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HANNA KOZACZEWSKA-GOLASZ
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Wst p
Budowa nowych gotyckich ko!cio"ów w XIV w.
oraz przebudowa i rozbudowa wielu wcze!niejszych
obiektów by"a okazj# do wprowadzenia nowych
uk"adów przestrzennych i nowych form detali architektoniczno - rze$biarskich, w tym tak%e portali.
Zachowa"y si& one na terenie ca"ego 'l#ska w granicach historycznych, od Cieszyna do (ar (il. 1).
W artykule uwzgl&dniono tylko ko!cio"y paraÞalne
i zakonne wzniesione w miastach. By"y to du%e budowle trójnawowe z wieloma portalami. Czternastowieczne portale wyst&puj# tak%e w ko!cio"ach wiejskich oraz w budowlach !wieckich.
W dotychczasowej literaturze omawiano portale,
w których s# przede wszystkim dekoracje rze$biarskie, formy architektoniczne nie znalaz"y uznania1.
Dok"adne pomiary i rysunki portali, wykonane
przez Agnieszk& Berna!, pozwalaj# na ich analiz&
w znacznie wi&kszym stopniu ni% same fotograÞe.
Budowniczowie XIV w., podobnie jak ich poprzednicy z XIII w. zdawali sobie spraw& z funkcji i znaczenia portali2, stworzyli wiele nowych rozwi#za), starannie przemy!lanych i skomponowanych.
W artykule przedstawione zostan# portale od strony
kompozycji architektonicznej i dekoracji architektoniczno-rze$biarskiej. Wi&kszo!* z nich powsta"a w 1
po"owie XIV w., a kilka w 3 i 4 *wierci stulecia.
1. Usytuowanie portali
Trójnawowe ko!cio"y bazylikowe i halowe mia"y
po kilka wej!* do korpusu nawowego, najcz&!ciej
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H. Kozaczewska-Golasz, Ewolucja portali trzynastowiecznych
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z trzech stron – od zachodu, pó"nocy i po"udnia.
G"ówne wej!cie mog"o by* usytuowane z ka%dej ze
stron, w zale%no!ci od po"o%enia ko!cio"a w stosunku do zabudowy miejskiej i kierunku nap"ywu ludno!ci. G"ówne wej!cie otrzymywa"o najokazalszy
portal, a dodatkowe portale by"y zwykle mniejsze.
Zachodni portal g"ówny znajduje si& w katedrze
wroc"awskiej, ko!cio"ach NMP na Piasku i !w. Marii Magdaleny we Wroc"awiu, w ko!cio"ach w Jaworze, Paczkowie, Strzegomiu, Z"otoryi, (arach oraz
w 'widnicy i Nysie, gdzie zosta"y pó$niej przebudowane. Po stronie pó"nocnej g"ówny portal usytuowano w ko!ciele w 'rodzie 'l#skiej, a w pozosta"ych
obiektach by" po stronie po"udniowej (il. 2).
W ko!cio"ach o prezbiterium jednonawowym
portal kap"a)ski umieszczono tylko w Jaworze i Jeleniej Górze. W pozosta"ych prezbiteriach jednonawowych oraz w wi&kszo!ci trójnawowych zrezygnowano z wej!cia kap"a)skiego. We wroc"awskim ko!ciele !w. Marii Magdaleny w po"udniowym wej!ciu
do prezbiterium osadzono portal o"bi)ski z XII w.
W Strzegomiu wykonano portal, ale pó$niej zosta"
zamurowany. We wroc"awskim ko!ciele NMP na
Piasku do prezbiterium prowadzi"o wej!cie z klasztoru przez zakrysti&. W innych ko!cio"ach zakrystia
by"a dost&pna z wn&trza prezbiterium. Wyst&puj#
tak%e portale do wie%yczek klatek schodowych.
W fasadach zachodnich sytuowano jeden portal
na osi, a nad nim okno (il. 3). Portale bez dekoracji
zajmowa"y niewiele ponad cz&!* coko"ow# !ciany.
Portale uj&te w ramy i z wimpergami by"y wy%sze,
ale tak%e zajmowa"y doln# cz&!* elewacji, oprócz

