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Architektura klasztoru Paulinów w Beszowej1

Kościół i klasztor w Beszowej to jeden z najcenniejszych zabytków ar-
chitektury XV w. w Małopolsce. Choć znacznie przekształcony i w dużej
części zrujnowany, jest najlepiej zachowanym średniowiecznym klasztornym
kompleksem paulińskim na ziemiach polskich. Zespół beszowski budził zain-
teresowanie badaczy już na początku XX w., zwłaszcza kościół, który przez
Adolfa Szyszko-Bohusza został zaliczony do grupy tzw. bazylik krakowskich2.
Dotychczasowy stan badań dość ogólnie określa proweniencję artystyczną za-
budowań klasztoru. Monografistka zespołu Małgorzata Gorzelak3 przybliżyła
dzieje budowy, opierając się na tekstach źródłowych i wcześniejszych pracach

1 Niniejszy artykuł jest skróconą i przeredagowaną wersją pracy seminaryjnej napisanej
w 2007 r. w Instytucie Historii Sztuki UJ pod kierunkiem dra hab. Marka Walczaka, któremu
w tym miejscu pragnę podziękować za okazaną pomoc. Osobne podziękowania za cenne uwagi
i gotowość do dyskusji kieruję w stronę dra Marcina Szymy.

2 A. Szyszko-Bohusz, Beszowa, Skalbmierz i system krakowski, „Sprawozdania Komisji
Historii Sztuki" 9, 1915, z. 1-2, s. 45-65; O kościele zob. także w: Z. Bocheński, Dwór obronny
w Dębnie, Kraków 1926, s. 45; T. Węcławowicz, Gotyckie bazyliki Krakowa. ,, Czyli można
konstrukcję kościołów krakowskich XIV wieku uważać za cechę specjalną ostrołuku w Pol-
sce?", Kraków 1993; M. Krasnowolska, Z dziejów budowy zespołu augustiańskiego, „Rocznik
Krakowski" 47, 1976, s. 23^44. O historii kościoła i parafii zob. S. Pytko, Kościół w Beszowej.
Parafia świętych Piotra i Pawła, Łódź 2003. O programie genealogicznym zawartym w herbach
na zwornikach sklepień naw bocznych bazyliki zob. B. Czwojdrak, Program genealogiczny
w kościelepopaulińskim w Beszowej, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego" 7(18),
2005, s. 117-122.

3 M. Gorzelak, Kościół i klasztorpopauliński w Beszowej, „Studia Claromontana" 10, 1989,
s. 454-478.
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historycznych, do których ustosunkowała się krytycznie4. Analizując wnętrza
refektarza, wykazała ona podobieństwo bezgłowicowej podpory, w której boki
wtapiają się żebra sklepienne, do pierwowzorów austriackich (klasztor Domi-
nikanek w Imbach) i czeskich (klasztor Augustianów przy kościele św. Toma-
sza w Pradze) oraz spiskich (klasztor Franciszkanów w Lewoczy). Sklepienia
gwiaździste w zachodnim skrzydle klasztoru wiązała zaś ze środowiskiem
artystycznym państwa krzyżackiego5. Wpływy krzyżackie w sklepieniach
klasztornych widział również Adam Miłobędzki6. Autorzy katalogu zabytków
architektury gotyckiej w Polsce z dużym dystansem odnieśli się do koncepcji
dziejów klasztoru opublikowanych przez Gorzelak, traktując je jako „kontro-
wersyjne"7. Historię beszowskiego klasztoru po kasacie zakonu opracował
Jerzy Zub8. Sporo uwagi zabytkowi poświęcił także Andrzej Grzybkowski.
Formę dwuskrzydłowego klasztoru dostawionego do potężnej bazyliki tłu-
maczył on kaznodziejską funkcją placówki paulińskiej w Beszowej9. Janusz
Zbudniewek ten „nowy model klasztornych zabudowań" uznał za efekt moż-
nowładczej fundacji biskupa Wojciecha Jastrzębca10.

*

Klasztor w Beszowej, ufundowany 6 lutego 1421 r. przez biskupa kra-
kowskiego i kanclerza Królestwa Polskiego" Wojciecha Jastrzębca, był pią-

4 Zob. S. Chodyński, Paulini w Polsce. Encyklopedia kościelna, red. M. Nowodworski,
t. 18, Warszawa, s. 476-478; J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków
i pamiątek w Stopnickiem, Marjówka 1929, s. 5-17; E. Wiśniowski, Prepozytura wiślicka do
schyłku XVIII wieku. Materiały do atłasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce, t. 2, Lublin
1976, s. 70-72.

5 Gorzelak (przyp. 3), s. 477.
6 A. Miłobędzki, Późnogotyckie typy sakralne w architekturze ziem polskich, w: Późny

gotyk. Studia nad sztuką średniowiecza i czasów nowych. Materiały sesji Stowarzyszenia Histo-
ryków Sztuki. Wrocław 1962, Warszawa 1965, s. 93, przyp. 38; tenże, Zarys dziejów architektury
w Polsce, wyd. 4, Warszawa 1988, s. 108.

7 T. Węcławowicz, A. Wlodarek, Beszowa. Kościół par. pw. śś. Piotra i Pawła oraz klasz-
tor paulinów, w: Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, t. 2: Katalog
zabytków, red. A. Wlodarek, Warszawa 1995, s. 24-25.

8 J. Zub, Dzieje kościoła i klasztoru paulińskiego w Beszowej po kasacie zakonu, „Studia
Claromontana" 10, 1989, s. 479^-87.

9 A. Grzybkowski, Architektura polska około 1400 roku, w: Polska około roku 1400, red.
W. Fałkowski, Warszawa 1993, s. 84-125.

10 J. Zbudniewek, Paulini na przełomie XIV i XV wieku, w: Książę Władysław Opolczyk.
Fundator klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie, red. M. Antoniewicz, J. Zbudniewek,
Warszawa 2007, s. 149.

11 Funkcje te Jastrzębiec pełnił w latach 1412-1423. Były to zarazem najlepsze lata jego
kariery politycznej i kościelnej opierającej się na ścisłej współpracy z królem Władysławem
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1. Beszowa, kościół pw. św. św. Piotra i Pawła oraz pozostałości klasztoru Paulinów, widok
od strony zachodniej. Fot. autor

2. Beszowa, refektarz. Fot. autor





tym paulińskim konwentem w Polsce. Stał się on pierwszym klasztorem,
w którym paulini podjęli się prac duszpasterskich i obowiązku prowadzenia
parafii12. Zakonnicy do Beszowej zostali sprowadzeni z klasztoru na Jasnej
Górze13. Charakter tej fundacji był precedensowy, gdyż biskup po raz pierwszy
w Polsce powierzył paulinom parafię „ad sacre religionis viros fratres ordinis
Heremitarum s. Pauli sub reguła S. Augustini professos monasterii in [Cza]
nstochow dicte diocesis nostre"14. Było to złamanie reguły paulinów zakazu-
jącej zakonnikom prowadzenia parafii. Furtką prawną stało się tu zezwolenie
na prowadzenie działalności duszpasterskiej i kaznodziejskiej, jakie wydał
na prośbę paulinów papież Marcin V w 1418 r.15 Prawo patronatu nad klasz-
torem zostało jednak przy męskiej linii rodu Jastrzębców. Zmarły w 1436 r.
Wojciech zapisał w swoim testamencie znaczne dobra, które paulini objęli
dopiero w roku 147816. Należne zakonnikom wsie oddał stryjeczny wnuk
prymasa Wojciecha - Jan Zborowski z Rytwian (1422-1478/1479), woje-
woda krakowski i kasztelan sandomierski17. W tym samym też roku kościół
w Beszowej przeszedł spod rodowego patronatu rycerskiego Jastrzębców pod
patronat klasztorny18.

Jagiełłą, zob. G. Lichończak-Nurek, Wojciech herbu Jastrzębiec. Arcybiskup i mąż stanu
(ok.l362-1436), Kraków 1996, s. 62-142; budowę kościoła w Beszowej miał rozpocząć sam
prymas, a po jego śmierci kontynuowali ją wnukowie jego brata, bracia Dziersław i Jan z Ry-
twian, za: Czwojdrak (przyp. 2), s. 117.

12 Gorzelak (przyp. 3), s. 468.
13 Najszerzej o historii całego kompleksu pisze Gorzelak (przyp. 3), s. 457-464. Ze względu

na zawężony charakter niniejszych rozważań przybliżam jedynie te informacje na temat klasz-
toru, które są konieczne do dalszej analizy.

14 Lichończak-Nurek (przyp. 11), s. 119.
15 Tamże, s. 120.
16 Ks. Jan Fijałek twierdzi, iż wnukowie prymasa Wojciecha, a synowie Marcisza (Marcina

z Łubnic - wojewody łęczyckiego, zm. 1428), jego bratanka, nie dopuścili zakonników do
przejęcia należnego im spadku. Stan ten miał utrzymywać się do śmierci jednego z nich - Der-
sława (Dziersława), 1414-1478, wojewody sandomierskiego i krakowskiego, potem kasztelana
krakowskiego. „Dopiero po jego zejściu i podobno już za wolą jego przedśmiertną a za sprawą
czy też tylko zgodą brata jego Jana [Zborowskiego z Rytwian - M.G.] paulini beszowscy weszli
w posiadanie pełnego uposażenia". Do tego czasu konwent utrzymywał się jedynie z uposażenia
parafialnego z roku 1421; Zbiór dokumentów zakonu oo. Paulinów w Polsce, t. 1: 1328-1464,
oprać. J. Fijałek, Kraków 1938, s. 179.

17 Beszowscy paulini odebrali wsie: Beszowa Rycerska, Beszówka, Bydłowa, Bystrzano-
wice (wraz z prawem patronatu) 11 lutego 1478 r., zob. Zbiór dokumentów zakonu paulinów
w Polsce, t. 2: 1464-1550, oprać. J. Zbudniewek, Warszawa 2004, s. 174-175; o Janie Zborow-
skim zob. B. Czwojdrak, Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku,
Kraków 2007, s. 121-123.

18 Dnia 9 marca 1478 r. ten sam Jan z Rytwian nadał prawo patronatu na stanowisko pro-
boszcza w kościele parafialnym w Beszowej i jeszcze raz potwierdził nadanie wyżej wymienio-
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Najprawdopodobniej w ciągu XV stulecia zarysował się główny zrąb
architektoniczny dwuskrzydłowego klasztoru dostawionego do obszernej
bazyliki. Małgorzta Gorzelak sugeruje, że układ wnętrz zachował swoją pier-
wotną formę w okresie nowożytnym. Opierając się na aktach wizytacji ge-
neralnych, monografistka przybliżyła wygląd klasztoru z XVIII w. Wypada
zgodzić się, iż szereg pomieszczeń, które istniały wówczas w klasztorze, ta-
kich jak: dormitoria, cele tzw. braterskie, cela przeora, izba gościnna, komory,
spiżarnia, refektarz czy kuchnia, zachowało się w niezmienionym układzie
od czasów średniowiecza19. Ze względu na prowadzone poniżej rozważa-
nia warto wspomnieć o przemianach, jakim uległy zabudowania konwentu
w XX wieku. W latach 1905-1913 rozebrano kryte przejście łączące skrzy-
dła dawnego klasztoru. Zlikwidowana została także część mieszkalna nad
klasztornym kapitularzem. Okres I wojny światowej klasztor przetrzymał
bez uszczerbku. Wielkie zniszczenia przyniósł za to rok 1945, kiedy podczas
ofensywy radzieckiej zostały zniszczone dachy kościoła i wypełnienia okien.
Najbardziej ucierpiał kapitularz, który został całkowicie zrujnowany i w tym
stanie pozostaje do dziś20.

