prostok%tne o trzech przyporach i dwóch Þlarach. Na tych pi(ciu podporach rozpi(to sklepienie
pi(ciopodporowe, zwane tak*e trójpodporowym lub
piastowskim. Przy szerokich prz(s'ach nawy &rodkowej powsta'a konstrukcja sklepie) naw bocznych
podparta &cianami zewn(trznymi z g(sto rozmieszczonymi przyporami, które zapewniaj% stabilno&+
ca'ej budowli. Uk'ad ten powtórzono w kilku kolejnych ko&cio'ach (il. 5).
W *adnym z ko&cio'ów nie za'o*ono jednolitego
uk'adu sklepie) nad ca'ym korpusem. Dzi(ki arkadom mi(dzynawowym i opartych na nich &ciankach sklepienia poszczególnych naw s% niezale*ne.
Prezbiteria i nawy przekryte zosta'y sklepieniami
krzy*owymi, gwia-dzistymi i pi(ciopodporowymi.
W korpusie nawowym przebudowie uleg'y sklepienia w Opolu, Ko*uchowie, Z%bkowicach, rodzie
l%skiej i Wo'owie. W Paczkowie sklepienia zosta'y
prawdopodobnie odtworzone w okresie &redniowiecza, w Ole&nicy wspó'cze&nie, a w G'ogowie i Gubinie – ca'kowicie zniszczone.
Oryginalne sklepienia krzy*owo-*ebrowe XIV
– wieczne zachowa'y si( w kilku ko&cio'ach (il. 7):
w Jaworze, Kamie)cu Z%bkowickim, cinawie,

w korpusie nawowym w dolnym ko&ciele &w. Bart'omieja wroc'awskiej kolegiaty &w. Krzy*a45 oraz
w prezbiterium ko&cio'a &w. Doroty we Wroc'awiu.
Sklepienia w nawie g'ównej wykonywano na rzucie
prostok%tnym, a w nawach bocznych najcz(&ciej na
rzutach prawie kwadratowych. ,ebra sklepienne tylko w Jaworze sp'ywa'y na s'u*ki przy &cianach naw
bocznych rozpocz(tych w XIII w. W pozosta'ych
obiektach wnika'y wysoko w &cian( lub opiera'y si(
na wspornikach.
Sklepienia gwia-dziste wyst(puj% w 8 ko&cio'ach,
w tym w pi(ciu w po'%czeniu ze sklepieniami pi(ciopodporowymi (il. 8). Sklepienie gwia-dziste po
raz pierwszy zastosowano najpewniej w kolegiacie
&w. Krzy*a we Wroc'awiu w 2 +w. XIV w.46 Nie
wyst(puj% w nim *ebra przek%tniowe wprowadzone
w pozosta'ych obiektach, oprócz korpusu ko&cio'a
w Namys'owie. W Gliwicach wyj%tkowo trzy nawy
przekryto sklepieniami gwia-dzistymi – w nawie
d'u*nego. Ramiona *eber tworz%cych gwiazd( nie
dochodz% do linii nasady sklepienia, lecz ko)cz% si(
wy*ej. Sklepienia te pochodz% z ko)ca XIV w. lub
pocz%tku XV w.
W pi(ciu ko&cio'ach o sklepieniach gwia-dzistych, w nawach bocznych o po'ow( w(*szych od
naw g'ównych, znajdowa'y si( sklepienia pi(ciopodporowe, po raz pierwszy zastosowane by+ mo*e
w kolegiacie &w. Krzy*a we Wroc'awiu (il. 9). By'y
by wi(c wcze&niejsze lub równoczesne z pi(ciopodporowymi prz(s'ami pseudotranseptu katedry wroc'awskiej47. W kolegiacie &w. Krzy*a i w ko&ciele
NMP na Piasku sklepienia pi(ciopodporowe sk'adaj%
si( z trzech trójk%tnych prz(se' oddzielonych *ebrami przek%tniowymi, wewn%trz których s% po trzy *ebra z'%czone w kluczu48. W ko&ciele &w. Doroty we
Wroc'awiu wprowadzono ma'e uproszczenie – nad
bocznymi trójk%tami zamiast trzech *eber jest jedno dochodz%ce do zwornika *eber przek%tniowych.
Z kolei w Paczkowie jedno prz(s'o o najmniejszej
ilo&ci *eber nie ma *eber przek%tniowych, tylko trzy
uk'ady trzech *eber po'%czonych w kluczach. Pozosta'e prz(s'a naw bocznych w Paczkowie maj% bardziej skomplikowane uk'ady – ich czas powstania
jest trudny do okre&lenia.