w ko!cio ach !l"skich, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”,
Warszawa 2007, T. L, z. 3-4/2005, s. 174 – 193; T. Kozaczewski, H. Kozaczewska-Golasz, Portale trzynastowiecznej architektury na #l"sku, Wroc"aw 2009 r.
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1. Rozmieszczenie ko!cio"ów z portalami z XIV w.
1. Location of churches with portals from the 14th century

portalu w Strzegomiu, a zw"aszcza w ko!ciele NMP
na Piasku we Wroc"awiu, gdzie dochodzi do 1,5
wysoko!ci kondygnacji wie%owej. W dwóch ostatnich ko!cio"ach wysokie ostro"ukowe okna ko)cz#
si& poszurem na linii obramienia portalu, podobnie
w Paczkowie.
W elewacjach pod"u%nych (il. 4) portale odgrywa"y niewielk# rol& – w bazylikach mie!ci"y si&
w wysoko!ci nawy bocznej, a w ko!cio"ach halowych, gdzie teoretycznie mog"y by* wy%sze, zas"ania"y niewielk# cz&!* d"ugiego, nisko schodz#cego
okna, albo mie!ci"y si& w cz&!ci coko"owej, pod oknem. Od XV w. zacz&to dobudowywa* kruchty, zas"aniaj#ce portale, tylko niektóre z nich by"y otwarte
arkadami i ukazywa"y portal (Strzegom, Wroc"aw
– katedra).
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2. Typologia portali
Portale z XIV w. mia"y o!cie%a umieszczone
w grubo!ci muru, a przed lico wysuni&te by"y tylko
elementy dekoracyjne – pinakle, kolumienki boczne
i wimpergi. O!cie%a by"y drobnoproÞlowane o s"abo
czytelnym uk"adzie. Dopiero pomiary ujawni"y ró%norodne formowanie przekrojów poziomych, które
mo%na podzieli* na (il. 5):
- w&garowe,
- uskokowe, proÞlowane,
- rozcz"onkowane (proÞlowane) o linii sko!nej
lub wieloboku.
Dla podzia"ów typologicznych wi&ksze znaczenie
ni% przekrój poziomy ma uk"ad kompozycyjny widoku. Mo%na wyró%ni* kilka typów (il. 6):