*

Kościół śś. Piotra i Pawła wraz z przyległymi zabudowaniami klasztornymi
(il. 1) stoi na obrzeżach niewielkiej wsi Beszowa, położonej około 60 km na
zachód od Sandomierza. Jest to orientowana bazylika filarowa, trójnawowa
i czteroprzęsłowa, o krótkim jednoprzęsłowym prezbiterium. W zachodnim
przęśle nawy głównej kościoła znajduje się oratorium.

Zabudowania klasztorne rozciągają się po południowej stronie kościoła
(il. 3). Rozłożone są w dwóch skrzydłach ustawionych do siebie prostopadle -
północnym stojącym przy południowej nawie bazyliki i wolno stojącym skrzy-
dle południowo-zachodnim. Tak ustawione części klasztoru były ze sobą połą-
czone nieistniejącym dziś krytym gankiem opartym na ostrołukowej arkadzie,
spinającej południowo-zachodni narożnik północnego skrzydła z północno-
-wschodnim narożnikiem skrzydła południowo-zachodniego (il. 4). Skrzydło
północne jest obecnie w stanie ruiny. Składało się ono z kapitularza, biblioteki,
niewielkiego skarbczyka i zakrystii. Korpus kapitularza jest trójprzęsłowy,
rozdzielony na osi dwoma cylindrycznymi filarami. Lepiej od niego zacho-

nych wsi, zob. Zbiór dokumentów zakonu paulinów (przyp. 17), s. 176-181; por. także Gorzelak
(przyp. 3), s. 468.

19 Archiwum na Jasnej Górze, sygn. \119,Actus Visitationis, 1724, s. 348; cyt. za: Gorzelak
(przyp. 3), s. 469-470.

20 Zub (przyp. 8), s. 483-486.
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3. Beszowa, kościół i klasztor, plan. Rys. A. Szyszko-Bohusz (wg A. Szyszko-Bohusz,
Beszowa, Skalbmierz i system krakowski, „Sprawozdania Komisji Historii Sztuki" 9, 1915,
z. 1-2, il. 7)

wana dwuprzęsłowa, w części sklepiona krzyżowo-żebrowo biblioteka jest
dostawiona od wschodu i przesunięta ku stronie południowej. W przestrzeni
pomiędzy biblioteką a południową nawą boczną bazyliki znajdują się: nie-
wielkie prostokątne pomieszczenie o przeznaczeniu gospodarczym, niegdyś
klasztorna zakrystia, ciasny korytarzyk - dawny skarbczyk i klatka schodo-
wa prowadząca na poddasze nad biblioteką. Piętrowe skrzydło południowo-
-zachodnie zachowało swój pierwotny charakter jedynie w piwnicach i w przy-
ziemiu (il. 3). Oparte jest ono na rzucie prostokąta, w który są wpisane dwie
podobnie rozplanowane kwadratowe sale oraz sień przebiegająca pomiędzy
nimi, na krótszej osi budynku. Skomunikowana z obiema salami prostokątna
sień jest przekryta sklepieniem kolebkowym. Znajdują się w niej zejście do
piwnic oraz drewniana klatka schodowa prowadząca na piętro. Po południowej
stronie sieni leży refektarz (il. 2) podzielony na cztery jednakowe, kwadratowe
przęsła, w których są rozpięte czterodzielne sklepienia gwiaździste z żebrami
diagonalnymi (il. 5). Wszystkie żebra spływają na ośmioboczny filar stojący
pośrodku sali oraz na ściany. Spływy żeber przy filarze nie przenikają gładko
w jego strukturę, lecz załamują się gwałtownie, tworząc wycinek łuku. Nieco
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4. Beszowa, skrzydło północno-
-wschodnie klasztoru z przejściem
na piętrze łączącym skrzydła klasz-
toru, ok. 1915 r. Fot. Stefan Zabo-
rowski (wg A. Szyszko-Bohusz,
Beszowa, Skalbmierz i system
krakowski, „Sprawozdania Komi-
sji Historii Sztuki" 9, 1915, z. 1-2,
il. 4)

wyżej są one przewiązane rodzajem opaski. Po północnej stronie sieni jest
umieszczona sala opacka, rozplanowana niemal identycznie jak refektarz. Jest
ona dzisiaj podzielona na pół ścianą wzdłuż osi wschód-zachód, wobec czego
znaczna część filara oraz spływów żeber jest „utopiona" w grubości muru.
Spływy żeber przy filarze rozwidlają się i przecinają, tworząc rodzaj plecion-
ki. Przy ścianach żebra opierają się na wielobocznych wspornikach (il. 6). Od
zewnątrz budynek utracił swe gotyckie cechy. Ma on kształt leżącego prosto-
padłościanu przekrytego dachem czterospadowym.

Sprowadzeni przez Jastrzębca z Częstochowy paulini podjęli się w Beszo-
wej po raz pierwszy nowych, wspomnianych już, obowiązków. Z jednej strony
należy ten fakt odczytywać jako fragment reformatorskiej działalności biskupa
Jastrzębca, z drugiej zaś - jako wyraźną zmianę w profilu zakonu, który cha-
rakterem swojej działalności coraz bardziej zbliżał się do wspólnot kanoni-
czych21. Jeszcze przed sprowadzeniem paulinów, 4 lutego 1416 r. Jastrzębiec
wydał dokument, w którym szczegółowo określił obowiązki prebendarzy
w Beszowej22. W roku 1421 obowiązki te automatycznie przeszły na świeżo
przybyłych paulinów. Sprawowanie czynności związanych z utrzymywaniem
parafii było dotychczas domeną zakonów mendykanckich bądź kanonickich.
Zakon paulinów nie pełnił nigdy takich obowiązków na ziemiach polskich.
Nie miał też tradycji pracy duszpasterskiej. Co więcej, można zauważyć,

21 J. Wiesiołowski, Fundacje paulińskie XIV i XV wieku na ile ruchu fundacyjnego klasz-
torów w Polsce, „Studia Claromontana" 6, 1985, s. 151; Zbudniewek (przyp. 10), s. 136-141,
przekonuje, iż funkcja prowadzenia parafii została paulinom najpierw przez Jastrzębca, potem
przez jego naśladowców wręcz narzucona, niejako wbrew woli samych zakonników.

22 O obowiązkach beszowskich prebendarzy zob. Lichończak-Nurek (przyp. 11). s. 118-119.
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5. Beszowa, sklepienie w refektarzu. Fot. autor



6. Beszowa, wsporniki w tzw. sali opackiej. Fot. autor



iż jego charakter pozostawał w XV w. niemal anachroniczny, kontynuujący
tradycje pustelnicze. Elemer Malyusz podkreśla, że pod względem wykształ-
cenia i formy sprawowania kultu węgierscy paulini pozostawali w zapóźnieniu
w stosunku do dominikanów, franciszkanów i augustianów23. Działalność
zakonników św. Pawła skupiała się raczej na ascezie, pracy i modlitwie, przy
czym asceza paulińska nie polegała na drastycznym umartwianiu się, ale
na takim wyciszeniu się i wyrobieniu w sobie zdolności do wyrzeczeń, aby
być zdolnym do kontemplacji oraz codziennej modlitwy i pracy. Od rzeczy
świeckich paulina miała odrywać praca, której zakonnik poświęcał najwięcej
czasu. Realizowano w ten sposób starodawną receptę pracy jako czynnika
pozwalającego zachować umysł w dobrej kondycji. Czas, który pozostawał
zakonnikom, wykorzystywano na modlitwę. Również tutaj paulini odwołali
się do najbardziej tradycyjnego modelu, gdzie nacisk kładziono na modlitwę
wspólnotową24. Z drugiej strony, Jan Długosz postrzegał zakon w zupełnie
innym świetle. Podkreślając zalety paulinów, którzy połączyli obowiązki dusz-
pasterskie z życiem zakonu mniszego, wielokrotnie manifestował swoją przy-
chylność dla tego zgromadzenia25. Był to zapewne objaw nie tylko osobistej
sympatii dziejopisarza do eremitów, ale pewnej ogólnej duchowej tendencji,
jaka panowała w piętnastowiecznej Polsce. Janusz Zbudniewek ową popular-
ność węgierskiego zakonu na ziemiach polskich tłumaczy w następujący spo-
sób: „w okresie panowania Ludwika Węgierskiego, królowej Jadwigi i Wła-
dysława Jagiełły obudziła się sympatia do życia kontemplacyjnego, kultywo-
wanego przez wspólnoty eremickie (...). Na bazie dotychczasowych opactw
i kościołów parafialnych powstawały nowe wspólnoty konwentualne, wśród
których nadal wyjątkową rolę odgrywały prepozytury kanonickie podtrzymu-
jące wypracowany model w pracach duszpasterskich i szkolnych"26. A zatem
początkowo zamknięty na nowe prądy religijne i bardzo tradycyjny w swym

23 E. Malyusz, Zakon paulinów i devotio moderna, w: Maedievalia w 50 rocznicę pracy
naukowej J. Dąbrowskiego, Warszawa 1960, s. 264.

24 Poprzez modlitwę chórową przeplataną śpiewem członkowie zakonu zachowywali prawo
bytu w oczach świeckich, gdyż modlili się za całą ludzkość - podobnie jak wspólnoty powstałe
przed XIII w., tamże, s. 265-268; o pierwotnej duchowości paulinów zob. także Zbudniewek
(przyp. 10), s. 119-128.

2- Ioannis Długosz seu Longini Canonici Cracoviensis Liber Beneficiorum Diocesis Cra-
coviensis, t. 3, Cracoviae 1863-1878 (Joannos Długosz Senioris Canonici Cracoviensis Opera
Omnia, cura Alexandrii Przezdziecki edita, t. IX), s. 114: „fratribus Beati Pauli primi heremitae
contemplativae et activae vitae deditis, parco, simpłici, castigato tam amictu quam victu vivere
assvetis officiis diurnis et nocturnis, re quoque freąuenti divina illud officiaturis...", a także:
tegoż, Liber Beneficiorum, s. 125-126; tegoż, Historiae Polonicae, Cracoviae 1878 {Opera
Omnia, cura Alexandrii Przezdziecki edita, t. XIV), s. 573; zob. też K.S. Szafraniec, Fundacja
Paulinów na Skałce, „Studia Claromontana" 17, 1997, s. 316.

26 Zbudniewek (przyp. 10), s. 129.
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charakterze zakon paulinów na początku XV w. zaczął zdobywać na ziemiach
polskich popularność właśnie dzięki swemu kontemplacyjnemu charakterowi.
Cenąjednak za nowe nadania i możliwość dalszego rozwoju było otwarcie się
na pracę duszpasterską. Owe ważkie w dziejach polskich paulinów struktu-
ralne przemiany zainicjował Wojciech Jastrzębiec, nadając paulinom z Jasnej
Góry parafię w swojej rodzinnej miejscowości - Beszowej27.