45

pieniem trójpodporowym (najpewniej wzorowanym na wschodnim prz(&le chóru katedry Mariackiej w Krakowie) przypisuje
rz%dom biskupa Nankera (1326 – 1341).
48
Ten typ sklepienia trójpodporowego J. Sas-Zubrzycki, Sklepienia polskie z doby !redniowiecza i odrodzenia, Miejsce Piastowe
1926, s. 82, jako pierwszy nazwa' sklepieniem piastowskim.

Te sklepienia mog'y powsta+ jeszcze w ko)cu XIII w.
Zdaniem E. Ma'achowicza, Wroc awski zamek ksi#%&cy…, s.
170, korpus móg' by+ rozpocz(ty w ko)cu XIII w., jeszcze przez
Wilanda.
47
E. Ma'achowicz, Katedra wroc awska. Dzieje i architektura,
Wroc'aw 2000, s. 51, 55, budow( transeptu i przekrycie go skle46
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7. Sklepienia krzy*owe
7. Cross vaults

8. Sklepienia gwia-dziste
8. Star-vaults

W Namys'owie i cinawie pi(ciu punktom podparcia sklepie) na &cianie zewn(trznej odpowiadaj%
cztery punkty podparcia na linii Þlarów49. Z powodu ró*nej ilo&ci podpór powsta'y prz(s'a trapezowe, a w cinawie dodatkowo jedno trójk%tne (il.
10). rodkowe prz(s'o w Namys'owie ma uk'ad
sklepienia pi(ciopodporowego bez przek%tnych,
jak w Paczkowie. Skrajne prz(s'a trapezowe maj%
cztery punkty podparcia i dwa zworniki, w których

'%cz% si( po trzy *ebra. D. Hanulanka wywodzi ten
uk'ad prz(s'a od „szalonego sklepienia” w prezbiterium w Lincoln (1192 – 1210), w którym prz(s'a
s% prostok%tne oraz jest dodatkowe *ebro przewodnie wzd'u* nawy50. Uk'ad prz(se' w cinawie jest
mniej skomplikowany, sk'ada si( z trzech prz(se'
sklepienia krzy*owego na rzutach trapezowych oraz
jednego prz(s'a trójk%tnego z trzema *ebrami po'%czonymi w kluczu51.

49
Podobne rozwi%zanie wyst%pi'o w 2–3 +w. XIV w. w ko&ciele
Bo*ego Cia'a we Wroc'awiu. Zdaniem E. !u*ynieckiej, Gotyckie !wi#tynie Wroc awia…, s. 37 – 40, we Wroc'awiu wynika'o
to z niedok'adno&ci rozmierzenia prz(se'.

50
Ibidem, il. III, szkic sklepienia zosta' narysowany z b'(dem
– *ebro przewodnie zosta'o dwukrotnie za'amane.
51
Przed wbudowaniem zachodniej wie*y by'o jeszcze zapewne
jedno trapezowe prz(s'o zachodnie.
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9. Sklepienia pi(ciopodporowe
9. 5-support vaults

10. Sklepienia pi(ciopodporowe
10. 5-support vaults
20

11. Sklepienia sieciowe
11. Net-vaults

W ko&cio'ach o sklepieniach krzy*owych ca'y
ko&ció' nakrywa' jednolity system sklepienny, rozdzielony na nawy '(kami mi(dzynawowymi. W ko&cio'ach o sklepieniach gwia-dzistych w nawie &rodkowej stosowano w nawach bocznych sklepienia
pi(ciopodporowe i rzadziej krzy*owe. Nast%pi'o
wyra-ne zró*nicowanie artykulacji sklepie) – symetryczne sklepienia gwia-dziste i niesymetryczne
sklepienia pieciopodporowe, z dwukrotnym zwi(kszeniem podzia'ów na &cianach zewn(trznych. D.
Hanulanka52 zwróci'a uwag(, *e sklepienia pi(ciopodporowe wprowadzi'y dynamik( do wn(trza. Kolejnym krokiem by'o zwi(kszenie dynamiki przez
zró*nicowanie ilo&ci przypór i Þlarów. W Namys'owie i cinawie w nawach bocznych powsta'y wówczas prz(s'a o rzutach trapezowych i trójk%tnych
– niew%tpliwie by'a to koncepcja zaplanowana.
Dobudowan% w ko)cu XIV w. krucht( po'udniow% w kolegiacie &w. Krzy*a we Wroc'awiu
przekryto niespotykanym dotychczas w ko&cio'ach
halowych sklepieniem sieciowym. Ma ono kszta't
kolebki z jednorodn% sieci% *eber, które spoczywaj% na wspornikach ro&linnych53. Pierwsze sklepienia
sieciowe na l%sku zastosowano w ko&ciele paraÞal-

