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PIĘTNASTOWIECZNA ARCHITEKTURA
KOŚCIOŁA ŚW. JANA W TORUNIU
Z a r y s t r e ś c i . Artykuł jest pierwszą częścią pracy analizującej kościół
św. Jana w Toruniu, w postaci nadanej mu w XV w., jako przykład kierunku
przemian i źródeł inspiracji architektury późnogotyckiej na ziemi chełmińskiej po
drugim pokoju toruńskim.
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Artykuł niniejszy w swym założeniu ma być jedynie studium późno
gotyckiej architektury kościoła św. Jana w Toruniu, a głównie podwyż
szonego w drugiej połowie XV w. halowego korpusu i dobudowanych
wówczas krucht. Ta ostatnia faza budowy kościoła świętojańskiego wydaje
się dostarczać istotnego materiału do znacznie szerszych badań, dotych
czas nie podjętych w literaturze przedmiotu. Chodzi mianowicie o problem
przemian wschodniopomorskiej architektury po pokoju toruńskim.
W badaniach historycznych od dawna uznano drugi pokój toruński
z 1466 r. za wydarzenie decydujące o zmianie sytuacji w byłych ziemiach
zakonnych, które przeszły pod zwierzchnictwo polskie. Pojawił się wów
czas nowy twór polityczno-administracyjny, tzw. Prusy Królewskie.
Historycy określili konsekwencje tego faktu również w dziedzinie społecz
nej, gospodarczej, handlowej, a nawet kulturalnej 1.
1
K. G ó r s k i , Pomorze w dobie wojny trzynastoletniej, Poznań 1932; t e n ż e ,
Historia polityczna Torunia, [w:] Dzieje Torunia, pod red. K. T y m i e n i e c k i e g o ,
Toruń 1933; t e n ż e , Zakon Krzyżacki a powstanie Państwa Pruskiego, Warszawa—
—Kraków—Gdańsk 1977; M. B i s k u p , Stosunek Gdańska do Kazimierza Jagielloń
czyka w okresie wojny trzynastoletniej 1454—1466, Toruń 1952; t e n ż e , Zjedno
czenie Pomorza Wschodniego z Polską w połowie XV wieku, Warszawa 1959;
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Wydaje się więc słuszne zastanowienie się także nad jego ewentualny
mi skutkami w dziedzinie artystycznej 2. Kościół św. Jana wybrany został
jako przykład doskonale ilustrujący tę kwestię. W tym miejscu trzeba za
znaczyć, że artykuł ten stanowi pierwszą część tak zakreślonego tematu.
Dotyczyć będzie bowiem tej grupy zagadnień, na które można było otrzy
mać odpowiedź przede wszystkim poprzez szczegółowe rozwarstwienie
oraz badanie XV-wiecznego detalu architektonicznego zabytku. Szersze
kwestie generalnej koncepcji architektonicznej, wyrazu artystycznego
oraz rodowodu formalnego podwyższonego halowego wnętrza omówione
zostaną w przygotowywanej drugiej części pracy. Wymagają bowiem
szerszych, nowych badań nad koncepcją późnogotyckiej hali na terenie
Polski północnej.
Spośród średniowiecznych zabytków Torunia, kościół św. Jana ma naj
skromniejszy stan badań. Jak dotychczas, nie doczekał się monografii.
W opracowaniach wykorzystujących źródła archiwalne do ustalania histo
rii budowy kościoła liczą się właściwie tylko głosy takich autorów, jak
C. Steinbrecht 3, J. Heise 4, a przede wszystkim A. Semrau 5. Dane zawar
te w późniejszych pracach oparte są wyłącznie na ustaleniach tychże ba
daczy. Z tego względu pozostała literatura przedmiotu ma jedynie war
tość przyczynków. Składają się na nią wyłącznie przewodniki, informato
ry, kilka okazjonalnych monografii sztuki miasta i kościoła św. Jana,
popularnonaukowe monografie regionu i jego zabytków 6. Zawarte tam
I. J a n o s z - B i s k u p o w a , Rola Torunia w Związku Pruskim i w wojnie trzy
nastoletniej w latach 1440— 1466, Toruń 1965; M. B i s k u p , Trzynastoletnia wojna
z Zakonem Krzyżackim 1454— 1466, Warszawa 1967; W. O d y n i e c , Dzieje Prus
Królewskich 1454—1772, Warszawa 1972.
2
Zmiany jakie zachodziły w sztuce Torunia u schyłku średniowiecza widziane
już były w literaturze na szerokim tle pozaartystycznych uwarunkowań, a moment
uwolnienia się miast spod zwierzchnictwa Zakonu podkreślany był jako przełomowy
dla kształtowania się ich oblicza artystycznego, np. G. C h m a r z y ń s k i , Sztuka
w Toruniu, [w:] Dzieje Torunia, s. 469—545.
a C. S t e i n b r e c h t , Die Baukunst des deutschen Ritterordens in Preußen,
t. 1, Thorn im Mittelalter, 1885, s. 24 i n.
4 J. H e i s e , Die Bau- und Kunstdenkmäler der Prowinz Westpreußen, H. 7,
Kreis Thorn, 1889, s. 140—266.
5 A. S e m r a u , Forschungen zur Baugeschichte der Johanniskirche in Thorn
von 1250 bis 1500, Mitt. Copp. Ver., H. 21, Nr. 2, 1913, s. 28—55; t e n ż e , Die
Herkunft des Meisters (Maurers) Hans Gotland, Mitt. Copp. Ver., H. 20, Nr 2, 1912,
s. 25—27, 65—68; t e n ż e , Der Bau des Kirchtums zu St. Johann in Thorn, Mitt.
Copp. Ver., H. 18, Nr 2, 1910, s. 27—39.
6 Z bardzo licznej grupy informatorów i przewodników wymieńmy jedynie
najistotniejsze pozycje: J. E. W e r n i c k e , Wegweiser durch Thorn und seine
Umgebung, Thorn 1846; S. K u j o t , Toruń, Roczniki Towarzystwa Naukowego w To
runiu, R. 3, 1884, A. S e m r a u , Führer durch die alten Baudenkmäler der Stadt Thorn,
Thorn 1894; R. H e u e r , Die Werke der bildenden Kunst und des Kunstgewerbe
in Thorn bis zum Ende des Mittelalters, Mitt. Copp. Ver., H. 24, 1916; M. S y d o w ,
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wiadomości o kościele ograniczają się do historii jego budowy i przekształ
ceń do obecnej postaci. W sensie artystycznym zabytek rozpatrywany był
i analizowany przede wszystkim w swej trzynasto- i czternastowiecznej
formie. Realizacja piętnastowieczna w wielu przypadkach nie była nawet
wspominana. Także w najnowszym opracowaniu architektury regionu,
autorstwa Teresy Mroczko, stwierdza się, że „budowa nowego korpusu
kościoła św. Jana nie wykracza zupełnie poza zasób doświadczeń zgroma
dzonych w poprzednim stuleciu i stanowi właściwie zjawisko anachronicz
ne” 7. Ta nutka lekceważenia towarzyszy w literaturze piętnastowiecznej
realizacji. Temat rozbudowy kościoła jest więc, już przez sam fakt podję
cia go, zupełnie nową propozycją spojrzenia na zabytek.
W tej sytuacji musieliśmy po pierwsze dokonać ponownego przeglądu
publikowanych źródeł; tych już znanych i tych nie wykorzystanych przez
historię sztuki, jak: toruńskie kroniki M. Tóppena, A. Yoigta, K. Pratoriusa, J. E. Wernickiego, S. Grunaua, G. G. Dittmanna, E. Kestnera, księgi

Toruń, jego dzieje i zabytki, Toruń 1929 (oraz 1930), w 1967 r. praca uaktualniona
przez J. L a n d o w s k i e g o i S. D u ń s k i e g o , Najciekawsze osobliwości miasta
Torunia z dawnych i nowszych czasów, Toruń 1967; R. H e u e r , Thorn, w cyklu:
Deutsche Lande, deutsche Kunst, Berlin 1931 i 1941; H. L a n k a u, N. P a j z d e r s k i „
Monografia i przewodnik ilustrowany po Toruniu, Toruń 1933; M. O r ł o w i c z , .
Toruń, Toruń 1936 i 1948; t e n ż e , Ilustrowany przewodnik po Toruniu, Lwów
1924; M. i E. G ą s i o r o w s c y , Toruń, Warszawa 1963; t y c h ż e , Toruń, krajobraz
i architektura, Warszawa 1974; krótkie monografie: B. R y m a s z e w s k i , Toruń
w czasach Kopernika, Toruń 1969; J. R e m er, Toruń. Historia, ludzie, sztukar
Toruń 1955 (kolejne wydania 1961, 1965, 1970). Jedyna monografia miasta: Dzieje
Torunia. W polskiej literaturze bezpośrednio o kościele św. Jana pisali jedynie:
M. D o r a w a , Kościół św. Jana w Toruniu w czasach Mikołaja Kopernika. Próba
rekonstrukcji wyposażenia, Studia Warmińskie 9, 1972 (1973), s. 405—430; nasz
zabytek wymieniany jest także w pracach o architekturze Państwa Zakonnego:
B. S c h m i d, Bau- und Kunstdenkmäler der Ordenszeit in Preußen, Bd. 1, Kulmerland und Pomerellen, Marienburg 1939; B. M a k o w s k i , Sztuka na Pomorzu.
Jej dzieje i zabytki, Toruń 1932; B. S c h m i d, Baukunst und bildende Kunst zur
Ordenszeit, [w.] Deutsche Staatenbildung und deutsche Kultur im Preußenlande,
Königsberg 1931; t e n ż e , Die Baumeister Deutschordenslande Preußen, [w:]
Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, 1939/1940, Halle 1940; G. D e 
li io, Geschichte der Deutschen Kunst, Berlin—Leipzig 1923; K. H. C l a s e n , Die
Gotische
Baukunst,
Handbuch
der
Kunstwissenschaft,
Wildspark—Potsdam
1930; W. B u r m e i s t e r , Norddeutsche Backsteindome, Berlin 1930 (oraz 1943);
G. D e h i o , E. G a i l , Deutschordensland Preußen. Handbuch der deutschen Kunst
denkmäler, München 1952. Zabytek wymieniany także w opracowaniach historii
sztuki w Polsce, np.: M. W a i i c k i , J. S t a r z y ń s k i , Dzieje sztuki polskiej, [w:]
R. H a m a n n , Historia sztuki, 1934: M. W a l i c k i , J. S t a r z y ń s k i , Średnio
wieczna architektura w Polsce. Romanizm, Gotyk, [w:] Wiedza o Polsce, t. 2;
Historia sztuki polskiej w zarysie, praca zbiorowa pod red. T. D o b r o w o l s k i e g o ,
W. T a t a r k i e w i c z a , t. I, Kraków 1962; T. M r o c z k o , Architektura gotycka
na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
7 T. M r o c z k o , op. cit., s. 317.