Prawdopodobnie właśnie charakterem pracy w parafii była uzasadniona
prosta architektura beszowskiego klasztoru. Można w nim bowiem zaobser-
wować skrajną redukcję tradycyjnego programu wieloskrzydłowego klaszto-
ru skupionego wokół kwadratowego claustrumn. Ograniczono się tu jedynie
do dwóch niedługich skrzydeł połączonych prostym przejściem na piętrze,
pod którym znajdował się zapewne przejazd (il. 3)29. Forma klasztoru o regu-
larnej zabudowie na planie czworoboku skupionego wokół krużganka, znana
co najmniej od drugiej połowy VIII w., została pojęta w nowy sposób i roz-
powszechniona przez zakon cystersów30. Jednak nawet w ich wypadku wzno-
szenie budynków klasztornych często przebiegało w wielu fazach, poprzez
stawianie obok kościoła najpierw zabudowań prowizorycznych, drewnia-
nych, a dopiero potem prawdziwego claustrum21. Krużganek jako centralna
część zreformowanego cysterskiego klasztoru stał się przestrzenią niezbędną
dla jego funkcjonowania. Tutaj mnisi spełniali najbardziej prozaiczne obo-
wiązki związane w życiem codziennym, jak pranie bielizny, ścinanie włosów,
naprawa ubrania i obuwia, ale także prowadzili działalność o charakterze re-

27 Por. tamże, s. 136.
28 Za jedyny element tradycyjny w rozplanowaniu klasztornej części kompleksu można

uznać posadowienie skrzydła wolno stojącego, zawierającego kapitularz, prostopadle wzglę-
dem kościoła. Prostopadłe umieszczanie kapitularzy w stosunku do kościołów stanowiło cechę
typową dla klasztorów cysterskich, zob. W. Braunfels, Ahendldndische Klosterbaukunst, Koln
1969, s. 126. '

29 Jest to jeden z dwóch typów średniowiecznych klasztorów paulińskich, jakie występują
w Polsce. Podobny jak beszowski typ dwu- lub jednoskrzydłowy reprezentowały (dziś nie-
istniejące lub całkowicie przebudowane) konwenty w Wieluniu, Brdowie, Wielgomłynach
i Głogówku. Typ drugi - bliższy tradycyjnemu założeniu klasztornemu - to budowla trój- lub
czteroskrzydłowa z wirydarzem. Ten typ reprezentują klasztory na Jasnej Górze i w Pińczowie,
zob. Gorzelak (przyp. 3), s. 474.

30 Braunfels (przyp. 28), s. 111. Oprócz karolińskiego planu idealnego klasztoru z St. Gallen
genezy dla cysterskich krużganków upatruje się również w architekturze rzymskich willi oraz
wczesnochrześcijańskich atriów, zob. PK. Klein, Zur Einfuhrung: Der mittelalterliche Kreuz-
gang. Architektur - Funktion - Programm, w: Der mittelalterliche Kreuzgang / The medieval
Cloister / Le cloitre au Moyen Age. Architektur, Funktion und Programm, red. PK. Klein, Re-
gensburg 2004, s. 12; W. Jacobsen, Die Anfdnge des abendldndischen Kreuzgangs, w: tamże,
s. 38-56.

31 M. Untermann, Forma Ordinis. Die mittelalterliche Baukunst der Zisterzienser, Berlin
2001, s. 173-183.
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ligijnym, a nawet liturgicznym, jak np. rytuał umywania nóg współbraciom,
procesje, wspólna lektura i kontemplacja32. Rolf Legler definiuje krużganek
(Kreuzgang) jako czworobok wyznaczony czterema galeriami otaczającymi
dziedziniec (Hof), na których są oparte zabudowania klasztorne, przy czym
cechą wyróżniającą klasyczny klasztorny krużganek powinna być autonomia
względem pozostałych budowli klasztoru33. Tak rozumiany wirydarz jest
centralną częścią wielu węgierskich klasztorów paulińskich (np. klasztory
w Dedes, Szentpal, Talod)34, odwołujących się w zredukowanej formie do
modelu klasztoru cysterskiego. Za pierwsze klasztory, które przyjęły „model
bliski domom reguły św. Benedykta", uznaje się klasztory św. Jakuba w Saska
(fundowany w latach 1250-1263) oraz konwent św. Jakuba na górze Urog.
Na Węgrzech doszło przy tym do paulińskiej modyfikacji cysterskiego wzo-
ru, która polegała na dostawieniu do zabudowań klasztornych wieży z prowa-
dzącą do wnętrza klasztoru furtą. Co szczególnie charakterystyczne, wytwo-
rzył się tam też zwyczaj umieszczania zakrystii przy galerii krużganka w taki
sposób, że sąsiadowała ona z kościołem po jednej stronie i kaplicą po dru-
giej35. Również większość paulińskich klasztorów w Chorwacji (gdzie - po-
dobnie jak na Węgrzech - miały one genezę eremicką) jest opartych na czwo-
roboku krużganka36. Analogicznie do węgierskich ukształtowane sąnp. kon-
wenty w Lepoglavie (ok. 1400 r.)37 czy Kamensko (po 1404 r.)38. Na ziemiach
polskich model ten został skopiowany tylko na Jasnej Górze w okresie rozbu-
dowy klasztoru na początku XV w.39 Świadczy to o tym, iż schemat dwu-

32 Klein (przyp. 30), s. 9.
33 „Der «echte» Kreuzgang wird gebildet aus vier Galerien, die sich mit jeweils einer ihrer

Langseiten an die Hofwand der umiiegenden Konventsgebaude lehnen und an der entgegenset-
zen Seite zum Hof hin von einem durchlaufenden System von Óffnungen durchbrochen sind.
(...) Diese Gangarchitektur ist eine vollstandig autonome, den Konventsbauten hofseitig vor-
gelegte Architektur mit eigener Fassade und eigenem Dach" - R. Legler, Der abendldndische
Klosterkreuzgang - Erfindung oder Tradition?, w: Der mittelalterliche Kreuzgang... (przyp.
30), s. 66-67.

34 R. Maniura, Image and Pilgrimage. The cult of the Virgin of Częstochowa in the Late
Middle Ages, mps dostępny w bibliotece IHS UJ, 1998, s. 132, il. 101; tenże, Pilgrimage to
Images in the Fifteenth Century. The Origins of Our Lady of Częstochowa, Woodbridge 2004,
s. 148.

35 Zbudniewek (przyp. 10), s. 143-144.
36 Z. Horvat, Srednjovjekova arhitektura pavlinskih samostana u Hrvatskoj, w: Kultura

pavlina u Hrvatskoj 1244-1789. Slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, umjetnićki obrt, knjiźevnost,
glazba, prosvjeta, ljekarstvo, gospodarstwo, Zagreb 1989, s. 104-109.

3/ M. Kruhek, Povijesno-topografski pregledpavlinskih samostana u Hrvatskoj, w: tamże,
s. 75.

38 Tamże, s. 74.
39 Zbudniewek (przyp. 10), s. 145. Układ klasztoru na Jasnej Górze przypomina m.in. plany

konwentów paulińskich w Stadtschleining w Austrii i w chorwackim Kamensko.
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skrzydłowy zaczął być już stosowany w Polsce na potrzeby mniejszych kon-
wentów i został być może zapożyczony od klasztorów kanoniczych. Podobnie
bowiem jak w Beszowej były ukształtowane współczesne klasztory Kanoni-
ków Regularnych w Kurozwękach (1487) i Kłobucku (1454)40. Interesujący
małopolski precedens dla klasztoru o pomniejszonej liczbie skrzydeł stanowi
grupa czterech dwunastowiecznych małopolskich opactw cysterskich, które
-jak przekonująco wykazał Robert Kunkel - przez długi czas obywały się
bez claustrum. Za pars pro toto klasztoru wystarczało w nich skrzydło
wschodnie, połączone z transeptem kościoła, na które składały się najbardziej
niezbędne do funkcjonowania klasztoru pomieszczenia. Szczególnie intere-
sujące w świetle tych rozważań są wschodnie skrzydła klasztorów w Sulejo-
wie i Wąchocku o podobnie skomponowanym układzie wnętrz, tj. dwóch
kwadratowych salach oddzielonych od siebie sienią i klatką schodową41. Wy-
daje się jednak, iż o bezpośredniej inspiracji architekturą starszych o niemal
300 lat klasztorów cysterskich w kontekście Beszowej nie może być mowy.
Problem redukcji tradycyjnego typu klasztornego skupionego wokół krużgan-
ka pojawił się w odniesieniu do polskiej architektury raz jeszcze w przypadku
reliktów klasztoru dominikańskiego w Sieradzu. Andrzej Grzybkowski posta-
wił wówczas tezę, iż w najstarszych budowlach dominikańskich na ziemiach
polskich, tj. w Krakowie, Sieradzu i Poznaniu, początkowo nie planowano
wznoszenia klasycznego claustrum, tłumacząc ten precedens istnieniem pier-
wotnych nieregularnych zabudowań, które - jego zdaniem - wykluczały
możliwość postawienia kwadratowej galerii42. Z tym twierdzeniem polemizu-
je Marcin Szyma, wedle którego „sam nieumiarowy rzut nie przesądza jesz-
cze o programowej rezygnacji ze wznoszenia typowego claustrum", a niere-
gularność pierwotnych budynków klasztornych mogła wynikać z różnych
przyczyn niezależnych od zakonników, tj. wcześniejszego kontekstu architek-
tonicznego, kształtu działki itp.43 Zestawienie wyników najnowszych badań
archeologicznych w obrębie zabudowań klasztornych we Wrocławiu, w San-
domierzu, Płocku i Ołomuńcu skłoniło autora do postawienia ostrożnej hipo-

40Miłobędzki 1965 (przyp. 6), s. 92.
41 R.M. Kunkel, „Pars pro toto" czyli wschodnie skrzydła klasztorów małopolskich jako

samodzielne budowle, w: Dzieje, kultura artystyczna i umysłowa polskich cystersów od śre-
dniowiecza do końca XVIII wieku: materiały trzeciego ogólnopolskiego sympozjum naukowego
zorganizowanego przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 27-30
września 1993 r., red. J. Strzelczyk, „Nasza Przeszłość" 83, 1994, s. 393^10.

42 A. Grzybkowski, Wczesnogotycki kościół i klasztor dominikański w Sieradzu, Warszawa
1979, s. 87-91. Teza ta została rozwinięta w: tegoż, Zabudowa najstarszych klasztorów domini-
kańskich w Polsce, „Kronika miasta Poznania. Nasi Dominikanie" 3, 2004, s. 31^42.

