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POCZĄTEK GOTYCKIEJ PRZEBUDOWY 
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W ŚWIETLE DANYCH ARCHEOLOGICZNYCH

THE BEGINNING OF GOTHIC CONVERSION 
OF THE CHANCEL IN THE CATHEDRAL IN GNIEZNO 

ON THE BASIS OF ARCHAEOLOGICAL FINDINGS

S t r e s z c z e n i e

Autor artykułu, bazując na znanym z dotychczasowej literatury procesie przebudowy katedry gnieźnień-
skiej w stylu gotyckim, prowadzonym od 1342 roku przez arcybiskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego, 
zauważa, że jest on oparty jedynie na wzajemnie się uzupełniających danych z zakresu historii i historii 
sztuki. Dotychczas jednak nie zostały w należytym zakresie upublicznione wyniki badań archeologicznych, 
prowadzonych na przełomie XX i XXI stulecia w rejonie gotyckiego prezbiterium, które mogą do tej pro-
blematyki dorzucić nowe, interesujące fakty źródłowe. W artykule omówiono w większości niepublikowa-
ne materiały z badań archeolo-giczno-architektonicznych, dotyczących budowy gotyckiego prezbiterium 
katedry w Gnieźnie, oraz przedsta-wiono wynikającą z ich analizy propozycję nowej koncepcji datowania 
początków tego procesu.
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A b s t r a c t

While the article is based on the previous literature on the process of Gothic alterations to the cathedral 
in Gnie-zno led from 1342 by archibishop Jarosław of Bogoria and Skotniki, the author acknowledges 
that established facts are only based on mutually complementing data in the field of history and art 
history. However, until now, there were no archaeological research published in this field based on the 
excavations done at the beginning of the new millennium in the area of the Gothic chancel, which 
may shed a new light on this subject, revealing some new source material. The author discusses mostly 
unpublished materials from the archaeological and architectural research concerning the construction of 
the Gothic chancel of the cathedral in Gniezno, and by analysing them presents a new concept on how to 
date the beginning of the process.
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1. Wstęp

Proces przebudowy katedry gnieźnieńskiej w stylu gotyckim, prowadzony od 1342 roku przez 
arcybiskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego, jest w ogólnym zarysie znany1. Dotychczaso-
we rozważania na ten temat uwzględniały wzajemnie się uzupełniające dane z zakresu histo-
rii i historii sztuki. Dotychczas jednak nie zostały w należytym zakresie upublicznione wyniki 
badań archeologicznych, prowadzonych na przełomie XX i XXI stulecia w rejonie gotyckiego 
prezbiterium, które mogą do tej problematyki dorzucić nowe, interesujące fakty źródłowe. Ce-
lem niniejszego artykułu jest omówienie w zasadzie niepublikowanych materiałów archeolo-
giczno-architektonicznych, dotyczących budowy gotyckiego prezbiterium katedry w Gnieźnie 
oraz wynikającą z ich analizy propozycję nowej koncepcji datowania początków tego procesu.

2. Stan badań

Źródła historyczne stosunkowo dobrze przedstawiają proces przebudowy katedry w Gnieź-
nie w nowym gotyckim stylu. Jak podaje w 30 rozdziale swojej kroniki Janko z Czarnkowa, 
budowę katedry gotyckiej od fundamentów rozpoczął arcybiskup Jarosław Bogoria Skotnic-
ki w 1342 roku, niezwłocznie po powrocie do kraju z Awinionu, gdzie został konsekrowany 
na arcybiskupa gnieźnieńskiego. W marcu 1343 roku papież Klemens VI wydał bullę, zachę-
cającą do ofiarności na rzecz budowy nowej katedry w Gnieźnie i ustalającej odpowiednie 
odpusty. Istnieją też dalsze dowody starań arcybiskupa o zapewnienie środków na sfinanso-
wanie podjętej inwestycji, m.in. Skotnicki dokonał kapitalizacji stałych dochodów z opłat 
celnych na jednorazową wpłatę, przeprowadzoną z klasztorem cysterskim w Koronowie. 
W 1357 roku synod w Kaliszu przeznaczył połowę rocznego dochodu na budowę tak długo, 
aż chór kościoła będzie wykonany w całości murów. W 1358 roku arcybiskup sprzedał dzie-
kanowi gnieźnieńskiemu Janowi stały czynsz z młynów w Kwieciszewie w celu pozyska-
nia gotówki na budowę katedry, a w 1359 roku opat byszewski Jan nadał dziesięciny i fun-
dusze na budowę gnieźnieńskiego kościoła (w 1360 roku przekazał na ten cel 60 grzywien 
srebra). Pojawiają się też wkrótce informacje o budowie kaplic wokół obejścia prezbiterium. 
Sam arcybiskup Jarosław ufundował w 1350 roku kaplicę pod wezwaniem NMP i św. Stani-
sława, zwaną kaplicą Bogorii, gdzie po śmierci został pochowany. Do budowy królewskiej 
katedry włączył się także sam król Kazimierz Wielki, asygnując w 1359 roku środki na bu-
dowę kaplicy królewskiej. Z lat 1358-1363 mamy informacje o czterech kaplicach wzniesio-
nych i jednej fundowanej. Do śmierci Bogorii Skotnickiego w 1376 roku wybudowano całe 
prezbiterium oraz postawiono mury części nawowej bez sklepień. Dzieło budowy kontynu-
ował następca na arcybiskupim tronie – Janusz Suchywilk i kolejni arcypasterze.

Rekonstrukcja pierwotnego programu architektonicznego gotyckiego prezbiterium katedry 
w Gnieźnie, zbudowanego z elementów kamiennych i cegły w wątku polskim, nastręcza pew-

1 J. Zachwatowicz, Historia budowy katedry gotyckiej, [w:] Katedra gnieźnieńska, red. A. Świe-
chowska, t. 1, Poznań–Warszawa–Lublin 1970; Sz. Skibiński, Polskie katedry gotyckie, Poznań 
1996; M. Machowski, A. Włodarek, Kościół katedralny p.w. Wniebowzięcia Panny Marii i Św. Woj�
ciecha, [w:] Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, t. 2, Katalog zabytków, 
Warszawa 1995.



383

nych problemów badawczych2. Najogólniej rzecz biorąc, dyskusja dotyczy kwestii obecności 
wieńca kaplic w początkowej fazie budowy gnieźnieńskiego prezbiterium oraz rzutu poziomego 
tychże kaplic. Zdaniem Jana Zachwatowicza, gotyckie prezbiterium katedry miało mieć formę 
wydłużonego poligonalnego chóru z obejściem, otoczonego od samego początku wieńcem po-
ligonalnych promienistych kaplic. Jest ono trzyprzęsłowe, zamknięte siedmiobocznie, odchylo-
ne ku północy, z niższym obejściem (układ bazylikowy) o trzynastu przęsłach (kwadratowych 
i trapezowatych). Forma przestrzenna pierwotnych rzutów kaplic obejścia jest jednak praktycz-
nie nieznana. Przyjęta przez M. Kutznera i J. Zachwatowicza hipoteza o ich trójbocznym zakoń-
czeniu (czyli poligonalność), oparta na śladach wielobocznego ich zamknięcia, widocznych na 
poddaszach kaplic3, nie jest w inny sposób potwierdzona. Zakłada się, że ostatecznie uległy one 
scaleniu w pas czworokątnych wnętrz, równomiernie obejmujących przęsła ambitu.

Tak zarysowany, klasyczny charakter obejściowego chóru z poligonalnymi kaplicami 
promienistymi miał wywodzić się z formy północnofrancuskich katedr królewskich, stano-
wiących według tej hipotezy wzorzec genetyczny i znaczeniowy dla gnieźnieńskiego pre-
zbiterium kościoła królewskiego4. Zdaniem Zygmunta Świechowskiego, to zapożyczenie 
w zredukowanej formie wzorca klasycznej północnofrancuskiej katedry królewskiej wyra-
żało ideowe aspiracje gnieźnieńskiego środowiska do przywrócenia katedrze gnieźnieńskiej 
funkcji miejsca koronacji królów polskich i stanowiło odpowiedź na fakt odbytych w pierw-
szej połowie XIV w. koronacji w Krakowie.