1. portale w&garowe ostro"ukowe i o "uku dwuramiennym,
2. portale uskokowe i rozcz"onkowane bez strefy
g"owic i z g"owicami,
3. portale uj&te w prostok#tne obramienie, z rze$b# Þguraln#,
4. portale z bocznymi kolumienkami lub wspornikami nios#cymi rze$by Þguralne lub sterczyny,
5. portale z pinaklami i wimpergami,
6. portale rozbudowane z kilkoma wymienionymi
elementami: rama, wimpergi, kolumienki, pinakle.
Do 1 grupy nale%# portale w&garowe o "&kach ostro"ukowych i dwuramiennych (il. 6, 7). Portale najskromniejsze prowadzi"y do zakrystii i wie%yczek
klatek schodowych. Ich naro%a wyka)czano sfazowaniem lub posiada"y proÞlowanie z"o%one z 2-3
elementów. Proporcje portali ostro"ukowych s# do!*
wysmuk"e, zw"aszcza przy w#skich wej!ciach, prowadz#cych do wie%yczek schodowych (Jawor 1:3,6),
a przy du%ych portalach do zakrystii prze!wit mia"
proporcje 1:2,6 (Wroc"aw). Na uwag& zas"uguj#
portale dwuramienne, które pojawi"y si& dopiero
w XIV w. (il. 7). Proporcje i sposób opracowania
"&ku by"y ró%ne. &k dwuramienny zastosowano nawet w portalu prowadz#cym do nawy ko!cio"a paraÞalnego w Paczkowie. Portal ten (z trzech wej!*
do korpusu najmniej ucz&szczany) jest w zasadzie
w&garowy, ale w górnej po"owie o!cie%y otrzyma"
dekoracyjne proÞlowanie z wkl&skami i wa"eczkami. ProÞlowanie przechodzi na dwa "&ki – najpierw
wkl&s"y, pó$niej wypuk"y, ale w linii proÞlowania
górna cz&!* jest prostok#tna. W portalach do zakrystii w Strzegomiu, Brzegu oraz ko!ciele !w. Marii
Magdaleny we Wroc"awiu "&k dwuramienny uj&ty
zosta" w prostok#tne obramienie, a jego naro%ne elementy sprawiaj# wra%enie wsporników.
Materia"em budowlanym u%ytym do portali
czternastowiecznych by"y najcz&!ciej ciosy piaskowcowe, rzadziej kszta"tki ceglane, a tylko w dwóch
portalach u%yto granitu. W Strzegomiu dolna cz&!*
portalu do zakrystii jest granitowa, a górna z piaskowca.
Portale 2 grupy o uskokowych i rozcz"onkowanych o!cie%ach cz&sto stosowano jako portale
wej!ciowe do nawy (il. 8). W portalach skromniejszych o ma"o rozbudowanych o!cie%ach proÞlowanie rozpoczynano w po"owie wysoko!ci lub nieco
ni%ej. W portalach szeroko rozbudowanych o!cie%a
spoczywa"y na cokole, zwykle kilkupoziomowym,
z dodatkowymi uskokami i skosami powierzchni.
W zale%no!ci od sposobu rozcz"onkowania wyst&-

2. Rozmieszczenie portali z XIV w. w ko!cio"ach
2. Location of 14th century portals in churches

powa"a ró%na ilo!* linii pionowych, przechodz#cych
bezpo!rednio w archiwolt&. W portalu kolegiaty !w.
Krzy%a we Wroc"awiu (il. 9) u nasady "&ku wprowadzono kamienn# belk&, któr# podparto ma"ymi
wspornikami o linii "&ku dwuramiennego.
W sze!ciu portalach ostro"ukowych umieszczono
w kluczu dekoracj& w postaci g"owy, rozety, anio"a
lub popiersia (il. 9). W pi&ciu portalach proÞlowanie
o!cie%y ko)czy si& stref# g"owic lub pojedynczymi
g"owicami. S# to niewielkie g"owice li!ciaste, a w
po"udniowym portalu ko!cio"a NMP na Piasku dodatkowo mi&dzy g"owicami umieszczono pe"ne
rze$by postaci o wysoko!ci jak inne g"owice. Tylko
w jednym portalu 2 grupy, w portalu pó"nocnym do
nawy ko!cio"a !w. Krzy%a we Wroc"awiu, znajduje
si& tympanon Þguralny.
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3. Portal w elewacji zachodniej ko!cio"a
3. Portal in the church Western facade
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4. Portal w elewacji pod"u%nej ko!cio"a
4. Portal in the church longitudinal facade
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5. Typologia rzutów portali XIV w.
5. Typology of portals’ sections in the XIV century

Portale z 3 grupy uj&te zosta"y w dodatkowe obramienia (il. 10). Mog# one by* zwi#zane z gzymsami kapnikowymi (Brzeg), lub by* niezale%ne. Portal
w Lubiniu jako jedyny otrzyma" obramienie w postaci proÞlowanego ostro"uku, opartego na wspornikach. W zasadzie o!cie%a maj# uk"ad w&garowy,
ale Þguralny tympanon na wspornikach i ostro"ukowe obramienie zwie)czone wysokim kwiatonem
sprawi"y, %e portal zaliczono do grupy rozcz"onkowanych. Prostok#tn# ram& ceglan# otrzyma"y dwa
portale ceglane prowadz#ce do naw w ko!ciele
w (arach. Górna granica jest zarazem zako)czeniem poszuru okna.