Fot. 1. Bryła kościoła od strony w schodniej. Fot. T. Kaźm ierski, W. W olny
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ławnicze Starego i Nowego miasta Torunia 8. Uczyniono to pod kątem
sprawdzenia powtarzanych do dziś (jeszcze za Hei.sem i Semrauem) wiado
mości dotyczących historii podwyższania w drugiej połowie XV w. korpusu
nawowego hali świętojańskiej 9. W rezultacie, od strony źródłowej nie po
szerzyło to jednak stanu wiedzy. Mimo wszystko postulatem pozostaje
nadal przeprowadzenie dokładnej kwerendy źródłowej, tym razem już
w archiwach gromadzących niepublikowany materiał.
Toruński kościół parafialny Starego Miasta jest ceglaną, trójnawową
i czteroprzęsłową halą na planie wydłużonego prostokąta z wyodrębnio
nym trójprzęsłowym prezbiterium: węższym i niższym od korpusu nawo
wego. Od zachodu, na osi kościoła wznosi się ryzalitowo wysunięta ma
sywna wieża, założona na planie kwadratu. Jest ona częściowo wciągnięta
do wnętrza i ujęta dwoma przęsłami przy wieżowymi usytuowanymi na
przedłużeniu naw bocznych. Pomiędzy szkarpy elewacji bocznych korpusu
wbudowane są kaplice, których liczba odpowiada podziałom przęsłowym.
Do przęseł przywieżowych natomiast przystawione są niskie kruchty, łą
czące się w planie z ciągiem kaplic. W północnym narożniku, między kor
pusem a prezbiterium, wbudowana jest zakrystia, przedłużona w kierunku
wschodnim wąskim składzikiem.
W bryle kościoła wyraźnie zestawione są: prezbiterium, kryte dwuspa
dowym dachem; znacznie wypiętrzony korpus nawowy z trzema oddziel8 Przejrzane zostały toruńskie kroniki opracowane przez M. T ö p p e n a , Die
älteste Thorner Stadtchronilz, Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins,
H. 42, 1900; A. V o i g t a, Thorner Denkwürdigkeiten von 1345—1547, Mitt. Copp.
Ver., H. 13, 1904; K. G. P r ä t o r i u sa wydana po jego śmierci przez W. T. L h o d e g o z okazji 600-lecia Torunia — Thorner Ehrentempel oder Verzeichnis der
Bürgermeister und Rathmänner der Stadt Thorn von den Frühesten Zeiten bis zur
Gegenwart Errichted und mit geschichtlichen Notizen versehen von Dr. C. G. Prätorius, Berlin 1832; oraz także w opracowaniu P r ä t o r i u s a , Beschreibung der
Stadt Thorn und ihres Gebietes, wydana przez J. E. W e r n i c k e g o , drük
W. T. L h o d e g o , Chełmno 1832; J. E. W e r n i c k e g o , Geschichte Thorns aus
Urkunden, Dokumenten und Handschriften, Thorn 1842; S. G r a u n a u, Preussische Chronik. Im Aufträge des Vereins für die Geschichte der Provinz Preußen,
hrsg. von M. P e r l b a c h , Bd. 1, Leipzig 1876; Księga ławnicza Nowego Miasta
Torunia 1387— 1450, wyd. K. C i e s i e l s k a , Warszawa—Poznań 1973; Liber Scabinorum veteris civitatis Thoruniensis, wyd. K. K a c z m a r c z y k , Toruń 1936;
K. C i e s i e l s k a , Materiały źródłowe do dziejów Torunia do roku 1410, Zapiski

Towarzystwa Naukowego Toruńskiego, t. 20: 1954, s. 387—406; G. G. D i 11 m a n n,
Beiträge zur Geschichte der Stadt Thorn aus guten und zuverlässigen Quellen
gesammlet von Georg Gottlieb Dittmann, Bd. 1, 1789 (przedruk Hamburg 1970),
[w:] Sonderschriften des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreußen,
e. V. Nr 15, 1970; E. K e s t n e r, Beiträge zur Geschichte der Stadt Thorn. Nach
archivalischen Quellen mitgettheilt von... (E. K e s t n e r), Thorn 1882.
9 Częściowo poszukiwania takie podjął B. S c h m i d, Die Baumeister Deutsch
ordenslande Preußen, [w:] Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft,

Halle/Salle 1940, s. 2—25. Opierał się jednakże nie na źródłach, a na opracowa
niach dotyczących architektury gotyckiej tego terenu. I tak np. mistrzów pracu
jących przy budowie kościoła św. Jana wymieniał za A. Semrauem.

Fot. 2. Bryła kościoła od północnego zachodu. Fot. T. Kaźm ierski, W. W olny
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nymi dwuspadowymi dachami nad każdą z naw; zwarty ciąg niższych
kaplic optycznie poszerzających wysoki korpus i krytych pulpitowym da
chem; oraz masyw zachodni sumujący blok wieży, wyniesiony ponad da
chy naw jedynie o wysokość swego namiotowego dachu, a także niższe
bryły pomieszczeń przywieżowych i krucht. Dachy korpusu zasłonięte są
od wschodu oddzielnymi, różniącymi się szczytami, a od zachodu trójkąt
nymi półszczytami przy wieżowymi. We wnętrzu trzy paiy filarów międzynawowych, łączonych smukłymi łękami, dzielą korpus na trzy nawy
o prawie równej szerokości. W ścianach lateralnych, w granicach przęseł,
otwierają się do wnętrza naw bocznych kaplice, widoczne poprzez szero
kie, wycięte prosto, ostrołuczne arkady. Analogiczne otwory komunikują
korpus nawowy z przęsłami przywieżowymi i kruchtą podwieżową. Ściany
obwodowe naw bocznych posiadają ponad arkadami wysoko umieszczoną
strefę okienną o parzystym rytmie okien w każdym przęśle. W systemie
sklepiennym zaakcentowany jest podział na ciągi trzech naw wydzielo
nych podłuczami arkad międzyfilarowych. W sklepieniu nawy środkowej
jest rysunek gwiazd ośmioramiennych, w nawach bocznych pięcioramien
nych, a w ostatnim przęśle każdej z naw gwiazdy sześcioramiennej. Do

Fot. 3. Przęsło ściany pół
nocnej korpusu nawowego.
Fot. W. Górski
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Fot. 4. Sklepienie nawy
środkow ej — w idok
ku
zachodowi. Fot. W. Górski

dekoracji dolnej kondygnacji masywu zachodniego i krucht użyto ka
miennych detali architektonicznych, jak np.: w portalach, maswerkach
i konsolach blend. Natomiast w zewnętrznych dekoracjach naw drobnego
detalu ceglanego. Szczególnie bogate są luki ocieniające okna oraz szczy
ty naw.
Historia budowy kościoła św. Jana wywoływała w literaturze nie roz
strzygnięte do dzisiaj dyskusje. Brak jest bowiem źródeł dotyczących bez
pośrednio prac prowadzonych w XIII i X IV w. Ustalenia odnoszące się do
tego okresu budowy sformułowane zostały w literaturze na podstawie od
autorskich interpretacji różnego rodzaju źródeł pośrednich 10.
Budowę kościoła rozpoczęto jakoby od prezbiterium, które datuje się
najczęściej na czas około połowy XIII w., natomiast wzniesiony w drugim
etapie korpus nawowy uznaje się za ukończony do lat około 1280— 1300,
lub nawet dopiero w połowie XIV w. Budowa ta nie trwała długo w swej
10
J. H e i s e i A. S e m r a u przeprow adzając kw erendy archiw alne zestawiali
różnego typu inform acje, czasami odległe od naszego zabytku, aby przy ich pom ocy
ustalić etapy budow y kościoła. Porów nyw ali m ożliw ości miasta przy wznoszeniu
innych obiektów , np. Kaufhausu w X III w., ratusza m iejskiego czy m urów m ie j
skich w X IV i X V w. Dokładne źródła cytują: A. S e m r a u , Forschungen...,
J. H e i s e , op. cit., T. M r o c z k o , op. cit.
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Fot. 5. Sklepienie naw y p o 
łudniow ej — w idok ku
w schodow i. Fot. W. Górski

pierwotnej formie. Już około 1300 r. (lub 1310) powiększono zakrystię,
a w połowie XIV w. podjęto budowę kaplic po stronie północnej korpusu.
W 1351 r. pożar zniszczył miasto. Stan obiektu po tej katastrofie nie jest
znany, a rozmiary zniszczeń są różnie oceniane. Wiadomo jedynie, że
odbudowę wieży podjęto w latach sześćdziesiątych XIV w. Jednocześnie
zdecydowano się na rozbudowę korpusu nawowego o jeszcze jedno przęsło,
które obudowywało starą wieżę. Być może już wówczas przyjęto koncep
cję podwyższenia korpusu. Jedno jest pewne na podstawie źródeł, że ro
boty przy odbudowie zniszczonego kościoła trwały do lat osiemdziesiątych
XIV w. Później, bo po ponad dwudziestoletniej przerwie, na początku
X V w. (1403) zakończono budowę wieży J1. Na przełomie X IV i X V w.
wzniesiono też kaplice po stronie południowej. Krótko potem nastąpił no
wy okres budowy. Był istotny, gdyż w sposób zasadniczy zaważył na
obecnym wyglądzie świątyni. W szczególnych okolicznościach podjęto się
budowy nowego, wielkiego masywu zachodniego: wieży wraz z kaplicami
11
Dokument m ów iący o przekryciu
A. S e m r a u, Forschungen..., s. 41—43.

wieży

ołow iem

w

1403 r. cytu je także
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przywieżowymi — 3 IV 1406 r. zarysowała się bowiem dopiero co ukoń
czona wieża, tak, że konieczne było jej zburzenie 12. Ten nowy okres bu
dowy ma dokładniejsze przekazy źródłowe. Cytują je wydawane
w X IX w. kroniki opracowywane przez Tóppena, Voigta, Graunaua, Pratoriusa. Już 3 VIII 1407 r. położono kamień węgielny pod nową w ieżę13.
Realizowano ją etapami w latach 1407— 1433. Z rachunków kamlarii miej
skiej i funduszu budowy z lat 1409, 1412, 1413— 1416, 1432 można wydzie
lić jej etapy i odnaleźć nazwiska kolejnych budowniczych: parter wieży
ukończył mistrz Jakub w 1417 r., dwie górne kondygnacje wznoszono w la
tach 1428— 1433, a pracował przy nich mistrz Hans Gotland H. Z lat 1418—
— 1420 źródłowo potwierdzone są też duże dostawy cegły do tej budowy 15.
Późniejsze źródła piętnastowieczne mają dla nas znacznie większą
wartość w porównaniu z wcześniejszymi. Nie tylko dlatego, że odnoszą się
do interesującej nas fazy budowy, tj. wznoszenia nowego korpusu nawo
wego, lecz i dlatego, że ukazują zasady organizacji tej budowy. Są w nich
bowiem odnotowane daty konkretnych prac budowlanych prowadzonych
przy kościele, znane są nazwiska niektórych wykonawców, zakres prac,
rachunki budowlane, a z nich nawet ilość zamawianego materiału.
Już po zakończeniu wojny trzynastoletniej podjęte zostały próby no
wej organizacji zasad współdziałania gminy z kościołem przy finansowa
niu budowy. Dało to możliwość zebrania odpowiednich sum pieniężnych
na podjęcie rozbudowy korpusu nawowego świątyni16. Zrealizowano to
przedsięwzięcie w latach 1468— 1473, gdy tutejszym proboszczem był Hie
ronim Waldau 17. Mówią o tym przekazy: dwa z 1472 r. i jeden z 1473 r.,
zaś o stanie budowy można wnioskować na podstawie zapisów z miejskiej
12
S. 42—43
283); Die
s. 126; A.