Odmienną hipotezę układu przestrzennego zaproponował Szczęsny Skibiński5, uwzględ-
niając różne wątpliwości, które były zresztą sygnalizowane już wcześniej. Przede wszyst-
kim nad sklepieniami kaplic obejścia widoczne są wtórnie zamurowane otwory okienne, 
które musiały znajdować się w zewnętrznej ścianie obejścia, a więc niejako przed wybu-
dowaniem kaplic. Ponadto uchwytne są ślady pierwotnych skarp, wyprowadzonych z obej-
ścia, które nie miałyby racji bytu przy obecności ścian między kaplicami. Skibiński podkre-
ślił także fakt obecności wąskich otworów portalowych, prowadzących z obejścia do kaplic. 
Portale te musiały zostać wtórnie wykute w ścianie zewnętrznej ambitu. Tak więc Skibiń-
ski potwierdził wcześniejsze obserwacje, świadczące o wtórnym dobudowaniu kaplic obej-
ścia, które pierwotnie nie były planowane.

W wersji Skibińskiego pierwotny program prezbiterium gnieźnieńskiego obejmował za-
tem wieloboczne, czyli poligonalne, obejściowe zamknięcie w układzie bazylikowym, ale 
pozbawione wieńca kaplic6. Odrzucił on jednocześnie wzorzec ideowy francuskich katedr 

2 Zestawienie literatury – zob. M. Machowski, A. Włodarek, op. cit.
3 M. Kutzner, Sztuka gotycka. Architektura, [w:] Dzieje Wielkopolski, red. J. Topolski, t. 1, Do roku 

1793, Poznań 1969, s. 379-381; J. Zachwatowicz, Architektura katedry gotyckiej, [w:] red. A. Świe-
chowska, Katedra gnieźnieńska, t. 1, Poznań-Warszawa-Lublin 1970, s. 50. 

4 M. Kutzner, op. cit., s. 381; Świechowski Z., Gotycka katedra gnieźnieńska na tle współczesnej 
architektury europejskiej, [w:] Katedra gnieźnieńska, red. A. Świechowska, t. 1, Poznań–War-
szawa–Lublin 1970, s. 62.

5 Sz. Skibiński, O niektórych aspektach gotyckiej przebudowy katedry gnieźnieńskiej, „Gniezno. 
Studia i materiały historyczne”, t. 3, Warszawa–Poznań 1990; idem, Polskie katedry..., op. cit.

6 Skibiński początkowo przyjął w swojej rekonstrukcji pierwotnego programu chóru gnieźnień-
skiego ewentualną obecność zakrystii od północy i skarbca (lub kapitularza) od południa chóru 
(Sz. Skibiński, O niektórych aspektach..., op. cit., ryc. 6), jednak później wycofał się z tej koncep-
cji (Sz. Skibiński, Polskie katedry..., op. cit., ryc. 144).
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królewskich, stwierdzając, że forma gnieźnieńskiego obejściowego, bezkaplicowego chóru 
stanowiła efekt rozwoju polskiego wzorca kościoła katedralnego. Poligonalny układ zamknię-
cia prezbiterium w Gnieźnie miał podkreślać wyższość (pierwszeństwo) gnieźnieńskiej świą-
tyni arcybiskupiej wobec prosto zamkniętych, obejściowych katedr biskupich: krakowskiej 
i wrocławskiej, znajdujących się w granicach tegoż arcybiskupstwa. Innymi słowy – kate-
dra gnieźnieńska posiadała charakter katedry królewskiej, wszak koronatorem był arcybiskup 
gnieźnieński, ale bez odwoływania się do francuskiego wzorca katedry królewskiej. Zdaniem 
Skibińskiego, na formę świątyni wpływ miało przede wszystkim podkreślenie idei metropo-
litalnej Gniezna, nadrzędnego ośrodka wobec biskupiego Wrocławia i Krakowa.

Płaszczyzną odniesienia dla stylistyki gnieźnieńskiego chóru jest gotyk redukcyjny 
w wydaniu środkowo-europejskiej architektury klasztornej, przede wszystkim cyster-
skiej7. Jednak widoczne są w niej także motywy obce tradycji cysterskiej, jak taflowy 
fryz pod gzymsem we wschodnim zamknięciu chóru oraz ślepe arkadki, stanowiące tra-
westację triforium, czyli zapożyczenia z repertuaru elementów strukturalnych typowo 
katedralnych.

3. Źródła archeologiczno-architektoniczne

Co do tego obrazu budowy i formy gotyckiego prezbiterium może wnieść archeologia? Ba-
dania archeologiczne w obrębie prezbiterium prowadzone były w latach 1957-1958 przez 
Pracownię Archeologiczną IHKM PAN w Gnieźnie pod kierunkiem Kazimierza Żurow-
skiego, wespół z Gabrielą Mikołajczyk8. Wytyczono w obejściu 5 wykopów, zajmujących 
zasadniczo powierzchnię stosownych przęseł ambitu (dodatkowo pewnych obserwacji do-
konano w 1973 roku podczas wykopów instalacyjnych) (il. 1).

Opis odkrywek archeologicznych rozpoczniemy od wykopu VA, zlokalizowanego 
w północnej części obejścia.

Po usunięciu ceglanych grobowców i warstw historycznych uwidoczniono lico we-
wnętrzne ławy fundamentowej zewnętrznej północnej ściany ambitu, które widoczne jest 
także dzisiaj w krypcie konserwatorskiej, dostępnej z północnego ramienia obejścia (il. 2). 
Fundament, odkryty na odcinku około 7 m, zbudowany jest z kamieni granitowych, czę-
ściowo łamanych, układanych warstwowo i łączonych zaprawą, i posiada głębokość oko-
ło 1,8 m (spąg około 2,5 m poniżej poziomu posadzki) (il. 3). Widoczne są etapy budo-
wy fundamentu podkreślone odsadzkami. W masie surowca kamiennego zauważyć można 
znaczny udział użytych wtórnie ciosów romańskich, ale występuje także duża ilość kamie-
ni polnych i kamieni łamanych, fragmenty cegieł występują zaś sporadycznie. Niezmiernie 
istotny jest fakt, że strop tego fundamentu znajduje się na poziomie użytkowym partii na-
wowej katedry gotyckiej (117,54 m n.p.m.)9.

7 Z. Świechowski, op. cit., s. 66-67; Sz. Skibiński, Polskie katedry..., op. cit., s. 115.
8 G. Mikołajczyk, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych prowadzonych w Gnieźnie w 1957 r., 

„Sprawozdania Archeologiczne” 14, 1962; G. Mikołajczyk, K. Żurowski, Wyniki badań archeolo�
gicznych w katedrze gnieźnieńskiej w 1958 roku, „Sprawozdania Archeologiczne” 14, 1962.

9 Poziom użytkowy partii nawowej (mierzony wzdłuż nawy północnej) opada ku zachodowi (od 
117,54 do 117,34 m n.p.m.) oraz w kierunku południowym.



385

Il. 2. Gniezno – katedra. Fundament i mur ceglany w wątku wendyjskim ściany północnej ambitu 
w wykopie VA (por. il. 3); widok obecny w krypcie konserwatorskiej (stan 2008 r.): 
A – mur „wendyjski”, B – strop kamiennego fundamentu (hipotetyczny pierwotny 
poziom użytkowy gotyckiego ambitu), C – odsadzka fundamentu. Fot. T. Janiak 

Ill. 2. Gniezno – the cathedral. The Venedic pattern foundation and brick wall of the northern 
ambit in the pit VA (compare Ill. 3); the present view in the conservator crypt (the status as of 2008): 
A – “Venedic” wall, B – top of the stone foundation; a hypothetical primary functional level of the 

Gothic ambit, C – foundation plinth. Photo by T. Janiak

Il. 1. Gniezno. Oznaczenie wykopów archeologicznych w katedrze. Rys. Ł. Drzewiecka-Ranoszek 
Ill. 1. Gniezno. Marking of the archaeological excavation pits in the cathedral. 

