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nach s  sceny wielopostaciowe i wielopoziomowe. 

W tympanonie pó!nocnego portalu nawy kolegiaty 

"w. Krzy#a we Wroc!awiu, na tle ostro!ukowej p!y-

ciny, umieszczono fundatorów ko"cio!a kl$cz cych 

przed Trójc  %wi$t . Nad tympanonem, w kluczu 

archiwolty, znajduje si$ posta& uskrzydlonego anio-

!a. Tympanon w portalu kaplicy zamkowej w Lubi-

niu podzielony zosta! na trzy ostro!ukowe p!yciny. 

W "rodkowej, zwie'czonej dodatkowym pi$cioli"-
ciem otwartym stoi Chrystus Bole"ciwy, w mniej-

szych po bokach s  postacie "w. Jadwigi i "w. Mag-

daleny, a w naro#ach dwie postacie fundatorów, 

o po!ow$ mniejsze, ks. Ludwika I i ks. Agnieszki. 

W kluczu archiwolty umieszczono ptaka – symbol 

Ducha %wi$tego. Tympanon w portalu do prezbite-

rium ko"cio!a w Jaworze osadzono w oprawie z wici 

ro"linnych. W ostro!ukowej niszy umieszczono "w. 

Marcina na koniu, oddaj cego swój p!aszcz "ebra-

kowi. Rze#by s  pe!noplastyczne.

Tympanony w portalach ko$cio!a $w. $w. Piotra 

i Paw!a w Strzegomiu s  wielopostaciowymi scena-

mi reliefowymi. W portalu zachodnim umieszczono 

dwupoziomowy reliefy ze scenami z "ycia $w. Pa-

w!a, rozdzielonymi rz%dem ma!ych baldachimów. 

W szczycie wyst%puje pó!posta& Boga Ojca unoszo-

na na ob!oku przez anio!y. W portalu po!udniowym 

przedstawiono Za$ni%cie Marii, która spoczywa na 

katafalku ozdobionym fryzem z trójli$ci. Otacza J  

orszak Aposto!ów, a nad nimi Chrystus tronuj cy 

trzyma w r%ku ukoronowan  dusz% Marii. W porta-

lu pó!nocnym znajduj  si% trzy sceny koronacji: na 

górze Chrystus koronuje Mari%, a ni"ej Salomon ko-

ronuje Betsabee i Ahaswer Ester%. Scen% dope!niaj  

postacie kl%cz cych anio!ów. 

9. G!owice o$cie"y, wsporniki pod rze#by i baldachimy

9. Capitals of reveals, supports under sculptures and canopies
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Tympanony opiera!y si% na wspornikach o ró"-

nych kszta!tach i dekoracjach (il. 13). W kaplicy za-

mkowej w Lubiniu wsporniki, wyj tkowo o kszta!-
cie 1/4 ko!a, ozdobiono herbami. W trzech porta-

lach wsporniki tworz  elementy !uku dwuramien-

nego. W Z!otoryi pozostawiono je bez dekoracji, 

w Jaworze zosta!y ozdobione g!ówkami (zwróco-

nymi w stron% o$cie"y), a w Brzegu – popiersiami. 

W portalach ko$cio!a $w. $w. Piotra i Paw!a w Strze-

gomiu wsporniki tympanonów maj  form% g!owicy 

z dekoracj  ro$linn , g!ów m%skich z bujnymi w!o-

sami i zarostem oraz z rze#b  lwa i or!a. 

Obramienia portali obejmuj ce tylko archiwolt% 

opiera!y si% na wspornikach o dekoracji ro$linnej  

(Wroc!aw, $w. Krzy"a) geometrycznej (Lubin) lub 

Þ guralnej (Paczków, 'roda 'l ska) (il. 9, 13).

Wy"ej wspomniano o wspornikach pod rze#by 

Þ guralne. Tylko w ko$ciele $w. Marii Magdaleny 

we Wroc!awiu zachowa!y si% dwie rze#by na wspor-

nikach, zwie(czone baldachimami (il. 9). W in-

nych ko$cio!ach pozosta!y wsporniki i baldachimy. 

W katedrze wroc!awskiej baldachimy we wkl%skach 

zewn%trznych o$cie"y stanowi!y zwie(czenie i jed-

nocze$nie podstaw% dla kolejnej rze#by. Podobnie 

by!o z boku o$cie"y, gdzie s  dwa poziomy balda-

chimów, górne dodatkowo zwie(czone sterczynami. 

Baldachimy s  wieloboczne, o $ciankach pokrytych 

dekoracja architektoniczn  – ostro!uki, trójli$cie, 

a tak"e trójk tne szczyty z kwiatonami. Sterczyna-

mi zwie(czone by!y tak"e baldachimy w Strzego-

miu, a najwy"szymi – w ko$ciele NMP na Piasku 

we Wroc!awiu.