Wn(trza ko&cio'ów w wi(kszo&ci sk'ada'y si(
z dwóch elementów – prezbiterium i korpusu nawowego. Tylko w dwóch ko&cio'ach wyst%pi' transept.
Wyj%tkowo w G'ogowie i prawdopodobnie w Nysie
od pocz%tku mi(dzy przyporami naw bocznych znajdowa'y si( kaplice. W wielu ko&cio'ach zakrystia
zosta'a zrealizowana w pó-niejszym etapie. Wn(trza
korpusów nawowych s% wysokie, dobrze o&wietlone, w jedenastu ko&cio'ach z Þlarami rozstawionymi
szeroko, dzi(ki czemu wzrokiem mo*na obj%+ ca'e
wn(trze (il. 12). W siedmiu ko&cio'ach prz(s'a w nawie g'ównej s% prostok%tne, a Þlary g(sto rozmieszczone, co pot(guje wra*enie wi(kszej wysoko&ci
wn(trza i wydzielenia ka*dej z naw (il. 13). Arkady
mi(dzynawowe tylko w górnej cz(&ci sklepiennej
tworz% podzia' na trzy nawy.

52

54

D. Hanulanka, op. cit.
A. Grzybkowski, Ko!ció !w. Krzy%a i !w. Bart omieja, w: Encyklopedia Wroc awia, Wroc'aw 2000, s. 406, okre&li' nies'usznie sklepienie jako „parlerowskie” i datowa' na oko'o 1400 r.

nym &w. &w. Piotra i Paw'a w Legnicy (1380 – 1390)
i w prezbiterium ko&cio'a paraÞalnego w rodzie
l%skiej (1388 r.)54, który planowano jako halowy.
Sklepienia o sieci jednorodnej poprzedzi'y na l%sku
sklepienia parlerowskie, które pojawi'y si( w XV w.
3. Wn trza

D. Hanulanka, op. cit., s. 94.

53
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12. Wn(trza ko&cio'ów halowych o prz(s'ach kwadratowych
12. Interiors of hall churches with square bays
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13. Wn(trza ko&cio'ów halowych o prz(s'ach prostok%tnych
13. Interiors of hall churches with rectangular bays

ciany wn(trz s% w wi(kszo&ci g'adkie, bez podzia'ów, z oknami nisko schodz%cymi (il. 14). Tylko w ko&ciele paraÞalnym w Jaworze rozpocz(tym
w 2 po'. XIII w. &ciany zosta'y rozcz'onkowane
wi%zkami s'u*ek. W dwóch ko&cio'ach – w Namys'owie (1 po'. XIV w.) i NMP na Piasku we Wroc'awiu (1334 – 1390) wyst%pi'y lizeny na &cianach
naw bocznych. W Namys'owie, gdzie gotyckie mury
wzniesiono na wcze&niejszych z XIII w., lizeny wy-

konano od poziomu oko'o 5-6 m nad posadzk%, w nowych, podwy*szonych murach. W ko&ciele wroc'awskim lizenami rozcz'onkowana zosta'a &ciana
po'udniowa (w korpusie i prezbiterium), a po stronie
pó'nocnej wcze&niejsz% &cian( pozostawiono g'adk%,
jedynie z oknami. W ko&cio'ach o sklepieniach pi(ciopodporowych w nawach bocznych rytm okien jest
dwukrotnie wi(kszy ni* przy sklepieniach krzy*owych, co wp'ywa na lepsze o&wietlenie wn(trza.
23