Drawn by Ł. Drzewiecka-Ranoszek
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Na opisanym fundamencie znajduje się ceglany mur z odsłoniętymi na wysokość około 
60 cm sześcioma warstwami cegieł, sięgającymi do poziomu posadzki ambitu. Mur ten zbu-
dowany jest w regularnym wątku wendyjskim – widoczne jest wiązanie dwuwozówkowe10. 
Cegły posiadają wymiary około 25,5/26,0 x 12,0 x 8,0 cm. Zaprawa jest słaba, krucha, bar-
wy żółtawej, silnie spiaszczona – być może zmieszana była z gliną. Spoiny w obecnym sta-
nie są płaskie. Dolna warstwa cegieł ma charakter wyrównawczy – widoczna jest rolka oraz 
rząd cegieł kładzionych na płasko; między nimi występują większe przestrzenie, nawet do 
szerokości 3 cm; inne spoiny mają do 1,5 cm szerokości.

Przy zachodnim krańcu muru widoczny jest ceglany występ – półfilar, wydzielony po-
dwójnym uskokiem (każdy po około 20 cm), dźwigający pierwotnie łuk jarzmowy na gra-
nicy północnego ramienia ambitu (il. 3-4). Półfilar ten posiada osobne fundamentowanie, 
dostawione prostopadle do głównego ciągu kamiennego fundamentu. W odległości 5,30 m 
na wschód od niego do muru dostawiona jest służka ceglana (półfilar), skierowana do wnę-
trza ambitu, o przekroju półośmiobocznym (il. 3-4). Posiada ona także osobny fundament, 
wystający do środka ambitu na około 1,10 m. Półfilar ten jest zbudowany starannie z uży-
ciem cegieł sfazowanych – kształtek nadających odpowiednie ukształtowanie boków, z wi-
docznym regularnym układem cegieł. Półfilar półośmioboczny wystaje ze ściany na oko-
ło 0,5 m; posiada prawdopodobnie długość około 1 m. Opisany półfilar osiąga wysokość 

10 Główki cegieł w kolejnych warstwach przesunięte są względem siebie w ten sposób, że układają się 
po linii skośnej.

Il. 3. Gniezno – katedra. Fundament i mur ceglany w wątku wendyjskim 
ściany północnej ambitu w wykopie VA (profil północny A–B; lokalizacja – patrz il. 4). 

Strzałka wskazuje hipotetyczny pierwotny poziom użytkowy gotyckiego ambitu. 
Cegłę w kamiennym fundamencie oznaczono na czarno. Rys. Ł. Drzewiecka-Ranoszek 

Ill. 3. Gniezno – the cathedral. The Venedic pattern foundation and brick wall 
of the northern ambit in the pit VA (the northern profile A-B; location – see: Ill. 4). 
The arrow indicates the hypothetical primary functional level of the Gothic ambit. 

Bricks in the foundation are marked black. Drawn by Ł. Drzewiecka-Ranoszek
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około 0,6 m i dopiero na nim (na poziomie użytkowym ambitu) znajduje się baza piaskow-
cowej służki o pięciobocznym zarysie. Przejście ceglanego muru w układzie wendyjskim 
w ścianę w wątku gotyckim musi następować powyżej poziomu użytkowego ambitu, jed-
nak ze względu na otynkowanie powierzchni wewnętrznych ścian prezbiterium w tym re-
jonie jest ono niewidoczne. Pewnych danych w tym względzie może dostarczyć obserwacja 
lica wewnętrznej ściany obejścia w następnym przęśle (w kierunku wschodnim), w rejonie 
pierwotnego wejścia do zakrystii, przy pomniku kardynała Stefana Wyszyńskiego; tynk 
został tu usunięty (il. 5). Wydaje się, że ponad poziom użytkowy ambitu wystaje jeszcze 
4-5 warstw cegieł w wątku wendyjskim, po czym, idąc wyżej, następuje zasadnicza zmia-
na – pojawia się mur w wątku gotyckim z cegieł o odmiennych rozmiarach (o większej wy-
sokości, wynoszącej około 12 cm). Łącznie więc mur „wendyjski” mógł osiągać, licząc od 
kamiennego fundamentu, wysokość około 1 m, po czym przechodził w mur o wątku gotyc-
kim, zbudowanym z cegieł odmiennych metrycznie.

Il. 4. Gniezno – katedra. Hipotetyczne dwie fazy budowy gotyckiego prezbiterium: 
A – faza z końca XIII w., B – faza z połowy XIV w. A-J – lokalizacja profili z il. 3, 7, 11, 12, 14. 

Rys. Ł. Drzewiecka-Ranoszek 
Ill. 4. Gniezno – the cathedral. Two hypothetical phases of construction of the Gothic chancel: 

A – phase from the end of the 13th century, B – phase from the mid-14th century. 
A-J – location of profiles from Ill. 3, 7, 11, 12, 14. Drawn by Ł. Drzewiecka-Ranoszek
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Bardzo podobną sytuację obserwujemy po przeciwległej stronie prezbiterium, w połu-
dniowej części ambitu. W wykopie IVA odsłonięto fundament zewnętrznej, południowej 
ściany prezbiterium na długości również około 7 m (il. 6-7). Ustalono zaleganie ławy fun-
damentowej na głębokości 2,9 m poniżej poziomu posadzki, przy czym fundament kamien-
ny miał wysokość 1,9 m i nieznacznie podnosił się ku wschodowi, zgodnie z naturalnym 
ukształtowaniem terenu. Na takiej ławie znajdował się ceglany mur, zbudowany z cegieł 
w regularnym wątku dwuwozówkowym (wendyjskim)11. Mur ten odsłonięto do poziomu 
posadzki ambitu na wysokość około 0,9-1,0 m. Widocznych było 9 (10) warstw cegieł; dolna 
warstwa o charakterze wyrównawczym to klasyczna rolka oraz cegły kładzione na płasko.

Ogląd lica muru, utrwalonego w dokumentacji, prowadzi do wniosku, że spoiny zosta-
ły opracowane w postaci wałeczka, przy czym zauważalna jest różnica w wyglądzie fug: 
w pięciu dolnych warstwach cegieł są one ciemniejsze, wyżej zaś fugi są „czyste” (il. 6, 8-9).

Ceglany występ wydzielony dwuuskokowo, obecny przy zachodnim krańcu odsłonięte-
go muru, stanowił podstawę pod łuk jarzmowy na granicy południowego ramienia ambitu 
(il. 8). W odległości 5,45 m na wschód od tego półfilara do „wendyjskiego” muru przylegała 
półośmioboczna służka z własnym, prostopadłym fundamentem kamiennym (il. 9). Wyko-
nana była starannie z użyciem kształtek, z regularnym wątkiem cegieł.

11 Układ wiązania cegieł w tym murze był odmienny od tego, jaki stwierdzono w wykopie VA. 
Główki w kolejnych warstwach nie układały się po linii skośnej, lecz naprzemiennie – raz w lewo, 
raz w prawo, co przypomina wątek w układzie krzyżykowym (terminologia za: A. Kąsinowski, 
Podstawowe zasady muratorstwa gotyckiego na Pomorzu Zachodnim, Warszawa 1972, s. 17).

