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RECENZJA

TOMASZ WĘCŁAWOWICZ, „COCTO LATERE
NOBILITAVIT. O CEGLANYCH MURACH

KOŚCIOŁÓW ŚREDNIOWIECZNEGO KRAKOWA”,
KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE, KRAKÓW 2013,

290 S„ ILUSTR. CZARNO'BIALE

Opublikowana w roku 2013 naktadem Krakowskiego Towa-
rzystwa Edukacyjnego książka Tomasza Węcławowicza
poświęcona jest sakralnej architekturze gotyckiej Krakowa -
zagadnieniu kluczowemu dla badań nad polskim średniowie-
czem, jednak na szerszą skalę podejmowanemu zadziwiająco
rzadko. Dość powiedzieć, że jeśli nie liczyć niewielkiej
i poświęconej prawie wyłącznie budowlom niezachowanym
książki Magdaleny Goras z roku 2003, poprzednie przekro-
jowe opracowanie na ten temat stanowi opublikowana 20 lat
temu książka Tomasza Węcławowicza pod tytułem Gotyckie
bazyliki Krakowa', co zresztą dobitnie pokazuje jego wielkie
zasługi w dziedzinie badań nad późnośredniowieczną archi-
tekturą sakralną w Krakowie.

Omawiana publikacja składa się z dwóch części zawie-
rających w sumie siedem rozdziałów. Na pierwszą część
składają się dwa rozdziały monograficzne poświęcone
trzynastowiecznym założeniom klasztornym - cystersów
w Mogile oraz franciszkanów, a także krótki rozdział pod-
noszący kwestie ich ikonografii (w rozumieniu Richarda
Krautheimera 1 2). Część drugą, zatytułowaną Architektura

 1 M. Goras, Zaginione gotyckie kościoły Krakowa, Kraków 2003;
T. Węcławowicz, Gotyckie bazyliki Krakowa, Kraków 1993; temat
podejmowali też w różnym zakresie A. Grzybkowski, Architek-
turapolska około 1400 roku, [w:] Połska około roku 1400. Państwo,
społeczeństwo, kultura, red. W. Fałkowski, Warszawa 2001, s. 83-85;

idem, Architektura polska około roku 1300, [w:] Polska około 1300
roku, red. W. Fałkowski, Warszawa 2003, s. 155-198; P. Crossley,
Gothic Architecture in the Reign of Kazimier the Great. Church
Architecture in Lesser Poland 1320-1380, Kraków 1985, s. 96-156.

 2 R. Krautheimer, Introduction to an „Iconography of Medieval
Architecture”, [w:] idem, Studies in Early Christian, Medieval and
Renaissance Art, London-New York 1969, s. 115-150.

kazimierzowska, otwiera krótkie omówienie międzyna-
rodowego kontekstu krakowskiej architektury xiv wieku;
po którym następują dwa teksty o charakterze monografii,
poświęcone wielkim bazylikom - Mariackiej i Bożego Ciała,
ponownie uzupełnione rozdziałem dotyczącym ikonografii
architektury. W rozdziałach tej części omówione zostały nie
tylko wielkie bazyliki, ale też liczne niegdyś w Krakowie
kościoły dwunawowe. Całości dopełniają Wprowadzenie,
Zakończenie, a także streszczenie i nota o Autorze w języku
angielskim. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo obszerny
materiał ilustracyjny obejmujący liczne fotografie detali
architektonicznych, przekroje poprzeczne i wzdłużne,
a także rzuty budowli, z czego wiele na wkładkach więk-
szego formatu.

Rozdziały mają nierówną długość. Najdłuższy, doty-
czący kościoła cysterskiego, liczy 22 strony tekstu, a wraz
z ilustracjami zajmuje prawie V3 zasadniczej części książki
(nie licząc bibliografii, indeksu i partii anglojęzycznych).
Z kolei najkrótszy z rozdziałów monograficznych, poświę-
cony kościołowi Mariackiemu, liczy tylko 5 stron tekstu.
Zaledwie dwie strony poświęcono na rozdział o ikonografii
kościołów trzynastowiecznych.

Omawianą pozycję wolno chyba uważać za podsumo-
wanie i zwieńczenie wielu wątków podejmowanych przez
Autora w ciągu minionego trzydziestolecia - znaczna część
pracy stanowi bowiem twórcze rozwinięcie jego licznych,
wcześniejszych publikacji, począwszy od artykułu poświę-
conego kościołowi Bożego Ciała, opublikowanego jeszcze
w roku 1986 3, a skończywszy na niedawnych opracowaniach

 3 T. Węcławowicz, Fazy budowy kościoła Bożego Ciała na Kazi-
mierzu (wieki xiv i xv), „Rocznik Krakowski”, 52,1986, s. 19-29.
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dotyczących kościoła cysterskiego 4. W gruncie rzeczy nie-
łatwo jednak zdefiniować, co jest zasadniczym tematem
książki. Tytuł sugeruje, że przedmiotem rozważań będzie
materialna substancja krakowskich kościołów, a przede
wszystkim ceglane wątki ich murów. Jednakże tylko w pew-
nym stopniu jest to prawdą - Autor publikuje wprawdzie
wyniki pomiarów cegieł i analizy wątków oraz struktury
murów, a także - głównie w dwóch pierwszych rozdziałach -
analizy wyników szerzej zakrojonych badań architektonicz-
nych. Z drugiej strony, rozdział o kościele Mariackim jest
takiej analizy właściwie zupełnie pozbawiony.

We Wstępie mocno podkreślone zostało znaczenie badań
nad treściami ideowymi architektury, gdyż to właśnie one

„były najważniejszą przyczyną sprawczą każdej fundacji
sakralnej i moderowały recepcję form architektonicznych,
tendencji stylowych, wreszcie skutkowały sprowadzeniem
muratorskich warsztatów z pobliskich bądź z odległych
regionów artystycznych” (s. 12). Twierdzenie to nie zna-
lazło jednak konsekwentnego rozwinięcia w całej książce.
Przykładem może być analiza kościoła Cystersów w Mogiłe,
w której Autor nie podjął próby ustalenia ideowych pobudek,
które mogły kierować fundatorami przy wyborze warsztatu
czy formy budowli. Chodzi tu zwłaszcza o tezę o wznie-
sieniu starszej części kościoła klasztornego przez warsztat
sprowadzony z Lombardii, najpewniej z budowy opactw
Chiaravalle Milanese i Viboldone (s. 27). Bardzo podobne
motywy dekoracyjne, zwłaszcza charakterystyczny fryz
z nakładających się szerokich arkadek, w efekcie tworzących
ciąg wąskich arkadek ostrołukowych zastosowano także
wkrakowskich kościołach Franciszkanów (s. 100-101) i Nor-
bertanek (s. 106-107). Autor tłumaczy fakt występowania
zbliżonych motywów w dekoracji kościołów różnych zgro-
madzeń po prostu „działalnością warsztatu lombardzkiego
w Krakowie” (s. 101), nie precyzując, czy recepcja owych
motywów dokonywać się miała na drodze komunikacji mię-
dzy trzema warsztatami (inne motywy świątyń Franciszka-
nów i Norbertanek wywiedzione zostały z Pragi, s. 106-107)
czy też raczej działalności jednego warsztatu na wszystkich
trzech budowach. Autor nie podejmuje więc próby zasto-
sowania w analizie wymienionych budowłi zawartego we
Wstępie postulatu poszukiwania przyczyny domniemanych
związków warsztatowych przez ustalenie ideowych pobu-
dek, które skłoniły fundatorów do zatrudnienia konkretnych
warsztatów i nadania nowym budowlom akurat takiej formy.

Atrybucja warsztatowa tyłko na podstawie wspomnia-
nego fryzu wydaje się zresztą wątpliwa ze względu na jego
obiegowy charakter. W samej północnej Italii motyw ten

 4 Idem, Rezultaty prac konserwatorskich prowadzonych w krużgan-
kach klasztoru mogilskiego w latach 2006-2007, cz. 1, „Cistercium
Mater Nostra” 1, 2007, s. 113-117; idem, Rezultatyprac konserwator-
skich prowadzonych w krużgankach klasztoru mogilskiego w latach
2006-2008, cz. 2, „Cistercium Mater Nostra”, 3, 2009, s. 51-62; idem,
Architektoniczny palimpsest klasztornego zespołu w Mogile, cz. 1-2,
[w:] m Forum Architecturae Poloniae Medievalis, red. K. Stala, 1.1-2,
Kraków 2013, s. 319-330.

pojawia się także np. w kościele Franciszkanów w Pawii,
z którego zresztą wywodzono również układ przestrzenny
krakowskiego kościoła minorytów 5. Między fryzami ist-
nieje ponadto pewna różnica - w kościołach cysterskich,
zarówno łombardzkich, jak i krakowskim - bezpośrednio
nad fryzem arkadkowym biegnie ząbkowanie utworzone ze
skośnie układanych cegieł; w kościołach franciszkańskich
fryz występuje samodzielnie, jakkolwiek ząbkowanie poja-
wia się w nim w innym miejscu. Tego rodzaju analogii we
wczesnych budowlach ceglanych, zapewne prawie nigdy nie
świadczących o powiązaniach warsztatowych, da się znaleźć
więcej. Na przykład taki sam fryz arkadkowy zastosowano
na ścianach wzdłużnych chóru kościoła Dominikanów
w Sandomierzu (jest to zresztą jedyna wczesna świątynia
tego zakonu, w której fryz pojawia się właśnie w tej redakcji,
zamiast profilowanej z lilijkami u dołu, znanej z kościołów
dominikańskich w Krakowie, Wrocławiu, Sieradzu i Pozna-
niu) 6. Charakterystyczne zwieńczenie szczytów transeptu
w kościełe franciszkańskim, mające formę jakby szeregu
uskoków można zauważyć także w kościele Dominikanów
w Sandomierzu. Ponadto w podobnym okresie analogiczne
fryzy arkadkowe stosowano też na Śląsku, np. w kościele św.
Idziego we Wrocławiu czy pewnej liczbie świątyń wiejskich,
np. w Kałkowie, Świętej Katarzynie i Tymowej 7, a także
w kościele szpitalnym w Środzie Śląskiej-Probostwie 8. Fryzy
takie występują także w budowlach powstałych w xm stu-
leciu, ale zupełnie pozbawionych jeszcze cech gotyckich,
jak kościół w Strońsku w ziemi sieradzkiej 9. Dlatego też
szukanie związku warsztatowego między mendykanc-
kimi kościołami w obu małopolskich stolicach, a także

 5 A. Grzybkowski, Centralne gotyckie jednonawowe kościoły krzy-
żowe w Polsce, [w:] idem, Między formą a znaczeniem. Studia z iko-
nografii architektury i rzeźby gotyckiej, Warszawa 1997, s. 23-24
(pierwsze wydanie jako A. Grzybkowski, Centralne gotyckie jedno-
nawowe kościoły krzyżowe w Polsce. Forma a „znaczenie”, „Kwar-
talnik Architektury i Urbanistyki”, 37,1992, z. 2, s. 95-118).