43 M. Szyma, Kościół i klasztor Dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu klasztor-
nego do lat dwudziestych XIV wieku, Kraków 2004, s. 156-161.
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tezy, iż już w najwcześniejszych założeniach predykanckich Europy Środko-
wej można zauważyć dążenie do realizacji tradycyjnego modelu klasztorne-
go44. Równie niejasno rysuje się stan badań nad pierwotnymi zabudowaniami
klasztorów franciszkańskich. Autorzy ostatnich badań architektonicznych
prowadzonych w obrębie klasztoru Franciszkanów w Krakowie, choć nie
mówią nic o krużgankach, są zdania, iż „usytuowanie kościoła i najstarszych
budynków klasztornych wskazuje na czworoboczne rozplanowanie założenia,
przejęte od starszych zakonów klauzurowych, jak benedyktyni i cystersi"45.
Wydaje się przy tym, iż wznoszenie zabudowań franciszkańskiego claustrum
również przebiegało wieloetapowo46. Problem „nieklaustralnych" zabudowań
klasztornych u mendykantów jest trudny do rozwiązania, zwłaszcza że brak
u nich jasnych przepisów architektonicznych, co po części wynikało z mani-
festowanej przez zakonników obojętności na problemy ziemskie. Brak nowej,
uniwersalnej koncepcji zabudowań klasztornych u dominikanów i francisz-
kanów spowodował bezwiedne przejęcie tradycyjnego modelu od cyster-
sów47. Niezależnie od tego, czy i jak bardzo mendykanckie zakony pozwalały
sobie na odejście od tego schematu architektonicznego, wydaje się, iż mody-
fikacje przez nich podejmowane wynikały najczęściej z potrzeby dostosowa-
nia się do określonej sytuacji (finansowej, politycznej itp.) bądź zwartej za-
budowy miejskiej i przebiegały na podstawie istniejącego, choć często przez
nich redukowanego, cysterskiego wzoru48. Tym samym, mimo iż można się
doszukać pewnych precedensów dla zredukowanego planu klasztorów pau-
lińskich, fakt całkowitej rezygnacji z krużganków był swoistym przełomem.
W krajobrazie wiejskim na pewno wystarczało miejsca na rozległą galerię.

44 Tamże, s. 161. Często był to model uproszczony, ograniczający się do dwóch skrzydeł,
jak w najstarszych zabudowaniach klasztorów we Wrocławiu czy Brnie, gdzie razem z poje-
dynczymi skrzydłami zaplanowano także skrzydło krużganka. W Płocku i Ołomuńcu zabudo-
wania klasztorne były również zwarte i proste, choć nie zdołano tutaj postawić zamkniętego
czworoboku.

45 W. Niewalda, H. Rojkowska, Zespół klasztorny Franciszkanów w Krakowie - relikty
z XIII wieku, w: Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, red. Z. Kliś, Kraków
2006, s. 102.

46 Zob. M. Szyma, Relikty kamiennej budowli pod zachodnim skrzydłem klasztoru fran-
ciszkanów w Krakowie, w: Lapides Viventes. Zaginiony Kraków wieków średnich. Księga
dedykowana Profesor Klementynie Żurowskiej, red. J. Gadomski, A. Małkiewicz, T. Rodzińska-
-Chorąży, A. Włodarek, Kraków 2005, s. 152. Badania archeologiczne przeprowadzane w ostat-
nich latach wykazały, że skrzydło zachodnie klasztoru Franciszkanów jest starsze od skrzydeł
południowego i wschodniego, a jego realizację poprzedziło wzniesienie trzech innych budowli
stojących jeszcze dalej na zachód.

47 Grzybkowski 2004 (przyp. 42), s. 39.
48 Por. W. Schenkluhn, Architektur der Bettelorden. Die Baukunst der Dominikaner und

Franziskaner in Europa, Darmstadt 2000, s. 231-237.
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Braku chociażby próby zbudowania krużganków nie można też tłumaczyć
niskimi funduszami, jakimi dysponował beszowski konwent, gdyż - o czym
świadczą przykłady cysterskich klasztorów w Małopolsce - nawet przy wiel-
kich oszczędnościach nie rezygnowano z ich wznoszenia, odkładając co naj-
wyżej ich realizację w czasie bądź tworząc jedynie część galerii w postaci
np. jednego skrzydła zamiast pełnego czworoboku. Jak zauważa Andrzej
Grzybkowski, nowa funkcja, jakiej podjęli się paulini w Beszowej, zbliżyła
zakon eremitów do kanoników regularnych, u których „zanikają charaktery-
styczne mnisze funkcje gospodarcze krużganka (...). Krużganek pozostał
miejscem lektury i studiów, nauczania i procesji, ale zaczął też pełnić nowe
funkcje: cmentarza dla kanoników, a nawet laików, szkoły dla przychodzą-
cych kleryków, miejsca udzielania jałmużny ubogim, zebrań mieszczan, a na-
wet handlu. (...) Krużganek, kiedyś tak szacowne i uświęcone ognisko założeń
klasztornych, uległ banalizacji"49. Wydaje się, że podobna zmiana podejścia
do „instytucji" krużganka obecna jest też w klasztorze Augustianów przy
kościele św. Katarzyny na Kazimierzu. Tam, choć wystawiono wspaniałą
galerię, to nowe budynki klasztorne wzniesiono na osi starszego skrzydła
północnego. Zamiast tradycyjnie oprzeć tę część klasztoru na czworoboku
krużganka, zdecydowano się kontynuować ciąg pomieszczeń ku północy,
wzdłuż ul. Augustiańskiej50. Tym samym claustrum wydaje się bardziej do-
datkiem do skrzydła klasztornego niż elementem wiążącym w całość zabudo-
wania klasztorne. W Beszowej można dostrzec podobny sposób myślenia,
który nie przywiązuje już wagi do krużganka jako architektonicznego centrum
średniowiecznego klasztoru. Z racji nowej funkcji, jaką było prowadzenie
parafii i związanych z tym obowiązków duszpasterskich, krużganek uznano
za zbyteczny element, który odrzucono zapewne już w fazie projektowania.

Charakterystycznym paulińskim rozwiązaniem jest kryte przejście na pię-
trze wsparte na ostrołukowej bramie (ii. 4). Pojawia się ono nie tylko w klasz-
torach dwuskrzydłowych, ale także w tradycyjnych założeniach z wirydarzem,
jak na Skałce w Krakowie51 czy w Pińczowie52. Również ten element wywodzi
się z klasztoru kanoników regularnych kongregacji krakowskiej podległej
kościołowi Bożego Ciała, przy którym podobne połączenie klasztoru ze świą-
tynią zachowało się do dziś. Ten charakterystyczny dla architektury klasztor-

49 Grzybkowski 2004 (przyp. 42), s. 36-37.
50 Grzybkowski (przyp. 9), s. 104.
31 M. Krasnowolska, I. Kmietowicz-Drathowa, Krakowska Skałka. Topografia i zabudowa,

„Studia Claromontana" 17, 1997, s. 241.
52 M. Gucwa, Dzieje architektoniczne klasztoru w Pińczowie, „Studia Claromontana" 16.

1996, s. 314. Ganek łączący klasztor z chórem kościoła pochodzi prawdopodobnie z XVII w.
(por. 1642).
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nej krakowskich kanoników regularnych motyw pojawia się we wszystkich
klasztorach związanych z Krakowem (tj. w Kłobucku, Kurozwękach, Kraśni-
ku, a także w Krzepicach i Suchej). Podobnie jak w wypadku Beszowej owo
przejście na arkadzie jest powtórzeniem wzoru z macierzystego klasztoru
Kanoników na krakowskim Kazimierzu. W większości jednak wyżej wymie-
nionych klasztorów kanonickich takie przejścia powstały w XVII w., podczas
gdy przejście przy Kazimierskiej farze pochodzi z drugiej połowy XV w.53
Klasztor beszowski jest pierwszym paulińskim kompleksem, w którym za-
stosowano ten motyw architektoniczny. Podobnie jak we wspomnianych kon-
wentach kanonickich stał się on w klasztorach paulińskich szczególnie popu-
larny w epoce nowożytnej54.

Najbardziej enigmatyczną częścią klasztoru w Beszowej jest skrzydło pół-
nocne z kapitularzem i biblioteką. Najprawdopodobniej parter tego skrzydła
powstał przed sprowadzeniem paulinów, a być może nawet przed rozpoczę-
ciem budowy bazyliki55. Mógł to być pierwotny kościół parafialny, który po
przybyciu paulinów, kiedy prace nad bazyliką były już zaawansowane, został
wchłonięty w zabudowania klasztorne. Prawdopodobnie przez kilkadziesiąt
lat stanowił on jedyny murowany budynek klasztorny. Trudno jednak powie-
dzieć cokolwiek pewnego na temat tej części klasztoru bez przeprowadzenia
szczegółowych ekspertyz architektonicznych. Przypomnijmy więc tylko, że
kapitularz reprezentuje architektoniczny typ hali na dwóch podporach, któ-
ry przez monografistkę został zestawiony z grupą czeskich kościołów halo-
wych z ostatniej ćwierci XIV w.56 Na mniej lub bardziej smukłych, okrągłych,
bezgłowicowych filarach wspierają się m.in. korpusy kościoła NMPanny na
Travnićku (ok. 1360 r.)57 oraz kaplicy Wszystkich Świętych przy kościele
św. Hasztala w Pradze (przed 1375 r., również sklepienia krzyżowe)58, a tak-

53 Gorzelak (przyp. 3), s. 474; J. Samek, Pozycja kościoła Bożego Ciała w sztuce Krakowa
oraz jego rola w poczynaniach artystycznych kanoników regularnych kongregacji krakowskiej,
w: Studia z dziejów kościoła Bożego Ciała w Krakowie, red. Z. Jakubowski, Kraków 1977,
s. 21-22; K. Łatak, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI
wieku, Ełk 1999. s. 112, twierdził, iż wybudowanie ganku na arkadzie łączącego klasztor z za-
krystią kościoła miało miejsce w trzeciej fazie budowy zespołu klasztornego na Kazimierzu,
przed r. 1480.

54 Z pierwszej połowy XVII w. pochodzą umieszczone na piętrze dwuprzęsłowe przejścia
przy kościołach parafialnym św. Zygmunta w Częstochowie i św. Rocha w Konopnicy, zob.
Gucwa (przyp. 52), s. 315.

55 Por. Gorzelak (przyp. 3), s. 458-459.
56 Tamże, s. 476-477.
51 Ceske umenigoticke. 1350-1420, red. J. Peśina, J. Homolka, Praha 1970, s. 97; Encyklo-

pedie ćeskych klaśteru, red. P. Vlcek, P. Sommer, D. Fołtyn, Praha 1997, s. 674; por. P. Kalina,
J. Kofatko, Praha 1310-1419. Kapitoly o wcholnegotice, Praha 2004, s. 132-134.

38 Ceske umeni goticke... (przyp. 57), s. 98; Kalina, Kofatko (przyp. 57), s. 31-34.
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że kościoła parafialnego w Vetli (trzecia ćwierć XIV w.)59, augustiańskiego
w miejscowości Tfeboń (po 1367 r.)60, szpitalnego Św. Wita w Sobieslaviu (po
1375 r.)61, farnego w Nemćicach (ok. 1385-1390 r.)62 oraz tzw. Sień Słupowa
na Hradczanach w Pradze z ok. 1400 r.63 Warto w tym miejscu zwrócić ponad-
to uwagę na obecność w zrujnowanym kapitularzu beszowskim parlerowskich
spływów żebrowych, w których schodzą się trzy żebra, przy czym żebro środ-
kowe zostaje w ostry sposób ucięte, pozwalając spotkać się dwóm żebrom
skrajnym (il. 7). Takie spływy żebrowe zostały zastosowane po raz pierwszy
w staromiejskiej wieży mostowej w Pradze64. W Krakowie zaś podobną formę
spływu żeber można zaobserwować w południowej części korpusu kościoła
Augustianów65.

