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GOTYCKA ARCHITEKTURA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
PW. ŚW. MIKOŁAJA W CHEŁMŻY*

Chełmżyński kościół parafialny, obecnie filialny, pierwotnie pod wezwa
niem św. Mikołaja1, nie ma dotąd opracowania monograficznego. A przecież
zabytek, znajdujący się w południowo-zachodniej części średniowiecznego
miasta, mimo niewielkiej skali stanowiący obok katedry jedną z dominant
w jego panoramie, jest jednocześnie cennym dokumentem rozwoju architektu
ry sakralnej na ziemi chełmińskiej.
W badaniach świątyni zaznacza się luka chronologiczna między XIX -wieczną inwentaryzacją J. Heisego2 a wydanym prawie wiek później studium
*
Artykuł jest opracowany na podstawie pracy magisterskiej autora, napisanej
w 1994 r. w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu pod
kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Grzybkowskiego.
1 Często powtarzaną błędną informację o wezwaniu św. Jakuba wprowadził
J. Heise, D ie B au- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen, t. 2, Kulmerland und Löbau, z. 7: Kreis Thorn, Danzig 1889, s. 155. Wezwanie św. Mikołaja
po raz pierwszy wymienione jest w 1647 r. — Visitationes Ecclesiarum Dioecesis
Culmensis et Pomesaniae Andrea Leszczyński Episcopo A. 1647 factae, oprać.
A. Pobłocki, Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 4, 1900, s. 3. W okre
sie późniejszym wymienia się dodatkowo wezwanie Marii Magdaleny — Visitatio
nes Episcopatus Culmensis Andrea Olszewski Episcopo A. 1667—1672 factae,
oprać. B. Czapla, Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 6, 1902 (dalej:
Visitationes... 1667-1672), s. 20 — oraz Michała Archanioła — Woj. Biblioteka
Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu, sygn. KM 153, Liber
perceptorum Ecclesiae S. Nicolai Culmensis. 17 VI 1743 r.; ibid., sygn. KM 152,
Visitationes Ecclesiae Parrochialis Culmensis Sancti Nicolai.
2 J. Heise, op.cit., s. 155-160.
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T. Mroczko3. Nikłe początkowo zainteresowanie kościołem mogło, jak się
wydaje, wynikać z przejęcia go w 1827 r. przez ewangelików4, którzy
dostrzegali jedynie jego wartość użytkową, podczas gdy strona katolicka
przeważnie nie uwzględniała utraconej budowli w spisach i opracowaniach.
Późniejsze badania utrudniła realizowana od lat czterdziestych XIX w. restau
racja, a zwłaszcza zmiany w substancji budowlanej dokonane na skutek roz
budowy w 1858 roku, które we wnętrzu zamaskowano otynkowaniem. Do
trójprzęsłowego, pseudobazylikowego korpusu orientowanego kościoła dobu
dowano wtedy po bokach dwuprzęsłowego, zamkniętego prosto prezbiterium
podobnej wysokości transept. Nie zniszczono jednak w kościele gotyckich
sklepień prezbiterium, natomiast przekuto ostrołukowe arkady łączące nową
część z korpusem (por. il. 1, 3). Nowe schodkowe szczyty naśladowały nad
budowany szczyt wschodni prezbiterium oraz przebudowaną część środkową
szczytu korpusu (il. 2, 5-8). Podwyższono również o jedną kondygnację wie
żę, niszcząc jej wcześniejszy hełm (por. il. 4-6). Zastanawia, że w później
szych badaniach w ogóle nie wykorzystano projektów tej rozbudowy, przed
stawiających kościół przed dokonaniem zmian5. Rysunki umożliwiły, drogą
konfrontacji z zachowaną substancją, analizę porównawczą zabytku. Pozna
nie przebiegu budowy okazało się możliwe dzięki rozwarstwieniu budowli,
a zwłaszcza analizie jej rzutu. Zagadnienia te przedstawiono na początku
artykułu. Następnie, już po skonfrontowaniu z nimi, omówiono wyniki anali
zy stylistyczno-porównawczej.
Świątynię gotycką przypuszczalnie wzniesiono w trzech fazach (il. 1, 2).
Z wcześniejszym etapem I fazy należy łączyć wybudowanie kamiennych
partii murów obwodowych prezbiterium oraz ściany południowej i zachodniej
korpusu, łącznie z podstawami skarp. Czas ich wzniesienia może sięgać lub
nawet wyprzedzać rok 1264, w którym kościół po raz pierwszy został wy
mieniony — biskup Fryderyk von Hausen uposażając powtórnie kapitułę ka
tedralną w Chełmży zatwierdził nadanie pierwotne „parrochialis ecclesiae in
Culmense iuxta Culmense sitos, ac eiusdem parrochiam civitatis”6. Partie
3 T. Mroczko, Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
4 A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in dem
Provinz O st- und Westpreussen, Neidenburg 1890, s. 548.
5 Ustalenie zmian w gotyckiej substancji umożliwiają rysunki archiwalne
zachowane w Archiwum Państwowym w Toruniu (dalej: APT), sygn. P -6 (Rep. 25
nr 12), Akten des Kreisbauinspekcion Thorn betreffend der evangelischen Kirche
zu Culmsee angefangen im Juli 1860, geschlossen 1911.