 6 Zob. M. Szyma, Fryzy z motywem lilii w kościołach dominikańskich
w Polsce, „Kronika Miasta Poznania”, 72, 2004, nr 3, s. 95-108;
ponadto chronologia budowy sandomierskiego chóru budzi
duże wątpliwości; większość badaczy z Z. Gołubiewową (Koś-
ciółpodominikańskipw. św. Jakuba w Sandomierzu w xm stuleciu
ijego dekoracja architektoniczna, [w:] Studia nad historią domini-
kanów w Polsce 1222-1972, red. J. Kłoczowskiego, t. 2, Warszawa
t975> s. 45-83) na czele uważa, że to właśnie chór powstał najpierw,
w latach dwudziestych i trzydziestych xm wieku; z kolei Z. Świe-
chowski uznał, że to korpus jest częścią starszą, a chór wzniesiono
już po najeździe tatarskim (Z. Swiechowski, Wczesna architek-
tura ceglana pomiędzy Odrą a Wisłą, [w:] Artifex doctus. Studia
ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin, Kraków 2007, t. 1, s. 249).

 7 Zob. T. Kozaczewski, Wiejskie kościoły parafialne xm wieku na
Śląsku, 1.1-4, Wrocław 1994-1995, passim.

 8 Z. Świechowski, Katalog architektury gotyckiej w Polsce, Warszawa

2009, s. 517-520.
 9 Ibidem, s. 459-462.
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świątyniami cystersów w Mogile i norbertanek w Krako-
wie nie wydaje się celowe. Bardziej prawdopodobne jest
chyba, że wymienione motywy dekoracyjne, w północnej
Italii obiegowe 10, bardzo szybko nabrały takiego charakteru
również na ziemiach polskich i były swobodnie stosowane
przez wiele warsztatów * 11.

Dobór szerzej omówionych budowli w ogóle wydaje się
arbitralny. We Wstępie czytamy, co prawda, że wybrano

„reprezentatywne przykłady” (s. n), ale tezę tę da się obro-
nić tylko częściowo. Kościoły dwunawowe (i - traktowane
jako ich podzbiór - jednohlarowe) zostały przedstawione
jako swego rodzaju drugi względem bazylik biegun krakow-
skiej architektury xiv wieku, ale omówiono je wyłącznie
w rozdziałach dotyczących treści ideowych. Natomiast żadna
z obecnie istniejących budowłi tego rodzaju (szczególnie
bliski pierwotnej formie kościół św. Krzyża, a także mocno
przekształcone, ale w partiach murów magistralnych zacho-
wane świątynie św. Marka i św. Idziego) nie otrzymała mono-
graficznego omówienia substancji materialnej. Zdumiewa
także brak rozdziału poświęconego kościołowi Dominika-
nów, najbardziej monumentalnej ceglanej budowli trzyna-
stowiecznego Krakowa, a przy tym niewątpliwie wybitnej
artystycznie. Przedstawiony argument, że jej analiza nie
jest możliwa, ponieważ w wyniku odbudowy w xix wieku

„detale architektoniczne jej prezbiterium poddano stylizacji,
a monumentalny trójnawowy korpus jest niezbyt wierną
neogotycką repliką” (s. 12, przyp. 21) nie może być uznany
za słuszny. Trzynastowieczne prezbiterium tego kościoła,
mimo późnogotyckiej nadbudowy, zachowało się do pełnej
wysokości murów magistralnych, wliczając w to obiegający
je (pierwotnie pod gzymsem koronującym, obecnie w około

 10 Poza wymienionymi świątyniami bardzo podobne motywy można
odnaleźć też np. w kościołach Franciszkanów w Brescii i Mantui,
kościele św. Germana w Varzi, św. Michała w Cremonie, katedrze
w Lodi; zob. A. M. Romanini, LArchitettura Gotica in Lombardia,
t. 2, Milano 1964, tabl. 28, 40, 56, 59, 66.

 11 Podobnie rzecz ma się ze specyficzną kompozycją okna w zewnętrz-

nej ełewacji północnego transeptu, flankowanego przez dwie niższe
płyciny, których arkady wsparte są na węgarach okna. Autor uważa,
że tradycyjnie motyw ten wywodzi się z Nadrenii (s. 101), jednak
w odniesieniu do katedry krakowskiej S. Skibiński wskazywał na
ich rozpowszechnienie w Anglii, uznając, że charakterystyczne
triady okienne w katedrach w Strasburgu i Krakowie mogą być
niezależnymi przykładami tego samego zjawiska (zob. S. Skibiński,
Polskie katedry gotyckie, Poznań 1996, s. 65-66). Autor przyjmuje
angielską genezę franciszkańskiego okna, nie wyjaśniając jednak,
dlaczego odrzuca wariant nadreński. Warto w tym miejscu zauwa-
żyć, że układ triady okiennej (z przeprutymi wszystkimi oknami)
w którym łuki nakrywające boczne, niższe okna wspierają się na
wspornikach umieszczonych na węgarach środkowego, występuje
ok. poł. xiii w. na wschodniej elewacji chóru kościoła parafialnego
w Sławkowie. W kościele tym skądinąd pojawia się cały szereg
motywów zaczerpniętych z różnych kościołów mendykanckich;
zob. M. Kornecki, Z dziejów sztuki i kultury materialnej, [w:]
Dzieje Sławkowa, red. F. Kiryk, Kraków 2001, s. 571-576.

 2Ź3 wysokości) fryz i znaczną część szczytu wschodniego.
Wewnątrz chóru za pochodzące z fazy wczesnogotyckiej
i tylko nadbudowane w xv wieku uchodzą służki, zacho-
wujące alternację narzuconą przez pierwotne sklepienie
sześciodzielne; w xix wieku jedynie wymieniono ich wspor-
niki 12. Także w obecnych murach korpusu tkwią fragmenty
pierwotnej hali 13; ogółem ilość trzynastowiecznej substancji
murów zachowanej w kościele dominikańskim trzeba więc
ocenić jako znaczną. Moc tego argumentu jest zresztą tym
mniejsza, że jednym z najważniejszych rozdziałów książki
jest ten poświęcony kościołowi Franciszkanów, który rów-
nież spłonął w roku 1850 i w trakcie odbudowy został prze-
kształcony daleko bardziej, niż dominikański chór. Co więcej,
Autor za dziewiętnastowieczne uznaje służki w narożnikach
transeptu (s. 95), traktowane dotąd jako oryginalne. Jeśli
ma rację, to wewnątrz kościoła, poza zakrystią, nie ma
w ogóle żadnego detału z okresu pierwszej fazy jego budovcy
przypadającej na lata około połowy xm wieku. Świątynię
dominikańską należy więc uznać za nieporównywalnie lepiej
zachowaną. Pominięcie kościoła dominikańskiego czyni
panoramę trzynastowiecznej architektury Krakowa niepełną
i nie rekompensuje tego obszerne i nowatorskie omówienie
bazyliki mogilskiej, położonej przecież kiłka kilometrów od
najdałszych przedmieść i jako kościół cysterski nie związanej
bezpośrednio z funkcjonowaniem miasta. Autor wspomina
też o doborze tych budowli, w których przypadku nowe
badania pozwalają zweryfikować dotychczasowy stan wiedzy
(s. 11). W tym kontekście niezrozumiałe jest niewspółmiernie
krótkie w stosunku do znaczenia tego kościoła dla anali-
zowanego tematu, omówienie fary Mariackiej. Autor nie
przedstawia wyników żadnych nowych badań, choć w kon-
tekście problemu tzw. pierwszej hali celowe wydawałoby się
odwołanie do wyników niedawnych ustaleń Janusza Firleta,
Andrzeja Kadłuczki i Zbigniewa Pianowskiego 14. W efekcie
rozdział ów składa się z wybiórczego stanu badań i garści
ogólnikowych, pozbawionych szerszej argumentacji uwag.
Szkoda, że Autor nie zdecydował się napisać także rozdziału
poświęconego kazimierskiemu kościołowi św. Katarzyny,
chociaż dysponował bazą w postaci swojego dawniejszego,
znakomitego artykułu 15, a także nową, niezwykle dokładną
dokumentacją rysunkową, która skądinąd została w książce
zamieszczona, ale jako materiał porównawczy dla kościoła
Bożego Ciała (il. 1v.36-1v.44). Dokumentacji takiej brak
natomiast dla kościołów Mariackiego i Franciszkanów.

 12 M. Szyma, Kościół i klasztor Dominikanów w Krakowie. Architek-

tura zespołu klasztornego do lat 20. xiv wieku, Kraków 2004 (Ars
Vetus et Nova, red. W. Bałus, 1.19), s. 38-45.

 13 Ibidem, s. 47-51.

 14 J. Firlet, A. Kadłuczka, Z. Pianowski, Kościół Mariacki w Kra-
kowie. Problem początku i przekształceń architektonicznych w śre-
dniowieczu (preliminaria badawcze), „Architektura. Czasopismo
Techniczne”, 23, 2011, z. 7-A, s. 332-356.