Więcej można powiedzieć na temat rozplanowania zachodniego skrzydła
beszowskiego klasztoru. Jego ukształtowanie za pomocą dwóch bliźniaczych
sal opartych na jednej podporze, sklepionych gwiaździście, pomiędzy którymi
znajduje się sień z klatką schodową, zadziwia symetrią i regularnością (il. 3).
Typ sali na jednej podporze jest tradycyjnym rozwiązaniem klasztornym sto-
sowanym do takich pomieszczeń, jak refektarze, kapitularze i kaplice klasztor-
ne (il. 2). Szczególnie popularny był ów motyw w klasztorach augustiańskich
(np. klasztor w Erfurcie)66 oraz mendykanckich. Spośród tych ostatnich warto
przywołać trzynastowieczny dominikański klasztor św. Katarzyny w Bre-
menzob, którego zabudowania były złożone z szeregu takich kwadratowych
pomieszczeń67. Wnętrza tego typu można znaleźć także w klasztorach: do-
minikańskim św. Marii Magdaleny w Lubece (1276-koniec XIV w.)68 czy
franciszkańskich w Brunszwiku (XIII-XV w.)69 oraz w saksońskim Zittau

59 Umelecke pamdtky Cech, red. E. Poche, t. 4, Praha 1982, s. 222-223.
60 Umelecke pamdtky Cech (przyp. 59), t. 4, s. 98-100; Encyklopedie ćeskych kldśteru

(przyp. 57), s. 674.
61 Umelecke pamdtky Cech (przyp. 59), t. 3, 1980, s. 382-383; Ceske umeni goticke...

(przyp. 57), s. 103.
62 Umelecke pamdtky Cech (przyp. 59), t. 2, 1978, s. 461^62.
63 V. Menel, Ceskd architektura doby lucemburske, Praha 1948, s. 155-156, Ceske umeni

goticke... (przyp. 57), s. 88; Kalina, Kofatko (przyp. 57), s. 163.
64 Grzybkowski (przyp. 9), s. 95-96; por. Kalina, Kofatko (przyp. 57), s. 57-62.
fo M. Szyma, Nawa południowa i kruchta kościoła św. Katarzyny na Kazimierzu w Krako-

wie. Zagadnienia chronologii, warsztatu i stylu, „Rocznik Krakowski" 60, 1994, il. 11. Autor
wskazuje na szereg motywów parlerowskich w południowej części kościoła św. Katarzyny,
zob. s. 36^0.

66 G. Binding, M. Untermann, Kleine Kunstgeschichte der mittelalterlichen Ordensbaukunst
in Deutschland, Darmstadt 2003, s. 387.

67 Tamże, s. 357.
68 Tamże, s. 362.
69 Tamże, s. 379.
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7. Beszowa, pozostałości spływu żebrowego w dawnym kapitularzu. Fot. autor





(XIII-XV w.)70. Taki typ reprezentuje też kaplica św. Tomasza w klasztorze
przy kościele św. Katarzyny na Kazimierzu71, która stanowi odzwierciedle-
nie wzorów czeskich (klasztory Augustianów w Litomyślu72 i przy kościele
św. Tomasza na Malej Stranie w Pradze73) oraz spiskich (klasztor Franciszka-
nów w Lewoczy)74. Hipoteza Małgorzaty Gorzelak, jakoby kazimierska ka-
plica była bezpośrednim wzorem dla beszowkich sal klasztornych, wydaje się
jednak mało przekonująca75. Budowle te dzieli nie tylko szereg cech stylowych
(inne proporcje, różne sklepienia), ale także czas powstania, co nie jest bez
znaczenia przy tak powszechnym typie architektonicznym. Inspiracje budow-
niczych klasztoru w Beszowej nie musiały wypływać jedynie z kręgów archi-
tektury sakralnej. Wiek XV, zwłaszcza w Małopolsce, jest okresem rozkwitu
architektury świeckiej, która zarzuca tradycję gotyku poklasycznego i coraz
chętniej przyswaja osiągnięcia „gotyku dworskiego". Szczególnie architektura
rezydencjonalna i mieszczańska osiągają „nieporównanie wyższy od sakralnej
stopień zaawansowania stylowego"75. „Przesunięcie na drugi plan miejskiej
architektury sakralnej to jeden z najbardziej uderzających rysów ogólnego
obrazu architektury" również na Śląsku w drugiej połowie XV w.77 Zatem
może w dorobku ówczesnej architektury świeckiej należy szukać inspiracji dla
zachodniego skrzydła klasztoru w Beszowej. Przyjmując takie założenie, nale-
ży zwrócić uwagę na formę przyziemia dworu książąt opolskich przy ul. Nan-
kera 1 we Wrocławiu (ił. 8), ukończonego prawdopodobnie przed połową
XV w. Klasztor w Beszowej ma podobny do niego rzut dwóch sal, pomiędzy
którymi znajduje się prostokątna kolebkowo sklepiona sień. Co więcej, jedna
z zachowanych sal pałacu, wzniesiona w XV w., reprezentuje typ sali na jed-
nej podporze78. Dwór ten, tzw. Dom Wschodni, został wzniesiony ok. 1360 r.
i zakupiony przez księcia opolskiego Jana zwanego Kropidło. W XIV wieku

70 Tamże, s. 382.
71 Jak wykazały badania konserwatorskie prowadzone w klasztorze krakowskich Augustia-

nów, to centralne pomieszczenie odgrywało pierwotnie rolę sieni (kruchty), która znalazła się
w najstarszej części klasztoru, wznoszonej równocześnie z prezbiterium, zob. M. Bicz-Sukna-
rowska, Zespół klasztorny Augustianów w Krakowie, podsumowanie wyników badań architek-
tonicznych prowadzonych w latach 1993-1997, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa
Krakowskiego" 8, 1998, s. 113.

72 Encyklopedie ćeskych klasteru (przyp. 57), s. 346-347.
73 Tamże, s. 461^66.
74 P. Crossley, Gothic architecture in the reign o/Kasimir the Great. Church architecture in

LesserPoland 1320-1380, Kraków 1985, s. 448; Gorzelak (przyp. 3), s. 475.
75 Gorzelak (przyp. 3), s. 477.
76 Miłobędzki 1965 (przyp. 6), s. 92.
77 M. Zlat, Sztuki śląskiej drogi od gotyku, w: Późny gotyk (przyp. 6), s. 196.
78 S. Stulin, Dwór Książąt Opolskich, w: Architektura gotycka w Polsce (przyp. 7), t. 2,

s. 262.
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8. Wrocław, dwór książąt opol-
skich przy ul. Nankera 1, plan
(wg Architektura gotycka w Pol-
sce, pod red. T. Mroczko i M. Ar-
szyńskiego, t. 2, Warszawa, Insty-
tut Sztuki PAN, 1995, il. 479)

był on budynkiem trój skrzydłowym, dwuprzęsłowym z trzema sklepionymi
piwnicami79. Taki trójdzielny układ wnętrz miał w świeckiej architekturze
Śląska długą tradycję. Identycznie do wrocławskiej kurii książąt opolskich
było rozwiązane przyziemie pałacu biskupiego na Ostrowie Tumskim. Miał
on być „dwukondygnacyjny, (...) na prostokątnym trójdzielnym planie i opięty
prostymi skarpami. Dolna kondygnacja (...) mieściła dwie skrajne kwadrato-
we w planie izby z centralnym, granitowym filarem, przedzielone o połowę
węższą sienią i nakryte ceglanym sklepieniem krzyżowym"80. Relikty pałacu
biskupiego we Wrocławiu datuje się na pierwszą połowę XIII w.sl Za „następ-
stwo chronologiczne i przestrzenne" rezydencji biskupiej na Ostrowie Tum-
skim jest uznawany dwór książęcy w Jelczu, którego pozostałości są datowane
na trzecią ćwierć XIII w.82 Małgorzata Chorowska dowodzi, iż obydwie wyżej
wymienione rezydencje stały się wzorem dla rozplanowania wielu czternasto-
wiecznych miejskich siedzib kleru wrocławskiego, przede wszystkim domów
kanoników skupionych wzdłuż ul. Katedralnej na Ostrowie Tumskim oraz
miejskich pałaców opackich. W tym kontekście kuria książąt opolskich jawi

79 J. Harasimowicz, Dawna kuria książąt opolskich, obecnie siedziba Wydziału Farmacji
Akademii Medycznej, pl. Biskupa Nankera 1, w: Atlas architektury Wrocławia, t. 2: Budowle
mieszkalne. Budowle inżynieryjne i przemysłowe. Parki, cmentarze, pomniki, red. J. Harasimo-
wicz, Wrocław 1998, s. 7.

80 M. Chorowska, Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne,
Wrocław 2003, s. 66.

81 Pałac biskupi jest wzmiankowany od r. 1213, tamże, s. 66-67, ryc. 17 A; o pałacu zob.
T. Kozaczewski, Murowany dwór biskupi na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu z pierwszej
połowy XIII w., „Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej" 16, Architektura II, Wrocław
1957, s. 67-68.

82 Chorowska (przyp. 80), s. 67, ryc. 17 B; o dworze zob. C. Lasota, J. Rozpędowski, Wczesno-
gotycki dwór książęcy w Jelczu koło Oławy, „Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury,
Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej" 15, Studia i Materiały nr 8, 1981.
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się jako kolejna wrocławska realizacja tego typu83. Ów charakterystyczny
trójdzielny układ można znaleźć również w Krakowie. Na zbliżonym rzucie
opiera się m.in. kamienica przy Rynku Głównym 17, zwana „Hetmańską",
która jest łączona z fundacyjną działalnością Kazimierza Wielkiego84. Jest ona
dwutraktowym gmachem z szeroką sienią, po której obu stronach znajdują się
prostokątne sale85. Zarówno w przypadku kurii przy ul. Nankera 1 we Wrocła-
wiu, jak i domniemanego pałacu królewskiego przy krakowskim rynku, taki
układ wnętrz powodowany był chęcią zapewnienia dogodnej komunikacji
między ulicą a dziedzińcem bądź zapleczem, z drugiej zaś strony pozwalał
utrzymać prosty i przejrzysty układ wnętrz, doskonale nadający się do celów
reprezentacyjnych. U progu epoki nowożytnej rzut dwóch sal połączonych
wspólną sienią upowszechnił się. Można zatem przyjąć, iż taki klarowny rzut
przyziemia zachodniego skrzydła klasztoru w Beszowej jest efektem tego
właśnie procesu.