Źródła przytacza J. H e i s e, op. cit., s. 256; A. S e m r a u, Forschungen...,
za kronikami C. G. P r ä t o r i u s a (op. cit., s. 80), Script, r. Pr. III (pag.
älteste Thorner Stadtchronik, wyd. M. T o p p e n . , Z.W.G., H. 42, 1900',
V o i g t , op. cit., s. 36—37.

18 J. H e i s e , op. cit., s. 256; A. S e m r a u, Forschungen..., s. 43 i n.
14 A. S e m r a u , Die Herkunft..., s. 2, 19, 25—27 i 65— 68; t e n ż e , Forschungen...,
s. 43—46. Natomiast J. Heise uważał, że Gotland był w ogóle głównym budowni
czym podwyższonego korpusu i pracę tę ukończył w 1437 r. Wieża zaś wg niego
wybudowana została do 1417 r. (J. H e i s e, op. cit., s. 256—258).
15 Źródła te przytacza A. S e m r a u , Der Bau..., s. 27—39.
10 T e n ż e ,

Forschungen..., s. 47.

17
C. G ü n t h e r , Die Aufzeichnungen des Thorner Pfarrers Hieronymus Waldau,
Z.W.G., H. 49, 1907, s. 221—253; A. S e m r a u , Forschungen..., s. 46—52.
W literaturze spotykamy rozbieżności co do datowania realizacji piętnastowiecznej
hali. Wg J. H e i s e g o prace podjęto w latach trzydziestych X V w. a ukończono
już w 1437 (op. cit., s. 256, 258). Podobnie sądził S t e i n b r e c h t (op. cit., s. 24).
Późniejsza literatura często ten sąd przyjmowała i bezkrytycznie powtarzała, np.
C. H. C l a s e n , Deutsche Gewölbe der Spätgotik, Berlin 1958, s. 37. Wg źródeł
drukowanych i zinterpretowanych przez A. Semraua, prace te prowadzono od lat
sześćdziesiątych X V w.
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księgi czynszów spisanych po 1473 r .18 W kronikach miasta odnotowano
także pod datą 1472: „Meister Procop bauet auf Verordnung der Kirchen
vater den Schwiebogen zu St. Johann mit dem Pfeiler dieses Jahr.” 19. Za
chowany jest też napis ha zachodniej ścianie nawy północnej brzmiący:
„Im Jahre m.cccc Jar. lxxiii am. abende. lorenz. 1st. dis. Gewelbe Gef
lossen.” (fot. 24). W jakiej kolejności zasklepiano poszczególne nawy tru
dno jest powiedzieć. Prawdopodobnie północna, tj. jej sklepienie, ukończo
ne było jako ostatnie, jeśli przyjąć za wskazówkę cytowany wyżej napis
z datą 1473. Pewne wnioski nasuną się także po przeprowadzeniu analizy
form owej piętnastowiecznej architektury. Na podstawie źródeł można
mniemać, iż w projekcie rozbudowy korpusu zakładano także podwyższe
nie chóru, bowiem 30IV 1483 r. Hieronim Waldau, proboszcz parafii
św. Jana w latach 1467— 1495 przekazał testamentem 50 grzywien na ten
właśnie cel 20. Jego następca Johannes Szmolle podjął w 1497 r. również
ten plan. Wynika to wyraźnie z listu Rady Miasta Torunia z dnia 8 IV
1497 r., skierowanego do Rady Miasta Gdańska, w którym tutejsza Rada
prosi o jedną'miarę wapna, gdyż „zamierza przy kościele św. Jana nowy
chór wybudować” 21. Z nieznanych powodów planów tych nigdy nie zreali
zowano.
Do datowania obydwu krucht nie posiadamy bezpośrednich ińformacji
źródłowych. Wyznaczenie czasu budowy przedsionka północnego na lata
siedemdziesiąte XV w. może oprzeć się jedynie na dokumentach z 1470 r.
i zawartych w nich enigmatycznych informacjach o odczytywaniu w tym
czasie zarządżeń Rady Miejskiej „aus der Halle auf dem Kirchhofe” 22.
Nie możemy stwierdzić jednak jednoznacznie, czy miejscem tym była kruchta północna. Znany jest także list z 18 III 1484, w którym miasto zwraca
się do Rady Miasta Gdańska z prośbą o odstąpienie 30— 40 miar wapna
„do budowy kościoła parafialnego” 23. Nie znamy jednak przeznaczenia
tego materiału. Wprawdzie prace przy korpusie były już ukończone, być
może stała kruchta północna — istnieje więc prawdopodobieństwo, że wa
pno użyto do budowy przedsionka południowego. Jednakże równie dobrze
mogły być w tym czasie prowadzone prace przy budowie szczytów lub
wykorzystywano wapno przy kryciu dachów, wykańczaniu fryzów czy
glifów na elewacjach zewnętrznych. Niewątpliwie poza budową tej kruchty istniały inne potrzeby budowlane, skoro w latach osiemdziesiątych
18 Cytuje A. S e m r a u, Forschungen..., s. 46—47.
19 Cytat za: Thorner Denkwürdigkeiten von 1345—1547, wyd. À. V o i g t , Mitt.
Copp. Ver., H. 13, 1904, s. 114. Wiadomość tę uwzględnił A. Semrau, widząc w Prorkopie nie tylko budowniczego łuku zamykającego nawę boczną od zachodu, ale
głównego wykonawcę podwyższenia i zasklepienia (A. S e m r a u , Forschungen...,
s: 48—49).
20 A. S e m r a u , , Forschungen..., s. 49.
21 Jest to jeden z trzech listów odnalezionych przez J. Heisego w Archiwum
Miasta Gdańska (J. H e i s e, op. cit., s. 257).
22 A. S e m r a u , Forschungen..., s. 50.
28 Ibid.; J. H e i s e, op. cit., s. 256—257.
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X V w. odnotowane są liczne darowizny mieszczan na rzecz kościoła
św. Jana. Z pracami przy kościele właśnie w latach osiemdziesiątych mo
żna łączyć osobę mistrza budowlanego Hansa Branda. Pismo mieszczan
Johanna Schenke i Henricha Falkę do Rady Miasta Gdańska z 17 III 1485 r.
informowało bowiem o przejściu Branda do Gdańska po ukończeniu prac
przy kościele parafialnym w Toruniu 2i. Nie było w nim jednak mowy czy
pracował przy budowie kruchty, jak chce literatura przedmiotu. Równie
dobrze mógł być wykonawcą np. wschodnich szczytów nad nawami bocz
nymi. Dopiero w 1497 r. zakończono przy kościele św. Jana wszelkie pra
ce budowlane 25, choć plany Rady Miasta, która była organizatorem i po
mysłodawcą rozbudowy, sięgały jeszcze dalej. Świadczy o tym wspomnia
ny już list z 1497 r., który mówi o zamiarze budowy nowego chóru.
Przyjrzyjmy się także historii piętnasto wiecznej rozbudowy czytelnej
w samych murach obiektu. Interesująca nas faza podwyższania korpusu
w drugiej połowie X V w. nie zamazała obrazu starszej budowy. Dokonano
bowiem prostego nastawienia ścian i filarów na dawne mury obwodowe
i podpory sklepienne trzynasto- i czternastowiecznej hali. Możemy zadać
sobie pytanie, kiedy podjęto koncepcję takiej przebudowy, a przede
wszystkim, jak ją przeprowadzano.
W literaturze istniały sugestie, że plany podwyższenia korpusu mogły
się zrodzić równocześnie z zamiarem rozbudowy kościoła o jedno przęsło
ku zachodowi już w połowie XIV w., tj. gdy przystępowano do odbudowy
po pożarze 1351 r .26 Trudno jednak dać w tej chwili wiążącą odpowiedź.
Na podstawie analizy obiektu w jego obecnej formie możemy stwierdzić
jedynie, że takie plany pojawiły się dopiero gdy wznoszono obecną wieżę,
tj. w latach 1407— 1433. Bowiem poza spostrzeżeniem, że do niskiej hali
nie pasowałaby masywna wypiętrzona wieża z również wysokimi pomiesz
czeniami bocznymi, mamy też argument w postaci niezmiernie wysokiej
ostrołucznej arkady we wschodniej ścianie wieży (fot. 25). Przekracza ona
znacznie wysokość hali z XIII w. Zaplanowana została do wyższego wnę
trza. Pełna koncepcja obecnej hali wykrystalizowała się jednakże dopiero
w drugiej połowie X V w., już w trakcie prac przy przebudowie pierwot
nego korpusu nawowego.
Jak dotychczas nie przeprowadzono rozwarstwienia piętnastowiecznego korpusu. Tymczasem późnogotycka nadbudowa wyraźnie widoczna
jest w strukturze zabytku, szczególnie na wewnętrznych ścianach naw:
ściany nadbudowane są bowiem cieńsze, wyraźnie rysuje się horyzontalna
odsadzka, a powierzchnia lica ścian nastawionych jest zdecydowanie gład
sza. Na ścianach wschodnich i zachodnich w nawach bocznych granica
nadbudowy biegnie nieregularnie, schodkowo i po przekątnej. Są tu bo
wiem wykorzystane fragmenty ścian szczytowych poprzedniego założenia.
24 Za A. S e m r a u , Forschungen..., s. 50—51; J. H e i s e , op. cit., s. 257.
25 A. S e m r a u , Forschungen..., s. 51; J. H e i s e , op. cit., s. 258.
26 A. S e m r a u , Forschungen..., s. 36.
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Fot. 6. Ściana wschodnia
naw y
południow ej.
Fot.
W. Górski