Il. 5. Gniezno – katedra. Ściana północna ambitu przy dawnym portalu do zakrystii 
(przy pomniku kardynała Stefana Wyszyńskiego): A – mur w wątku wendyjskim, 

B – mur w wątku polskim, C – ościeże dawnego portalu do zakrystii. Fot. T. Janiak 
Ill. 5. Gniezno – the cathedral. The northern ambit wall by the former sacristy portal 

(by Cardinal S. Wyszyński monument): A – Venedic pattern wall, B – Polish pattern wall, 
C – jamb of the former sacristy portal. Photo by T. Janiak



389

Il. 6. Gniezno – katedra. Fundament i mur ceglany w wątku wendyjskim ściany południowej ambitu 
w wykopie IVA (por. il. 7): A – wątek wendyjski („jasne” fugi), B – wątek wendyjski 

(„ściemnione” fugi), C – strop fundamentu (hipotetyczny pierwotny poziom użytkowy ambitu), 
D – fundament ceglanej półośmiobocznej służki. Fot. Z. Różański 

Ill. 6. Gniezno – the cathedral. The Venedic pattern foundation and brick wall of the southern ambit 
wall in the pit IVA (compare: Ill. 7): A – Venedic pattern, “bright” joints, B – Venedic pattern, 
“dimmed” joints, C – foundation top (a hypothetical primary functional level of the ambit), 

D – foundation of the semi-octagonal brick shafts. Photo by Z. Różański

Il. 7. Gniezno – katedra. Fundament i mur ceglany w wątku wendyjskim ściany południowej ambitu 
w wykopie IVA (profil południowy C–D; lokalizacja – patrz il. 4). Strzałka wskazuje 
hipotetyczny pierwotny poziom użytkowy gotyckiego ambitu. Cegły w kamiennym 

fundamencie oznaczono na czarno. Rys. Ł. Drzewiecka-Ranoszek 
Ill. 7. Gniezno – the cathedral. The Venedic pattern foundation and brick wall of the southern ambit 

wall in the pit IVA (the southern profile C-D; location – see: Ill. 4). The arrow indicates 
the hypothetical primary functional level of the Gothic ambit. Bricks in the foundation 

are marked black. Drawn by Ł. Drzewiecka-Ranoszek
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Il. 8. Gniezno – katedra. Widok ogólny wykopu IVA (od strony północnej): 
A – mur ceglany „wendyjski”, B – strop fundamentu (hipotetyczny pierwotny poziom 

użytkowy ambitu), C – półfilar pod łuk jarzmowy na granicy południowego ramienia ambitu, 
D – półośmioboczna ceglana służka. Fot. Z. Różański 

Ill. 8. Gniezno – the cathedral. A general view of the pit IVA (from the northern side): 
A – Venedic brick wall, B – top of the foundations (a hypothetical primary functional level 

of the ambit), C – semi-pillar for a arch on the border of the southern ambit shoulder, 
D – semi-octagonal brick shaft. Photo by Z. Różański

Il. 9. Gniezno – katedra. Widok na ceglaną, półośmioboczną służkę XVIII: 
A – baza służki piaskowcowej, B – służka ceglana („jasne” fugi), C – służka ceglana 

(„ściemnione” fugi), D – fundament służki, E – mur ceglany „wendyjski”, 
F – hipotetyczny pierwotny poziom użytkowy ambitu. Fot. Z. Różański 

Ill. 9. Gniezno – the cathedral. A view on the brick semi-octagonal shaft XVIII: 
A – base of a sandstone shaft, B – brick shaft, “bright” joints, C – brick shaft, “dimmed” joints, 

D – foundation of a shafts, E – Venedic brick wall, F – hypothetical primary functional 
level of the ambit. Photo by Z. Różański
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Podobną sytuację zaobserwowano także w wykopie IA na osi prezbiterium. I tutaj funda-
ment ściany zewnętrznej ambitu zbudowany był z polnych eratyków, na których znajdował się 
ceglany mur w wątku wendyjskim i półośmioboczna służka (z pięcioma warstwami cegieł) 
(il. 10). Dopiero na niej, na poziomie użytkowym ambitu, opierała się służka piaskowcowa.

Zasadniczo odmienny charakter w stosunku do opisanego fundamentowania ścian ob-
wodowych obejścia prezbiterium posiadał fundament wewnętrzny ambitu. Różnice dotyczą 
struktury muru, użytego surowca budowlanego, a przede wszystkim poziomów odsadzek.

W wykopie północnym (VA) zauważamy, że gotycki fundament „dodany” został na 
przedłużeniu fundamentu północnej ściany romańskiego prezbiterium. Zbudowany był 
w dolnej partii z kamieni polnych, natomiast wyżej nadbudowany został niemal wyłącznie 
z wtórnie użytych ciosów romańskich. Pomiędzy „licowe” ciosy wrzucono luźne kamienie, 
a więc fundament wewnętrzny ambitu zbudowano właściwie w technice opus emplectum. 
Należy zauważyć, że strop tego fundamentu nie odpowiada dolnemu poziomowi wendyj-
skiego muru ceglanego, lecz jest dopasowany do nowego, wyższego poziomu użytkowego 
prezbiterium (il. 11). Na tak przygotowanej wewnętrznej ławie fundamentowej znajdowały 
się niskie, oddzielne cokoły pod masywne filary siedmiobocznego zamknięcia wewnętrz-
nego prezbiterium.

Il. 10. Gniezno – katedra. Wykop IA. Fundament pod służkę XII: A – baza służki piaskowcowej, 
B – służka ceglana, półośmioboczna, C – fundament kamienny. Fot. Z. Różański 

Ill. 10. Gniezno – the cathedral, pit IA. The foundation of a shaft XII: A  - base of a sandstone shaft, 
B  - semi-octagonal brick shaft, C – stone foundation. Photo by Z. Różański
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Z identyczną sytuacją spotykamy się w wykopie południowym (IVA). Tu także gotyc-
ki fundament wewnętrzny ambitu przedłuża bezpośrednio na wschód romański fundament 
południowej ściany pierwotnego prezbiterium, a wyżej nadbudowany jest niemal wyłącz-
nie z ciosów (il. 12).

Il. 11. Gniezno – katedra. Wykop VA. Profil wschodni G-H (lokalizacja – patrz il. 4). 
Strzałka wskazuje hipotetyczny pierwotny poziom użytkowy gotyckiego ambitu. 

Rys. Ł. Drzewiecka-Ranoszek 
Ill. 11. Gniezno – the cathedral, pit VA. The eastern profile G-H (location – see: Ill. 4). 

The arrow indicates the hypothetical primary functional level of the Gothic ambit. 
Drawn by Ł. Drzewiecka-Ranoszek

Il. 12. Gniezno – katedra. Wykop IVA. Profil wschodni I-J (lokalizacja – patrz il. 4). 
Strzałka wskazuje hipotetyczny pierwotny poziom użytkowy gotyckiego ambitu. 

Rys. Ł. Drzewiecka-Ranoszek 
Ill. 12. Gniezno – the cathedral, pit IVA. The eastern profile I-J (location – see: Ill. 4). 

The arrow indicates the hypothetical primary functional level of the Gothic ambit. 
Drawn by Ł. Drzewiecka-Ranoszek
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Il. 13. Gniezno – katedra. Wykop IA. Fundament wewnętrzny ambitu w rejonie filara XII 
(por. il. 14). Fot. Z. Różański 

Ill. 13. Gniezno – the cathedral, pit IA. The internal ambit foundation in the area of pillar XII 
(compare: Ill. 14). Photo by Z. Różański

Il. 14. Gniezno – katedra. Wykop IA. Profil zachodni E-F (lokalizacja – patrz il. 4 
 z widocznym fundamentem wewnętrznym ambitu w rejonie filara XII. 

Cegły w kamiennym fundamencie oznaczono na czarno. Rys. Ł. Drzewiecka-Ranoszek 
Ill. 14. Gniezno – the cathedral, pit IA. The western profile E-F (location – See: Ill. 4) 

with the visible internal ambit foundation in the area of pillar XII. 
Bricks in the stone foundation are marked black. Drawn by Ł. Drzewiecka-Ranoszek
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Obserwacje w wykopach IA i IIA potwierdzają fakt, że wewnętrzny fundament ambi-
tu różni się od ławy obwodowej: 1) zbudowany jest niemal wyłącznie z materiału rozbiór-
kowego, czyli ciosów (il. 13); 2) do jego budowy użyte są, od partii dolnych, cegły zarówno 
jako materiał wyrównawczy, jak i wypełniający (il. 14); 3) strop tego fundamentu znaj-
duje się około 0,5 m powyżej poziomu odsadzki kamiennego fundamentu zewnętrznego 
ambitu, czyli hipotetycznego pierwotnego poziomu użytkowego gotyckiego prezbiterium; 
4) oba ciągi fundamentowe różnią się zaprawą – ciąg zewnętrzny posiada zaprawę zmiesza-
ną z gliną i piaskiem, natomiast wewnętrzny ma zaprawę bogatszą w wapno.