W zachodnim skrzydle beszowskiego klasztoru szczególną uwagę zwraca-
ją dobrze zachowane sklepienia gwiaździste sali opackiej i refektarza (il. 5).
Adam Miłobędzki stwierdził, że są one pierwszymi sklepieniami gwiaździ-
stymi typu krzyżackiego w Małopolsce, przypisując Śląskowi rolę pośrednika
w imporcie z północy86. Również Małgorzta Gorzelak sugeruje, iż dekoracyjne
-rozwiązanie sklepień tych sal może wywodzić się z terenów państwa krzy-
żackiego, wskazując na kościoły parafialne w Braniewie (ok. 1442), Orne-
cie (XV w.) czy Barcianach (XV w.)87. Wydaje się jednak, że monografistka
beszowskiego zespołu zasugerowała się jedynie rysunkami sklepień, co jest
błędem metodologicznym. W rzeczywistości stanowią one dekorację naw
głównych kościołów, w których kwadratowych przęsłach są rozmieszczone
po cztery gwiazdy. Nie opierają się one na jednym, centralnym słupie, lecz są
„naklejone" na sklepienie i w znacznej części pozbawione wartości konstruk-
cyjnych. Pierwszym bodaj kościołem na ziemiach niemieckich, w którym na
sklepieniu nawy głównej nałożono żebra o rysunku poczwórnej gwiazdy, jest

83 Chorowska (przyp. 80), s. 68.
84 Zob. M. Walczak, Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkie-

go, Kraków 2006, s. 237-287.
85 O pałacu zob. W. Komorowski, Kamienica Hetmańska, w: Encyklopedia Krakowa, Kra-

ków 2000, s. 362; tegoż, Kamienice i pałace rynku krakowskiego w średniowieczu, w: Wra-
tislavia Antiąua. Studia z dziejów Wrocławia, t. 2: Średniowieczny Śląsk i Czechy. Centrum
średniowiecznego miasta. Wrocław a Europa Środkowa, red. J. Piekalski, K. Wachowski, Wro-
cław 2000, s. 311-329; A. Fischinger, Początki nowożytnych pałaców miejskich w Krakowie,
w: Pałace miejskie Krakowa. Materiały sesji naukowej odbytej 18 maja 2002 r., Kraków 2003,
s. 24-25.

86 Miłobędzki 1988 (przyp. 6), s. 108; tenże 1965 (przyp. 6), s. 93.
87 Gorzelak (przyp. 3), s. 477.
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fara w Braunsbergu, której budowę rozpoczęto w 1343 r. Taki rodzaj sklepień
występuje tam nie tylko w nawie głównej, ale również w nawach bocznych88.
Problem genezy beszowskich sklepień należy tymczasem rozpatrzyć w szer-
szym kontekście dyskusji prowadzonej nad architektonicznymi relacjami
pomiędzy architekturą Niżu Polskiego oraz Śląska, Czech i Małopolski.

W starszej literaturze niemieckojęzycznej dotyczącej sklepień późnogo-
tyckich można się spotkać z przekonaniem, iż m.in. sklepienia gwiaździste
na Śląsku są importem z terenów północnych89. Dopiero Danuta Hanulan-
ka zwróciła uwagę na zasadnicze różnice w konstrukcji sklepień śląskich
i północnych, które wykluczają możliwość tak prostej zależności stylowej
pomiędzy tymi dwoma środowiskami90. Tereny północne rozwijały przede
wszystkim, uznawaną za angielską, tradycję umieszczania rysunku gwiaździ-
stego na sklepieniach, gdzie lunety stykają się ze sobą, a zatem na sklepieniach
krzyżowo-żebrowych, co oznacza, że gwiaździste układy wzbogacają jedynie
dekoracyjny układ żeber, nie mając głębszego uzasadnienia konstrukcyjnego
(il. 9)91. Pomimo iż nowsze badania podają w wątpliwość prostą zależność
sklepień gwiaździstych na terenach Prus od sklepień angielskich, przyznając
tym pierwszym większą samodzielność w rozwoju bądź zupełnie wykluczając
„impuls angielski"92, to jednak wszyscy uczeni są zgodni, iż genezy wyrafi-

88 K.H. Clasen, Deutsche Gewólbe der Spdtgotik, Berlin 1961, s. 36-37.
89 Tamże, s. 63; zob. także recenzję tej książki: H. Tintelnot. Die mittelalterliche Baukunst

Schlesiens, Kitzingen 1951, s. 180.
90 D. Hanulanka, Sklepieniapóźnogotyckie na Śląsku, Wrocław 1971.
91 Tamże, s. 67-70; o angielskiej proweniencji sklepień Pomorza pisał m.in. J.T Frazik,

Sklepienia gotyckie w Prusach, na Pomorzu Gdańskim i w Ziemi Chełmińskiej, „Kwartalnik
Urbanistyki i Architektury. Teoria i Historia" 30, 1985. s. 5-6, który stwierdził, iż na terenach
północnych „przyjęto doniosłe w skutkach rozwiązanie angielskie (...) zamiast «nakładania»
trójpromieni na żebra grzbietowe (...) wypełniano oddzielnymi trójpromieniami każdą z wy-
sklepek rozpinając odrębne trójpromienie po obu stronach żebra przewodniego. Od tego czasu
tworzono rozmaite żebra gwiaździste na kanwie sklepień krzyżowych"; zob. również recenzję
książki Clasena: N. Pevsner, Karl Heinz Clasen, Deutsche Gewólbe der Spdtgotik, Berlin,
Henschel-Verlag, 1958, Pp. 190, „The Art Bulletm" 41, 1959, s. 333-336 oraz N. Nussbaum.
S. Lepsky, Das gotische Gewólbe. Eine Geschichte seiner Form und Konstruktion, Miinchen-
Berlm 1999, s. 218-220.

92 Ostatnio problem sklepień gwiaździstych na terenach Niżu Bałtyckiego poruszył Ch. Herr-
mann, Mittealterliche Architektur im Preussland. Untersuchungen zur Frage der Kunstland-
schaft und -Geographie, Petersberg 2007, s. 161-164; odniósł się on krytycznie do koncepcji
S. Becker-Houslow zawartej w pracy doktorskiej pt. Der Beitrag Englands zur Entstehung
und Entwicklung figurierter Gewólbe im Deutschordenstaat Preussen. Eine Hinterfragung
etablierter Thesen zur Herkunft von Stern- und Schirmgewólben in der Backsteinarchitektur im
14. Jahrhundert, Schwerin 1998 (zob. także: tejże, Malbork Chapter House and Grand Mas-
ters "Remter" versus the "Briefkapelle" at St. Marys in Liibeck: dependent or independent
solutions?, „Biuletyn Historii Sztuki" 60, 1998, nr 3-4, s. 381-398). Autorka twierdzi, iż skle-
pienia gwiaździste popularne na terenach państwa zakonnego rozwijały się w dużej autonomii
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V. Modele przestrzenne sklepień gwiaździstych na terenie Niżu Polskiego:
\. Grylino, woj. szczecińskie, kościół parafialny — model  sklepienia krzyżowo-żebrowego.
2. Frombork, Katedra, prezbiterium — model sklepienia krzyżowo-żebrowego. 3. Warszawa,
Katedra, prezbiterium — model sklepienia żaglastego.

9. Modele przestrzenne sklepień gwiaździstych opartych na sklepieniu krzyżowo-żebrowym
z terenów Niżu Polskiego (wg D. Hanulanka, Sklepieniapóźnogotyckie na Śląsku, Wrocław,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971, rys. V)

nowanych rysunków żeber, popularnych w państwie krzyżackim od pierwszej
ćwierci XIV w., trzeba szukać w zwykłym żebrowaniu przekątnym {diagonal
ribs) lub krzyżowo-żebrowym {cross ribs)93. Tymczasem, jeżeli przyjrzeć się
profilom beszowskich sklepień, można stwierdzić, że mamy tu do czynienia
w ogóle z raczej obcą Pomorzu Wschodniemu i terenom północnym formą
sklepienia, gdzie gwiazda utworzona z żeber jest nałożona na sklepienie kopu-
laste z lunetami, tym samym niewymagające żeber przekątniowych (il. 3, 10)94.

w stosunku do innych obszarów, ale pierwotny „impuls" zawdzięczają wzorom angielskim
(Lincoln). Za pierwsze miejsce, w którym pojawiło się owo sklepienie, uznaje chór kościoła
św. Jakuba w Toruniu. Herrmann, wskazując na farę staromiejską pw. św. Jana w Toruniu,
której prezbiterium z identycznym sklepieniem datuje na rok 1305, zaprzecza tej tezie. Jest
on zdania, że pierwsze sklepienie gwiaździste na tych terenach pojawiło się najpóźniej w tym
roku. Przyznanie pierwszeństwa sklepieniu w prezbiterium kościoła św. Jana wyklucza teorię
o impulsie angielskim. Nie zmienia to jednak faktu, że pod względem konstrukcyjnym sklepie-
nia te są zbliżone do angielskich, gdyż bazują na strukturze sklepienia krzyżowo-żebrowego.
O kościele św. Jana w Toruniu zob. T. Mroczko, Architektura gotycka na Ziemi Chełmińskiej,
Warszawa 1980, s. 82.

93 Becker-Houslow, Malbork Chapter House... (przyp. 92), s. 393.
94 Zob. przekrój sporządzony przez A. Szyszko-Bohusza, zob. Szyszko-Bohusz (przyp. 2),

s. 53-54.
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VI. Modele przestrzenne sklepień gwiaździstych na Śląsku:
l. Wrocław, kościół Sw. Krzyża — model sklepienia żaglastego z lunetami. 2. Wrocław,
kościół NMP na Piasku — model sklepienia żaglastego z lunetami. 3. Gliwice, kościół
Wszystkich Świętych, nawa środkowa — model kolebki ostrolucznej ciągłej z lunetami
wkrojonymi w klucz.   4. Legnica,  kościół Św.  Piotra  i Pawła, kaplica  Heydów — model
sklepienia angielskiego na łuku Tudorów, z wiszącym zwornikiem.

10. Modele przestrzenne sklepień gwiaździstych opartych na sklepieniu żaglastym z lune-
tami (wg D. Hanulanka, Sklepieniapóźnogotyckie na Śląsku, Wrocław, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 1971 rys. VI)

Lunety w beszowskim klasztorze występują, podobnie jak na terenach Śląska,
poza obrysem czterowierzchołkowych gwiazd95. Może zatem gwiaździste
sklepienia w klasztorze nie tylko nie mają nic wspólnego z terenami państwa
krzyżackiego, jak tego chciał Miłobędzki, ale są proweniencji śląskiej. Jeżeli
tak, to reprezentują one starszy typ sklepień gwiaździstych z żebrami diago-
nalnymi. Takie rozwiązania sklepień na Śląsku pojawiają się po raz pierwszy
w kościele NMPanny na Piasku we Wrocławiu (1375—1390)96 i pomimo że
ich forma jest bardziej archaiczna, wynikająca ze stosowania niekoniecznych
z punktu widzenia konstrukcyjnego żeber diagonalnych, to były one popu-
larne do końca średniowiecza97. W odniesieniu do XV w. ma to szczególne
znaczenie, gdy mowa o Śląsku, gdyż sklepienia gwiaździste zawierające się
w zamkniętych, addytywnych przęsłach są zaliczane do rozpoznawczych ele-
mentów zachowawczego nurtu śląskiej architektury XV w., stojącego w opo-
zycji do kierunku postępowego, kojarzonego z ruchami proto-reformacyjny-
mi98. Za reprezentatywne przykłady owego trądycjonalistycznego kierunku są
uznawane m.in. wrocławskie kościoły bazylikowe Bożego Ciała (druga ćwierć

95 Hanulanka (przyp. 90), s. 69.
96 O kościele zob. B. Czechowicz, Dawny kościół klasztorny Kanoników Regularnych pw.

Najświętszej Panny Marii, obecnie parafialny, ul. Najświętszej Panny Marii, w: Atlas architek-
tury Wrocławia, t. 2 (przyp. 79), s. 13.

97 Hanulanka (przyp. 90), s. 71.
98 Tamże, s. 25.
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XV w.) czy bernardynów (1453-1502)". W obu tych świątyniach występują
sklepienia gwiaździste z żebrami przekątniowymi.