Granice nadbudowy rysują się także na filarach i półfilarach poprzez nie
znaczną zmianę ich objętości i pocienienie wałkowych profili służek. Owe
go podwyższenia ścian dokonano jakby „skokami” i nie równocześnie
w poszczególnych nawach.
Podwyższenie korpusu nastąpiło już po zakończeniu budowy obecnego
masywu zachodniego. Świadczy o tym obudowanie od zewnątrz górnej
kondygnacji wieży przez ściany zachodnie naw. Również dachy naw bocz
nych zasłoniły dwie blendy na południowej i północnej ścianie wieży.
Z analizy szwów owej nadbudowanej partii wynika, że jako pierwsze
wznoszone były ściany lateralne, łącznie ze wschodnimi i zachodnimi
ścianami naw bocznych. Ich narożniki są bowiem przewiązane a ściany
zachodnie — jak stwierdziliśmy — dobijają do wieży. Oddzielnie wzniesio
na została wschodnia ściana nawy głównej, wpasowana pomiędzy wschod
nie mury bocznych naw. Wykorzystano w niej partie ściany wschodniej
i szczytu poprzedniego założenia. Wyburzono mianowicie ścianę szczytową
niskiej XIII-wiecznej hali w jej partii środkowej, przepruwając ją wielką
arkadą już wtedy zaplanowanego wysokiego łuku tęczy, mającego otwo-
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Fot. 7. Ściana zachodnia
naw y północnej. Fot. W.
Górski

rzyć się do wyższego prezbiterium Ponad nim nadbudowano jeszcze ścia
nę, łącząc ją z nawami bocznymi. Część dobudowana i nadbudowana różni
się techniką wykonania i wielkością cegły. Ów wysoki łuk widoczny iest od
zewnątrz ponad dachem nie przebudowanego w rezultacie pierwotnego
chóru. Świadczy to, że przebudowę prezbiterium planowano już niewąt
pliwie w momencie podwyższania korpusu. Realizacja tego odwlekała się
jednakże. Nie rezygnując z niej budowniczowie zamknęli kolejno dekora
cyjnym i szczytami tylko ściany wschodnie naw bocznych. Wykończenie
wschodniej ściany nawy środkowej i jej szczytu najprawdopodobniej od
kładano do czasu rozbudowy chóru. Nie przeciągnięto bowiem fryzu koro
nującego ściany wschodnie naw bocznych na ścianę tej nawy. W końcu
X V w. szczyt środkowy albo miał postać tymczasową, albo jedynie zadeskowano tu poddasze. W ydaje się, że obecny szczyt stanął dopiero wów
czas, gdy zrezygnowano z podwyższania chóru, tj. po 1497 r. Byłby więc
już szesnastowieczny i tym też wytłumaczyć można jego uproszczoną, na
poły nowożytną formę. Tym samym możemy przyjąć, uwzględniając zna
ne daty z historii budowy i wyniki rozwarstwienia, że wschodnie szczyty
naw bocznych wykonano pomiędzy 1484— 1497 r., a więc w ostatniej
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ćwierci X V w. Prawdopodobnie w tym samym czasie zadaszono korpus,
a później przystąpiono do wyburzania sklepień niskiej hali. Wówczas też
podwyższono filary międzynawowe łącząc je arkadami. Owe ściany arka
dowe ponad sklepieniami wyraźnie dobijają bowiem do ściany tęczowej
oraz do wieży zachodniej. Ostatnim etapem tej budowy było założenie
sklepień. W ydaje się, że w trakcie stawiania ścian lateralnych nie była
jeszcze sprecyzowana koncepcja rozwiązania przesklepienia wnętrza. Na
sady sklepień wyrobione bowiem zostały w tych ścianach „na wyrost” i te
szerokie strzępia pach nie zostały wypełnione nawet po założeniu sklepień.
Natomiast dokładnie zostały wpasowane łuki wysklepków w nasady sklepienne na ścianach arkadowych (jak uprzednio stwierdziliśmy zrealizowa
nych później od obwodowych). Świadczy to, że w momencie wznoszenia
ścian arkadowych nastąpiła krystalizacja koncepcji sklepień. Zasklepia
nie wnętrza przebiegało etapami: nie tylko zakładano osobno sklepienia
w poszczególnych nawach, ale także w każdym z przęseł. Wyraźne są bo
wiem szerokie szwy pomiędzy nimi. Różna jest także wysokość strzałki
w poszczególnych przęsłach, a wyjątkowo wypiętrzone są wysklepki trze
ciego przęsła nawy północnej.

Fot. 8. Narożnik południo
w o-zachodni korpusu, obejm u ją cy wieżę. Fot. W.
Górski
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Fot. 9. Ściana wschodnia
nad lukiem tęczy. Fot. W.
Górski

Przeprowadzone rozwarstwienie wyraźnie wykazało z jakim trudem
i w jak wielu etapach wznoszono piętnastowieczny korpus. Od strony
wnętrza widać także, że same ściany lateralne wznoszono w krótkich fa
zach, czytelnych dzięki zmniejszaniu się grubości muru w każdej z nich.
Na ścianie północnej i ścianie tęczy były to dwie fazy, pozostałe wznie
siono od „jednego rzutu” . Nawy boczne prawdopodobnie nie były także
podwyższane równocześnie. Przemawiają za tym różnice w opracowaniu
detalu zewnętrznego. W nawie północnej okna i glify są niższe, wierzchoł
ki łuków glifów sięgają dolnej krawędzi fryzu koronującego, w południo
wej zaś glify i okna przecinają fryz. Różnice są także w szerokości fryzów:
na ścianie północnej — osiem warstw cegły, na południowej — siedem.
Zasada dekoracji jest jednak taka sama. Przyczyny takiego mozolnego
posuwania się prac mogły być różnorakie. Należy pamiętać, że ciężar
inwestycji trzymała na swych barkach gmina nie zawsze dysponująca od
powiednio wysoką sumą i zmuszana do zawieszania robót do chwili ze
brania odpowiedniej ilości pieniędzy i zakupu partii materiałów budowla
nych. Także zniszczenia spowodowane wojną trzynastoletnią i brak fun
duszy były przyczyną przerwy i okresem zbierania pieniędzy na dalsze

Piętnastowieczna architektura kościoła św. Jana w Toruniu

121

roboty do 1468 r. Równie długa była prawdopodobnie przerwa pomiędzy
wzniesieniem północnego (1468— 1473) a południowego przedsionka
(1484?). Możemy więc przypuszczać, że i w trakcie realizowania wysokie
go korpusu pojawił się szereg przeszkód, w wyniku których wydzieliliśmy
tak wiele podetapów budowy. Zmieniać się przy tym musiały składy ze
społu budowlanego przy kościele św. Jana.
Zastanówmy się teraz także, czy zauważone etapy i fazy budowy przy
nosiły ze sobą widoczne zmiany w koncepcji artystycznej. Tu należy wró
cić do architektury wnętrza. Filary zostały podwyższone zgodnie z formą
użytą w XIII w. Stwierdziliśmy jedynie zmiany w grubości kształtek
i staranności wykonania. W tej „archaizującej” konwencji artystycznej,
nawiązującej do trzynastowiecznej hali, wznoszono jeszcze arkady międzynawowe. Użyto w nich pojedynczych, grubych, wałkowych form
w podłuczach. Podwyższono ostatnią parę filarów i półfilary przywieżowe, tj. od połowy ich wysokości dodano im grube wałki służek, wsparte na
konsolkach a przejmujące logicznie wałek z podłucza arkad. Podobne
przykłady wprowadzania grubych, archaicznych form wałkowych w pod-

Fot. 10. Fragment elew acji
północnej
kościoła.
Fot.
W. Górski
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Fot. 11. K onsola um iesz
czona na filarze pierwszym
od zachodu, po stronie pn.
Fot. W. Górski

łuczach arkad nie są odosobnione w czternastowiecznych realizacjach na
tym terenie. Mamy je np. w kościele św. Jakuba w Toruniu, w kościele
pofranciszkańskim w Chełmnie, a trójwałkowe wiązki w kościele mariac
kim w Toruniu. Wałkowe służki ostatniej pary filarów wsparto na konsolkach przedstawiających licząc od zachodu: herb (lilię), męską głowę, karła,
głowę króla w koronie, dwie konsole (?), głowę mężczyzny „mieszczani
na” , konsolę i „zakonnika w kapturze” 27. Różnią się one zdecydowanie od
konsol sklepiennych. Charakteryzuje je bryłowatość, rustykalność formy.
Inne cechy, jak to, że stanowi je sama rzeźba przejmująca bezpośrednio
służkę bez konsolkowego rdzenia i impostu, jak np. w owych głowach,
herbie, karle, są właściwe dla późnego gotyku i jego tendencji do wprowa
dzania form „archaicznych” . Tak odczytując form y w jakich podwyższono
korpus, zdolni jesteśmy też wyjaśnić bardzo duże podobieństwo pomiędzy
strefą kapitelową piętnastowiecznych filarów i trzynastowiecznych półfilarów zachowanych w nawach bocznych. W obydwu wypadkach są to
27
Określenia przedstawień na konsolkach powtarzane za A. S e m r a u e m
(Forschungen..., s. 49). W g niego dodać je m ógł tylko mistrz murarski, który podw yż
szał korpus — a w ięc Prokop.
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wąskie przepaskowe form y o kielichowym wygięciu, z niskimi impościkami dwuwałkowymi. Wykorzystano tu wtórnie zdjęte strefy kapitelowe
filarów niskiej hali. Nie było to sprzeczne z przyjętą konwencją stylis
tyczną, a staje się zupełnie prawdopodobne, gdyż wcześniej stwierdziliśmy
celowe, „archaizujące” nawiązywanie do trzynastowiecznych form na fi
larach i w podłuczach arkad. Taki wniosek potwierdza też strefa kapitelowa ostatniej pary filarów. Obiega ona tylko połowę filara od strony
wschodniej, druga część nie ma takiego kapitela. Pierwotna hala była
o jedno przęsło krótsza, po rozbudowie „nie starczyło” dla nowych fila
rów wcześniejszych zwieńczeń, a przy charakterystycznym dla tego etapu
niezwracaniu uwagi na wykonanie, nie uzupełniono tych brakujących
fragmentów. Jeszcze jednym argumentem jest nieznaczne przesunięcie
krawędzi wieloboku strefy kapitelowej w stosunku do krawędzi wieloboku filarów, będące wynikiem zmiany proporcji detalu w nadbudowa
nych częściach filarów. Przyczyną mogła być także oszczędność lub trud
ności w znalezieniu warsztatu kamieniarskiego.
Wydaje się, że na tym etapie rozbudowy nastąpiła zmiana w koncepcji
artystycznej. Wiązała się z zakładaniem sklepień. Profile żeber sklepien-