 15 T. Węcławowicz, Fazy budowy kościoła św. Katarzyny na Kazimie-
rzu, Część 1: prezbiterium, „Rocznik Krakowski”, 54,1988, s. 59-71;
o tym kościele także w: idem, Gotyckie bazyliki, passim.
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Wspomniane już, odgrywające dużą rolę w snutych przez
Autora ogólnych rozważaniach o krakowskiej architektu-
rze sakralnej xiv i xv wieku uwagi o typach przestrzen-
nych także budzą wątpliwości. Szczególnie podniesiona
zostaje rola dwóch typów budowli: trójnawowych bazy-
lik i kościołów dwunawowych. Pada nawet stwierdzenie
0 „sięgającej w głąb wieku xv zdumiewającej konsekwencji
w realizacji jedynie dwu typów kościołów: bazylikowych
1 dwunawowych”, która „dowodzi, że poza oczywistymi
powodami funkcjonalnymi przyczyną wyboru form archi-
tektonicznych były treści niematerialne” (s. 241). Zdanie to
nie jest jednak uzasadnione - poza bazylikami i kościo-
łami dwunawowymi między schyłkiem xiv a schyłkiem xv
wieku w Krakowie powstały co najmniej dwie duże hale
lub zbliżone do hal pseudobazyliki trójnawowe - kościół
Karmelitów na Piasku i kolegiata św. Floriana, taką formę
miał też prawdopodobnie kościół Bernardynów 16. Ponadto
nie wiemy, jak wyglądał cały szereg ważnych budowli
z tego czasu, włiczając w to kościoły św. Jadwigi czy Bene-
dyktynów słowiańskich. Wreszcie, wymieniając kościoły
dwunawowe, autor bez słowa komentarza czy wątpliwości,
zalicza do nich np. wawelską kaplicę św. Marii Egipcjanki
(w przeszłości sformułowano tezę o istnieniu w nawie tego
kościoła centralnego filara, jest to jednak jedynie domysł,
nie potwierdzony żadnymi pozostałościami materialnymi
czy źródłami pisanymi lub ikonograficznymi) 17. Wątpli-
wości co do rekonstrukcji kościoła św. Jakuba jako dwu-
nawowego, zgłaszane niegdyś przez Mariana Wolskiego,
również nie zostały odnotowane 18. W efekcie Autor naj-
pierw wymienia dziewięć kościołów jakoby bezspornie
dwunawowych, z których przynajmniej jeden, to jest św.
Marii Egipcjanki, należy z listy wykreślić, a później wspo-
mina nawet o „owych dziesięciu podobnych dwunawowych
kościołach” (s. 242).

Ponadto wydaje się, że w rozważaniach nad ich specy-
fiką zbyt skąpo został zarysowany kontekst międzynaro-
dowy - wspomniane zostały, jakkolwiek bez szerszego
opisu, dwunawowe kościoły w Austrii i Czechach, a także

„kilka niewielkich jednofilarowych kościółków (...) na
Spiszu” (s. 242); natomiast pominięte zostały dość liczne
w tej krainie kościoły dwufilarowe (Matejovce, Dravce,
Vrbov, Spiśska Bela) i jeden trójfilarowy (Eubica) 19. Nie
zostały też wspomniane dwunawowe kościoły na Śląsku,
w tym zwłaszcza dwufilarowa fara w Ziębicach, skądinąd
bardzo wczesna i pod względem stylowym diametralnie
odmienna od pozostałych przykładów środkowoeuropej-

 16 M. Goras, Zaginione gotyckie kościoły, s. 116-121.
 17 Ibidem, s. 102-106.

 18 M. Wolski, Nieistniejący kościół pod wezwaniem św. Jakuba Star-
szego na Kazimierzu, „Rocznik Krakowski”, 61,1995, s. 15.

 19 J. Żary, Dvojlod’ove kostoly na Spiśi, b.m. 1986, passim; zob. także

poświęcone poszczególnym obiektom hasła w katalogu Gotika.
Dejiny Slovenskeho vytarneho umenia, oprac. D. Buran i in., Bra-
tislava 2003.

skich 20, a także tamtejsze kościoły jednofilarowe, zwłaszcza
św. Idziego, św. św. Piotra i Pawła oraz św. Agnieszki we
Wrocławiu. Należycie nie została wreszcie zaakcentowana
znaczna popularność kościołów dwunawowych i jednofi-
larowych w Małopolsce poza Krakowem. W regionie tym,
spotkać można jednofilarowe świątynie w Kurzelowie,
Chybicach, Skotnikach i Stróżyskach; długiej żywotności
tego typu dowodzi kościół w Łazanach z drugiej połowy
xvi wieku. W innych miastach małopolskich nie brako-
wało także budowli okazalszych, dwu- i trójfilarowych.
Oprócz tzw. kościołów ekspiacyjnych fundacji Kazimierza
Wielkiego trzeba tu wymienić trójfilarową farę w Nowym
Sączu, a także mające po dwie podpory kościoły w Szańcu
i (prawdopodobnie) Pińczowie 21. W ogóle nie podniesiono
kontekstu szerszego, np. podobieństw i różnic względem
francuskich kościołów dominikańskich 22, czy też pojedyn-
czych, specyficznych rozwiązań w rodzaju fary w Schwazu
lub kościoła franciszkanów w Dreźnie 23. Z kolei w wielkim
kościele Dominikanów w Strasburgu dwunawowy korpus
połączono z długim i pojedynczym, środkowoeuropejskim
chórem 24. Podobny układ, jakkolwiek z lełckim zaburzeniem
symetrii - przesunięciem osi chóru nieco ku nawie połu-
dniowej - prezentował też pierwotnie trzynastowieczny koś-
ciół Franciszkanów w Wiedniu 25. Nieco później w Austrii
dwunawowe korpusy z osiowo umieszczonymi podporami
zdarzały się też w świątyniach pełniących inne funkcje, np.
w kościele szpitalnym w Judenburgu 26, ale nie brakowało też
świątyń mendykanckich, np. w Imbach i Enns. Można też
dodać, że przykładów budowli tego rodzaju jest w Europie
Środkowej na tyle dużo, a przy tym pełnią one tak rozma-
ite łunkcje (parafialne, kolegiackie, łdasztorne), że trakto-
wanie ich jako wyjątkowego, wymagającego specjalnego
wyjaśnienia zjawiska być może jest bezzasadne. Wydaje
się, że był to jeden z obiegowych typów przestrzennych,
wariant pośredni, pozwalający na przesklepienie wnętrza
szerszego niż w wypadku budowli jednonawowej, ale nie aż

 20 J. Zieliński, Kościół farny w Ziębicach ijego architektura z xm
wieku, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, 2,1963, s. 5-15.

 21 Por. A. Grzybkowski, Gotycka architektura murowana w Polsce,
Warszawa 2014, s. 179.

 22 Zob. R. A. Sundt, The Jacobin Church ofToulouse and the Origin of
Its Double-Nave Plan, „The Art Bulletin”, 71,1989, nr 2, s. 185-207.

 23 Zob. W. Schenkluhn, Architektur der Bettelorden. Die Baukunst
der Dominikaner und Franziskaner in Europa, Darmstadt 2000,
s. 218-219.

 24 Ch. A. Stanford, Architectural Rivalry as Civic Mirror: The Domi-
nican Church and the Cathedral in Fourteenth-Century Strasbourg,

„Journal of the Society of Architectural Historians”, 64, 2005, nr 2,
s. 186-203.

 25 M. Schwarz, Minoritenkirche »Maria Schnee«, erster Bauzustand;

zweischiffges Langhaus und Langchor, [w:] Gotik, red. 1. Trattner,
Miinchen-London-New York 2000 (Geschichte der bildenden
Kunst in Ósterreich, t. 2), s. 213-214.

 26 G. Brucher, Judenburg (Stmk.), Magdalenenkirche, ehemals Spi-
talkirche, seit 1964 zweite Stadtpfarkirche, [w:] Gotik, s. 267-268.
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tak obszernego jak w budowli trójnawowej, jakkolwiek jego
geneza - jak wykazała Teresa Mroczko bardzo wczesna -
pozostaje wciąż kwestią wymagającą dokładnego wyja-
śnienia 27. Niemniej to, jak w średniowieczu postrzegano
kościelne typy przestrzenne w ogóle pozostaje niejasne 28.
Należy też zwrócić uwagę na kwestię typologiczną związaną
z liczbą podpór; kościoły jednoiilarowe załiczone zostały
przez Autora w poczet dwunawowych. Kłasyłikacja ta
z całą pewnością nie jest błędna, jednakże specyfika roz-
wiązań jednofilarowych jest warta odnotowania - jedyna
podpora znajduje się w nich w środku niemal lub ściśle
kwadratowej nawy, w związku z tym niektórzy badacze,
np. Wolfgang Gótz i Matthias Untermann uznają takie
układy za centralne, nie zaś dwunawowe 29. Jako budowlę
centralną krakowski kościół św. Krzyża opisuje też Ojcumiła
Sieradzka 30. Pewne wątpliwości budzi upatrywanie w tego
typu budowlach konkretnych treści ideowych. Podkreślana
niegdyś sądowa symbolika filarów w dwunawowych kościo-
łach kazimierzowskich została zakwestionowana przez
Marka Walczaka 31. Z kolei interpretacja centralnego filara
jako „w warstwie alegorycznej - Drzewo Krzyża Świętego,
w warstwie moralnej (tropologicznej) jako Drzewo Raj-
skie i wreszcie w warstwie anagogicznej - jako Drzewo
rosnące pośrodku Niebiańskiej Jerozolimy” (s. 242), była co
prawda sygnalizowana także przez innych badaczy, jednak
z całą pewnością wymaga uważnej weryfikacji, jako że jest
całkowicie pozbawiona podstaw źródłowych. Ponadto nie
bez znaczenia może być fakt, że znaczna część kościołów
jednofilarowych powstała na prowincji, czy wręcz jako świą-
tynie wiejskie, np. wspomniane w Chybicach, Kurzelowie,
Skotnikach czy liczne na Spiszu. Można się zastanowić, czy
przy projektowaniu takich obiektów szczególny nacisk kła-
dziono na prezentację wyrafinowanych treści teologicznych.
Obecnie w tej kwestii pobrzmiewają raczej głosy sceptyczne,
jak ostatnio wprost napisał Andrzej Grzybkowski, „symbo-
liczne znaczenie centralnej podpory jest wtórną alegorezą.
W architekturze gotyckiej kolumna (lub fiłar) była głównie

 27 Zob. T. Mroczko, Dominikanie czy bazylianie? Z badań nad
historią dwunawowej hali w Europie Zachodniej, [w:] Podług nieba
i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury
ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, red. Z. Bania, Warszawa 1988,
s. 48-54-

 28 W polskiej literaturze próbę badań tego zagadnienia podjął S. Ski-
biński, Kościół Dominikanów w Colmarze jako obraz człowieka
i społeczeństwa, [w:] Argumenta, articuli, ąuaestiones: studia
z historii sztuki średniowiecznej; księga jubileuszowa dedykowana
Marianowi Kutznerowi, red. A. Błażejewska, Toruń 1999, s. 221-238.