We wroc"awskim ko!ciele !w. Marii Magdaleny
i w 'widnicy (il. 10) ca"y portal otacza prostok#tna
rama, proÞlowana od strony wewn&trznej. Mi&dzy
ram# a archiwolt# wyst&puje dekoracja rze$biarska
oraz blendy maswerkowe. W 'widnicy ostro"uk w&garów ozdobiono a%urowym wieloli!ciem, który jest
w ca"o!ci XIX –wieczny, podobnie jak dekoracja
nad archiwolt#3. Wymienione portale powsta"y w 2
– 3 *w. XIV w., ró%ni# si& ukszta"towaniem o!cie%y,
wielko!ci# i proporcjami prze!witu.
4 grup& portali wyodr&bniono z powodu dodatkowej dekoracji po bokach portalu w postaci kolumienek (il. 11). Portale ró%ni# si& ukszta"towaniem

3

profesorowi Jerzemu Rozp$dowskiemu w siedemdziesi"t" pi"t"
rocznic$ urodzin, Wroc"aw 2005, s. 299 – 310; T. Kozaczewski,
H. Kozaczewska-Golasz, Portale...op.cit.

A%urowy wieloli!* wcze!niej zastosowano w portalu ko!cio"a
!w. Wojciecha we Wroc"awiu, datowanym na koniec 3 *w. XIII
w.; wg H, Kozaczewska-Golasz, Portale z trójli!ciem w !l"skich
ko!cio ach XIII wieku, [w:] Nie tylko zamki. Szkice oÞarowane
58

6. Kompozycja portali XIV w.
6. Composition of portals in the 14th century
1. Jamb portal, 2. Offset and fragmented portal, 3. Portal in a frame, 4. Portal with small columns, 5. Portal with pinnacles, 6. Expanded portal
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7. Portale o "uku dwuramiennym
7. Portal with two-armed arch

o!cie%y oraz dekoracjami w postaci tympanonów
i baldachimów w o!cie%ach. Kolumienki po bokach
o!cie%y maj# smuk"e cylindryczne trzony, oparte
na coko"ach, z wyj#tkiem katedry wroc"awskiej,
gdzie spoczywaj# na rze$bach lwów wmurowanych
w !cian&. Te kolumienki s# niewysokie z rozbudowanymi g"owicami ro!linnymi. Na kolumienkach
i s#siaduj#cych z nimi wspornikach o formie g"owic
mia"y sta* rze$by Þguralne zwie)czone baldachimami, a nad nimi kolejne rze$by z baldachimami
wysokimi. Obudowanie portalu krucht# w XV w.
prawdopodobnie spowodowa"o usuni&cie dekoracji
po"o%onej wy%ej.
Portal po"udniowy w Strzegomiu uj&to par# kolumienek po bokach, si&gaj#cych do po"owy wysoko!ci portalu. Tu tak%e brak rze$b Þguralnych, ale zachowa"y si& baldachimy z niewysokimi sterczynami. Dope"nieniem zewn&trznej dekoracji portalu s#
czo"ganki li!ciaste wokó" archiwolty, która zwie)czona by"a kwiatonem. Po kwiatonie pozosta"a podstawa, a reszt& usuni&to podczas budowy kruchty.
Portal pó"nocny w 'rodzie 'l#skiej ma boczne
kolumienki oraz prostok#tne proÞlowane obramienie wokó" archiwolty. Kolumienki otrzyma"y g"owice na poziomie strefy g"owic o!cie%y. Kolumienki
wie)cz# rozbudowane g"owice ro!linne, podczas
gdy g"owiczki w o!cie%ach s# niewielkie. Rze$by
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planowane na kolumienkach nie zachowa"y si&, pozosta"a tylko rze$biona g"owa w kluczu archiwolty.
Portal w (arach otrzyma" kolumienki si&gaj#ce
prawie do poziomu nadpro%a, a zwie)czone zosta"y tylko pinaklami, bez rze$b. Archiwolt& otaczaj#
czo"ganki i wie)czy kwiaton. W portalu pó"nocnym
fary w Strzegomiu oraz w Paczkowie nie ma kolumienek, tylko wsporniki. W Strzegomiu mia"y na
nich sta* rze$by Þguralne zwie)czone baldachimem
ze sterczyn#. W Paczkowie wsporniki s# Þguralne
i podtrzymuj# kilkupoziomowe pinakle. Dope"nieniem kompozycji jest wysoki kwiaton, dochodz#cy
do poziomu poszuru okiennego, który stanowi górn# granic& prostok#tnego obramienia archiwolty. Na
jego tle, mi&dzy sterczynami i kwiatonem umieszczono p"askorze$by Þguralne. Wa"ki rozcz"onkowanych o!cie%y zaopatrzono w bazy i zwie)czono
g"owicami.
W 5 grupie portale uj&te zosta"y mi&dzy pinakle,
niektóre zwie)czone by"y wimpergami i najprawdopodobniej powsta"y w 1 *w. XIV w. (il. 12). Portal
po"udniowy do kruchty kolegiaty !w. Krzy%a we
Wroc"awiu umieszczono mi&dzy przyporami, które
zwie)czono pinaklami o dekoracji wy"#cznie architektonicznej. 'ciana kruchty wykorzystana zosta"a
jako górne obramienie, z rze$bami Þguralnymi po
bokach. Po rze$bach pozosta"y wsporniki i baldachi-