Fot. 12. Konsola umiesz
czona na filarze drugim od
zachodu, po stronie pn.
Fot. W. Górski
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Fot. 13. K onsola um iesz
czona na filarze pierw szym
od zachodu, po stronie pn.
Fot. W. Górski

nych schodzą bowiem na filary nie znajdując kontynuacji w żadnym z ich
profili. Przebijają „brutalnie” strefę kapitelową, w którą wkute są wtórnie
różne w typie konsole lub nieokreślone „prowizoryczne” form y kamien
nych wsporników. Także w ścianach naw bocznych konsole zostały umie
szczone dopiero we wkuwanych w mur gniazdach. Nie przygotowano więc
wsporników wyciągając wzwyż ściany i filary lub planowano inne sklepie
nie. Że sklepienie obecne jest różne w stosunku do nieznanej pierwotnej
koncepcji świadczą szczególnie zejścia wiązek żeber w południowej nawie
na jej ścianę południową. Zachowały się tu, pełniąc rolę konsol dla obec
nego sklepienia, początki innych żeber, tj. wiązki profili gruszkowych,
czytelne w trzecim przęśle, w pozostałych bardziej zatarte. Nad nimi wku
to dopiero gniazda dla spływów obecnych żeber. Być może zasklepienie
według nowej koncepcji zaczęto więc od tej, południowej nawy. Niewąt
pliwie odczuwano przy realizacji sklepień szczególny brak detalu kamie
niarskiego. Spływy żeber schodzą na jakby przypadkowo zebrane, róż
niące się typem, niedopasowane ani do profili żeber ani do filarów, kon
sole lub bloki kamienne. I tak, patrząc z nawy środkowej, na filarach po
stronie południowej brak w ogóle konsol, a po stronie północnej: na pierw
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szym filarze kroksztynowa — liściasta, na drugim bezkształtna, na trze
cim — krępa maswerkowa. W nawie północnej na ścianie północnej są
konsole, licząc od wschodniego narożnika: kroksztynowa, maswerkowa na
„bułowatym ” pięciobocznym rdzeniu, kroksztynowa z dekoracją roślinną,
kroksztynowa o ostrych łamanych profilach, kroksztynowa-roślinna, mas
werkowa (jak w nawie południowej). Formy konsol z dekoracją roślinną
są cylindryczne, trójczłonowe. Bardziej przypominają strefy kapitelowe
dla wiązki służek niż konsole. Nie wchodzą w ścianę, a od spodu są pro
stopadle podcięte, nie odpowiadają też profilom żeber. Natomiast w nawie
północnej, na filarach (licząc od wschodu) mamy konsole: blokowo-stożkową, następna jest nieczytelna oraz rogową. W nawie południowej, poza
omawianymi konsolami na ścianie południowej, na filarach są jednakowe
konsole typu maswerkowego, a na ostatnim tego rzędu — kroksztynowa
z bestiami. Ta ostatnia bardziej przypomina strefę kapitelową dla wiązki
trzech służek niż konsolę.
Czyżby więc nie tylko typy konsol i ich dekoracja, ale i warsztaty odkuwające je były różne? Tak znaczna różnorodność form wydaje się na to
wskazywać. W ydaje się, że dopiero przy zasklepianiu nawy północnej uda-

Fot. 14. Konsola umiesz
czona na filarze pierwszym
od zachodu, po stronie pn.
Fot. W. Górski
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rot. 15. Strefa kapitelowa filarów hali. Fot. W. Górski

ło się pozyskać biegłych kamieniarzy, znających najnowsze form y; cho
ciażby takie jak w konsoli maswerkowej c płaskim rysunku na ,,bułowatym ” rdzeniu, graficznych, ostrych profilach impostu czy w konsolach
kroksztynowych o łamanych formach. Potwierdzałoby się przez to dato
wanie tej nawy (zgodnie z malowanym napisem) jako ostatniej zasklepio
nej w kościele (1473).
Tak zarysował się obraz postępu prac oraz zmieniających się koncepcji
rozwiązania wnętrza podwyższonej hali. Pozostaje pytanie, skąd pocho
dziły wzory formalne tych elementów architektonicznych realizowanych
przez pracujący tu warsztat.
Cechą charakterystyczną dla obecnej bryły kościoła św. Jana w Toru
niu są trzy dachy, kryjące oddzielnie każdą z naw, szczególnie zaakcento
wane od strony wschodniej poprzez zasłonięcie ich oddzielnymi szczytami.
Rozwiązanie to nie jest powtórzeniem form y dachu, który przykrywał
niską halę świętojańską. Miała ona bowiem pierwotnie duży dwuspadowy
dach, co stwierdził już Heise na podstawie zachowanych fragmentów
obrysu ściany szczytowej tej hali na obecnej wschodniej elew a cji28.
28 J. H e i s e , op. cit., s. 254.
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Fot. 16. Strefa kapitelowa z w tórnie osadzoną konsolą sklepienną. Fot. T. K a żmierski, W. W olny

Jeśli przyjrzym y się architekturze sakralnej sąsiednich regionów
stwierdzimy, że wspólne dachy nad Irójnawowymi korpusami halowymi
były charakterystyczne dla ziemi chełmińskiej, świeckiej, na Warmii —
generalnie dla Ordenslandu, a także szerzej w obrębie tzw. Backsteingebietu. Stosowane były tradycyjnie od XIII w., poprzez XIV, X V do
XVI. Mamy na to dużo przykładów. W najbliższym sąsiedztwie hale
o wspólnym dachu to: kościół św. Katarzyny w Brodnicy (1340— 1370),
kościół parafialny w Nowem nad Wisłą (poł. X IV w.), w Chojnicach (około
1360 r.), w Gniewie (połowa X IV w.), a z całej jednorodnej formalnie gru
py hal warmińskich przytoczyć można jako przykład kościół św. Jakuba
w Olsztynie, kolegiacki w Dobrym Mieście, św. Mikołaja we Fromborku,
parafialny w Reszlu, Lidzbarku Warmińskim, Jezioranach. Z dalszego te
renu np. Marienkirche w Anklam, Prenzlau, św. Piotra w Altentreptow,
św. Jakuba i Mariacki w Greifswaldzie. Z kolei kościołami halowymi
O oddzielnych dachach ponad nawami były toruńskie świątynie francisz
kanów — Mariacka (1350— 1370), dominikanów — św. Mikołaja (2 poł.
X IV w.). Obydwa te przykłady czternastowiecznych rozwiązań halowych
w architekturze Torunia wiążą się z dyskusyjną kwestią ogólnego wzoru
formalnego, decydującego o koncepcji wnętrza piętnastowiecznej hali
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Fot. 17. K onsola sklepienna
w
naw ie
północnej
na
ścianie północnej. Fot. W.
N ajder

świętojańskiej25. Tą problematyką zajmiemy się jednakże w zapowiedzia
nym na wstępie innym artykule.
Najbliższy formalnie wzór dla rozwiązania piętnastowiecznych dachów
kościoła św. Jana możemy znaleźć w niedalekim regionie architektonicz
nym. Stosowanie oddzielnych przekryć jest bowiem lokalną cechą archi
tektury gdańskiej, kontynuowaną w późnogotyckich przebudowach koś
ciołów tego miasta. Najbardziej znaczące przykłady to przede wszystkim
kościół parafialny Prawego Miasta p. w. Najświętszej Marii Panny. W li
teraturze podkreślane jest jego znaczenie jako wzoru dla następnych
gdańskich realizacji piętnasto- i szesnastowiecznych oraz przebudów np.:
dla kościoła św. Piotra i Pawła, dominikańskiego — św. Mikołaja, św. Ka
tarzyny, św. Brygidy, św. Jana, franciszkańskiego — św. Trójcy. Tak licz
ne i wspaniałe przykłady mogły zdecydowanie wpłynąć na przyjęcie
i w naszym kościele „gdańskiego” przekrycia naw.
W literaturze istnieje także utrwalony pogląd, że architektura Gdań29 G. C h m a r z y ń s k i , op. cit., s. 486— 487.
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18. Konsola sklepienna osadzona na filarze pierw szym od zachodu, po stronie
południow ej. Fot. W. N ajder

ska oddziaływała w późnym gotyku na sąsiednie tereny, a szczególnie na
miasta powiązane przynależnością do Hanzy, a więc pozostające w bez
pośrednim handlowym, gospodarczym, kulturalnym kontakcie z tym mia
stem, jak: Toruń, Elbląg, Braniewo. Doskonałym przykładem jest historia
budowy i rozbudowy kościoła św. Mikołaja w Elblągu 30. Także w dekora
cyjnym opracowaniu nadbudowanych elewacji korpusu wypada zwrócić
uwagę na kilka charakterystycznych cech. Należą do nich:
1 — umieszczenie wysokich i wąskich okien w dość szeroko rozwar
tych glifach okiennych, kolorystycznie odcinających się bielą tynku od
ceglanej ściany;
2 — użycie w krawędziach glifów, blend i szkarp pojedynczej i jednowałkowej kształtki;
30
K. H a u k e, H. S t o b b e, Die Bau und Kunst denkm aler des Deutschen
Ostens, Reihe 13, Bd. 6, 1964, jednoznacznie stwierdzają, że architektura Elbląga
w okresie największego rozkw itu miasta, tj. od lat siedemdziesiątych X IV w. i przez
cały w iek X V , pozostawała pod w pływ em Gdańska. Interesujące jest też w ska
zanie na analogie form alne i fakt, że w tym samym czasie podejm ow an o przebu
dow ę kościoła św. M ikołaja w Elblągu i św. Jana w Toruniu. A utorzy w obu
tych późnogotyckich realizacjach widzieli wspólne, gdańskie źródła inspiracji.
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Fot. 19. W im pergow e obram ienie okna północnego na w schodniej elew acji