 29 W. Gotz, Zentralbau und Zentralbautendenz in der gotischen Archi-
tektur, Berlin 1968, s. 106-130; M. Untermann, Der Zentralbau
im Mittelalter. Form - Funktion - Verbreitung, Darmstadt 1989,
passim.

 30 O. Sieradzka, Średniowieczna architektura kościoła św. Krzyża
w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, 57,1991, s. 52-53.

 31 M. Walczak, Rzeźba architektoniczna w Małopołsce za czasów
Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006, s. 391-400.

nośnikiem skłepienia i centrum konfiguracji żeber, (...)
formą czysto artystyczną (.. ,)” 32. Błędna jest ponadto uwaga
dotycząca kościoła św. Krzyża - Autor pisze o dwunastu
żebrach wyrastających z fiłara jego nawy, co ma symboli-
zować dwanaście owoców drzewa Niebiańskiej Jerozolimy
(s. 242, przyp. 10) - w rzeczywistości żeber tych jest jed-
nak szesnaście, co można sprawdzić na zamieszczonym
w książce rzucie (s. 147, il. m.ą.d) - jeśli cztery z nich miałby
z jakiegoś powodu nie wchodzić w rachubę, niewątpłiwie
wymagałoby to komentarza 33.

Wydaje się też, że niekiedy w analizie treści ideowych
Autor zbyt jednostronnie podnosi znaczenie niektórych
elementów, zupełnie ignorując inne, co prowadzi do wypa-
czenia całościowego obrazu. Najlepszym przykładem jest
analiza kościoła Mariackiego, w której podkreślone zostało
pytanie o powody zastąpienia starego kościoła nowym,
który był co prawda znacznie wyższy, ale powierzchnia
jego naw pozostała niezmieniona, jedynie prezbiterium
zostało znacznie powiększone 34. Zdaniem Autora zasad-
niczym powodem tej pozbawionej walorów praktycznych
rozbudowy był zamiar wprowadzenia i odpowiedniego
wyeksponowania dekoracji figuralnej, przedstawiającej
communio sanctorum, wzorowanej na dekoracji chóru
kolegiaty św. Szczepana w Wiedniu, z warsztatu której
mieli pochodzić także zatrudnieni w Krakowie kamieniarze
(s. 243, o genezie warsztatowej także s. 139). Interpretacji tej
brak podstaw, nie tylko ze względu na niemożność odczy-
tania programu figur, z których żadna się nie zachowała,
ale przede wszystkim ze względu na to, że opiera się tylko
na domyśle, że to zamiar ich wprowadzenia był głównym
impulsem do budowy ogromnego kościoła. Gdyby chodziło
tylko o rzeźby, z powodzeniem można by je przecież umie-
ścić w starym kościele, co zresztą dałoby efekt znacznie

 32 A. Grzybkowski, Gotycka architektura murowana, s. 116; jakkol-
wiek trzeba dodać, że publikacja Grzybkowskiego ukazała się już
po książce Węcławowicza, jednak autor powołuje się na dawniejszy
sąd Untermanna (Der Zentralbau, s. 25-27).

 33 Informacja ta pojawiła się już w dawniejszym artykule na temat
tego kościoła, zob. T. Węcławowicz, Architektura kościoła św.
Krzyża w wiekach średnich. Rezultaty prac badawczych z lat 1995-
1997, [w:] Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, red.
Z. Kliś, t. 3, Kraków 1993, s. 56 i 67; informację tę powtórzyła też
M. Goras, Zaginione gotyckie, s. 45 i 136, przyp. 400; być może
pomyłka ma swój początek w nieścisłym sformułowaniu O. Sie-
radzkiej 0 „sklepieniu o dwunastu przęsłach trójpodporowych”
(O. Sieradzka, Średniowieczna architektura, s. 41) - sklepienie
rzeczywiście ma dwanaście pól wypełnionych trójpromiennymi
pękami żeber, jednakże filar otacza tylko osiem z nich; pozostałe
cztery stanowią przejście od owych pól przyfilarowych do naroż-
ników murów magistralnych.

 34 Teza ta jest zresztą nieścisła. Jak wykazały ostatnie badania w kryptach

(J. Firlet, A. Kadłuczka, Z. Pianowski, Kościół Mariacki, s. 343-
351), mury magistralne pierwszego kościoła gotyckiego przebiegają
mniej więcej w połowie szerokości obecnych naw bocznych. Koś-
ciół ten był więc znacząco węższy od swojego następcy.
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bliższy domniemanemu pierwowzorowi w halowej prze-
strzeni chóru kolegiaty wiedeńskiej.

Sądzę, że poszukiwanie jakichś specyficznych, jednost-
kowych motywacji dla budowy nowego, okazalszego - ale
nie pojemniejszego - kościoła farnego nie jest potrzebne,
ponieważ wielkich miastach Europy Środkowej zjawisko
to było nagminne między schyłkiem xm a schyłkiem xv
wieku. Zabiegów takich często dokonywano na obszarze
Pomorza i Meklemburgii, np. w najsławniejszej świątyni
tego obszaru, kościele Mariackim w Lubece. W trakcie
wielkiej trzynastowiecznej przebudowy wzniesiono nowy,
bardzo wysoki kościół, w partii korpusu jednak - tak samo
jak w Krakowie - powtarzający dokładnie obrys starszej
budowli 35. W Stargardzie Szczecińskim na przełomie xiv
i xv wieku zastąpiono chór pierwotnego kościoła nowym,
znacznie okazałszym, potem zaś przekształcono dawną
halę w bazylikę, nadbudowując po prostu główną nawę 36.
W drugiej połowie xv wieku korpus kościoła św. Jakuba
w Szczecinie przebudowano z bazylikowego na halowy,
zachowujący ten sam obrys. W xv wieku podwyższono
również wszystkie trzy nawy halowego korpusu fary Starego
Miasta w Toruniu 37. Z kolei w tym samym czasie, gdy trwała
budowa w Krakowie, do kościoła św. Sebalda w Norym-
berdze dostawiono obszerny, halowy chór, pozostawiając
jednak niezmienioną ciasną, romańską nawę główną 38.
Wydaje się więc, że można tu mówić o swoistym współza-
wodnictwie na wysokość i artystyczny przepych świątyń
największych miast Europy Środkowej i Północnej, czy też
w każdym razie o dążeniu do wyrażania potęgi miast za
pomocą wysokich i nowoczesnych formalnie kościołów
farnych. Innym przejawem tego zjawiska była zapewne
budowa na wieżach tychże kościołów hełmów o zawrotnej
niekiedy wysokości, jak w kościele św. Elżbiety we Wrocła-
wiu czy św. Olafa w Tallinie. Zjawisko dotyczy też zresztą
świątyń innego rodzaju, czego dowodem jest chociażby kra-
kowski kościół Dominikanów - późnośredniowieczna prze-

 35 H. J. Bóker, Die mittelalterliche Backsteinarchitektur Norddeutsch-
lands, Darmstadt 1988, s. 145-146; H. J. Kunst, Die Marienkirche
in Lubeck. Die Prasenz bischóflicher Architekturformen in der Biir-
gerkirche, Worms 1986.

 36 Zob. J. Jarzewicz, „Navim innovare et conformare...” czyli 0 odno-
wieniu i koordynacji korpusu nawowego kościoła NMP w Stargardzie
z jego częściami wcześniejszymi, [w:] Terra Transoderana. Sztuka
Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu.

Materiały z Seminarium Naukowego poświęconego jubileuszowi
50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-

-Fafius 7-8 czerwca 2002, red. M. Glińska, K. Kroman, R. Makała,
Szczecin 2004, s. 77-88.

 37 Ch. Herrmann, Mittelalterliche Architektur im Preussenland.
Untersuchungen zur Frage der Kunstlandschaft und Geographie,
Petersberg 2007, s. 760-762.

 38 Zob. literaturę i obszerną analizę liturgicznego funkcjonowania
kościoła w: G. Weilandt, Die Sebalduskirche in Nurnberg. Bild
und Gesellschaft im Zeitalter der Gotik und Renaissance, Petersberg

2007.

budowa halowego korpusu na bazylikę i nadbudowa chóru
również nie zwiększyły jego funkcjonalnej powierzchni.