4. Analiza architektoniczna

Uwzględniając powyższe obserwacje, wydaje się możliwa hipoteza, wysunięta już 
przez Skibińskiego, że w pierwszym etapie budowy wykonano zewnętrzny kamienny 
fundament ambitu nowego prezbiterium, przy czym wciąż mogło funkcjonować litur-
gicznie romańskie prezbiterium, otaczane z zewnątrz nowym murem12 (il. 4A). Strop 
tego fundamentu został dostosowany do poziomu użytkowego planowanej partii nawo-
wej gotyckiej katedry. Podkreślmy w tym miejscu, że poziom użytkowy gotyckich naw 
i obejścia nowego prezbiterium powinny znajdować się na jednym poziomie, aby mógł 
odbywać się bezkolizyjnie wewnątrzkościelny, dookolny ruch procesyjny. Po wykona-
niu kamiennego fundamentu zewnętrznej ściany ambitu rozpoczęto wznosić na nim 
naziemną ścianę z cegieł w wątku wendyjskim, doprowadzając ją na wysokość około 
metra. Cechą charakterystyczną struktury nowo wznoszonego prezbiterium była obec-
ność wydatnych służek, mających postać półośmiobocznych półfilarów, skierowanych 
do wnętrza obejścia.

Fundament wewnętrzny gotyckiego ambitu posiada, jak zaznaczono powyżej, odmien-
ne cechy, a przede wszystkim znacznie różni się poziomem stropu. Wygląda to tak, jakby 
moment rozpoczęcia stawiania wewnętrznego fundamentu ambitu nastąpił w drugim eta-
pie, kiedy to dokonano zmiany koncepcji wznoszonego prezbiterium, polegającej m.in. na 
wyraźnym podwyższeniu jego poziomu użytkowego (il. 4B).

Zasadnicze pytanie dotyczy tego, jak zinterpretować opisany wcześniej ceglany mur, 
wykonany w wątku wendyjskim, zaopatrzony w półośmioboczne służki?

Jeśli miał być od początku rodzajem cokołu fundamentowego pod ściany zewnętrzne 
prezbiterium, to dlaczego starannie opracowano spoiny, przecież niewidoczne pod pozio-
mem posadzki? Dlaczego tak starannie wykonano dolne partie półfilarów z użyciem kształ-
tek, skoro – jeśli miały pełnić tylko funkcję podbudowania pod kamienne służki obejścia – 
można było wykonać je prościej ze zwykłych cegieł?

I wreszcie – dlaczego tak bardzo podwyższono poziom użytkowy nowego prezbiterium 
– odnośnie do naw romańskich nowy poziom prezbiterium znalazł się około 1,60 m wy-
żej (!)? Wprawdzie poziom w gotyckiej partii nawowej też podniesiono, o około 1,0 m, ale 
względem gotyckiego ambitu pozostała różnica poziomów, wynosząca około 0,60 m. Brak 
jest uzasadnienia dla takiego działania naturalnym ukształtowaniem terenu, gdyż właśnie 
w rejonie prezbiterium znajduje się miejsce kulminacji wzgórza.

12 Sz. Skibiński, Polskie katedry..., op. cit., s. 124-125; idem, Katedra poznańska, Poznań 2001, s. 51.
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To niezrozumiałe zróżnicowanie poziomów pomiędzy nawami a obejściem uwidacz-
nia się obecnie w postaci schodów, znajdujących się w ciągu nawy północnej i południo-
wej katedry (il. 15). Stanowią one istotną barierę architektoniczną w liturgicznej przestrzeni 
naw bocznych sprzężonych z ambitem, w których z założenia ma się odbywać bezkolizyjny 
ruch procesyjny wewnątrz kościoła (poświadczają to liczne przykłady kościołów obejścio-
wych, m.in. katedra wawelska, poznańska czy wrocławska, w których poziom użytkowy 
naw i obejścia jest taki sam). Fakt istnienia wspomnianych schodów można zatem wytłu-
maczyć chyba tym, że cokół ceglany w wątku wendyjskim pod prezbiterium był elementem 
nieplanowanym, wcześniejszym i wpłynął na proces budowy gotyckiej świątyni, co uwi-
dacznia się podwyższeniem poziomu obejścia prezbiterium względem naw.

5. Hipoteza wcześniejszej fazy budowlanej prezbiterium

Teoretycznie można przyjąć, że rozpoczęto wznosić gotyckie prezbiterium wcześniej, niż do-
tychczas zakładano, poczynając od zewnętrznego ciągu murów w wątku wendyjskim, po czym 
– po wybudowaniu muru ceglanego na wysokość do około metra – inwestycja została przerwa-
na (ryc. 4A). W takim przypadku arcybiskup Skotnicki, przystępując do budowy w 1342 roku, 

Il. 15. Gniezno – katedra. Schody w ciągu nawy północnej; 
widok w kierunku wschodnim. Fot. T. Janiak 

Ill. 15. Gniezno – the cathedral. Stairs in the northern aisle course; 
view to the east. Photo by T. Janiak
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byłby w rzeczywistości kontynuatorem dawniejszych zamierzeń budowlanych13. Po wzno-
wieniu przez Jarosława Skotnickiego budowy gotyckiego prezbiterium mogła zapaść decyzja 
o wtórnym wykorzystaniu ceglanego muru w wątku wendyjskim jako cokołu pod wznoszone 
(w wątku polskim) ściany zewnętrzne prezbiterium i jednocześnie z konieczności wyznaczono 
nowy, wyższy poziom użytkowy obejścia na poziomie nieco poniżej stropu owego cokołu. Na-
stępnie wykonano z romańskiego materiału rozbiórkowego (z ciosów) wewnętrzny fundament 
obejścia, ale wyprowadzony w górę już do nowego, wyższego poziomu użytkowego (il. 4B).

Piaskowcowe służki, należące już do nowej fazy budowy, zostały częściowo wmonto-
wane w ceglany wendyjski cokół, przy czym półfilary, na których kamienne służki się opie-
rały, nieco skuto do odpowiedniej wysokości (zob. np. il. 9).

Przyjmując taki tok wydarzeń, spróbujmy zastanowić się nad możliwościami wyda-
towania i przypisania fundatora ewentualnej wcześniejszej akcji budowlanej przy kate-
drze gnieźnieńskiej.

W tych poszukiwaniach niewiele może pomóc nam stratygrafia oraz analiza cech for-
malnych samego muru, które nie pozwalają na wystarczające dla naszych potrzeb uściśle-
nie datowania akcji budowlanej.

Stwierdzony wątek wendyjski muru w cokole ścian zewnętrznych ambitu nie stanowi 
wystarczającej podstawy do istotnego pod względem chronologii rozwarstwienia etapów 
budowy gotyckiego prezbiterium. Jak wiadomo, wątek ten jest charakterystyczny dla wcze-
snogotyckiego i gotyckiego budownictwa na terenie Polski, przede wszystkim w okresie od 
XIII do pierwszej połowy XIV w. włącznie. Ostatnie badania wykazują, że w Wielkopol-
sce wątek tzw. gotycki (polski) był stosowany przemiennie z wątkiem wendyjskim, często 
w obrębie tej samej budowli, w czasach Kazimierza Wielkiego w pierwszej połowie XIV 
w. W ceglanych budowlach z obszaru Wielkopolski (np. w Kaliszu czy w zamku w Kole) 
stwierdzono strefową zasadę wiązania cegły: wątek wendyjski w przyziemiach murów, wą-
tek polski w partiach wyższych14.

