STUDIA I MATERIA(Y

PORTALE CZTERNASTOWIECZNE W KO'CIO(ACH 'L)SKICH,
DETALE ARCHITEKTONICZNE I RZE*BIARSKIE
HANNA KOZACZEWSKA-GOLASZ
AGNIESZKA BERNA'

'redniowieczni twórcy na 'l!sku w$o yli du o
inwencji w tworzenie portali, dbaj!c o ich ró norod-

no"%. Znaczn! grup& stanowi! portale o o"cie ach
uskokowych i rozcz$onkowanych, których proÞlowanie przechodzi na archiwolt&. W tych pozbawionych dekoracji portalach szczególnie starannie
kszta$towano przekrój o"cie y. Podobnie kszta$towano o"cie a portali z dekoracjami (il. 2, 4, 5).
Na przekrój o"cie y sk$ada$y si& wa$ki i wkl&ski
w zró nicowanych uk$adach, ale s$abo czytelnych
z powodu ma$ej "rednicy elementów, wynosz!cej
dla wa$ków oko$o 4 – 7 cm, niekiedy 2 cm, a dla
wkl&sków do 10 cm, czasem 12 cm3. Ilo"% i "rednica tych elementów mia$y wp$yw na g&sto"% podzia$ów pionowych o"cie a, a wi&c na jego kompozycj&.
Uk$ad uskokowy czy rozcz$onkowany o"cie y czytelny jest w dolnej streÞe proÞlowania, w przej"ciu
do coko$u (il. 2, 3). Tylko niektóre o"cie a uskokowe
opieraj! si& na cokole o uk$adzie uskokowym, inne
spoczywaj! na cokole o linii prostej sko"nej lub $amanej. Wysuni&tymi elementami uskoków s! wa$ki,
a w wewn&trznych naro ach znajduj! si& proporcjonalnie do"% du e wkl&ski koliste. Uskoki o"cie y
s! zró nicowane – ich naro niki utworzono z symetrycznie u$o onych form, ró nych w kolejnych
naro ach – wa$ków kolistych, kolistych z noskiem,
wielobocznych, przechodz!cych we wkl&ski i kolejne mniejsze wa$ki.
W"ród o"cie y uskokowych wyró niaj! si& dwa
przekroje o uskokach niesymetrycznych w portalu
pó$nocnym ko"cio$a NMP na Piasku we Wroc$awiu
i w ko"ciele "w. "w. Piotra i Paw$a w Strzegomiu (il.
2). Maj! po dwa uskoki oparte na lekko za$amanym
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Portale gotyckie katedr francuskich z du ymi pos!gami w o"cie ach, bogat! dekoracj! rze#biarsk!
w archiwoltach oraz w tympanonach i wimpergach
by$y inspiracj! dla budowniczych ko"cio$ów wielu
krajów. Niektórzy powtarzali wzorce francuskie,
innych nie by$o na to sta% – zapewne brak by$o dobrych rze#biarzy i inwestorów, a niektórzy mieli
ambicje stworzenia w$asnych koncepcji. Szczególnie jest to widoczne w architekturze w$oskiej, której
budowniczowie nie skorzystali z francuskiego systemu konstrukcyjnego1, a gotyckie detale architektoniczne umieszczali w nowych, nietypowych miejscach. W kszta$towaniu portali wykazali si& tak e
du ! pomys$owo"ci!. Jedn! z koncepcji s! portale
z pinaklami, które wyst&puj! tak e na 'l!sku.
Genezy form portali "l!skich jeszcze nie znamy.
By% mo e szczegó$owe opracowanie portali u$atwi
poszukiwanie wzorców. W artykule „Portale czternastowieczne w ko"cio$ach "l!skich”2 przedstawiono uk$ady typologiczne portali "l!skich (il. 1). Niniejszy artyku$ po"wi&cony zosta$ detalom architektoniczno-rze#biarskim.
1. Elementy o!cie"y portali
1. 1. Wa#ki i wkl ski w przekroju poziomym

W$osi stworzyli du o lepszy system konstrukcyjny z kotwami,
który w renesansie rozpowszechni$ si& w ca$ej Europie.
2
H. Kozaczewska-Golasz, A. Berna", Portale czternastowieczne
w ko cio!ach l"skich, artyku$ w niniejszym numerze „Kwartalnika Architektury i Urbanistyki”.