Jako jednostkowy fenomen Autor traktuje też fakt umiesz-
czenia na przyporze apsydy kościoła Mariackiego herbu
państwowego, co ma być dowodem na udział w fundacji
Kazimierza Wielkiego (s. 243). O tym, że nie musi tak być,
świadczą tarcze z czeskim lwem i śląskim orłem na fasadzie
kościoła św. Wawrzyńca w Norymberdze, interpretowane
jako hołd mieszczan dla cesarza Karola iv i Anny Świdnic-
kiej 39. Niekiedy można też w omawianej publikacji natrafić
na odważne stwierdzenia dotyczące kwestii ogólniejszych,
np. przedstawiona na zworniku chóru kościoła Bożego Ciała

„maska liściasta” została zinterpretowana jako „wyobrażająca
ludzką naturę Chrystusa” (s. 245), niestety bez podania źró-
dła takiego rozpoznania. Można niestety odnieść wrażenie,
że wśród tego rodzaju uwag gubią się zasadnicze problemy
badań nad krakowskim gotykiem. Nie zostaje należycie
wyjaśniona geneza zastosowania długich chórów w kościo-
łach parafialnych - uwagi o ekspozycji w kościele Mariackim
dekoracji rzeźbiarskiej nie sposób uznać za wystarczającą,
a dawna teza Pauła Crossleya o quasi-prywatnym, kaplico-
wym charakterze tego wnętrza nie została zweryfikowana 40.
Próżno też szukać próby jasnego przedstawienia wzajemnej
chronologii wielkich, zamkniętych poligonalnie chórów koś-
ciołów Mariackiego, Bożego Ciała i św. Katarzyny; na dobrą
sprawę nie została też przeprowadzona próba znalezienia
ideowego wyjaśnienia konsekwentnej rezygnacji z pierwot-
nych korpusów halowych i zastępowania ich czteroprzę-
słowymi, filarowo-przyporowymi bazylikami. Poświęcone
temu zagadnieniu uwagi Andrzeja Grzybkowskiego i Marka
Walczaka nie zostały w książce odnotowane 41.

Nie jest to jedyne tego rodzaju pominięcie. Cechą charak-
terystyczną omawianej publikacji wydaje się właśnie pewna
dezynwoltura w traktowaniu stanu badań polegająca na nie
wspominaniu pewnych publikacji lub rezygnacji z dyskusji
z przedstawionymi przez innych tezami. Tworzy to nieraz
tyleż uproszczony, co zafałszowany obraz problematyki
badawczej. Trzeba przyznać, że nie we wszystkich rozdzia-
łach uchybienie to jest w tym samym stopniu obecne. Na
przykład w rozdziale pierwszym, poświęconym kościołowi
cysterskiemu, Autor przeznaczył wiele miejsca na mozolne
relacjonowanie poglądów innych badaczy i polemikę z nimi.
Nawet jeźełi owe tezy poprzedników zostały dobrane nieco
wybiórczo, to i tak pozwalają czytelnikowi wyrobić sobie
pogląd na temat stanu wiedzy o tej budowli, a także nie
pozostawiają wątpliwości co do stosunku Autora do daw-
niejszych ustaleń. Rzetelnie został też przygotowany stan

 39 G. Brautigam, Niirnberg, St. Lorenz. Drei Wappen von der West-
fasade, [w:] Die Parler und der Schóne Stil 1350-1400, Europaische
Kunst unter den Luxemburgern. Katalog zur Ausstellung des Schnut-
gen-Museums in der Kunsthalle, oprac. A. Legner, 1.1, Kóln 1978,
s. 360.

 40 P. Crossley, Gothic Architecture, s. 103-146.

 41 A. Grzybkowski, Architektura polska około 1400 roku, s. 90-96;
M. Walczak, Rzeźba architektoniczna, s. 221.
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badań nad kościołem Bożego Ciała, a jego szczupłość
wynika ze zdumiewająco małego zainteresowania, jakie ta
okazała budowla budziła dotychczas u badaczy. Natomiast
rozdział drugi, dotyczący świątyni Franciszkanów, budzi
pod tym względem bardzo duże wątpliwości. Najbardziej
kontrowersyjny problem badawczy stanowi niewątpliwie
rekonstrukcja pierwotnej formy kościoła klasztornego.
W dotychczasowej literaturze zarysowały się na ten temat
dwa poglądy. Dawniejszy, ale i bardziej rozpowszechniony
zakłada, że kościół zbudowany około połowy xm wieku
miał formę krzyża greckiego, złożonego z pięciu kwadra-
towych pól (centralnego oraz czterech jednoprzęsłowych
ramion). Najpełniejsze rozwinięcie teza ta zyskała w pracy
Szczęsnego Skibińskiego, który przypisał owemu centrał-
nemu układowi rozbudowane treści ideowe - kościół był
miejscem pochówku księcia Bolesława Wstydliwego, a także
jego siostry bł. Salomei; w związku z tym jego forma miała
odwoływać się do późnoantycznych mauzoleów i marty-
riów 42. Do owego pierwotnego kościoła pod koniec wieku
xiii miał zostać dobudowany długi, asymetrycznie dwu-
nawowy korpus. Odmienną interpretację jako pierwsi
zaproponowali Tomasz Węcławowicz i Andrzej Włodarek,
których zdaniem pierwotny kościół składał się właśnie
z owego długiego korpusu (przy czym obie jego nawy miały
równą wysokość) oraz pojedynczego, trzyprzęsłowego prez-
biterium, do którego wtórnie dobudowano boczne aneksy,
tworzące „quasi-transept” 43. W recenzowanej pubłikacji
Tomasz Węcławowicz pozostaje wierny tej rekonstrukcji.
Jej przeforsowanie, wobec odmiennego zdania wyrażanego
przez innych badaczy, wymagałoby jednak mocnego uza-
sadnienia, którego próżno szukać w recenzowanej książce.
Właściwie jedynymi argumentami są niewielka różnica gru-
bości murów między ramieniem wschodnim a północnym
oraz brak fryzu arkadkowego i nieco inny rozmiar biforial-
nego okienka w szczycie południowym. Brak fryzu można
jednak wytłumaczyć, co zrobili już Waldemar Niewalda
i Halina Rojkowska, wskazując, że „strona północna kościoła
zwrócona była w kierunku otwartych osad przedlokacyj-

 42 S. Skibiński, Pierwotny kościół Franciszkanów w Krakowie, Poznań
1977, s. 44-61.

 43 T. WęcŁAwowicz, A. Włodarek, Krakowski kościół 00. Franciszka-
nów w wieku xm, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Krakowskiego Oddziału pan”, 33/2,1989, s. 329-331; eidem, Koś-
ciół św. Franciszka i klasztor 00. Franciszkanów, [w:] Architektura
gotycka w Połsce, t. 2 s. 129-130; eidem, Architektura krakowskiego
kościoła Franciszkanów w wieku xm. Problemy i hipotezy badaw-
cze, proponowane rekonstrukcje, [w:] Studia z dziejów kościoła
Franciszkanów w Krakowie, red. Z. Kliś, Kraków 2006, s. 45-80;
stanowisko w pewnym sensie pośrednie zajęli Paweł Pencakowski
(Średniowieczna architektura kościoła 00. Franciszkanów w Krako-

wie, „Rocznik Krakowski” 56,1990, s. 41-63; jakkolwiek autor już
wpostscriptum na końcu artykułu odrzucił swoją interpretację na
rzecz świeżo wówczas ogłoszonej rekonstrukcji Węcławowicza
i Włodarka), a później Stanisław Pasiciel (Kościółfranciszkański
iv Krakowie w xm wieku, „Rocznik Krakowski”, 68, 2002, s. 5-52).

nych i szlaków komunikacyjnych, stąd zapewne jej wielka
ozdobność, natomiast strona południowa zwrócona była
na klasztor i osadę Okół oddzieloną wałem obronnym” 44.

Zasadniczy probłem w rozważaniach dotyczących pier-
wotnego układu kościoła stanowi jednak nieuwzględnienie
najnowszych ustaleń. Autor co prawda wielokroć przywołuje
badania architektoniczne prowadzone w kościele i klasztorze
przez Waldemara Niewaldę, które sam uznaje za „bardziej
szczegółowe” niż swoje własne i Andrzeja Włodarka (s. 96),
ałe odwołuje się wyłącznie do szeregu dokumentacji kon-
serwatorskich z tychże badań (zob. bibliograha na s. 259).
Pominięty został natomiast podsumowujący te prace arty-
kuł opublikowany przez Niewaldę wspólnie z Rojkowską
w roku 2008 45. Według nich wszystkie ramiona krzyżowej
części kościoła tworzą jednolitą całość i powstały w tej samej
fazie budowy, a dwunawowy korpus został do zachodniego
ramienia dostawiony wtórnie. Wnioski na ten temat zostały
sformułowane w następujący sposób: „W efekcie badań pro-
wadzonych na elewacjach przy okazji prac konserwatorskich
(w roku 1996 elewacje wschodnia i północna, w 2003 elewa-
cja południowa) oraz stałego nadzoru nad innymi pracami
ustalono przede wszystkim, że wszystkie ramiona krzyża
w części wschodniej pochodzą z tego samego czasu i są
rezultatem jednej akcji budowlanej. Poszczególne ramiona
krzyża nieznacznie różnią się wielkością. Najszersze są
wschodnie i zachodnie, a ponadto ramię zachodnie jest
najdłuższe. Całość układu krzyżowego wpisuje się w kwa-
drat o boku 26,40 m, co jest dwudziestodwukrotną warto-
ścią modułu 120 cm i świadczy o jego jednolitym założeniu.
Modułem formującym planu krzyża była wartość 120 cm
(4x30 cm) stanowiąca grubość wszystkich jego ścian [sic!
P. P.]. Szerokość ramion bocznych w obrysie zewnętrznym
określono na 8 modułów, wschodniego i zachodniego ramie-
nia na 9 modułów” 46. Teza Węcławowicza o pierwotnym
funkcjonowaniu kościoła z długim korpusem i beztran-
septowym prezbiterium jest z tymi wnioskami sprzeczna,
w dodatku nie zostały one przytoczone w stanie badań.

Ponadto nałeży przypomnieć, że jednym z argumentów
za wtórnością transeptu jest różnica grubości murów ramie-
nia północnego (133 cm) i wschodniego (119-122 cm) (s. 100,
przyp. 34). Natomiast wedle pomiarów Niewaldy wszystkie
ściany części krzyżowej mają jednakową grubość. Trzeba
tu jednak przyznać, że nie jestem w stanie określić, który
z przytoczonych pomiarów jest poprawny. Ponadto badacze
stwierdzili przewiązanie ze sobą murów ramion w partii
strychów (wyjątek stanowi narożnik między ramionami
zachodnim i północnym, odbudowany po zawaleniu się
w xv wieku stojącej przy nim wieży) 47. Za dowód dosta-

 44 W. Niewalda, H. Rojkowska, Średniowieczny kościół Franciszka-
nów w świetle ostatnich badań, [w:] Mendykanci w średniowiecznym
Krakowie, red. K. Ożóg, T. Gałuszka, Kraków 2008 (Studia i Źródła

Dominikańskiego Instytutu Historycznego, t. 4), s. 280.
 45 Ibidem, s. 271-298.