O śląskiej lub małopolskiej proweniencji sklepień w Beszowej może
świadczyć też profil żeber (il. 5), który bliższy jest formom żeber z terenów
południowych niż północnych. Pomimo iż analiza beszowskich sklepień ze
względu na obecny stan zachowania jest znacznie utrudniona (całe sklepienia
są pokryte grubą warstwą pobiały), to jednak można rozpoznać ich profil jako
kształt podwójnej wklęski. Ów „sposób dwuwklęskowego profilowania bez
faz, który z bloku kamienia wyłania kształt tępego grotu" jest charakterystycz-
ny dla późnego gotyku, okresu ostatniej ćwierci XV i początku XVI w.100 Wy-
krój taki (choć z fazami) pojawia się między innymi w prezbiteriach: kościo-
łów w Łagowie Kieleckim (przed 1470 r.), w Bieczu (lata 1480-1515), a także
katedry w Przemyślu (ok. 1500 r.)101. Podobny profil mają również żebra
sklepienne w Starej Synagodze na Kazimierzu w Krakowie (ok. 1570 r.). Są
one jednak znacznie młodsze od wyżej przytoczonych przykładów i należy je
traktować raczej jako szesnastowieczną, gotycką archaizację102. A zatem forma
żeber i wyprowadzanie ich ze stosunkowo niewielkiej wysokości, a także fakt
dużego obniżenia pułapu sklepień, pozwalają je datować na ostatnią ćwierć
XV w.103 Znajduje to uzasadnienie w historii klasztoru, który uzyskał dostęp
do majątków mu zapisanych dopiero w 1478 r.104 Oznacza to, że pomimo spro-
wadzenia paulinów do Beszowej w 1421 r. i prawdopodobnego wzniesienia
budynków tymczasowych lub zaadaptowania pierwotnego kościoła na kapitu-
larz, i stworzenia zeń południowego skrzydła klasztoru, konwentu przez wiele
lat nie było stać na poważniejsze prace budowlane i kamieniarskie.

99 M. Kutzner, Problem tradycjonalizmu w śląskiej architekturze XV i początku XVI wieku,
w: Późny gotyk... (przyp. 6), s. 228. O osłabieniu rozwoju sztuki na Śląsku w latach ok. 1430-
1480 oraz tradycjonalizmie zob. także: M. Zlat, Śląsk. Okres 1350-1550 roku, w: Architektura
gotycka w Polsce, t. 2 (przyp. 7), s. 145-147.

100 Hanulanka (przyp. 90), s. 32.
101 J.T. Frazik, Sklepienia żebrowe w Polsce XV wieku, w: Sztuka i ideologia XV wieku.

Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, 1-4 grudnia
1976 r., red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978. s. 523.

102 Tak późne datowanie pojawia się w: Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto
Kraków, cz. 4: Kazimierz i Stradom, Budowle sakralne, red. I. Rejduch-Samkowa, J. Samek,
Warszawa 1995, s. 1; zob. także T. Mroczko, Stań w bramie świątyni... (Jer. 7, 2). Pewien układ
architektoniczny, j ego źródła i literacka legenda, w: Pogranicza i konteksty literatury polskiego
średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław 1985, s. 261 oraz M. i K. Piechotkowie, Bramy
Nieba. Bożnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 41, którzy
podkreślają, że podczas odbudowy po pożarze w 1557 r. - pomimo zastosowania renesanso-
wych elementów architektonicznych - zdecydowano się przekryć bożnicę tradycyjnymi skle-
pieniami krzyżowo-żebrowymi.

103 Por. Hanulanka (przyp. 90), s. 31-32.
104 Zob. przyp. 16.
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Sklepienia obu sal zachodniego skrzydła beszowskiego klasztoru są opar-
te na przysadzistych, ośmiobocznych filarach (ił. 2). Małgorzata Gorzelak
wywodzi ich formę od kaplic św. Doroty oraz św. Tomasza w klasztorze Au-
gustianów w Krakowie, a także z wielobocznych filarów podtrzymujących
sklepienia kościołów ekspiacyjnych fundacji Kazimierza Wielkiego105. Być
może jednak bliższą analogią do beszowskich wnętrz są dwa jednofilarowe
pomieszczenia wrocławskiego ratusza. Pierwsze z nich to Sala Sądowa (Wój-
tostwo), znajdująca się w przyziemiu budynku o rzucie prostokąta i czteropo-
lowym sklepieniu gwiaździstym wspartym na ośmiobocznym filarze. Drugie
zaś to znajdująca się bezpośrednio nad nią na pierwszym piętrze kaplica. Jest
ona sklepiona krzyżowo-żebrowo i - podobnie jak w przypadku Sali Sądowej
-jej sklepienia są oparte na ośmiobocznym filarze. Sklepienia tych dwóch po-
mieszczeń zostały wykonane w piątym etapie rozbudowy ratusza, tj. w latach
1440-1470106. Zwracają w nich uwagę nie tylko podobne do beszowskiego
rozplanowanie wnętrza i proporcje ośmiobocznych filarów, które podtrzymu-
ją nisko zawieszone sklepienia, ale także zbliżona do zachodniego skrzydła
klasztoru w Beszowej data powstania. O nieprzypadkowym podobieństwie
wnętrz zachodniego skrzydła paulińskiego klasztoru do pomieszczeń wro-
cławskiego ratusza może także świadczyć podkreślany przez Mieczysława
Zlata związek formalny pomiędzy Salą Sądową i przede wszystkim kaplicą
ratuszową a dworem książąt opolskich przy ul. Nankera l107.

Osobną kwestię stanowi forma osadzenia żeber sklepiennych w ścianach
zachodniego skrzydła klasztoru w Beszowej. Małgorzata Gorzelak pominęła
ten istotny szczegół, analizując jedynie sposób osadzenia żeber na wielobocz-
nym filarze, który - jak pisze - tworzy „za pomocą kamiennej opaski (dawny
refektarz) lub krzyżujących się żeber (bliźniacza do niego sala) rodzaj kapite-
la"108. Trudno znaleźć analogię dla dekoracyjnego, ale i osobliwego sposobu
osadzenia żeber na kapitelu sali opackiej (obecnie niemal w całości wtopiony
we wtórnie wymurowaną ścianę) rozwidlających się i przecinających nawza-
jem, przez co sprawiających wrażenie plecionki. Z tym większą uwagą należy
przyjrzeć się konsolom podtrzymującym żebra sklepienne tego pomieszczenia
(il. 6). Żebra są tu oparte na masywnych, kubicznych wspornikach o kształcie

105 Gorzelak (przyp. 3), s. 477.
106 S. Skibiński, Wrocław. Ratusz, w: Architektura gotycka w Polsce, t. 2 (przyp. 7), s. 261 —

262 (tam także przedstawiono dotychczasowy stan badań) oraz J. Harasimowicz. Ratusz, obec-
nie Muzeum Historyczne Miasta Wrocławia, Rynek Ratusz 1, w: Atlas Architektury' Wrocławia,
t. 1: Budowle sakralne. Świeckie budowle publiczne, red. J. Harasimowicz. Wrocław 1997,
s. 113-115.

107 M. Zlat, Ratusz Wrocławski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979. s. 72. Zob.
także: M. Bukowski, M. Zlat, Ratusz Wrocławski, Wrocław 1958, s. 120-121.

108 Gorzelak (przyp. 3), s. 477.
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odwróconego ostrosłupa o profilowanych bokach. Taka ozdobna forma konso-
li wywodzi się z repertuaru form gotyku parlerowskiego. Podobne wsporniki
podtrzymują sklepienia zakrystii przy katedrze św. Wita w Pradze, rozpoczętej
przez Macieja z Arrasu i ukończonej w 1362 r. przez Piotra Parlera109. Ten typ
konsol stał się bardzo popularny w drugiej połowie XIV w. i szybko rozprze-
strzenił się również na terenach Śląska. W większości wrocławskich czterna-
stowiecznych bazylik wsporniki takie stanowią tło dla bogatych programów
rzeźbiarskich110. Przykryte dekoracją roślinną można je znaleźć w korpusie
kolegiaty św. Krzyża (lata 1370-T385)111, w nawach kościoła NMPanny na
Piasku (lata ok. 1350-1360)112, w którym pokrewne formy przyjęły także
konsole pod figury na filarach w apsydzie prezbiterium113, w zakrystii kościoła
św. Doroty (lata ok. 1355-1365), gdzie stały się tłem dla dekoracji figuralnej114
oraz w nawach i prezbiterium kościoła św. Elżbiety115. Beszowskie konsole
są bardzo podobne do wsporników zachowanych w reprezentacyjnej sali na
I piętrze ratusza w Środzie Śląskiej (po połowie XV w.)116. Oprócz podobień-
stwa typologicznego konsol i ich zbliżonego czasu powstania godny odnoto-
wania też fakt niskiego zawieszenia sklepień w Środzie Śląskiej, co cechuje
również wnętrza klasztoru w Beszowej. Na wspornikach tego typu są także
oparte gwiaździste sklepienia nawy głównej kościoła parafialnego w Lubiniu,
pochodzące z lat ok. 1460-1465117.

W drugiej z sal zachodniego skrzydła klasztoru w Beszowej nie ma wspor-
ników. Żebra sklepienne stapiają się przy ścianach w jedną masę i ostro
wnikają w mur (il. 5). Uwagę zwraca natomiast sposób osadzenia żeber na
ośmiobocznym filarze podtrzymującym sklepienia. Żebra spływają łagodnie
w stronę filara, a następnie gwałtownie się załamują i - tworząc wycinek łuku
- wnikają w jego strukturę (il. 2). Jest to prawdopodobnie zredukowany mo-
tyw „podciętego profilu wklęsłowego"118 znany z architektury czeskiej XIV w.

109 Por. Menel (przyp. 63), s. 98; Ćeske umenigoticke... (przyp. 57), s. 78.
110 Zob. R. Kaczmarek, Rzeźba architektoniczna XIV wieku we Wrocławiu, Wrocław 1999.
111 Tamże, s. 92-94, il. 110-121.
112 Tamże, s. 117, il. 142, 143.
113 Tamże, s. 117, il. 144-149.
114 Tamże, s. 154-155, il. 215-218.
115 Tamże, s. 182-184, il. 267-288; zob. także: tenże, Gotycka rzeźba architektoniczna pre-

zbiterium kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, w: Z dziejów wielkomiejskiej fary. Wrocławski
kościół św. Elżbiety w świetle historii i zabytków sztuki, red. M. Zlat, Wrocław 1996, s. 53-73.

116 Hanulanka (przyp. 90), s. 37; por. H. Golasz, Gotycki Ratusz w Środzie Śląskiej, Wrocław
1971, s. 39.

117 Kutzner (przyp. 99), s. 240; S. Stulin,A. Włodarek, Lubin. Kościół par. p.w. Panny Marii,
w: Architektura gotycka w Polsce, t. 2 (przyp. 7), s. 142; zob. także: B. Czechowicz, Książęcy
mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku Średniowiecza, Warszawa 2005, s. 61-64.