Stanowi to znaczne zmniejszenie "rednic w stosunku do stosowanych w XIII w., nawet tych z ostatniej %wierci stulecia; wg T.
Kozaczewski, H. Kozaczewska-Golasz, Portale trzynastowiecznej architektury na #l"sku, Wroc$aw 2009.
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1. Typologia portali z XIV w. na 'l!sku
1. Typology of portals from the 14th century in Silesia
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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2. Zestawienie przekrojów poziomych o"cie y uskokowych
2. SpeciÞcation of horizontal sections of offset reveals
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3. Portale o jednakowych przekrojach poziomych
3. Portals with the same horizontal sections

cokole. Obydwa przekroje s! niemal identyczne, ale
portale znacznie si& ró ni! - portal w Strzegomiu
otrzyma$ inne proporcje wysoko"ciowe i dodatkow!
dekoracj& architektoniczno-rze#biarsk! (il. 3).
O"cie a o uk$adach rozcz$onkowanych tworzono z wa$ków i wkl&sków u$o onych po linii prostej
sko"nej lub $amanej, bez zachowania symetrii (il.
4, 5). Wysuni&te do przodu wa$ki o przekroju kolistym lub wielobocznym by$y g&sto rozmieszczone,
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przechodzi$y we wkl&ski bezpo"rednio lub z ma$ym wa$eczkiem w po$owie, z jednej lub z dwóch
stron. Rozchylenie o"cie y prostych waha$o si& od
32o w portalu do kruchty w kolegiacie "w. Krzy a
we Wroc$awiu do 62o w portalu ko"cio$a p.w. NMP
w Z$otoryi, ale najcz&"ciej wynosi$o oko$o 45o.
W o"cie ach o linii $amanej (il. 5) rozcz$onkowanie w 1-2 %w. by$o bogate, niekiedy przypomina
uk$ad uskokowy, z symetrycznymi elementami wy-

4. Zestawienie przekrojów poziomych o"cie y rozcz$onkowanych
4. SpeciÞcation of horizontal sections of fragmented reveals

suni&tymi do przodu. Przyk$adem mo e by% portal
zachodni katedry wroc$awskiej, ze zmniejszaj!cymi
si& ku wn&trzu naro ami, o coraz mniejszej ilo"ci
wa$ków i wkl&sków. W kilku innych portalach pojedyncze, najbardziej wysuni&te proÞle otrzyma$y
uk$ad wieloelementowy, a s!siednie s! skromniejsze
i zmniejszaj!ce si& ku wn&trzu, wyst&puje te ró norodno"% kolejnych proÞli wysuni&tych wa$ków –
koliste, z noskiem, migda$owe, wieloboczne. W portalach we Wroc$awiu, Jaworze i Strzegomiu (1 - 2
%w. XIV w., il. 2, 4) wielko"ci naro y i "rednice proÞli malej! od zewn!trz ku wn&trzu, jakby chciano
osi!gn!% wi&ksz! g$&bi& – "wiadomie wykorzysty-

wano zjawisko iluzji perspektywicznej4. Podobnie
uczyniono w innych portalach powsta$ych pó#niej
(w Paczkowie, 'rodzie 'l!skiej i Nysie) (il. 5). Na
zestawieniu przekrojów (il. 5) wielko"ci! elementów
wyró nia si& portal katedry wroc$awskiej – du e
przekroje wa$ków i wkl&sków, g$&bokie wci&cia, nawi!zuj! do poprzedniego stulecia i prawdopodobnie
pochodz! z prze$omu stuleci, lub pocz!tku XIV w.5.
Podobnie du e przekroje wyst&puj! w portalu zachodnim w +arach (il. 4).
Przedstawiono sposoby kszta$towania przekrojów
o"cie y szerokich w du ych portalach. Wyst&powa$y one w ograniczonym zakresie tak e w portalach