 46 Ibidem, s. 277-278.

 47 Ibidem, s. 278.
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wienia długiego korpusu do pierwotnego krzyża badacze
uznali cylindryczną klatkę schodową przy południowej
ścianie, na styku obu kompartymentów budowli; od strony
muru nawy, do którego obecnie przylega, ma ona starannie
wymurowane ceglane lico z dekoracyjnie opracowanymi
spoinami, najpewniej przeznaczonymi do ekspozycji 48. Stan
badań nad rozwarstwieniem faz budowy kościoła jest więc
znacząco odmienny od obrazu przedstawionego w oma-
wianym rozdziale.

Za wtórnością transeptu ma też świadczyć argument
źródłoznawczy, jest on jednak wątpliwy. Autor podaje, że

„Jan Długosz przekazał utrwaloną w jego czasach tradycję,
że pochowano ją [Salomeę - P. R] w krakowskim kościele
Franciszkanów pośrodku prezbiterium, natomiast sam
książę kazał się potem pochować w jej pobliżu, po stro-
nie północnej, dlatego też dobudowę aneksu północnego
zwyczajowo wiąże się z ową datą” (s. 99-100), jednakże
stwierdzenie Długosza o pochówku księcia „w chórze od
strony północnej” 49 wcale nie musi oznaczać transeptu.
Pomocny wydaje się tu zapis w znacznie bliższej czasowo
samemu pogrzebowi i w dodatku napisanej przez fran-
ciszkanina Kronice Dzierzwy, w której miejsce pochówku
Bolesława określono jako „in choro fratrum Minorum ante
maius altare”' 10. Znacznie bardziej prawdopodobne wydaje
się więc, że ciało Bolesława Wstydliwego spoczęło po pół-
nocnej stronie wschodniego ramienia krzyża, ewentualnie
przęsła krzyżowego.

Podobnie sprawy mają się z pomieszczeniem tzw. Starej
Zakrystii, znajdującym się między ramionami wschodnim
i południowym. Węcławowicz uznaje, że jest to najstarsza
część klasztoru, powstała jako wolnostojące oratorium, do
którego nieco później dobudowano prezbiterium. Zakry-
stia jest jednak zbyt mała, by mogła pełnić taką funkcję,
składa się zaledwie z jednego przęsła i poligonałnej apsydy.
Zdaniem Autora, pierwotnie pomieszczenie miało jeszcze
jedno przęsło od zachodu, które zlikwidowano w związku
z dobudową południowego ramienia transeptu (s. 102). Roj-
kowska i Niewalda uznali, że zarówno wszystkie ramiona
krzyża, jak i zakrystia powstały równocześnie, co wyklucza
interpretację Węcławowicza 51. Jednak nawet, gdyby zakry-
stia rzeczywiście powstała wcześniej niż transept, to i tak za
proponowaną przez Autora rekonstrukcją pierwotnej formy

 48 Ibidem, 283.

 49 Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego,
księga siódma, przeł. J. Mrukówna, Warszawa 1974, s. 262.

 50 Kronika Dzierzwy, wyd. K. Pawłowski, Kraków 2013 (Monumenta
Poloniae Historica, nova series, t. 15), s. 82; także jako Rocznik
Franciszkański Krakowski, wyd. A. Bielowski, Monumenta Poloniae
Historica, t. 3, Lwów 1878, s. 50.

 51 W. Niewalda, H. Rojkowska, Średniowieczny kościół Francisz-
kanów, s. 280; pozostaje jednak kwestia różnic styłowych między
zakrystią a kościołem; A. Grzybkowski (Centralne gotyckie jedno-
nawowe kościoły, s. 10, przyp. 15) wspominając 0 tychże różnicach
stwierdził co prawda, że „nie oznacza to bynajmniej innego czasu
budowy omawianych części”, nie rozwinął jednak tej myśli.

tej budowli nie stoją żadne przesłanki oparte na analizie
murów, a jedynie domysł badacza. Jedynym wparciem dla
niego jest kolejne domniemanie - otóż zakrystia z dodat-
kowym przęsłem lepiej pasowałaby do układu krużganków.
Obecne krużganki pochodzą jednak dopiero z xv wieku
i nie są znane żadne relikty, które by wskazywały, że fran-
ciszkański klasztor wyposażony był w regularne claustrum
już w pierwszym okresie istnienia. Zdaniem Autora „po
niedawnym odkryciu pozostałości murów trzynastowiecz-
nego krużganka w sąsiednim klasztorze dominikańskim
można przypuszczać, że franciszkanie równie wcześnie
zrealizowali u siebie podobne obejście wirydarza” (s. 102,
przyp. 46). Samą tylko możliwość istnienia hipotetycznych
krużganków trudno jednak uznać za dowód na istnienie
domniemanego zachodniego przęsła zakrystii.

W żadnym razie nie postuluję uznania wyników badań
Niewaldy i Rojkowskiej za ostatecznie rozstrzygające
o chronologii faz budowy i pierwotnej formie kościoła
Franciszkanów. Wobec skali przekształceń tego obiektu czy
istnienia wewnątrz malowideł Stanisława Wyspiańskiego
uniemożliwiających dalsze badania być może nigdy nie
będzie to możliwe. Nikt też nie kwestionuje prawa Autora
do przedstawiania odmiennej rekonstrukcji niż ci badacze.
Jednak ich wnioski, sformułowane na podstawie wielolet-
nich obserwacji struktury budowli, mają niewątpliwie na
tyle dużą wagę, że ich zupełne odrzucenie wymagałoby pie-
czołowicie przeprowadzonej polemiki. Tymczasem w Cocto
latere nobilitavit próżno szukać nie tylko wywodu, podwa-
żającego rekonstrukcję Niewaldy i Rojkowskiej, ale w ogóle
jakiejkolwiek wzmianki na temat tejże rekonstrukcji, nie
wspominając o stojącej za nią argumentacji. Wobec tego
nie sposób uznać zaprezentowanego obrazu faz budowy
kościoła za przekonujący.

Osobną kwestię stanowi omówienie treści ideowych
wschodniej części kościoła. Także i w tym przypadku analiza
dotychczasowego stanu badan jest niezbyt rzetelna. Autor
uznaje, że owa wtórna dobudowa bocznych aneksów do
chóru wiązała się z nadaniem kościołowi funkcji mauzoleum
bł. Salomei i Bolesława Wstydliwego (s. 99-100) stwier-
dzając, że „dawne interpretacje treści krzyżowego kościoła
jako samodzielnej budowli - gdyż nie rozpoznano wtedy
jeszcze trzynastowiecznych murów nawy - były w war-
stwie ideowej trafne i dobrze tłumaczyły znaczenie ksią-
żęcej inicjatywy”. Konstatacja ta opatrzona jest przypisem
odsyłającym do publikacji Skibińskiego i Grzybkowskiego
(ogólnie, bez podania paginacji; s. 132, przyp. 6). W isto-
cie, Skibiński przedstawił obszerną analizę domniemanej
kommemoratywnej i mauzolealnej wymowy formy krakow-
skiego kościoła 52, jednakże drugi z badaczy zdecydowanie ją
odrzucił, uznając, że nie ma podstaw, by przypisywać roz-
powszechnionemu planowi krzyżowemu konkretne treści

 52 S. Skibiński, Program ideowy ifunkcje kościoła Franciszkanów
w Krakowie, [w:] Sztuka i ideologia xm wieku. Materiały Sympo-
zjum Komitetu Nauk 0 Sztuce pan, red. R Skubiszewski, Warszawa
 4974> s. 333-352; idem, Pierwotny kościół, s. 44-72.
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ideowe. Grzybkowski stwierdził też, że formę omawianego
zabytku „dostatecznie wyjaśniają” wschodnie partie niektó-
rych franciszkańskich kościołów we Włoszech, zwłaszcza
Pavii i Viterbo, choć czytelne są też nawiązania do kościoła
w Asyżu, toteż tłumaczenie owej formy „rzekomą memo-
rialo-pochówkową funkcją dla dynastii Piastów” nie jest
potrzebne 53.

Nie do końca ustalona pozostaje też sama geneza kra-
kowskiego kłasztoru. Autor stoi na straży tradycyjnego
poglądu o sprowadzeniu braci przez Henryka Brodatego
i wojewodę Teodora, jednakże stwierdzenie o panującej
rzekomo wśród historyków zgodzie co do takiego przebiegu
wydarzeń (s. 97) jest nadużyciem. Węcławowicz nie odno-
tował bowiem stanowiska Adama Zwiercana, który prze-
konująco argumentował, że zakonnicy mogłi pojawić się
w Krakowie i Wrocławiu w wyniku zakonnej akcji rozesła-
nia, kierowanej przez prowincjała Jana z Pian del Carpini 54.

Wątpliwości budzi także sposób omówienia stanu badań
nad prezbiterium kościoła Mariackiego, a zwłaszcza jego
fundacją. W rozdziale poświęconym kościołowi temat ten
w ogóle nie został poruszony, nawet w podrozdziale Stan
badań, chociaż napisano o tym sporo, w czym znaczny
udział miał sam Węcławowicz. Dopiero w rozdziale o iko-
nografii kościołów czternastowiecznych Autor stawia wspo-
mnianą już tezę o fundacji królewskiej, opartą wyłącznie
na obecności tarczy z orłem, a dalej stwierdza: „Królewski
bankier - Mikołaj Wierzynek Starszy wspomógł inwestycję
hojną donacją i jemu najpewniej zawdzięczamy ukończenie
prezbiterium, chociaż po jego śmierci, jak i po śmierci króla
prace nadal trwały z niemałym rozmachem” (s. 243). Po raz
kolejny Autor unika pełnego zrelacjonowania aktualnego
stanu badań i dyskusji z nowszymi poglądami.