Obecna w gotyckim prezbiterium katedry gnieźnieńskiej różnica w wymiarach cegieł 
pomiędzy „wendyjskim” cokołem a ścianami nadziemnymi w wątku polskim również nie 
muszą świadczyć o odrębnych fazach budowli. Wyniki badań nad budownictwem cegla-
nym południowej Wielkopolski wskazują, że wielkości metryczne stosowanej cegły zależne 
były od strycharzy, ściśle powiązanych z warsztatem murarzy, wznoszących mury; nawet 
w jednej ścianie budowli, budowanej jednocześnie przez dwa różne warsztaty murarskie, 
mogą występować dość znaczne różnice w rozmiarach stosowanych cegieł15.

Zapewne interesujące rezultaty mogłoby przynieść porównanie cech metrycznych ce-
gieł użytych do wznoszenia cokołu prezbiterium katedry w Gnieźnie z materiałem ce-
glanym, wykorzystanym do wznoszenia XIII-wiecznych ścian gnieźnieńskiego kościoła 

13 Znamiennie w tym kontekście brzmią słowa prof. J. Zachwatowicza, który pisał: „(...) nie ulega 
wątpliwości, że myśl o budowie nowej katedry narodziła się znacznie wcześniej, gdyż przed 1342 
r. musiały być poczynione konkretne przygotowania w celu podjęcia prac – wybór budowniczego, 
opracowanie projektu, przygotowanie materiałów budowlanych, wreszcie koncentracja środków na 
tak poważne przedsięwzięcie” (J. Zachwatowicz, Historia budowy..., op. cit., s. 37).

14 M. Żemigała, Cegła w budownictwie wielkopolskim w średniowieczu, Łódź 2008, s. 71; T. Poklew-
ski-Koziełł, Wątki murarskie i wątki polemiczne. O problemach z datowaniem średniowiecznych 
budowli w Kaliszu, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 50, z. 3-4, 2005.

15 M. Żemigała, op. cit., s. 44.
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franciszkańskiego, i ewentualne stwierdzenie podobieństw między warsztatami strychar-
sko-murarskimi wznoszącymi obie budowle. Niestety, jak dotąd brak jest takich badań.

Stąd też głównymi przesłankami, mogącymi wskazywać na dwie zasadnicze fazy bu-
dowy ścian obwodowych prezbiterium gnieźnieńskiej katedry, rozdzielonych czasowym 
wstrzymaniem inwestycji, są: różnice w poziomach użytkowych między ambitem a czę-
ścią nawową katedry gotyckiej, obecność ceglanych półośmiobocznych półfilarów (zbudo-
wanych z użyciem kształtek) pod służkami piaskowcowymi oraz wyraźne opracowanie fug 
w ceglanym cokole „wendyjskim”. Wznowiona przez Jarosława Bogorię Skotnickiego inwe-
stycja byłaby realizowana przez inną strzechę, prowadzącą budowę w odmiennej stylistyce, 
z wyjątkowo bogatym jak na Wielkopolskę wykorzystaniem kamienia16.

Cechy charakterystyczne struktury wznoszonej budowli w domniemanej fazie starszej 
(„wendyjskiej”) dają się rozpoznać jedynie do wysokości około 1 m. W pierwszym rzędzie 
widoczna jest ciągłość ceglanych murów w obrębie wspomnianych wykopów archeologicz-
nych, wskazująca na brak jakichkolwiek przejść do zewnętrznych kaplic, co potwierdzałoby 
słuszność koncepcji Skibińskiego o ich braku. Jednak obserwacja dolnych partii dwuusko-
kowego ościeża portalu do starej zakrystii, zachowanego w drugim przęśle w północnym 
ramieniu ambitu (il. 5), pozwala na sugestię, że przynajmniej od północy mogła w pier-
wotnej koncepcji dochodzić do prezbiterium jakaś dobudówka – zapewne zakrystia. Naj-
bardziej rzucającą się w oczy cechą strukturalną wznoszonego prezbiterium jest obecność 
masywnych, półośmiobocznych podpór przyściennych, skierowanych do wnętrza obejścia. 
I to właśnie one będą przedmiotem dalszych rozważań genetyczno-chronologizacyjnych17.

System półośmiobocznych służek (schodzących do posadzki lub nadwieszonych) wywo-
dzi się z kręgu architektury środkowo-europejskiej wczesnego XIII w. i charakterystyczny 
jest dla kręgu czesko-morawskiego i austriackiego późnej architektury staufijskiej. Uważa się, 
że system podziałów przestrzeni, oparty na wykorzystaniu przypór półośmiobocznych, był 
w Europie Środkowej elementem własnym, pochodzącym z miejscowej tradycji późnoromań-
skiej, opozycyjnym w stosunku do baldachimowej konstrukcji klasycznego gotyku z Île-de-
-France, czyli systemu wiązkowych służek, charakterystycznej dla architektury katedralnej18.

W Polsce ten typ podpory odegrał pewną rolę w drugiej połowie XIII w., głównie w ko-
ściołach mendykanckich, choć nie tylko. W pierwszym rzędzie wskażmy filary przyścienne 
półośmioboczne, występujące w kościołach franciszkańskich wczesnych fundacji Bolesła-
wa Wstydliwego: w tzw. starej zakrystii kościoła franciszkanów w Krakowie z około poło-
wy XIII w., zastosowane na granicy przęseł; podobnie w prezbiterium kościoła franciszka-
nów w Nowym Korczynie (fundacja po 1257 r.).

Wspomniany rodzaj poligonalnej podpory spotykamy następnie we Wrocławiu w korpusie 
kościoła dominikańskiego, w kościele bożogrobców z czerwoną gwiazdą oraz w krypcie ko-
ścioła kolegiackiego pw. św. Krzyża fundacji Henryka Probusa (1288 r.), przeznaczonej do peł-
nienia funkcji grobowej dla jego fundatora, konkurenta Przemysła II w wyścigu do korony19.

16 A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, wyd. 6, Warszawa 1989, s. 67.
17 Struktura podpór bywa wykorzystywana do określenia pochodzenia idei projektowej danej 

budowli (Sz. Skibiński, Polskie katedry..., op. cit., s. 130).
18 Sz. Skibiński, Pierwotny kościół Franciszkanów w Krakowie, Poznań 1977, s. 29, 41; idem, Polskie 

katedry..., op. cit., s. 115-116.
19 Sz. Skibiński, Pierwotny kościół..., op. cit., s. 28, 41.



398

Nieco później takie filary przyścienne zastosowano także w Wielkopolsce w kościele 
franciszkańskim w Kaliszu (na pograniczu przęsła środkowego i wschodniego) oraz w pre-
zbiterium franciszkańskiego kościoła w Opolu. W tym pierwszym przypadku fundatorem 
był Bolesław Pobożny, który przystąpił również do budowy kościoła franciszkańskiego 
w Gnieźnie, mającego pełnić prestiżową fundację jako kościół grobowy dla niego i najbliż-
szej rodziny, sprzężony z oratorium sióstr klarysek. Tak więc obecność strzechy francisz-
kańskiej w Gnieźnie od lat 70. XIII w., realizującej poważną fundację książęcą, pozornie 
mogłaby wyjaśniać ewentualne powiązania warsztatowe, uwidaczniające się pomiędzy roz-
poczętym gotyckim prezbiterium katedry gnieźnieńskiej a budowlami, wzniesionymi przez 
strzechy mendykanckie na terenie południowej Polski i Śląska w drugiej połowie XIII w. 
Należy jednak zaznaczyć, że w kościele franciszkańskim w Gnieźnie rozwiązanie z poligo-
nalnymi służkami nie znalazło zastosowania.