4

e zosta$y pó#niej wmontowane. Nie wiadomo jakich przekszta$ce, w portalu dokonano w latach 1465-67 podczas dobudowy
otwartej kruchty. Portal i krucht& poddano renowacji w XIX w.

znane dobrze dopiero z obiektów barokowych
E. Ma$achowicz, Katedra wroc!awska. Dzieje i architektura,
Wroc$aw 2000, s. 62, czas powstania portalu katedralnego okre"li$ na 2 %w. XIV w., ale rze#by lwów na 1 %w. XIV w. i uwa a$,
5
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5. Zestawienie przekrojów poziomych o"cie y rozcz$onkowanych
5. SpeciÞcation of horizontal sections of fragmented reveals
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mniej rozbudowanych. We wszystkich mia$y wp$yw
na wygl!d portalu, jego smuk$o"% i g$&boko"%.
1. 2. Coko#y i g#owice o!cie"y
O"cie a portali w&garowych i o niewielkim rozcz$onkowaniu mia$y najcz&"ciej wysok! cz&"% coko$ow! ze "ci&ciami lub uskokami. ProÞlowanie rozpoczyna$o si& na wysoko"ci oko$o 1/3 – 1/2 o"cie y
i przechodzi$o p$ynnie do archiwolty. ProÞle wa$ków
i wkl&sków w dolnej cz&"ci wtapia$y si& w sko"n!,
rzadziej poziom! powierzchni& górn! coko$u.
Portale uskokowe i rozcz$onkowane o du ej ilo"ci
proÞli (il. 1, 6, 7) tak e posiada$y cokó$, ale najcz&"ciej zdecydowanie ni szy. Móg$ by% g$adki, uskokowy, sko"ny, wieloboczny. Wi&kszo"% coko$ów ma
dwa lub trzy poziomy. Kilka portali uskokowych
z 1-2 %w. XIV w. mia$o podstaw& coko$u wieloboczn! lub prost! sko"n!, a na niej opiera$ si& jeden lub
dwa poziomy o linii uskokowej. We wczesnych portalach wyst&powa$y proÞlowane gzymsy w przej"ciu do kolejnych poziomów. ProÞlowanie o"cie a
wtapia$o si& najcz&"ciej w sko"n! powierzchni& górn! coko$u (il. 6). Dwa portale we Wroc$awiu i jeden
w 'widnicy otrzyma$y przej"cia do kolejnych poziomów w postaci powierzchni sko"nych o du ym k!cie nachylenia. W ko"ciele "w. Marii Magdaleny we
Wroc$awiu oraz w ko"cio$ach w Paczkowie i Nysie
wa$ki o"cie y potraktowano jak kolumienki, oparto
je na bazach i w$asnych cokolikach (il. 7). W dwóch
pierwszych portalach cokó$ jest wieloboczny, a w
Nysie drobno proÞlowany. W zamurowanym portalu pó$nocny w Brzegu baz& na wysokim cylindrycznym cokole otrzyma$ wa$ek o"cie y, obiegaj!cy portal po linii prostok!ta. S!siaduj!ce z nim po bokach
wkl&ski wyko,czono sp$ywem wypuk$ym z wa$eczkiem, charakterystycznym dla XIII w.6.
W dziewi&ciu portalach o"cie a zako,czono
g$owicami na wa$kach lub stref! g$owic (il. 8, 9).
G$owice we wroc$awskim ko"ciele "w. Krzy a s!
niewielkie, zarówno w portalu po$udniowym, jak
i pó$nocnym. W portalu po$udniowym do kruchty
zewn&trzne kolumienki o"cie y otrzyma$y dwukrotnie wy sze g$owice kielichowe o dwóch poziomach li"ci zwie,czonych gzymsem. Opiera si&
na nich zewn&trzny proÞl archiwolty zwie,czony
abkami, o charakterze ostro$ukowego obramienia.
Nieco wi&ksze g$owice, ale dla pojedynczych wa$ków, znajduj! si& w ko"cio$ach w Brzegu i "w. Marii
6