Teza o fundacji chóru Mariackiego przez Mikołaja Wie-
rzynka Starszego jest przyjmowana niemal powszechnie,
jednakże kilka lat temu Walczak uznał, że traktowanie stoł-
nika sandomierskiego jako prywatnego, samodzielnego
fundatora tej budowli jest nieuzasadnione, a kościół budo-

 33 A. Grzybkowski, Centralne gotyckie kościoły, s. 22-23.
 54 A. Zwiercan, Pierwotny kościół Franciszkanów w Krakowie, „Nasza

Przeszłość”, 60,1983, s. 77; idem, Nowe spojrzenie na początkifran-
ciszkanów w Polsce, „Nasza Przeszłość”, 63,1985, s. 5-51; idem, Fran-

ciszkanie w Krakowie, „W Nurcie Franciszkańskim”, 1,1987, s. 19-23.

Niezbyt jasno swoje zdanie na ten temat wyraził Z. Gogola (Rys
historyczny hazyliki Franciszkanów w Krakowie, [w:] Studia z dzie-
jów kościoła Franciszkanów, s. 27), ale chyba miał na myśli podobny

przebieg wydarzeń stwierdzając: „Nie ma przekazu źródłowego
0 tym, kto przyjął franciszkanów w Krakowie (...). Przybyłych
franciszkanów mógł przyjąć biskup Wisław Kościelecki h. Zawada,
razem z kapitułą krakowską. Na pewno w sprawie osiedlenia się
franciszkanów w Krakowie zaznaczyły się wpływy książąt śłą-
skich Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego, gdyż Jan z Pian
del Carpini załatwiał sprawę osiedlenia się franciszkanów w Polsce
z Henrykiem Brodatym”. Spośród historyków sztuki stanowisko
to przyjęli Pencakowski (Średniowieczna architektura, s. 41)
1 Grzybkowski (Cetrtralne gotyckie jednonawowe kościoły, s. 7-8).

wano - jak zwykle w podobnych przypadkach - staraniem
całego mieszczaństwa. Wierzynek mógł złożyć szczególnie
hojną donację i pełnić ważną funkcję związaną z nadzorem
nad inwestycją, ale działając z ramienia i upoważnienia rady
miejskiej 55. Nie ma tu miejsca na omawianie obszernego
wywodu Walczaka, trzeba jednak wskazać, że np. zaginiona,
znana tylko z opisu Ambrożego Grabowskiego tablica, która
miała wisieć w chórze i być opatrzona inskrypcją określa-
jącą Wierzynka jako fundatora, zdaniem tego badacza nie
była, jak dotąd przyjmowano, epitafium, lecz prawdopodob-
nie Totenschildenr, sama inskrypcja natomiast nie mówi par
excellence o chórze Mariackim, łecz o fundacji „tego chóru”
(chori istus) 56. Zdaniem Walczaka miejsce, w którym tablica
wisiała w czasach Grabowskiego nie musi być pierwotnym,
równie dobrze mogła ona pochodzić z cmentarnego koś-
cioła św. Barbary, którego fundacja przez Wierzynka znaj-
duje potwierdzenie w suplice mieszczan krakowskich do
papieża Benedykta xn z 1338 roku 57.

Zdaniem Węcławowicza, koronnym dowodem na główną
rolę Wierzynka w finansowaniu, ale także ustalaniu iko-
nografii dekoracji chóru Mariackiego jest grupa rzeźb po
jego południowej stronie, „poświęcona przede wszystkim
św. Krzysztofowi patronowi niedoszłej pielgrzymki małżeń-
stwa Wierzynków do Jerozolimy, umieszczonemu w otocze-
niu ich świętych patronów - św. Mikołaja i św. Katarzyny”
(s. 244). Interpretacja ta została już szerzej przedstawiona
przez Autora przed dwudziestu laty 58. Jak jednak słusznie
zauważył Walczak, postać św. Krzysztofa nie jest w wielkim
zespole rzeźb w żaden sposób wyróżniona, a tym bardziej
nie może być traktowana jako jej główny element. Z kolei
domniemany św. Mikołaj to „przedstawienie biskupa o twa-
rzy okolonej bujną brodą, który prawą ręką wykonuje gest
błogosławieństwa, lewą zaś podtrzymuje na wysokości
piersi otwartą księgę i pastorał. (...) W istocie nie wiemy,
czy to w ogóle święty, a broda pojawia się w wizerunku
wiełu wyższych duchownych w sztuce średniowiecznej” 59.
Wcześniej Jerzy Gadomski podobną opinię sformułował

 55 M. Walczak, Rzeźba architektoniczna, s. 222-224.
 56 Idem, s. 211-216; zob. A. Grabowski, Kraków ijego okolice, Kraków

1866, s. 362.

 57 Ibidem, s. 217.

 58 T. Węcławowicz, Mikołaja Wierzynka żal za grzechy na kościełe
Mariackim przedstawiony, [w:] Klejnoty i sekrety Krakowa. Szkice
z antropologii miasta, red. R. Godula, Kraków 1994, s. 153-169; zob.
też idem, Dekoracja figuralna prezbiterium kościoła Mariackiego
w Krakowie a zagadnienie mecenatu Mikołaja Wierzynka Starszego,

„Rocznik Krakowski”, 56,1990, s. 233-235; idem, Samson rozdzie-
rający Iwa z prezbiterium kościoła Mariackiego, czyli - jak Mikołaj
Wierzynek chciał zwalczyć swe grzeszne skłonności, [w:] O konser-
wacji prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie. Materiały sesji
zorganizowanej przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia History-
ków Sztuki oraz Archiprezbitera Bazyliki Mariackiej ks. infułata
Bronisława Fidełusa, red. J. Daranowska-Łukaszewska, Kraków
1998, s. 57-62.

 59 M. Walczak, Rzeźba architektoniczna, s. 185-187.
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nawet ostrzej, uznając że przedstawienie to „pozbawione jest
oznak świętości, nie ma też charakteru satyrycznego; nosi
w sobie raczej cechy wyobrażenia portretowego, związanego
jeśli nie z konkretną postacią historyczną, to w każdym razie
z realnym światem ziemskim” 60. Z kolei Tadeusz Chrza-
nowski widział w tej postaci św. Stanisława 61; a Tadeusz Jur-
kowlaniec poprzestał na określeniu rzeźby jako „wizerunku
hierarchy kościelnego” 62. Według Walczaka bogaty program
dekoracji zewnętrznych elewacji chóru Mariackiego ma
wydźwięk uniwersalny, skupiony na treściach eschatolo-
gicznych, pozbawiony jakichkolwiek akcentów osobistych.
Podobnie Gadomski w programie dekoracji widział „mora-
lizujące, pełne dygresji kazanie o świętości i potępieniu,
grzechach i zbawieniu” 63. Zwłaszcza, że nie ma też żadnych
podstaw źródłowych, by Wierzynek miał ufundować chór
krakowskiej fary, czy jakąkolwiek inną budowlę w zamian
za niedotrzymanie ślubu wyruszenia na pielgrzymkę do
Ziemi Świętej; papieska odpowiedź na jego suplikę wska-
zuje tylko, że stolnik miał zamiar odbyć pielgrzymkę, ale
nic nie wiadomo, by miała ona wynikać ze ślubowania, któ-
rego niespełnienie domagało by się rekompensaty; ponadto,
jak zauważył już Stanisław Kutrzeba, z braku jakichkolwiek
informacji nie można przecież wykluczyć, że Wierzynek
Jerozolimę odwiedził 64. Nie chcę w tym miejscu podejmo-
wać próby rozstrzygnięcia zarysowanego wyżej sporu. Naj-
ważniejszy zarzut jest tu jednak taki sam, jak w przypadku
kościoła Franciszkanów - prezentując swoją interpretację
dziejów budowy i znaczenia dekoracji kościoła Mariackiego
Autor nie przedstawił ani wyczerpującej argumentacji, która
mogłaby przekonać czytelnika, ani też polemiki z najob-
szerniejszym w dotychczasowej literaturze omówieniem
tego zespołu w książce Walczaka, w której znałazło się wiele
argumentów przeciwko tezie o fundacji Wierzynka i inter-
pretacji dekoracji chóru przez jej pryzmat. Publikacja ta
została odnotowana jedynie w postaci lakonicznego przy-
pisu o treści „Natomiast interpretację (...) zaproponowaną
w: Walczak 2006: 175-236 uważam za nieporozumienie”
(s. 244, przyp. 16). Ostra opinia nie została jednak w żaden
sposób uzasadniona. Nie odnotowano teź wspomnianych
kontrowersji dotyczących rozpoznania postaci biskupa, co
wprowadza czytelnika w błąd, sugerując jakoby identyhkacja
jej ze św. Mikołajem była bezsporna i oczywista, chociaż do
tego jest przecież daleko.

 60 J. Gadomski, Rzeźba architektoniczna w Małopolsce 1250-1400,
maszynopis rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem
prof. dra Lecha Kalinowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim
w 1969 r., w archiwum Instytutu Historii Sztuki uj, 1969, s. 55.

 61 T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys
dziejów, Warszawa 1993, s. 240.

 62 T. Jurkowlaniec, Małpa, lew iparalityk, „Biuletyn Historii Sztuki”,
72, 2010, s. 28.

 63 J. Gadomski, Rzeźba architektoniczna, s. 64.

 64 S. Kutrzeba, Historya rodziny Wierzynków, „Rocznik Krakowski”,
2,1899, s. 42, przyp. 3.

Za najlepszy uważam rozdział poświęcony kościołowi
Bożego Ciała. Jest on tym cenniejszy, że świątynia ta, co
prawda pod względem artystycznym najsłabsza z krakow-
skich bazylik, pozostaje bezspornie jedną z najważniejszych
małopolskich budowli xv wieku. Tymczasem poświęcona jej
literatura prezentuje się więcej niż skromnie. Z opracowań
monograficznych wymienić można właściwie tylko obszerne,
ale zupełnie zdezaktualizowane opracowanie Władysława
Łuszczkiewicza 65, artykuł Węcławowicza, którego omawiany
rozdział stanowi twórcze rozwinięcie 66, a wreszcie zawiera-
jące cenne informacje źródłowe historyczne opracowanie
Kazimierza Łataka poświęcone kłasztorowi Kanoników
Regularnych Laterańskich 67. Miarę braku zainteresowania
badaczy stanowi wydany przed dwoma laty tom studiów
o tymże klasztorze - spośród 30 zawartych w nim tekstów
ani jeden nie dotyczy architektury kościoła, przy którym
zakonnicy zostali osadzeni 68. Omawiana książka przynaj-
mniej częściowo ten stan zmienia, przynosząc podstawowe
mformacje na temat datowania, faz budowy, zatrudnionych
architektów, a także proweniencji stylowej.