Rze#ba Þ guralna zachowa!a si% jeszcze w portalu 

ko$cio!a $w. El"biety we Wroc!awiu (il. 16). Umiesz-

czona zosta!a na szczycie wimpergi, w niszy $ciany 

zwie(czonej proÞ lowanym !ukiem wygi%tym w o$li 
grzbiet. W portalu w 'widnicy stoj ce postacie 

umieszczono w naro"ach prostok tnego obramienia, 

w pó!kolistych blendach z wielolistnym !ukiem nad 

g!owami (il. 1). W Paczkowie nad archiwolt  wy-

konano pó!rze#by dwóch giermków trzymaj cych 

herby.

3. Wimpergi i blendy maswerkowe

Sze$& portali zwie(czono wimpergami, dwie 

z nich umieszczono na tle prostok tnego obramie-

nia (il. 14). W Jaworze w portalu zachodnim pozo-

sta! jedynie $lad po trójk tnym szczycie. W porta-

lu prezbiterium zachowa!a si% wimperga o du"ym 

k cie nachylenia. Jej g!adkie pole trójk tne mia!o 

10. Pod archiwolt 
10. Under the archivolt
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by& ozdobione rze#ba Þ guraln , po której pozosta! 
wspornik i baldachim.

W Z!otoryi i Wroc!awiu pola trójk tne wype!nio-

no blendami maswerkowymi, w których wyst%puj  

trójli$cie, czteroli$cie oraz rybie p%cherze. W Strze-

gomiu wimperg% wype!niono reliefem ze scen  

s du ostatecznego, z p!askorze#bionym kwiatonem 

stanowi cym podstaw% dla postaci Chrystusa tronu-

j cego. Wimpergi wie(cz  kwiatony, z wyj tkiem 

ko$cio!a $w. El"biety we Wroc!awiu, gdzie jest rze#-

ba Þ guralna. Sko$ne kraw%dzie trójk tnego szczytu 

ozdobione zosta!y czo!gankami o formie dekoracji 

li$ciastej. 

Kwiatony wie(czy!y nie tylko wimpergi, ale tak-

"e archiwolty w kolegiacie $w. Krzy"a we Wroc!a-

wiu (zniszczony), w )arach, w kaplicy w Lubiniu, 

w Strzegomiu (zniszczone) i Paczkowie. Kwiato-

ny ozdobiono li$&mi, które cz%sto u!o"one zosta!y 

w dwóch poziomach na kszta!t krzy"a. W kilku por-

talach górna cz%$& archiwolty w miejscu po! czenia 

z kwiatonem zosta!a wygi%ta w o$li grzbiet (il. 14). 

Archiwolty zwie(czone kwiatonami ozdobiono tak-

"e czo!gankami li$ciastymi, a w portalu zachodnim 

w Strzegomiu na zmian% z li$&mi umieszczono ma!e 

kl%cz ce postacie.

Dwa portale, zachodni w ko$ciele NMP na Piasku 

we Wroc!awiu i w Strzegomiu (il. 14), maj  wimper-

gi umieszczone na tle blend maswerkowych, wype!-
niaj cych prostok tne obramienie nad portalem. We 

Wroc!awiu kwiaton wimpergi dochodzi do trójli$cia 

$rodkowej blendy, a w bocznych blendach umiesz-

czono kolumienki oraz baldachimy ze sterczyna-

mi, zwie(czone kwiatonami. W Strzegomiu jest 9 

smuk!ych blend, a w ka"dej znajduje si% sterczyna, 

oprócz $rodkowej z kwiatonem. 

4. Kolumienki boczne portali i pinakle

Kolumienki boczne przy portalach s  dwóch ro-

dzajów – jedne mia!y nie$& rze#by Þ guralne, a dru-

gie pinakle. Pierwsze kolumienki po bokach portalu 

umieszczono w katedrze wroc!awskiej (il. 16). Ich 

trzony s  krótkie, oparte na grzbietach kamiennych 

lwów, a kielichowe g!owice z dekoracj  li$ciast  

proporcjonalnie zbyt du"e, ale odpowiednie do pod-

trzymania rze#b Þ guralnych. Kolumienki o niewy-

sokich trzonach znajduj  si% w du"ym zewn%trznym 

wkl%sku o$cie"y, one tak"e mia!y nie$& rze#by. Ko-

lumienki w portalu po!udniowym w Strzegomiu s  

bardzo wysokie i smuk!e, wieloboczne z g!owic  

o szerokiej p!ycie gzymsowej na pos g zwie(czony 

11. Tympanony Þ guralne

11. Figurative tympanums
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baldachimem ze sterczyn . W 'rodzie 'l skiej stoj  

smuk!e kolumienki z g!owicami pod rze#by, ale nie 

ma baldachimów.