14. Artykulacja &cian bocznych
14. Articulation of side walls

W ko&ciele &w. Doroty we Wroc'awiu &ciana nawy
po'udniowej korpusu rozcz'onkowana jest wysokimi
wn(kami okiennymi, które przed'u*ono a* do posadzki (il. 15). Wn(ki maj% g'(boko&+ 0,50 m i nadaj% &cianie mocn% artykulacj( pionow%. Podobne rozwi%zanie zastosowano w wielobocznym zamkni(ciu
prezbiterium w ko&ciele w Paczkowie.
Kolegiata w G'ogowie (1335 – 1401) od pocz%tku otrzyma'a kaplice mi(dzy przyporami naw
bocznych. Otwieraj% si( one ostro'ukowymi arkadami na wn(trze, a okna naw bocznych s% niezbyt
wysokie, poniewa* dochodz% do dachu nad kaplicami. Tak*e w Nysie (korpus przed 1392 r.) wyst(puj% kaplice mi(dzy przyporami, ale przy bardzo
du*ej wysoko&ci wn(trza okna nawy s% tak*e wysokie.
Prezbiteria jednonawowe s% d'ugie, zamkni(te
wielobocznie, z wyj%tkiem prostok%tnych prezbiteriów z XIII w. w Opolu, Ko*uchowie i Gubinie.

Z korpusem '%cz% si( wysokim otworem t(czowym,
a ich wysoko&+ jest zbli*ona do wysoko&ci nawy
g'ównej. W ko&ciele NMP na Piasku we Wroc'awiu trójnawowe prezbiterium zako)czone trzema
wielobokami ma identyczn% szeroko&+ i wysoko&+
jak korpus nawowy i stanowi jego przed'u*enie
(il. 12). Cz(&+ prezbiterialna oddzielona by'a lektorium. Dodatkowo nawa &rodkowa prezbiterium
zosta'a wydzielona dla zakonników z reszty wn(trza &cianami parapetowymi55. W ko&ciele franciszka)skim w rodzie l%skiej lektorium zajmowa'o
przestrze) mi(dzy wie*% i aneksem po'udniowym,
o czym &wiadcz% pozosta'o&ci portalu na pi(trze
wie*y, przez który wchodzi'o si( na podwy*szenie
lektorium. W ko&ciele augustia)skim &w. Doroty
we Wroc'awiu zdaniem E. !u*ynieckiej lektorium
zajmowa'o ca'% szeroko&+ korpusu56. Jednak cienkie &cianki, zapewne wtórne, na zako)czeniu naw
bocznych oraz wej&cia w zachodnim prz(&le prez-
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E. !u*yniecka, Gotyckie !wi#tynie Wroc awia..., s. 73-103,
ryc. 95, 96.

O. Czerner, Chór kap a'ski i lektorium…, s. 181 – 206;
O. Czerner, Problemy zwi#zane z anastyloz# lektorium…, s. 3
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15. Wn(ki okienne si(gaj%ce do poziomu posadzki
15. Window niches reaching the ßoor level

biterium mog% &wiadczy+ o umieszczeniu lektorium
w zachodnim prz(&le prezbiterium, z mo*liwo&ci%
przej&cia po bokach57.
Wn(trza wi(kszo&ci ko&cio'ów pokryte s% tynkami pochodz%cymi z czasów nowo*ytnych. Tylko
w kilku obiektach, w czasie prac konserwatorskich
prowadzonych po zniszczeniach z czasów II wojny
&wiatowej, natraÞono na &lady po dawnym opracowaniu powierzchni wn(trza58. Z przeprowadzonych
bada) wynika, *e na pocz%tku XIV w. kontynuowano sposób wyko)czenia z XIII w., który polega'
na pozostawieniu &cian w surowej cegle z bia'ymi
spoinami. Pó-niej zacz(to niektóre partie &cian tynkowa+, a detale architektoniczno – rze-biarskie malowa+. W ko&ciele NMP na Piasku we Wroc'awiu

odtworzono pierwotn% polichromi( architektoniczn% wn(trza (il. 17). Na tle g'adkich, bia'ych, otynkowanych powierzchni &cian i Þlarów wyró*niaj%
si( pozostawione w surowej cegle pilastry na &cianach i Þlarach, proÞlowane cz(&ci Þlarów, przechodz%ce do arkad mi(dzynawowych oraz naro*a wn(k
okiennych. Tworz% one regularny rytm bia'ych
i czerwonych pionowych pasów. Na tle otynkowanych powierzchni sklepie) *ebra i detale sklepie)
pozostawiono w naturalnym materiale – kamienne
w nawie g'ównej i ceglano – kamienne w nawach
bocznych. Niektóre wsporniki piaskowcowe w nawie bocznej, a zw'aszcza we wschodnich zako)czeniach wielobocznych zachowa'y liczne &lady barwnej polichromii.
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