Magdaleny we Wroc$awiu. Rozbudowana strefa g$owic w 'rodzie 'l!skiej, Nysie, a zw$aszcza w Paczkowie ozdobiona zosta$a dwoma poziomami li"ci.
W portalach o bogatym uk$adzie przestrzennym
(Wroc$aw, Strzegom) wyst&puj! kolumienki z g$owicami kielichowymi oraz wsporniki pod rze#by Þguralne o formie g$owic (il. 9). Ich wymiary s! zdecydowanie wi&ksze od g$owic o"cie y, li"cie ozdobnie u$o ono w dwóch poziomach, zwie,czonych
odpowiednio szerokim proÞlowanym gzymsem.
2. Archiwolta i tympanon
We wszystkich portalach proÞlowanie archiwolty
stanowi$o przed$u enie proÞlowania o"cie y oprócz
pó$nocnego portalu w Brzegu. W portalu do kruchty w kolegiacie "w. Krzy a we Wroc$awiu wprowadzono niewielk! zmian& – wa$ek po przej"ciu do
archiwolty otrzyma$ nosek. Archiwolty ostro$ukowe
mia$y proporcje ostro$uku od obni onego - do lekko
podwy szonego. W linii w&garów wyst&powa$ ostro$uk, belka oddzielaj!ca archiwolt&, okno maswerkowe, dekoracja a urowa z wieloli"ci lub tympanon.
Belka z przeszkleniem nad ni! wyst&puje w dwóch
portalach – w ko"ciele "w. Krzy a we Wroc$awiu,
oraz w ko"ciele "w. Barbary w Strzegomiu (il. 10).
W Z$otoryi okno otrzyma$o maswerk o kompozycji
centralnej (rekonstrukcja XIX –wieczna). W +arach
jest podobna belka jak w Strzegomiu, ale powierzchnia nad ni! zosta$a prawdopodobnie wtórnie zamurowana (il. 1).
Bardzo dekoracyjnym rozwi!zaniem jest a urowy wieloli"% (il. 10). W 'widnicy ma posta% pi&cioli"cia kolistego z wpisanymi cztero- i pi&cioli"%mi,
tak e kolistymi (rekonstrukcja dziewi&tnastowieczna). W ko"ciele "w. Krzy a we Wroc$awiu, w portalu po$udniowym do kruchty, pod szerokim ostro$ukiem w&garów o strza$ce obni onej znajduj! si& dwa
ostro$uki z wieloli"%mi ostro$ukowymi po$!czonymi lilijkami, w które wpisano trójli"cie. W "rodku
mi&dzy ostro$ukami pozosta$ wspornik li"ciasty,
zapewne pod rze#b& Þguraln!.
W dwóch portalach znajduje si& tympanon g$adki, bez dekoracji – w zamurowanym portalu pó$nocnym w ko"ciele w Brzegu oraz w +arach. W sze"ciu
portalach wyst&puje tympanon Þguralny (il. 11, 12).
W po$owie z nich dekoracja Þguralna ograniczona
zosta$a do kilku postaci, a w portalach w ko"ciele
"w. "w. Piotra i Paw$a w Strzegomiu w tympano-

H. Kozaczewska-Golasz, A. Berna", Portale...,op. cit., il. 10
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6. Coko$y o"cie y portal
6. Pedestals of the portal’s reveals

7. Bazy wa$ków o"cie y
7. Bases of the reveals’ roll moulding

82

8. G$owice o"cie y
8. Capitals of reveals
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