6. Zagadnienie wpływów brandenburskich

Wydaje się, że najbliższych analogii do półośmiobocznych służek w cokole prezbiterium 
katedry gnieźnieńskiej należy szukać w środowisku artystycznym, związanym z gotyc-
ką architekturą ceglaną niżu nadbałtyckiego końca XIII w. Na wyjątkową uwagę zasłu-
guje w tym kontekście dawna kolegiata pw. św.św. Piotra i Pawła w Myśliborzu, będąca 
jednym z najważniejszych kościołów w Nowej Marchii. Akt fundacyjny kolegiaty wy-
stawił 1 czerwca 1298 roku Albrecht III, margrabia brandenburski z dynastii askańskiej, 
ojciec trzeciej żony Przemysła II – Małgorzaty, odpowiednio uposażając swoją funda-
cję20. Wkrótce potem ruszyły prace budowlane przy wznoszeniu kościoła kolegiackie-
go, z częściowym wykorzystaniem starszych murów stojącego do tej pory w tym miej-
scu kościoła parafialnego. 

Część nawową kolegiaty myśliborskiej stanowi przestronna, trójnawowa hala, zamknię-
ta od wschodu jednoprzestrzennym, prosto zamkniętym prezbiterium, a od zachodu kwa-
dratową wieżą. Przęsła nawy głównej są zbliżone do kwadratu, natomiast odpowiadające 
im przęsła w nawach bocznych są wąskie i wydłużone. Podział przestrzenny kościoła wa-
runkują nierozczłonkowane ośmioboczne filary, dźwigające szeroko rozpięte arkady, w na-
wach bocznych zaś – rozbudowane do wnętrza masywne półośmioboczne filary przyścien-
ne21, będące w polu naszego szczególnego zainteresowania.

Zdaniem Jarosława Jarzewicza, forma filarów w postaci masywnych ośmiobocznych 
słupów oraz charakterystyczne rozczłonkowanie ścian naw bocznych półośmiobocznymi 
filarami przyściennymi pozwala sądzić, że kościół myśliborski jest bezpośrednim prze-
rzutem stylowym z Westfalii, a konkretniej – partii nawowej kolegiaty Busdorfkirche 
w Paderborn22. 

Trójnawowa hala kolegiaty Busdorfkirche, wstawiona niejako pomiędzy starszym pre-
zbiterium i wieżą, wybudowana została po pożarze kościoła w 1289 roku. Obecne są w niej 
filary ośmioboczne i półośmioboczne półfilary. Na uwagę zasługuje również – zachowane 
do dziś – archaiczne sklepienie krzyżowe, wskazujące na żywotność w budownictwie nurtu 

20 J. Jarzewicz, Gotycka architektura Nowej Marchii, Poznań 2000, s. 106-118.
21 Ibidem, s. 112.
22 Ibidem, s. 113-114, 117.
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konserwatywnego i archaicznego, opozycyjnego wobec klasycznej architektury gotyckiej, 
obecnej np. w katedrach w Paderborn czy Minden.

Bodaj największe zbieżności z kolegiatą myśliborską spośród kościołów znajdują-
cych się na ziemiach polskich wykazuje, zdaniem Jarzewicza, toruński halowy kościół 
św. Jana, zdradzający w rozplanowaniu westfalskie wpływy, wzniesiony w latach 1270-
-1330. Chodzi przede wszystkim o analogie w rozczłonkowaniu ścian wnętrza tych ko-
ściołów: „w obu przypadkach są to dość masywne półfilary przyścienne, w przekroju 
zbliżone do połowy ośmioboku. W Toruniu są one nieco smuklejsze i zaopatrzone we 
flankujące je służki”23. Nie chodzi w tym przypadku o bezpośrednią zależność archi-
tektury obu kościołów, co raczej o wspólne inspiracje rozprzestrzeniające się w nowych 
środowiskach artystycznych.

Wspomniane podobieństwa w stylistyce kształtowania przestrzeni ścian, zauważalne 
między „wendyjskim” cokołem prezbiterialnym katedry w Gnieźnie a kolegiatą myślibor-
ską, kierują nasz wzrok w stronę ewentualnych powiązań Wielkopolski z zachodnim i pół-
nocno-zachodnim sąsiadem – Brandenburgią, czy szerzej – z obszarem ceglanej architektury 
niżu nadbałtyckiego, skąd mógłby pochodzić „architekt-projektant” nowego, gnieźnieńskie-
go prezbiterium. Na związek pomiędzy orientacją polityki książąt wielkopolski na północ 
i zachód a wpływem na architekturę zwróciła już uwagę Alicja Karłowska-Kamzowa24.

Osobą, która jawi się jako „łącznik” takich kulturowych kontaktów, jest Przemysł II. 
Już jego małżeństwo z Ludgardą, wnuczką księcia zachodniopomorskiego Barnima I (córką 
księcia meklemburskiego Henryka I Pielgrzyma i Anastazji Pomorzanki), zawarte w 1273 
roku, miało wkrótce zaowocować wpływem architektury „meklemburskiego” kościoła fran-
ciszkanów w Greifswaldzie na formę architektoniczną kościoła franciszkanów w Gnieźnie, 
prestiżowej fundacji władców wielkopolskich – Bolesława Pobożnego i Jolenty, rozpoczę-
tej prawdopodobnie po 1273 roku25. Miał to być w zamyśle kościół grobowy fundatorskiej 
pary, rodzaj memorii upamiętniającej kalisko-gnieźnieńską linię Piastów wielkopolskich, 
zaopatrzony w rodową kryptę, wzorem kościoła mendykanckiego w Greifswaldzie. Po 
pewnej przerwie, spowodowanej śmiercią Bolesława Pobożnego w 1279 roku, inwestycję 
kontynuował Przemył II, doprowadzając w latach 90. XIII w. do ukończenia prezbiterium 
świątyni (a wcześniej – w 1283 roku – oratorium klarysek, sprzężonego z kościołem fran-
ciszkanów). Istnieją przesłanki pozwalające sądzić, że w drugim małżeństwie Przemysła II 
z królową szwedzką Ryksą, zawartym w 1285 roku, pośredniczyli margrabowie branden-
burscy z dynastii askańskiej, linii joannickiej (stendalskiej)26.

Stosunki między Wielkopolską a Brandenburgią były bardzo dynamiczne, przepla-
tane okresami walk o przygraniczne tereny i względnej stabilizacji. O zbliżeniu może-
my z pewnością mówić w związku z trzecim małżeństwem Przemysła II, który poślu-

23 Ibidem, s. 116.
24 A. Karłowska-Kamzowa, Znaczenie ideowe poznańskich fundacji Przemysła II, [w:] Początki 

i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno�architek�
tonicznych, red. W. Błaszczyk, materiały z ogólnopolskiego sympozjum 18-19 października 1973, 
Warszawa–Poznań 1977, s. 379.

25 S. Pasiciel, Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnieźnie, Gniezno 2005, s. 42.
26 K. Tanaś, Społeczeństwo wielkopolskie w procesie kształtowania tożsamości regionalnej (1202� 

�1314), Poznań 2006, s. 49, przyp. 168.
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bił księżniczkę brandenburską Małgorzatę, córkę margrabiego Albrechta III askańczyka 
z linii Salzwedel i Matyldy, córki króla Danii Krzysztofa I. Dokładna data zawarcia tego 
związku nie jest znana, ale sądzi się, że nastąpił on przed 23 kwietnia 1293 roku27. War-
to nadmienić, że Małgorzata była spowinowacona z Przemysłem II i małżeństwo to wy-
magało dyspensy kościelnej. Zdaniem Kazimierza Jasińskiego, nie jest wykluczone, że 
już w 1291 roku doszło także do zaręczyn jedynej córki Przemysła II, małoletniej Ryksy, 
z synem Albrechta III – Ottonem, który jednak zmarł przed zawarciem małżeństwa po-
między 1297 a 1299 rokiem28.