Rozdział ten ma nieco inną konstrukcję niż omówione
wcześniej, jego zasadniczą cześć stanowi bowiem zesta-
wienie źródeł pisanych, przede wszystkim ksiąg miejskich,
z analizą źródeł materialnych, to jest struktury murów
budowli. Metoda ta przynosi dobre rezultaty, i skorelo-
wanie obu rodzajów źródeł z pewnością stanowić będzie
mocną postawę dla dalszych badań. Szkoda jednak, że
Autor nie poświęcił nieco więcej uwagi umiejscowieniu
kościoła Bożego Ciała w krajobrazie architektury Krakowa.
Kluczowa wydaje się tu relacja jego chóru z anałogiczną
częścią kościoła Mariackiego. Oba chóry cechuje niezwykła
dla świątyń parafialnych długość (a nic nie wskazuje, by
przy farze kazimierskiej od początku planowanobudowę
klasztoru), zresztą w obu przypadkach podobna, trójboczne
zamknięcie, podobny materiał i duża wysokość - wydaje
się więc oczywiste, że jedna z tych budowli jest wzorem
dla drugiej, a także dla chóru kościoła augustiańskiego.
Naturalne wydawałoby się oddziaływanie chóru kościoła
krakowskiego, zarazem najbogatszego pod względem deko-
racji, na kościoły nowego sąsiedniego miasta; jednakże zda-
niem Autora chór Mariacki rozpoczęto około roku 1340, to
jest po ukończeniu chóru kolegiaty w Wiedniu, skąd miał
przywędrować warsztat (s. 139), a kościoła Bożego Ciała
dokładnie w tym samym czasie lub możne nawet nieco
wcześniej, tuż po lokacji Kazimierza w roku 1335 (s. 170).
Z drugiej strony między omawianymi chórami widoczne są
też liczne różnice - wnętrze prezbiterium kazimierskiego
pozbawione jest nie tylko dekoracji (nie licząc rzeźbionych

 65 W. Łuszczkiewicz, Kościół Bożego Ciała, jego dzieje i zabytki,
Kraków 1898.

 66 T. W^clawowicz, Fazy budowy.
 67 K. Łatak, Kanonicy Regularni Laterańscy na Kazimierzu w Kra-

kowie do końca xvi wieku, Ełk 1999.
 68 Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Kra-

kowie w okresie przedtrydenckim, red. K. Łatak, Łomianki 2012.
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zworników sklepienia), ale też artykulacji. Jest to jedyny
z krakowskich długich chórów, w którym żebra sklepienia
sprowadzono na zawieszone wysoko wsporniki. Inne są też
proporcje przęseł ~ przy podobnej długości obu chórów
w kościele Bożego Ciała jest ich pięć, a w Mariackim tylko
trzy. Ogółem rzecz biorąc, oba chóry reprezentują ten sam
typ przestrzenny i wykonane są w podobnej, kamienno-
ceglanej technice, jednak pod względem stylowym różnią
się od siebie zasadniczo, co chyba również prowadzi do
wniosku o zależności o charakterze ikonograhcznym, ałe
też czyni postulat ustalenia wzajemnej chronologii jeszcze
pilniejszym.

Kilku słów komentarza wymaga także niestaranna redak-
cja tekstu, która niekiedy utrudnia korzystanie z książki
(zdarzają się skrócone zapisy w przypisach, które nie znaj-
dują rozwinięcia w bibliograhi, np. „Węcłąwowicz 1999”,
s. 242, przyp. 10) lub wręcz odbija się na jej warstwie
merytorycznej, czego jaskrawym przykładem jest nazwi-
sko budowniczego, który w 1371 roku podpisał z radą miej-
ską Kazimierza umowę na przesklepienie chóru kościoła
Bożego Ciała, pojawiające się czterokrotnie i za każdym
(sic!) razem zapisane inaczej - raz jako „Niklas Czeginkop”
(s. 167, przyp. 20), nieco dalej „Mikołaj Czegincop” (s. 169),
kilka stron dalej „Niklas Czengincop”(s. 176) a wreszcie

„Niklas Czeginkopf” (s. 178). Do wszystkich tych miejsc
prowadzą odsyłacze z indeksu, od hasła „Czegincop Niklas”
(s. 283).

Osobnego omówienia wymaga też materiał ilustracyjny,
którego część bardzo pozytywnie wyróżnia książkę na tle
podobnych publikacji, zwłaszcza jeśli chodzi o szczególnie
przydatne badawczo dokładne rzuty i przekroje. Poszcze-
gólne rozdziały zostały jednak zilustrowane w sposób nie-
konsekwentny. Wyjątkowo dobre wrażenie robią w tym
względzie odpowiednie części rozdziałów o kościele Cyster-
sów oraz Bożego Ciała. Opublikowano w nich rysunki,
dotąd nieznane, powstałe, jak można się domyślać, w opar-
ciu o pomiary fotogrametryczne (niestety nie zamieszczono
informacji o metodologii ich powstania). Niemniej, rzuty
i przekroje kościołów cysterskiego, Bożego Ciała i augu-
stiańskiego stanowią wedle wszelkiego prawdopodobień-
stwa najdokładniejszy i najbardziej szczegółowy istniejący
materiał dokumentujący te budowle i jako takie z całą
pewnością staną się na wiele lat podstawą dalszych badań
nad średniowieczną architekturą Krakowa. W przypadku
kościoła mogilskiego pewne zastrzeżenie budzi jednak fakt,
że w bardzo obszernym materiale zabrakło dokumentacji
wzmiankowanych w tekście reliktów, na których podstawie
Autor dokonał bodaj najbardziej kontrowersyjnych punktów
rekonstrukcji pierwotnej formy kościoła - wieży na skrzyżo-
waniu naw i łuków oporowych nad dachami naw bocznych 69.

Niestety, brak jest podobnych ilustracji dla kościołów
Franciszkanów i Mariackiego, ich wykonanie nadał pozo-

staje istotnym postulatem. Rozdziały te zilustrowane zostały
dawniejszymi rzutami, rysunkami rekonstrukcyjnymi,
a także materiałami archiwalnymi. Natomiast materiał
porównawczy we wszystkich rozdziałach jest skromny,
ogranicza się w większości do innych budowli krakowskich,
nie zawsze zresztą w sposób spójny, np. w poczet ilustracji
do rozdziału o kościele Mariackim wciągnięto rzuty koś-
ciołów dwunawowych (s. 147, il. m.ąa-d), wspomnianych
w rozdziałach wstępnym i ikonograhcznym części drugiej.
Tylko wśród ilustracji dotyczących kościoła mogilskiego
oszczędnie zaprezentowano lombardzkie kościoły cyster-
skie (s. 83-85, il. 1.33-36), a w rozdziale o kościele Bożego
Ciała zamieszczono dwie fotograhe z praskiego klasztoru
benedyktynów słowiańskich (s. 207, il. iv.19; s. 239, il. iv.45).
Warto jak sądzę podkreślić, że najbardziej dyskusyjny roz-
dział franciszkański jest zarazem najuboższy w ilustracje.

Większość ilustracji została wydrukowana bez zarzutu,
jednak niektóre z nich budzą w tym wzgłędzie poważne
zastrzeżenia; dotyczy to zwłaszcza przedrukowanych z daw-
niejszych prac Autora rysunków przedstawiających rekon-
strukcję formy kościoła Franciszkanów około roku 1300
(s. 119, il. ii.6) i rozwarstwienie faz budowy kościoła Bożego
Ciała (s. 195-196, il. iv.8a-d). Rysunki te, wydrukowane
w większym niż pierwotnie formacie, rażą bardzo niską
rozdzielczością, stawiającą je właściwie na granicy czytel-
ności i zdecydowanie powinny były zostać narysowane na
nowo; zdarzają się także niestarannie wykadrowane i nie-
ostre zdjęcia (zwłaszcza s. 233, il. iv.39).

Nowa książka Tomasza Węcławowicza podejmuje jeden
z najważniejszych tematów stojących przed polską medie-
wistyką, jakkolwiek ze względu na arbitrałny dobór mate-
riału, zdecydowanie nie dość szerokie zastosowanie analizy
porównawczej i specyhczne podejście do wielu kluczowych
zagadnień nie stanowi ona ani pełnej syntezy krakowskiej
architektury sakralnej xm-xv wieku (której stworzenie
pozostaje pilnym postulatem), ani też wyczerpującego
omówienia tejże architektury od strony technologicznej
i rekonstrukcji działania warsztatu. Często przy tym trudno
oprzeć się wrażeniu, że znaczna część przedstawionych
w niniejszej recenzji słabości omawianej pracy nie wynika
z niewłaściwego stosowania metody badawczej czy też nie-
kompetencji (Węcławowicz jest zresztą ostatnią osobą, którą
można by o nią posądzać), ale z niedopracowania. Znaczne
partie tekstu sprawiają wrażenie wstępnych szkiców, pozba-
wionych rzetelnego omówienia stanu badań czy szerszej
argumentacji. Takie ujęcie niewątpliwie pozwala zwięźle
zaprezentować poglądy Autora, które jednak tym samym
wydają się zbyt daleko idące i nieuzasadnione. Autor stanął
przed szansą gruntownej rewizji i pogłębienia stanu wiedzy
na podjęty temat, niestety, szansa ta została tylko częściowo
wykorzystana.

 69 Fotografie tych drugich zamieszczono w: E. Łużyniecka, Archi-
tektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie,
Wrocław 2002, s. 414-415.