3
— wprowadzenie czołgankowej dekoracji w postaci ciągłego fryziku,
wyłamującego się ponad łukami glifów okiennych i obiegającego je jak
wimpergą. Ponad oknami wschodniej elewacji wygina się ona w linię
„oślego grzbietu” . Łuki glifów okiennych przecinają ponadto ciągły pas
tynkowanego fryzu wieńczącego elewację północną. Jest to więc opraco-,
wanie ceglarskie, operujące zdecydowanie drobnymi linearnymi, a w ozdo
bie- Wimpergowej „kamieniarskimi” formami oraz efektami kolorystycz
nymi tynk — cegła. Szukając analogii stwierdzamy, że opisany sposób
kształtowania glifów okiennych jest stosunkowo często stosowany w za
bytkach architektury Gdańska. Jednocześnie w wielu obiektach używano
licznych i bogatych kształtek w krawędziach glifów. Podobne naszym
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mamy w takich zabytkach sakralnych, jak: w dominikańskim kościele
św. Mikołaja i to zarówno we wcześniejszej części prezbiterialnej i wieży
jak i w piętnastowiecznym korpusie; we franciszkańskim kościele
św. Trójcy; w kościele św. Katarzyny i św. Jana. Z wyjątkiem kościoła
św. Trójcy we wszystkich przykładach w krawędziach glifów użyto po
jedynczej kształtki wałka. Dla wymienionych zabytków z Gdańska i dla
naszego kościoła św. Jana charakterystyczne jest takie samo estetyczne
wrażenie, jakie dają wysokie i wąskie ostrołuczne okna w gładkich elewa
cjach kościołów. Motyw wimpergowego fryziku jest rzadziej spotykany.
W Gdańsku taki charakter ma dekoracja ponad „oślimi grzbietami” blend
Wieży Więziennej (pocz. XVI w.) i ponad biforyjnymi blendami na ele
wacji Dworu Bractwa św. Jerzego (1484— 1494). Obydwa przykłady gdań
skie są jednakże późniejsze od naszego. Bardzo podobna jest natomiast
dekoracja w kościele św. Mikołaja w Elblągu z ostatniej fazy tej budowy
(1483— 1511). Biegnie nad oknami empory północnej, wygina się także
w „ośli grzbiet” jak na wschodniej elewacji toruńskiego św. Jana. Znamy
także wykonawcę, gdańszczanina, Mikołaja Sprengera 31. W tych przy
kładach, choć nie identycznych, wspólna jest zasada dekoracji: ceglany,
drobny detal otrzymał „kamieniarski” charakter 32.
Szukając wzorów formalnych dla wschodnich szczytów kościoła
św. Jana musimy pamiętać, że są one destruktem, w którym nieczytelny
jest pierwotny obrys krawędzi i częściowo dekoracja lica. Należą general
nie do typu szczytów ze słupkami sterczynowymi. Szczyt wschodni nawy
środkowej, poza podziałem równoległymi słupkami, nie posiada żadnych
cech umożliwiających analizę stylistyczną. Dla typu reprezentowanego
przez pozostałe znaleźć można szereg analogii. I tak dla południowego,
z jego równolegle do lica ustawionymi słupkami i maswerkowym dwulancetowym wypełnieniem pól blend, mamy liczne przykłady na ziemi cheł
mińskiej, Warmii, Pomorzu Gdańskim, w Inflantach, Wielkopolsce, Ma
zowszu. W typie tym, występującym od pierwszej połowy XIV w. do po
czątków XVI w., modyfikuje się najczęściej rysunek maswerku, często
też zostaje on opuszczony całkowicie. Zmieniają się też oczywiście
kształtki na krawędziach słupków i blend. Ten typ szczytu i zasada deko
racji maswerkiem pola blend są jednak długo powtarzane mimo równo
ległego pojawienia się i funkcjonowania innych wzorów w wymienionych
regionach architektonicznych. Bliskie pod względem typu i dekoracji
przykłady to między innymi: szczyt zachodni dawnego kościoła cysterek
w Chełmnie (około 1330), szczyt kruchty katedry we Fromborku (1388),
kościoła w Lalkowach koło Kwidzyna, w Swieciu, Wabczu na ziemi cheł
81 D. M i l e w s k a , Kościół św. Mikołaja w Elblągu od X III do X V w. (archi
tektura i plastyka), Rocznik Elbląski, t. 6, Warszawa—Poznań 1973.
82 Tak określił form y ceglanego detalu późnogotyckiego w architekturze Gdań
ska B. S c h m i d, op. cit. s. 36.
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mińskiej, w Stargardzie (zachodni i nad kaplicami), w kościele parafial
nym w Ornecie (około 1494). Szczyty takie dla terenów ziemi chełmiń
skiej i Pomorza Gdańskiego wyprowadzane są z terenów Brandenburgii
i Meklemburgii33. Dalsze analogie, lecz także z równoległymi słupkami
sterczynowymi i ostrołucznymi blendami, mamy w ratuszu w Ornecie,
kościele św. Mikołaja w Gdańsku (około 1400), w szczytach transeptu
kościoła św. Jana w Gdańsku, kościele w Starogardzie Gdańskim (wschod
ni prezbiterium), w Kokoszkowach na Pomorzu Gdańskim i w wielu
innych. Popularność i długotrwałość występowania tego typu szczytu i cha
rakteru maswerkowej dekoracji uniemożliwia precyzyjniejsze ustalenie
zależności naszego przykładu od bezpośredniego wzorca — bliżej nie zna
nego — i dokładniejsze określenie czasu budowy.
Bardziej charakterystyczny jest szczyt wschodni nad nawą północną
kościoła św. Jana w Toruniu. Słupki sterczynowe przybrały tu formę ma
sywnych, półośmiobocznych filarków. Krawędzie tych wieloboków rozprofilowano kształtką wałka na wklęskach, a ścianki słupków między ce
glanymi profilówkami pobielono tynkiem. Tak plastyczne kształtowanie
słupków znamy z najliczniejszych przykładów w szczytach gdańskich,
gdzie właśnie ich rytm i plastyka decydują o efekcie artystycznym zwień
czenia ściany 34. Słupki naszego szczytu „ucięte” są na około 2/3 wj^sokości
szczytu, lico i blendy biegną wyżej. Ze względu na uszkodzenie oryginal
nej formy można jedynie przypuszczać, że powyżej słupki te mogły
zmieniać przekrój i profile swych krawędzi. Jest to wysoce prawdopodob
ne, tym bardziej, że dla takiej cechy mamy szereg przykładów w architek
turze XV w. w Gdańsku. Wymieńmy chociażby szczyty kościoła N. M.
Panny w Gdańsku (1466— 1502), św. Katarzyny, św. Trójcy (szczyt z około
1500 r.), kaplicy św. Anny przy tym kościele, w kościele św. Józefa, szczy
ty transeptu kościoła św. Piotra i Pawła, a także wiejskich kościółków Po
morza Gdańskiego: w Jezierniku, Lignowach, Ostaszewie, Wocławiu. Jed
nakże stwierdzić należy, że analogiczna tzw. wieżyczkowa konstrukcja
szczytu powstała już wcześniej w Toruniu nad prezbiterium wspominane
go już kościoła franciszkanów (4 ćwierć XIV w.) i jak przypuszcza się w li
teraturze, wzór ten mógł odegrać rolę w kształtowaniu form szczytów
gotyckich na Pomorzu35. Jeszcze jedną bardzo istotną cechą wschodniego
83 L. P r z y m u s i ń s k i , Rozwój szczytów w architekturze gotyckiej 1250—1450
na ziemi chełmińskiej i Pomorzu Gdańskim, Zeszyty Naukowe UAM w Poznaniu,
Nr 62, 1966, s. 3—62.
84 Rozwój szczytów tego typu po połowie X V I w. obserwuje się przede wszy
stkim na terenie Gdańska. L. P r z y m u s i ń s k i , op. cit., s. 22. Wzór ten stał się
bardzo popularny i na innych terenach, np. na Warmii, E. P i l e c k a , Entwicklung
der gotischen Giebelform im Ermland. Untersuchung eines Architekturdetails,
Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst—M oritz-Arndt- Universität Greifswald.
Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, Jahrgang 29, 1980, H. 2/3,
s. 73—82.
35 T. M r o c z k o, op. cit., s. 296.

Fot. 20. E lew acja i szczyt wschodni naw y północnej
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szczytu północnej nawy kościoła św. Jana jest zachowana wimpergowa
dekoracja pól między filarkami. Owe „trójkątne szczyciki” rozpięte w polu
blendy mają górne krawędzie zdobione czołganką. Wydają się bardzo blis
kie takiej właśnie dekoracji na szczytach kościoła Mariackiego w Gdańsku,
w bardzo bogatej postaci w kościele św. Trójcy, a uproszczonej w szczy
cie północnym Dworu Artusa. Taką dekorację mamy także na Warmii,
w kurtynie wschodniej dachów kościoła parafialnego w Ornecie. Deko
racja ta nakładana była na ślepe lico szczytu lub ponad np. okienkami
poddasza. W polach środkowych naszego szczytu mamy właśnie dwie ko
liste płyciny, owe „ślepe otwory” , ujęte trójkątnymi wimpergami —
szczycikami. W naszym przykładzie nałożenie tej dekoracji ma na celu
pogłębienie jeszcze efektu wielopłaszczyznowości; ustawienie jakby
„szczytu przed szczytem” . Wyżej wymienione cechy formalne występowa
ły zarówno na ziemi chełmińskiej, Warmii, Pomorzu Gdańskim, ale szcze
gólnie i właściwie wszystkie rozwijane były w szczytach gotyckich Gdań
ska. Należy widzieć w nich wyraz już późnogotyckiej tendencji, którą
zapoczątkował mistrz Steffen wzniesionym w 1466 r. szczytem południo
wego ramienia transeptu kościoła N. M. Panny w Gdańsku.
Pod względem poziomu wykonania i „klasyczności” typu, szczyt nad
nawą północną kościoła św. Jana w Toruniu jest najlepszy i najbardziej
„gdański” spośród trzech szczytów tej świątyni. Może to być jeszcze jeden
argument przy datowaniu nawy północnej — jej szczyt ma najpóźniejszą
formę, więc prawdopodobnie wznoszono ją jako ostatnią i przy udziale do
brych budowniczych (być może wspomnianego Branda). Niezaprzeczalnie
„gdańskie” cechy wykazuje architektura krucht kościoła św. Jana w To
runiu, a to ze względu na takie cechy, jak: charakterystyczny typ portalu,
sposób kształtowania szkarp z różnicowaniem ich na pewnej wysokości,
sposób zwieńczania ścian formą attyki lub blankowaniem, łączenie mate
riału ceglanego z kamieniem. Portale o prostokątnych otworach drzwio
wych, wyciętych z grubości ceglanego muru, z kamienną belką nadproża
wspartą na dwu profilowanych także kamiennych konsolach, ponadto
obramowane ostrołuczną lub półkoliście zamkniętą arkadą, spotykamy
w Gdańsku w kościele Mariackim w ramionach transeptu, u św. Piotra
i Pawła w portalu zachodnim, u św. Katarzyny w portalu zachodnim i po
łudniowym prowadzącym do chóru, lecz przede wszystkim w kościele
św. Jana w Gdańsku w północnym ramieniu transeptu i w wieży (portal
południowy) z lat 1430— 1449. Szczególnie portal w wieży tego zabytku
jest bliski wejściom w kruchtach toruńskiego św. Jana. Ma bowiem także
kamienną wimpergę ponad łukiem portalu, wspartą na podobnych kroksztynowych konsolach.
Sposób kształtowania szkarp krucht naszego zabytku jest jakby prze
niesieniem na elewacje zasady stosowanej najczęściej w szczytach koś
ciołów gdańskich. Polega ona na różnicowaniu w wysokości kształtu słup
ków sterczynowych. Od pewnej wysokości — najczęściej w górnej partii