my. Wokó" archiwolty umieszczono czo"ganki, a w
zwie)czeniu – kwiaton. W prze!wicie otworu wej!ciowego wyst&puj# dwa ostro"uki, z"o%one z wieloli!ci, po"#czone „wspornikiem”, który wisi w powietrzu. Przestrze) mi&dzy wieloli!*mi przygotowano
pod rze$b&, ale zachowa" si& tylko wspornik4.
Portal zachodni w ko!ciele w Jaworze jest wysoki
i bardzo wysmuk"y. Po obu jego stronach ustawiono wysokie trójk#tne pó"Þlary pinakli, które na wysoko!ci o!cie%y ozdobiono dwoma kwadratowymi
elementami ustawionymi przek#tniowo. W górnej
cz&!ci pinakli znajduj# si& wn&ki zako)czone ostro"ukiem, zapewne przygotowane dla rze$b. Zwie)czeniem jest trójk#tny wysoki ostros"up. Na !cianie
w tynku rysuje si& !lad po wimperdze, któr# usuni&to. Portal po"udniowy do prezbiterium ko!cio"a
w Jaworze jest niewielkich rozmiarów, uj&ty mi&dzy
dwie smuk"e sterczyny na planie kwadratu i zwie)czony wimperg# o wysoko!ci bliskiej wysoko!ci
portalu. Na osi wimpergi i w górnej cz&!ci mi&dzy
sterczynami i wimperg# zachowa"y si& wsporniki
i baldachimy dla rze$b.
Portal zachodni w ko!ciele w Z"otoryi zosta" odnowiony w XIX w. Mo%na mie* tylko nadziej&, %e
powtórzono wyst&puj#ce w oryginale formy. Wej!cie portalu zamkni&to "&kiem dwuramiennym, na
którym opiera si& belka z maswerkowym tympanonem. Maswerkowa dekoracja wype"nia tak%e wn&trze wimpergi. Pinakle boczne w dolnej cz&!ci maj#
posta* masywnych, g"adkich pó"Þlarów. Na wysoko!ci tympanonu wykonano dwa poziomy ma"ych
blend, wy%sza cz&!*, znów g"adka, zako)czona zosta"a trójk#tem z blendami maswerkowymi i zwie)czona dekoracyjnym ostros"upem.
Grup& 6 tworz# trzy du%e portale o bogatej dekoracji architektoniczno-rze$biarskiej (il. 13). Wszystkie portale s# z wimpergami, umieszczonymi na tle
prostok#tnej ramy, która w ko!ciele NMP na Piasku we Wroc"awiu i w portalu zachodnim ko!cio"a
w Strzegomiu wype"niona zosta"a blendami maswerkowymi. W ko!ciele NMP na Piasku na wspornikach wimpergi oparto smuk"e kolumienki z szerokimi g"owicami, stanowi#ce podstawy pod rze$by,
które mia"y wie)czy* baldachimy z trzypi&trowymi
pinaklami. W Strzegomiu po bokach o!cie%y ustawiono do!* du%e pó"Þlary, których trzy !ciany ozdo-