Wydaje się, że obie strony były mocno zainteresowane nawiązaniem dobrych stosun-
ków. Z jednej strony wzrastało potencjalne zagrożenie ze strony Brandenburgii wobec Po-
morza Gdańskiego, władanego w tamtym okresie przez Mszczuja II, a zabezpieczenie do-
brych układów z Brandenburgią umożliwiało też Przemysłowi II skupienie się na rozgrywce 
z królem czeskim Wacławem II, który opanował w latach 1290-1292, zresztą nie bez udzia-
łu posiłków brandenburskich29, Małopolskę z Krakowem i ziemią sandomierską oraz zhoł-
dował ziemię sieradzką i stał się głównym konkurentem w wyścigu po koronę. Z drugiej 
strony wartość Przemysła II jako partnera politycznego znacznie rosła wobec jego ekspek-
tatywy na spadek po bezdzietnym księciu pomorskim (na mocy umowy kępińskiej) i real-
nych szans na odgrywanie pierwszorzędnej roli w regionie. Wkrótce zresztą rachuby wo-
bec księcia polskiego się ziściły – w 1295 roku Przemysł II został koronowany w katedrze 
gnieźnieńskiej przez arcybiskupa Jakuba Świnkę na króla Polski, a wraz z nim Małgorzata 
brandenburska – na królową30.

Należy sądzić, że jest mało prawdopodobne, aby arcybiskup Jakub Świnka koronował 
Przemysła II samowolnie, czyli bez pozwolenia ówczesnego papieża Bonifacego VIII31. Ra-
czej trzeba uwzględniać jakiś kilkuletni okres intensywnych bezpośrednich starań o moż-
liwość przeprowadzenia tego religijnego i państwowego obrzędu, który nie odbywał się 
w Polsce od 219 lat. Był to też zapewne okres intensywnej propagandy, mającej na celu wy-
kazanie, że Przemysł II jest rzeczywiście godnym i najlepszym kandydatem na tron poma-
zańca Bożego.

W tym kontekście należy zapewne rozpatrywać niektóre ze znanych nam fundacji 
ideowych księcia32. Jedną z nich była zapewne kontynuacja budowy reprezentacyjnej sie-
dziby – zamku ceglanego, rozpoczętego jeszcze przez Przemysła I, górującego nad Po-
znaniem na lewym brzegu Warty. Była to niewątpliwie siedziba na miarę jednego z czoło-
wych władców pośród Piastowiczów. Podniesieniu splendoru dynastii miało z pewnością 
służyć ufundowanie przez Przemysła II ołtarza św. Jadwigi (żony Piasta – księcia Hen-
ryka Brodatego) w nawie głównej katedry poznańskiej przy grobach pierwszych monar-
chów oraz wzniesienie w katedrze poznańskiej dla siebie i zmarłej drugiej żony, Ryksy, 
oddzielnej kaplicy grobowej. W ramach „klasycznych” działań na rzecz utrwalenia pre-

27 A. Świerzawski, Przemysł król Polski, Warszawa 2006, s. 151; B. Nowacki, Przemysł II, Poznań 
1995, s. 130.

28 A. Świerzawski, op. cit., s. 191-192.
29 Ibidem, s. 147.
30 A. Świerzawski, op. cit., s. 163; B. Nowacki, op. cit., s. 135.
31 A. Świeżawski, op. cit., s. 161.
32 A. Karłowska-Kamzowa, op. cit., s. 388.
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stiżu nowego króla znalazło się również zapoczątkowanie, ostatecznie nieukończonego, 
dzieła historiograficznego, zwanego Kroniką wielkopolską, ukazującego wielkość i ko-
rzenie dynastyczne Przemysła II33.

Wspominając o fundacyjnych dokonaniach władcy, dochodzimy do kwestii katedry 
gnieźnieńskiej. Niewykluczone, że wraz z przygotowaniami do koronacji Przemysła II 
pomyślano o spektakularnej inwestycji, która podkreślałaby związek Przemysła z kościo-
łem koronacyjnym, symbolizującym odnowione Królestwo oraz Kościół polski, i z czczo-
nym w nim patronem całego Królestwa – św. Wojciechem, zapewniającym pomyślność 
władcy i państwu. Takie działanie pozostawałoby w kręgu tradycyjnych zachowań no-
wego władcy jako fundatora – opiekuna Kościoła i namaszczonego sługi Bożego. Z całą 
pewnością byłoby również zbieżne z polityką ówczesnego arcybiskupa Jakuba Świnki, 
współdziałającego z Przemysłem II w realizacji jego dążeń centralizacyjnych. Arcybi-
skup Jakub Świnka znany jest z poczynań, mających na celu podwyższenie roli Gnie-
zna poprzez rozwijanie kultu św. Wojciecha jako patrona Polski34. Katedra gnieźnieńska, 
wciąż zachowująca bryłę romańską, co było wyraźnym anachronizmem w kręgu kościo-
łów katedralnych znajdujących się w obrębie arcybiskupstwa, pilnie wymagała moder-
nizacji w nowym gotyckim stylu. Przemysł II doceniał znaczenie Gniezna i często prze-
bywał w tutejszym zamku książęcym oraz prowadził od lat poważną inwestycję w tej 
miejscowości, kontynuując wznoszenie monumentalnego kompleksu klasztornego fran-
ciszkanów i franciszkanek.

Rodzi się w kontekście tych rozważań pytanie o ewentualne związki strzechy budow-
lanej, która mogła rozpocząć wznoszenie nowego prezbiterium gnieźnieńskiego, z bu-
downiczymi z obszaru Brandenburgii. Do zatrudnienia mistrza-architekta, wywodzą-
cego się z kręgu tzw. ceglanego gotyku niżu nadbałtyckiego, mogło dojść około 1293 
roku w związku z zacieśnieniem związków dynastycznych pomiędzy Piastami wielko-
polskimi a dynastią Askańczyków z linii Salzwedel (małżeństwo Przemysła II z Małgo-
rzatą). Biorąc pod uwagę prace przygotowawcze, wznoszenie prezbiterium mogło roz-
począć się prawdopodobnie po 1293 roku. Do śmierci Przemysła II w 1296 roku zdołano 
wykonać zewnętrzny pierścień murów prezbiterium do wysokości około 1 m. Tragicz-
na śmierć króla byłaby przyczyną wstrzymania tej inwestycji na ponad 40 lat (do czasu 
wstąpienia na tron arcybiskupi Jarosława Bogorii Skotnickiego). W tym czasie ceglane 
„wendyjskie” mury obwodowe mogły być częściowo zasypane – widoczne ściemnienie 
fug w dolnych warstwach muru byłoby rezultatem działania wilgoci i próchnicy. Na ilu-
stracji 8 widoczny jest poziomy, ciemny pas, biegnący w połowie wysokości „wendyj-
skiego” cokołu, który być może odpowiada poziomowi humusu w okresie między koń-
cem XIII a połową XIV w.

33 J. Krzyżaniakowa, Kultura umysłowa w czasach przełomu. Ośrodki – ludzie – dokonania, [w:] Pol�
ska około roku 1300. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. W. Fałkowski, Warszawa 2003, s. 111.

34 W 1285 roku na synodzie zwołanym w Łęczycy arcybiskup J. Świnka wydał polecenie, aby 
oficjum św. Wojciecha znajdowało się we wszystkich kościołach katedralnych i konwentu-
alnych oraz było odmawiane i śpiewane. Niemal równolegle podjęto także prace remontowe 
w romańskiej jeszcze katedrze gnieźnieńskiej, o czym świadczy zachowana umowa na gene-
ralną wymianę więźby dachowej z 1287 roku (Monumenta Poloniae Historica, t. V, Lwów 1888, 
s. 955). O przejawach wzrostu kultu św. Wojciecha w tym czasie – zob. W. Danielski, Kult św. 
Wojciecha na ziemiach polskich, Lublin 1997, s. 309.
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Sformułowana wyżej hipoteza starszej fazy budowlanej gotyckiego prezbiterium gnieź-
nieńskiej katedry z końca XIII w. wymaga dalszych analiz, choć z drugiej strony jest moż-
liwa do przyjęcia. Jednak, nawet jeśli zostanie potwierdzona, to ze względu na fakt, że in-
westycja została zrealizowana dopiero w drugiej połowie XIV w., nadal aktualna będzie 
opinia, wyrażona przez Andrzeja Grzybkowskiego, że polityczne aspiracje zjednoczeniowe 
w Wielkopolsce na przełomie XIII i XIV w. pozostały niemal bez konsekwencji w architek-
turze sakralnej tej dzielnicy35.
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