Fot. 21. Kruchta południow a — elew acja południow a. Fot. W. Górski

Fot. 22. Kruchta północna — attykowe zwieńczenie. Fot. T. Kaźmierski. W. W olny
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— zmieniano ich grubość, profile krawędzi, liczbę boków itp. W naszym
przypadku w kruchcie północnej nastawiono na prostopadłą do muru
szkarpę przekątniowo ustawioną część górną i znacznie wtopiono ją w ele
wację. W kruchcie południowej ta nastawiona część nie zmieniła wpraw
dzie ustawienia w stosunku do lica ściany, lecz uzyskała znacznie mniej
szy przekrój, zmieniono także profile krawędzi i wprowadzono kamienną
dekorację maswerkową. Taka właśnie zasada kształtowania słupków sterczynowych jest przyjęta w szczytach gdańskich: kościoła N. M. Panny,
nad prezbiterium św. Mikołaja, w szczytach transeptu św. Jana, wschod
nim św. Trójcy, we wschodnim nad nawą środkową prezbiterium św. Ka
tarzyny. Inny element architektury kruchty południowej to jednakowe
prostokątne płyciny na licu ściany, powyżej portali, sięgające gzymsu
wieńczącego; płytkie o krawędziach z wklęski. J. Heise określił je jako
„szeroki fryz z prostokątnymi niszkami” 30. Nasuwa się porównanie z mo
tywem blankowania tzw. „ślepego” , tj. bez prześwitów. Blanki w archi
tekturze późnogotyckiej, nie tylko obronnej lecz sakralnej i mieszkalnej,
stają się bardzo częstym motywem, szczególnie charakterystycznym około
1500 r.37 Wieńczą elewacje korpusu i kaplic przywieżowych kościoła Ma
riackiego w Gdańsku, północną elewację i zakrystię kościoła św. Mikołaja,
Dom Bractwa św. Jerzego, kaplice kościoła św. Mikołaja w Elblągu,
ściany szczytowe kamienic Gdańska, Torunia, Elbląga. Dla typu „ślepego”
blankowania w naszym przykładzie bliższa jest dekoracja elewacji — naj
częściej wież — rzędami prostokątnych płycin jak na wieży św. Mikołaja,
św. Piotra i Pawła w Gdańsku. Takie płyciny umieszczone są także po
niżej blank elewacji kaplicy przywieżowej kościoła Marii Panny, po stro
nie południowej. Natomiast attykowe zwieńczenie kruchty północnej,
mimo że nie ma bezpośrednich analogii w architekturze gdańskiej, jest
także w charakterze zgodne z dekoracją ażurowymi, ceramicznymi fry
zami portali kościołów tego miasta, ich wież i szczytów. Z analizy prze
prowadzonej powyżej wynika jeszcze jedno, mianowicie to, że istnieją
analogie formalne, czasami bardzo bliskie, pomiędzy architekturą św. Ja
na w Toruniu a architekturą Gdańska, ale nie są one wynikiem przenie
sienia wzoru lecz jego przetworzeniem, czasami wykorzystaniem jednego
z wielu elementów. Stąd bierze się podobieństwo „charakteru” tych za
bytków.
Jeszcze jednym istotnym elementem formalnym jest sklepienie o ry
sunkach cztero-, pięcio-, sześcio- i ośmioramiennych gwiazd w przęsłach.
Z badań K. H. Clasena wiemy, że sklepienia o takim rysunku są charakte
rystyczne i indywidualnie rozwijane w architekturze Państwa Zakonnego.
Typ gwiaździstego sklepienia przyjęty został jeszcze w XIII w. z archi
tektury angielskiej, trwał od pierwszej połowy XIV aż po wiek XV. Lo
36 J. H e i s e , op. cit., s. 258.
*7 K. H a u k e , H. S t o b b e, op. cit., s. 214.
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kalną modyfikacją rysunku tych sklepień było odrzucenie żeber wplecio
nych i przewodnich. Późnogotyckie sklepienia wprowadziły gwiazdy wieloramienne, dodały żebra niekonstrukcyjne a jedynie wzbogacające
rysunek, lub rezygnowały nawet z żeber konstrukcyjnych (np. diagonal
nych czy prostopadłych) w rysunku wieloramiennej gwiazdy. K. H. Clasen
uznał sklepienia korpusu św. Jana za archaiczne. Datował je (za Heisem)
na lata trzydzieste XV w. Przedstawił je jako przykład silnego i długo
trwałego przywiązania do form czternastowiecznych38. W sklepieniach
tych widoczne są jeszcze inne cechy charakterystyczne, takie mianowicie
jak: rysunek gwiazd oparty o układy trójpromienne, budowanie na przęśle
0 kanwie krzyżowo-żebrowej, zachowanie podziału na nawy poprzez
akcentowanie podłuczy arkad międzyfilarowych. Cechy te wymieniane są
w literaturze przedmiotu jako charakterystyczne dla architektury gotyc
kiej Polski Północnej39. Prowadząc wnikliwą analizę stwierdzić możemy,
że rysunek ośmioramiennej gwiazdy w przęsłach nawy środkowej został
uzyskany poprzez wprowadzenie do tradycyjnie wykreślonej gwiazdy
czteroramiennej dodatkowych żeber pobocznych, tworzących pozostałe
cztery ramiona. Tradycyjną zasadę konstrukcji przełamuje więc tu dąże
nie do dekoracyjności, do zagęszczenia linii. Natomiast w rysunku gwiazd
czwartego przęsła głównej nawy i bocznych wzięła górę inna, lecz także
późnogotycka zasada opuszczania żeber konstrukcyjnych, w tym przypad
ku diagonalnych.
Jeżeli dla K. H. Clasena sklepienia korpusu św. Jana miały charakter
archaiczny już w latach trzydziestych X V w., to stwierdzić możemy, że
nie był to przykład odosobniony i najpóźniejszy. Bardzo podobne sklepie
nia mamy bowiem w czteroprzęsłowej nawie głównej halowego kościoła
parafialnego w Łeknie z połowy XV w., a przede wszystkim w ramionach
transeptu kościoła św. Jana w Gdańsku z lat 1463— 1465. Są to niemal
identyczne w rysunku ośmioramienne gwiazdy. Jedynie przęsła w tym
przypadku są prostokątne, a nie tak zbliżone do kwadratu jak w kościele
toruńskim, a owe węższe cztery ramiona gwiazdy mają żebra prostopadłe
dochodzące dalej, tj. aż do wierzchołków ramion, co w ogólnym efekcie
rysuje żebro przewodnie (bardziej tradycyjne). Jeśli przyjęlibyśmy czas
położenia sklepienia u św. Jana w Toruniu na lata 1468— 1473, to w skle
pieniu transeptu św. Jana w Gdańsku mamy wzór bardzo bliski formalnie
1 czasowo (1463— 1465). Rysunek owej ośmioramiennej gwiazdy jest cha
31 C. H. C l a s e n , op. cit., s. 37.
,fl M. B a b i c k a , Sklepienia kryształowe na Warmii i Mazurach, Rocznik
Olsztyński, t. 4, 1961/1962, 1964, s. 9—52; H. C. K a p ł a n , Bartel Ranisch i sklepie
nia gdańskie, KAU, t. 22, z. 3, s. 167—190, Warszawa 1977; D. H a n u l a n k a , Skle
pienia gwieździste w architekturze późnego gotyku na Śląsku, BHS, 1969, s. 123—126;
J. F r a z i k, Zagadnienie sklepień o żebrach trójpodporowych, Folia historiae
artium, t. 4, 1967, s. 87; M. K u t z n e r , Recenzja pracy K. H. Clasena, Deutsche
Gewolbe..., Berlin 1958 — KAU, t. 4, z. 3/4, s. 313.
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rakterystyczny i wydaje się, że w porównaniu ze stosowanymi do XVI
w. sklepieniami o sześcio- i ośmioramiennych gwiazdach, np. w kościele
św. Mikołaja w Gdańsku, parafialnym św. Mikołaja i Marcina w Byd
goszczy (1460— 1502), ma bardziej dekoracyjny i komplikujący rysunek.
Pięcioramienne gwiazdy przęseł sklepiennych w nawach bocznych na
szej hali wynikają ze względów konstrukcyjnych, tzn. ze zdwojonego ryt
mu okien w przęśle. Prezentują także typ sklepienia gwiaździstego bez że
bra przewodniego, popularny w XIV, XV w., np.: w dwu skrajnych
przęsłach refektarza, w południowym skrzydle klasztoru w Pelplinie. Ry
sunek gwiazdy czteroramiennej w kruchtach kościoła św. Jana jest analo
giczny jak w sklepieniu pod wieżą. Oznacza to, że taką samą gwiazdę wy
kreślono około 1417 r. (wieża) i w latach 1468— 1473, oraz w 1484 r. (kruchty). .Ten archaiczny rysunek gwiazdy (z przedłużonymi żebrami
prostopadłymi) powtarzany był nawet w XVI w., np. w kościele w Tychnówach koło Kwidzyna z lat dziewięćdziesiątych XVI w., którego wy
konawcą był gdański mistrz Bartłomiej Piper 40.
Od strony poddasza czytelna staje się bardzo istotna cecha kształto
wania przestrzennego sklepienia w każdym przęśle. Sklepienie naw jest
bowiem sumą kopulasto rozpiętych czasz sklepiennych. Strzałka jest więc
podwyższona w każdym przęśle i jak już wspomniano także w poszczegól
nych przęsłach różna; owe wypiętrzenia przedostatnich pól sklepiennych
w nawach bocznych. Ta cecha jest podkreślana jako właściwa dla późnogotyckich, najczęściej niekonstrukcyjnych, kryształowych sklepień z Gdań
ska a także Warmii41. W naszym przypadku nie są to pełne „kopułki” ,
gdyż od strony wnętrza odnosimy wrażenie ciągłości sklepiennej kaloty
w długości naw. Pozostaje z powyższego wniosek, że cechy formalne skle
pień- świętojańskich, charakterystyczne dla architektury terenów byłego
Państwa Zakonnego, przenoszone są głęboko w XV w., lecz ich zestawia
nie i komponowanie jest już pomysłem indywidualnym w każdej realiza
cji. Czytelna w nich jest późnogotycka tendencja do dekoracyjności lub
redukcji układów żebrowych, lecz bez niewolniczego trzymania się wzo
rów. Także późnogotycką cechą właśnie gdańskich sklepień jest zakłada
nie gwiazdy na kopulastym przęśle. Gdański kościół św. Jana pozostaje
najbliższym wzorem dla sklepienia nawy głównej kościoła toruńskiego.
Przy okazji analizy sklepień uczynić możemy jeszcze jedno spostrze
żenie odnoszące się do organizacji warsztatu budowlanego przy kościele
św. Jana w Toruniu. Otóż okazuje się, że w sklepieniach korpusu a także
i pod wieżą i w przęsłach przy wieżowych użyto żeber gruszkowych: jed
nakowych mimo dzielącego ich wykonanie czasu. Jednocześnie w korpu
sie, w dwu małych przęsłach zachodnich, użyto żeber profilowanych
*# M. B a b i c k a , op. cit., oraz H. C. K a p l a n , op. cit.
41 J. H e i s e ,