Kolumienki w )arach, zwie(czone g!owicami 

kielichowymi podtrzymuj  trójpoziomow  sterczy-

n%. W najni"szej graniastej cz%$ci s  pó!koliste p!y-

ciny, wy"sza, smuklejsza cz%$& zako(czona zosta!a 

trójk tnymi szczytami, a ostros!up wie(czy skrom-

ny kwiaton. 

Pierwszy portal uj%ty mi%dzy pinakle powsta! 
mi%dzy przyporami kolegiaty $w. Krzy"a we Wroc-

!awiu (il. 15). Pinakle s  kilkupoziomowe, ale nie-

zachowane w ca!o$ci. Przy pozosta!ych portalach 

sterczyny zosta!y dobudowane po bokach o$cie"y. 

Pinakle w portalu prezbiterium w Jaworze oraz 

w Z!otoryi maj  posta& graniastego pó!Þ lara o kil-

ku poziomach. 'cianki ko(cz  trójk tne szczyciki 

i wysoki ostros!up z czo!gankami, który zapewne 

zwie(czony by! kwiatonem. W Z!otoryi w górnej 

cz%$ci trzonu wyst%puj  dwa poziomy ma!ych blend 

maswerkowych. 

Pinakle w ko$ciele $w. El"biety we Wroc!awiu 

s  tak"e graniaste, o pi%ciu pi%trach wype!nionych 

blendami zako(czonymi trójli$ciem w ostro!uku. 

Na czwartym poziomie z blend, jak z okien, wychy-

laj  si% dwie g!ówki.

W zachodnim portalu w Jaworze sterczyna ma 

trzon w postaci pó!Þ lara trójk tnego. W dolnej cz%-

$ci do boków dodano kwadratowe w planie elemen-

ty ze smuk!ymi blendami. W górnej cz%$ci znajduje 

si% wysoka wn%ka zako(czona trójli$ciem. Zapewne 

planowano umie$ci& w niej rze#b%. Zwie(czeniem 

jest trójk tny ostros!up. Najbardziej rozbudowane s  

pinakle w zachodnim portalu ko$cio!a w Strzegomiu. 

Ich trzonem jest graniasty pó!Þ lar, po bokach które-

go ustawiono kolumienki, a nad nimi baldachimy ze 

sterczynami. Graniast  cz%$& ko(cz  trójk tne szczy-

ty, nad którymi jest kolejne smuk!e pi%tro zwie(czo-

ne ostros!upem z czo!gankami i kwiatonem.

Podsumowanie

Portale czternastowieczne wykazuj  du"e zró"-

nicowanie kompozycji i dekoracji. Prawie po!owa 

portali otrzyma!a dekoracj% rze#biarsk . Podstaw  

by!a jednak dekoracja architektoniczna, zwi zana 

z kompozycj  portali, poczynaj c od ukszta!towa-

nia przekroju o$cie"y. W!a$nie sposób rozcz!onko-

wania o$cie"y by! decyduj cy dla portali pozbawio-

nych dekoracji rze#biarskiej i nie mniej wa"ny dla 

pozosta!ych obiektów.

12. Strzegom – ko$ció! $w. $w. Piotra i Paw!a, tympanony 

Þ guralne 

12. Strzegom – Saints Peter and Paul church, Þ gurative 

tympanums
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13. Wsporniki pod tympanony i pinakle

13. Supports for tympanums and pinnacles



89

14. Wimpergi i blendy maswerkowe

14. Wimpergs and tracery blends
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W portalach uskokowych na przekrój sk!ada!y 

si% symetryczne wi zki proÞ li, z!o"one z wa!ków 

i wkl%sków. W portalach rozcz!onkowanych o$cie-

"a sk!ada!y si% z wa!ków i wkl%sków u!o"onych po 

linii prostej sko$nej lub wielobocznej (il. 4, 5). Od 

pocz tku XIV w. stosowano zró"nicowane wi z-

ki proÞ li w ka"dym uskoku, a wielko$ci uskoków 

zmniejsza!y si% w kierunku wej$cia (il. 2). Uzyska-

no wzrastaj ce zag%szczenie proÞ li od zewn trz ku 

wn%trzu. Jest to niew tpliwie $wiadome wykorzy-

stanie przez $redniowiecznych budowniczych iluzji 

perspektywicznej. Dotychczas nie s dzono, "e $red-

niowieczni budowniczowie znali zasady perspekty-

wy. Uk!ad o$cie"y uskokowych, a tak"e rozcz!on-

kowanych, wyra#nie wskazuj , "e perspektywa nie 

by!a im obca.