118 M. Kutzner, Śląska szkoła architektoniczna XIV w., w: Z dziejów wielkomiejskiej fary...
(przyp. 115), s. 38.
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Takie wsporniki pojawią się w kaplicy św. Katarzyny na zamku Karlśtejn
(1357 r.)119iw zakrystii kościoła przy klasztorze augustiańskim w Litomyślu,
datowanym na przełom lat 60. i 70. XIV w.120, a także na zamku w Lipnicach
z lat 70.121 Bardzo przestylizowana wersja tego rodzaju spływów żebrowych
znajduje się również w kościele Premonstratensek w Dolnych Kounicach
z trzeciej ćwierci XIV w.122 Ten charakterystyczny dla gotyku redukcyjnego
i bardzo powszechny motyw architektoniczny ma swoją wczesną metrykę
także na Śląsku. W podobny sposób, choć skośnie, a nie na wycinku łuku, są
podcięte krańce żeber sklepień prezbiterium kolegiaty św. Krzyża konsekro-
wanej w 1295 r.123 oraz w prezbiterium i nawie głównej kościoła św. Marii
Magdaleny we Wrocławiu (ok. 1360)124. „Formę podciętych łukiem odcin-
kowym kroksztynów" mają również wsporniki w portalu kapitularza przy
klasztorze Dominikanów w Krakowie, powstałego ok. 1300 r.125

*

Architektura niewielkiego klasztoru w Beszowej jest odzwierciedleniem
nowego myślenia o klasztorze i jego roli w późnośredniowiecznym społe-
czeństwie. Podobnie jak w klasztorach zakonów kanoniczych można tu za-
obserwować odejście od „odwiecznego schematu planistycznego"126. Funkcję
komunikacyjną krużganka przejęło kryte przejście, nadwieszone na piętrze
i łączące oba skrzydła, zaś reprezentacyjną - skrzydło zachodnie, w którego
przyziemiu znalazły się sale mogące służyć nie tylko wewnętrznym potrzebom
konwentu, ale także przyjmowaniu gości. Wskazywałby na to bardzo regu-
larny układ tej części klasztoru, typowy dla architektury świeckiej. Taki rzut
skrzydła zachodniego, jak i rodzaj zastosowanych w nim sklepień, pozwalają

119 Menel (przyp. 63), s. 91, il. 37; por. Umeleckepamatky Cech, t. 2 (przyp. 62), s. 38-42;
Ceske umenigoticke... (przyp. 57), s. 88-89.

120 Menel (przyp. 63), s. 93, il. 42; por. Umelecke pamatky Ćech, t. 2 (przyp. 62), s. 295-296;
Ceske umeni goticke... (przyp. 57), s. 104-105

121 Menel (przyp. 63), s. 99, il. 57; por. Umelecke pamatky Ćech, t. 2 (przyp. 62), s. 263-265.
122 Menel (przyp. 63), s. 151; Umelecke pamatky Moravy a Slezska, t. 1, red. B. Samek,

Praha 1994, s. 391-393.
123 A. Grzybkowski, Architektura polska około 1300 roku, w: Polska około roku 1300, red.

W. Fałkowski, Warszawa 2003, s. 163-165; tenże, Fundacja i funkcja kościoła św. Krzyża we
Wrocławiu, w: tegoż, Między formą a znaczeniem. Studia z ikonografii architektury i rzeźby
gotyckiej, Warszawa 1997, s. 39-70.

124 Zob. J. Harasimowicz, Dawny miejski kościół parafialny Sw. Marii Magdaleny, obecnie
katedra Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego, między ul. Sw. Marii Magdaleny/
Łaciarską/Szewską, w: Atlas architektury Wrocławia, t. 2 (przyp. 79), s. 31.

125 Zob. Walczak (przyp. 84), s. 22-23, il. 1-8.
126 Grzybkowski (przyp. 9), s. 103-104.
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upatrywać pewnych podobieństw z gotycką architekturą Śląska. Na śląską
proweniencję zachodniego skrzydła wskazuje też forma detali zachowanych
w jego wnętrzu (konsole i spływy żeber), które wydają się bliższe Śląskowi niż
sugerowanym do tej pory terenom państwa krzyżackiego. Z kolei forma profi-
lów żeber sklepiennych oraz fakty z historii beszowskiego klasztoru pozwalają
przesunąć datowanie jego zachodniego skrzydła na czwartą ćwierć XV w. Po-
twierdza to również obecność krytego przejścia na wysokości pierwszego
piętra, które jako motyw zaczerpnięty z zespołu przy kościele Bożego Ciała
na Kazimierzu w Krakowie, nie mogło powstać przed połową XV w. Mimo
iż klasztor w Beszowej, znajdujący się w cieniu wielkiej tamtejszej bazyliki,
wydaje się zespołem niepozornym, w rzeczywistości ogniskuje w sobie szereg
kluczowych problemów dla polskiej architektury XV w. Z tego też powodu
zasługuje, wraz z bazyliką na kompleksowe badania architektoniczne i nowe
monograficzne opracowanie.

The Architecture of the Pauline Monastery at Beszowa

The Pauline monastery at Beszowa (a village located 60 km west from Sandomierz) was
founded by Wojciech Jastrzębiec, bishop of Cracow and Chancellor of the Kmgdom of Poland,
at the parish church of Sts Peter and Paul, on 6* February 1421. It was the fifth house of the
order in Poland and the first which was obliged to maintain a parish.

The Pauline order comes from Hungary, and its origins are closely related to the hermitic
traditions, cultivated despite the changes that occurred in European spirituality in the thirteenth
and fourteenth centuries. The traditionalism of the order, which consisted in asceticism, daily
work and prayer, was close to the rules of the Benedictines and Cistercians. The imposition by
Wojciech Jastrzębiec of the new pastorał and educational duties on the Paulines of Beszowa
marked a turning point which brought the Pauline monks closer to mendicant orders, and even
more so, to the communities of canons.

The architecture of Pauline monasteries in Hungary (e.g. the houses at Dedes, Szentpal and
Talod), as well as in Croatia (Lepoglava, Kamensko) reflected the traditional character of the
order which for the architecture of its monasteries had adopted a model close to those of the
communities observing the rule of St Benedict. Hence, they formed complexes grouped around
the traditional claustrum, that is, a rectangular cloister surrounded with other spaces, like the
chapter house, refectory and some auxiliary rooms.

In Poland, this "Benedictme" scheme was applied only in the monastery at Jasna Góra dur-
ing its extension in the fifteenth century, whereas the monastery at Beszowa is an example of
a reduced plan, without cloister, with only two wings arranged at a right angle to each other,
joined by a raised covered walkway, supported on an arcade. Although in Cistercian (Sulejów,
Wąchock) and mendicant (Dominicans in Sieradz) architecture there exist a few examples an-
ticipating the two-wing model, it seems that throughout the whole Middle Ages such solutions
were based on the traditional claustrum scheme, and this basie plan was reduced or modified
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dependmg on the local circumstances and means of a given community. The case of Beszowa is
different: here there was no need to adapt new buildings to already extant ones, as it often hap-
pened with structures of the mendicants; nor any attempts were made here to raise even a single
wing of a cloister - as Cistercians who, like Paulines, struggled with fmancial shortages, would
have done. At Beszowa one can observe a thoroughly new way of thinking, wherein the cloister
is no longer understood as the architectural centrę of a medieval monastery. Because of the new
function the Beszowa house was to serve - that of a parish - and the resulting pastorał duties,
the cloister was deemed redundant and must have been rejected still at the planning stage.

The function of the cloister as a circulation path at Beszowa was in some measure taken
over by the raised covered walk connecting the two wings of the monastery at the height of the
first storey. This architectural feature appears in many Pauline monasteries in Poland, and in
all probability it was borrowed from the complex of the Canons Regular of the Lateran of the
Cracow Congregation at their church of Corpus Christi at Kazimierz in Cracow, where such
a walk was built in the second half of the fifteenth century. The complex at Beszowa is the first
instance of a Pauline monastery in which this feature was employed.

The most puzzling part of the Beszowa monastery is its older, north wing, adjacent to the
church of Sts Peter and Paul. In the now ruined wing were located the old chapter house and
library. The chapter house had the form of a two-aisled hall with vaulting supported on two pil-
lars. Małgorzata Gorzelak, the monographer of the complex, associated this space with a group
of hall churches in Bohemia dating from the last ąuarter of the fourteenth century. Of interest
here is the presence of the characteristic Parler-type vaulting shafts which were first used in the
Old Town Bridge Tower in Prague and which can also be seen in the southern part of the nave
of St Catherine's church in Cracow. It cannot be excluded that the north wing of the monastery
at Beszowa for a long time had been the only masonry building in the complex.

The west wing of the monastery has a regular, symmetrical plan, and consists of two identi-
cal spaces (the abbot's hall and refectory), each with a stellar vaulting supported by a single
pier. Between the rooms are located a porch and a staircase leading to the basement. The type
of a single-pier hall is a solution traditionally employed in monastic architecture in refectories,
chapter houses and chapels. This motif was particularly popular with Austin Friars and mendicants.
At the same time, it became a feature widespread in secular architecture which in the fifteenth
century was in the process of rapid development in Lesser Poland and Silesia. By appropriating
the accomplishments of Gothic court style, the secular architecture of this period, in terms of
innovativeness of solutions, outdid the sacred one. Therefore, it cannot be ruled out that possible
models for the west wing of the monastery at Beszowa came precisely from secular buildings,
such as the palące of the Princes of Opole in 1, Nankera Street in Wrocław, built probably in the
first half of the fifteenth century, sińce its plan seems to anticipate the layout of the west wing
of the monastery at Beszowa. What is more, one of the extant halls of the palące in Wrocław is
of the single-pillar type.

Particularly striking in the west wing of the Beszowa monastery are the stellar vaults covering
the abbot's hall and refectory. So far it has been suggested (by A. Miłobędzki and M. Gorzelak)
that such a decorative solution derives from the lands of the Teutonic Order. The forms of the
vaultings at Beszowa, however, are alien to that area. A star formed by ribs is supenmposed over
domical vault with lunettes, which conseąuently does not reąuire transverse ribs. The lunettes in
Beszowa appear, just like those in Silesia, outside the outline of the four-peak stars, whereas in
the north prevailed the allegedly English tradition of applying star-shaped outline to the vaults,
but with lunettes adjacent to one another, meaning that they were placed on cross-ribbed vaults.
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If we assume that the vaults at Beszowa derive from Silesian solutions, they represent an older
type of stellar vaults with diagonal ribs. In Silesia they occur for the first time in the church of St
Mary on Piasek in Wrocław (1375-1390), and although more archaic in form, they were popular
till the end of the Middle Ages. Stellar vaults contained in closed additive bays are considered to
be conservative features of Silesian fifteenth-century architecture, as opposed to the progressive
current associated with the proto-Reformative tendencies. Among the representative examples
of the traditionalist current are e.g. two basilican churches in Wrocław: Corpus Christi church
(second half of the fifteenth century) and the church of the reformed Franciscans (in Poland
known as Bernardines; 1453-1502).

Also some lesser architectural details testify to the provenance of the forms of the west wing
of the Beszowa monastery from Silesia or Lesser Poland. Vault ribs, massive octagonal pillars
and polygonal corbels, as well as the proportions of both halls with Iow set vaults recall such
spaces as the Court Room and chapel in Wrocław town hall (1440-1470) or the hall on the first
storey in the town hall of Środa Śląska (after mid-fifteenth century).

The comparative analysis and some facts from the history of the Pauline monastery in Beszowa
(which, although founded in 1421, did not get access to the estates it was endowed with till 1478)
indicate that the west wing was built in all probability in the last ąuarter of the fifteenth century,
and not in the period immediately close to the foundation, as it has been hitherto assumed.
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