4
O nieco innym wieloli!ciu wspomniano przy okazji portalu
w 'widnicy, a kolejne w kruchcie w Strzegomiu i w katedrze
wroc"awskiej datowane s# na XV w.

biono kolumienkami stoj#cymi na coko"ach i zwie)czonymi wysokimi g"owicami, które stanowi"y
podstawy pod rze$by Þguralne. Na poziomie nasady
ostro"uku znajduj# si& baldachimy zwie)czone pinaklami, a nad nimi kolejna pojedyncza sterczyna
dochodz#ca a% do górnej linii obramienia. Na tle
blend maswerkowych wznosz# si& smuk"e sterczyny
spoczywaj#ce na wimperdze. Portal posiada bogato
rze$biony tympanon i trójk#tny szczyt.
Portal w ko!ciele !w. El%biety jest najwy%szy
i bardzo wysmuk"y, proporcje otworu wynosz#
1:3,5. Po bokach ustawiono do!* du%e pó"Þlary –
sterczyny, ozdobione kilkoma poziomami smuk"ych
blend. Na 4 poziomie w blendach umieszczono ma"e
g"owy. Wimperga wype"niona blendami maswerkowymi zwie)czona zosta"a rze$b# Þguraln#. Gzyms
kapnikowy wie%y zosta" podniesiony wokó" portalu
i utworzy" prostok#tne obramienie.
3. Detale architektoniczne i rze!biarskie5
O!cie%a portali spoczywa"y na coko"ach o linii
prostej sko!nej, uskokowej lub "amanej. W portalach
w&garowych oraz z niewielk# ilo!ci# proÞlowania
coko"y zajmowa"y nawet po"ow& wysoko!ci ca"ego
portalu (Wroc"aw – !w. Krzy%a, portal po"udniowy
dolny, Jawor – !w. Marcina, portal pó"nocny, Chojnów – Panny Marii, portal pó"nocny). W pozosta"ych portalach si&ga"y maksymalnie do 1/3 wysoko!ci o!cie%y, tylko w Paczkowie nieco wy%ej. Wyst&powa"y coko"y jedno i kilkupoziomowe.
ProÞlowanie o!cie%y wtapia"o si& najcz&!ciej
w sko!n# powierzchni& górn# coko"u, a w trzech
portalach wa"ki spoczywa"y na w"asnych cokolikach
z bazami (Wroc"aw – !w. Marii Magdaleny, Paczków, Nysa). W o!miu portalach o!cie%a zako)czono
g"owicami na wa"kach lub stref# g"owic. G"owice
kielichowe otrzyma"y delikatn# dekoracj& ro!linn#, tylko w portalu po"udniowym w ko!ciele NMP
na Piasku we Wroc"awiu wprowadzono dodatkowo
pe"ne postacie. W pozosta"ych portalach proÞlowanie o!cie%y p"ynnie przechodzi"o do archiwolty.
Pod archiwolt# w linii w&garów wyst&powa" ostro"uk, belka oddzielaj#ca archiwolt&, dekoracja
a%urowa z wieloli!ci lub tympanon. W dwóch portalach znajduje si& tympanon g"adki, bez dekoracji

5

Szczegó"owe omówienie detali architektoniczno – rze$biarskich przewidziane jest w kolejnym artykule.
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8. Portale rozcz"onkowane i uskokowe bez dekoracji
8. Fragmented and offset portals with no decoration
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9. Portale z belk#, dekoracj# w kluczu i z g"owicami
9. Portals with a beam, decoration in the keystone and with capitals
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10. Portale uj&te w ram&
10. Portals set in a frame
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