op. cit., H. 9, Kreis Manenwerder, Danzig 1898, s. 104.
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Fot. 23. Sklepienie przęsła przy w ieży w naw ie północnej. Fot. T. Kaźm ierski,
W. W olny

wklęską. Oznacza to, że budowniczowie nie przestrzegali przeznaczenia
kształtek do poszczególnych elementów architektonicznych. W ykorzysty
wali materiał znajdujący się pod ręką, a gdy go zabrakło używali innego.
I w tym przypadku widzimy, że pomniejsze prace budowlane nie były
precyzyjnie zaplanowane.
Wyraźnie widoczna jest niestaranność wykonania sklepień korpusu.
Już J. Heise zauważył owo „niedbałe prowadzenie linii żeber” w porów
naniu z przekryciami w wieży, kaplicach czy w chórze i zakrystii42. A by
w pełni naświetlić złożoność uwarunkowań wpływających na późnogotycką architekturę kościoła św. Jana. musimy przypomnieć jeszcze jedną,
podkreślaną już wcześniej w literaturze, cechę ówczesnej działalności bu
dowlanej. Znana jest bowiem duża ruchliwość w owym czasie gdańskich
mistrzów i czeladników budowlanych. Wiemy ze źródeł, że budowniczowie
gdańscy rozchodzili się do Chełmna, Bydgoszczy, Warszawy. Wilna, a na
wet Hasenpot w K urlandii43. Potwierdzona jest ich działalność w końcu
« Ibid., s. 246.
43
Źródła te są wykorzystane i cytow ane w pracy T. H i r s c h a , Danzigs
Handels und Gexverbegeschichle unter der Herschaft des deutschen Ordens, Leipzig
1858.
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X V w. w Elblągu, Braniewie, Toruniu 44. Na przykład gdańszczanin Mi
kołaj Sprenger budował emporę w kościele św. Mikołaja w Elblągu
(1483— 1511) 45, Peter Meister — być może tożsamy z Peterem Sommerfeldem z Gdańska — pracował przy budowie kościoła św. Jana w Warsza
wie (14 73) 46. Podobnie majster Niclas działał w Warszawie, a np. Hinrich
Hetzel po ukończeniu sklepień w kościele N. M. Panny w Gdańsku przesklepiał kościół w Mrągowie (1505). Także wspomniana w części poświę
conej historii kościoła św. Jana korespondencja pomiędzy Toruniem
i Gdańskiem świadczy o wymianie mistrzów i materiału budowlanego.

Fot. 24. Napis na ścianie zachodniej naw y północnej. Fot. W. N ajder

Podsumowując możemy stwierdzić, że praca późnogotyckiego warszta
tu budowlanego przy kościele św. Jana podlegała różnorodnym uwarun
kowaniom, jak: trudności finansowe, materiałowe, zmieniające się priory
tety robót w mieście itp. Pociągało to niewątpliwie ciągłe zmiany w skła
dzie wykonawców. Sytuacja ta wyraźnie odbiła się w strukturze zabytku.
Możemy też stwierdzić, że pracujący warsztat nie był pod względem arty
stycznym wielkiego lotu; z trudem realizował artystyczną ideę inicjatora
tej budowy, Rady Miejskiej. Mając świadomość, że w późnym gotyku
znaczny był udział gdańskich mistrzów budowlanych w pracach w W ielkopolsce, na Mazowszu, Litwie, oraz mając poświadczone kontakty Toru
nia i Gdańska w tej dziedzinie, ku temu środowisku zwróciliśmy uwagę.
Jest bowiem wielce prawdopodobne, że przy toruńskim kościele św. Jana
podejmowali pracę gdańszczanie, skoro wiemy, że środowisko to „ekspor44 D. M i l e w s k a , op. cit., s. 44; B. S c h m i d , op. cit., s. 21—22.
45 D. M i l e w s k a , op. cit., s. 44.
46 B. S c h m i d , op. cit. s. 13, 14.

Fot. 25. Ściana zachodnia nawy środkow ej z głęboką ostrołuczną wnęką
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towało” przedstawicieli tego fachu. Z trudem kompletowany, zmieniający
się świętojański warsztat budowlany skupiał wykonawców lub współpra
cował z wykonawcami wywodzącymi się właśnie z gdańskiego ośrodka
architektonicznego. Wykazały to wyraźnie analogie formalne pomiędzy
elementami składającymi się na architekturę wysokiej hali świętojańskiej
a spotykanymi w późnogotyckiej architekturze w Gdańsku. Nie tyle jed
nak znalezienie owych bezpośrednich analogii formalnych było tu celem,
ile odpowiedź na pytanie, na czym polega owo wrażenie „gdańskości” uży
tych w naszym kościele form oraz dzięki jakim mechanizmom zrodziły się
powiązania artystyczne tych ośrodków. Możemy dać tu odpowiedź na po
stawione na wstępie pytanie o charakter przemian późnogotyckiej archi
tektury Prus Królewskich. Będzie ona zgodna z wysuwaną tezą. Ziemie te
naznaczone w czasach panowania Zakonu piętnem „stylu zakonnego” ,
w drugiej połowie XV w. zmieniają orientację artystyczną. Przejmują
wzory — przynajmniej dla poszczególnych form detalu architektonicznego
— idące z Gdańska, przeżywającego dzięki przywilejom Kazimierza Ja
giellończyka okres znacznego rozwoju gospodarczego i artystycznego.
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DIE ARCHITEKTUR DER HL.-JOHANNES-KIRCHE IN TORUŃ
AUS DEM XV.JH.
(Zusammenfassung)
Der Artikel stellt den ersten Teil einer Abhandlung dar, die sich auf die
Änderungen der ostpommerschen Architektur nach dem II. Toruner Frieden be
faßt. Die Materialien zu diesen Untersuchungen lieferte die letzte Ausbauphase
der Hl.-Johannes-Kirche in Toruń in der zweiten Hälfte des XV.Jh., also eine
Etappe, von der bisher in der Fachliteratur geschwiegen wurde.
Der vorliegende Teil der Abhandlung bezieht sich auf Probleme, die aufgrund
gründlicher Zerschichtung der architektonischen Struktur und Analyse des aus
dem XV. Jh. stammenden Details des Baudenkmals beantwortet werden konnten.
Der zur Zeit bearbeitete II. Teil der Abhandlung umfaßt das generelle Problem
des Ursprungs dieser spätgotischen Hallenkirche.
An Hand veröffentlichter Quellen, die sich vor allem auf die Baugeschichte,
die vom Objekt selbst abgelesen werden kann, beziehen, gelang es, die Reihenfolge
der Bauarbeiten, die Organisierungsprinzipien der Bauwerkstatt an der Erhöhung
der Kirche wiederzugeben, sowie Schlüsse über die technischen und künstlerischen
Fähigkeiten der hiesigen Baumeister zu ziehen.
Die eigentümliche Schichtung der architektonischen Struktur erwies, mit w el
cher Mühe in mehreren Etappen der Baukörper der Hl.-Johannes-Kirche erhöht
worden war. Diese Etappen brachten ersichtliche Änderungen in der künstlerischen
Konzeption mit sich. Die Analyse der charakteristischen Elemente, die aus dem
XV, Jh. stammen, wie: gesonderte Dächer über jedem Schiff, die Art der Gestal
tung der Fensterleibungen, die Typen der Ostgiebel, die Ziegelverzierung der
Außenfassaden, das Gewölbe der hohen Halle, die Gewölbekragsteine, das archi-

Piętnastow ieczna architektura kościoła św. Jana w Toruniu

143

tektonische Detail der Vorhallen, Portale, Wandbekrönungen wiesen enge formale
Analogien zu der spätgotischen Architektur von Gdańsk nach.
Die Kontakte zwischen dem Anreger des Kirchenausbaus, dem Stadtrat von
Toruń, mit dem Stadtrat von Gdańsk zu dieser Zeit wurden quellenmäßig bestätigt.
Wenn man in Betracht zieht, daß die Baumeister aus Gdańsk zu dieser Zeit in
anderen polnischen Gebieten, wie Masowien, Großpolen, Litauen und sogar Kurland
gewirkt haben, kann festgestellt werden, daß die Hl.-Johannes-Kirche-Bauwerkstätte
gerade mit Gdańsk als architektonischen Zentrum zusammengearbeitet hat.
Die Schlußfolgerung aus den in diesem Teil der Abhandlung geschilderten
Forschungen stellt zugleich die Antwort auf die Frage über den Wandlungschara
kter der spätgotischen Architektur des Königlichen Preußens dar. In Gebieten,
die zur Zeit der Herrschaft des Deutschritterordens das Gepräge des „Ordensstils”
trugen, änderte sich in der zweiten Hälfte des XV. Jh. die künstlerische Orientie
rung, die Vorbilder und Muster aus Gdańsk übernahm. Der Baukörper der Hl.-Johannes-Kirche, neben anderen Baudenkmälern in Toruń aus dieser Zeit, bestätigt
es deutlich.