ProÞ lowanie o$cie"y przechodzi!o p!ynnie na 

archiwolt%, a w dolnej cz%$ci portalu wtapia!o si% 

w cokó!. Formy coko!ów by!y zró"nicowane od naj-

prostszych do kilkupoziomowych uk!adów, wzboga-

conych o dodatkowe elementy i uskoki powierzchni. 

W trzech portalach wa!ki otrzyma!y bazy (il. 7), jak 

w XIII w. ale zdecydowanie mniejszych rozmiarów. 

G!owice o dekoracji ro$linnej, wyj tkowo z dodat-

kiem rze#b Þ guralnych we Wroc!awiu, wyst%puj  tyl-

ko w 8 portalach o ró"nych typach i w ró"nych okre-

sach. By!y niewielkich rozmiarów i nie odgrywa!y 

wi%kszej roli w portalach o bogatszym uk!adzie.

15. Kolumienki zewn%trzne o$cie"y portal

15. Small columns and external portal’s reveals
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Od pocz tku XIV w. zacz%to stosowa& dekoracje 

architektoniczne w postaci kolumienek i pinakli, 

ustawianych po bokach portalu (il. 15, 16). Kolumny 

posiada!y g!owice, stanowi ce podstaw% dla rze#b 

zwie(czonych baldachimem, albo kilkupoziomo-

wymi sterczynami. Pinakle o kilku pi%trach mia!y 

posta& pó!Þ lara graniastego lub trójk tnego. Deko-

rowane by!y blendami maswerkowymi, a w Strze-

gomiu kolumnami z pos gami.

Portale z pinaklami zwie(czone by!y wimper-

gami, które w trzech obiektach umieszczono na tle 

prostok tnych obramie(. Wimpergi i obramienia 

wype!nione by!y blendami maswerkowymi, dodat-

kowymi sterczynami, z kwiatonami i czo!gankami. 

W portalu w Jaworze powierzchnia wimpergi by!a 

g!adka, ale ozdobiona rze#b  (niezachowan ) na 

wsporniku z baldachimem. W portalu zachodnim 

w Strzegomiu wimperg% pokryto dekoracj  reliefo-

w  wielopostaciow .

Dekoracja rze#biarska uzupe!nia!a dekoracj% ar-

chitektoniczn  w wielu portalach, oprócz najskrom-

niejszych. Nale"a!y do niej dekoracje ro$linne g!o-

wic, wsporników, czo!ganek i kwiatonów. G!owice 

uzupe!niano rze#bami zwierz t i ptaków oraz ludzi. 

Najmniejszymi elementami by!y ozdoby w kluczu 

archiwolty o dekoracji w formie rozety, zwierz t 

i postaci. Tympanony i jedna wimperga otrzyma!y 

wielopostaciowe sceny reliefowe. Pos gami wie(-

16. Pinakle

16. Pinnacles
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czono zewn%trzne kolumienki, zdobiono wimpergi 

i powierzchnie po bokach wimperg, które mog!y 

by& uj%te w obramienie. 

Najwi%ksze portale g!ówne ko$cio!ów Wroc!a-

wia, Strzegomia i Z!otoryi otrzyma!y wspania!e de-

koracje architektoniczno-rze#biarskie, dorównuj ce 

portalom europejskim, w których nie wyst%puje tak 

du"a ilo$& rze#b Þ guralnych jak w katedrach francu-

skich. Ich urozmaicona kompozycja architektonicz-

na uzupe!niona by!a dekoracj  rze#biarsk , w ka"-

dym portalu inaczej rozwi zan .
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FOURTEENTH CENTURY PORTALS IN SILESIAN CHURCHES, 

ARCHITECTURAL AND SCULPTURAL DETAILS

SUMMARY

Fourteenth century portals demonstrated differentiated com-

position and decorations. The basis was architectural decora-

tions. Their main element was represented by reveals with small 

and varied proÞ ling. They were mounted on a pedestal, and the 

proÞ ling most frequently ran directly to the archivolt. Columns 

for statues or pinnacles were placed at the sides of the portal. Se-

veral portals were embraced by rectangular frames, in two cases 

Þ lled with tracery blends. Tracery decorations were also ador-

ned with wimpergs and ogival space over the lintel. 

Almost half of the portals have sculptured decorations. The 

smallest ones include rosettes and decorations in the form of 

animals and people in the keystone of the archivolt. Only 8 por-

tals had small plant capitals in reveals. Reliefs in tympanums 

form splendid scenes with numerous people. Only a few of the 

designed Þ gurative sculptures have survived. It was planned 

to place them at the sides of reveals and the archivolt, in the 

archivolt, on the wimperg, and some smaller ones in a concave 

proÞ le of the reveal – one over another, and in the capital.

Translation by Akson.pl