6 Urkundenbuch des Bisthums Culm, oprac. C. P. Woelky, cz. I, Danzig
1885, nr 72, s. 50. Nie wiadomo, czy po uposażeniu w 1251 r. parafii (ibid., nr 29)
rozpoczęto budowę kościoła, jak sądziła T. Mroczko, op.cit., s. 35, 214. Czasu jej
trwania nie określają wzmianki o plebanach z 1275 i 1346 r. W źródłach nie odno
towano, by liczne oblężenia Chełmży i pożary wpłynęły na budowę kościoła lub
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ścian wykonane są z nieregularnie ułożonych kamieni o średnicy 30-40 cm,
a spoiny wypełnione mniejszymi okrzeskami, miejscami w zaprawie cemento
wej (zapewne XIX-wiecznej)7. Wątek kamienny sięga jednak różnej wysokości
— w korpusie o około 1 m niżej niż w prezbiterium, w ścianie południowej
około 2 m nad poziom gruntu, stopniowo obniżając się w elewacji zachodniej.
Podwójne odsadzki u podstawy murów występują tylko w prezbiterium (il. 7).
Natomiast kamienne cokoły z częściowo zachowanym ceglanym oprofilowa
niem, możliwe, że oryginalnym, znajdują się u podstawy ściany południowej
korpusu.
Nie wiadomo, czy cokoły ścian były pierwotnie powiązane z cokołami
skarp, w których, mimo nieraz podobnego oprofilowania ceglanego, brak
w spoinach okrzesków, a które ponadto są poprowadzone o około 20 cm wy
żej. Możliwe jednak, że w XIX wieku dokonano tu przelicowania. Wyjaśnie
nie kwestii ewentualnego oddzielnego wzniesienia partii kamiennych prezbi
terium i korpusu uniemożliwia dobudowany transept. Oblicowanie wnętrza
prezbiterium cegłą świadczy, że znajdujące się w ścianach bocznych, na wy
sokości partii kamiennych zamurowane otwory zamknięte odcinkowo lub
ostrołukowo były wcześniej wnękami. Od dołu przesłonięte są one betonowym
cokołem (il. 9) wykonanym w latach sześćdziesiątych XX w. dla zakrycia
dolnych partii lica ceglanego zniszczonych na skutek wilgoci (spowodowanej
wcześniejszym wprowadzeniem w XIX w. betonu w partiach zewnętrznych).
W podobnym czasie skuto też tynki wewnątrz prezbiterium i wykonano obec
ną posadzkę, różną od znajdującej się w korpusie XIX-wiecznej, wykonanej
z płytek i częściowo ceglanej8.
Ceglane partie prezbiterium i ścian wzdłużnych korpusu cechuje podo
bieństwo wendyjskiego wątku i klinowego opracowania spoin. Cegły w pre
zbiterium, o wymiarach: 8-8,5 χ 12-13 χ 28-29 cm, różnią się nieco od ce
gieł korpusu: 8 χ 14-14,5 χ 29,5-30 cm. Inna jest także wysokość dziesięciu
ich warstw: w prezbiterium od 96,5 do 99 cm (ściana wschodnia 102-104
cm), w elewacji północnej korpusu od 92 do 95 cm. Bardziej zbliżona jest
łączna długość dwóch wozówek i dwóch główek: w prezbiterium 89-91 cm,
na elewacji północnej korpusu 93 cm. Mimo że transept i tutaj uniemożliwia
rozwarstwienie murów prezbiterium i korpusu, o ich różnicach przesądzają
jego uszkodzenie. Wyrażane są opinie, że parafia istniała przed 1233 r. (S. Kujot,
Kto założył parafie dzisiejszej diecezji chełmińskiej?, Roczniki Towarzystwa Nau
kowego w Toruniu, t. 11, 1904, s. 19; t. 12, 1905, mapa), a nawet przed XII wie
kiem (W. Łęga, Ziemia Chełmińska. Prace i materiały etnograficzne, t. 17, pod
red. J. Gajka, M. Znamierowskiej-Priifferowej, Wrocław 1961, s. 14).
7 APT, Akten..., j^osztorys (16 VIII 1909, 20 X 1909, 16 XII 1909 r.). Brak
w źródłach potwierdzenia wykonania zaplanowanych prac.
8 Posadzkę ceglaną wzmiankowano w Visitationes... 1667-1672, s. 21.
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odmienne elementy architektoniczne, a o kolejności powstania — różnice
stylowe. Nieco zbliżone do okien prezbiterium, o obustronnie ukośnie rozglifionych ościeżach wydzielonych uskokiem, są okna elewacji południowej kor
pusu, których ościeża pozbawione są jednak uskoku (w skrajnych przęsłach
z wtórną zewnętrzną fazą, wykutą w jedenastu warstwach, licząc od parape
tu). Świadczyć by to mogło o zbliżonym czasie powstania obu partii, w prze
ciwieństwie do elewacji północnej, mającej wyższe i szersze otwory okienne
o podwójnym bądź potrójnym sfazowaniu ościeży, zamknięte ostrołukiem
0 niższej strzałce. W znajdującym się w środkowym przęśle tej elewacji ostrołukowym portalu częściowo wymieniono w XIX w. dwa wewnętrzne spośród
czterech profili9. Ostrołuk ujmujący portal wsparty jest na wtórnie przelicowanym w XIX wieku w wątku krzyżowym ceglanym cokole10, występującym
tylko w tej elewacji. Ponad portalem widoczne są gniazda belek stropu roze
branej po 1848 r. kruchty11. Elewacje zewnętrzne różnią się ponadto kształ
tem skarp, których jedyny uskok w korpusie jest przesunięty w stosunku do
prezbiterium ku górze i ma inny kąt nachylenia. Do XIX w. tylko w korpusie
występował tynkowany nadokienny fryz opaskowy (zastąpiony obecnym pro
filowanym gzymsem podokapowym), dzisiaj wydzielający jedynie półszczyty
elewacji zachodniej (il. 11). Ściany prezbiterium wieńczy natomiast fryz
z cegieł stawianych rębem skośnym (w ścianie wschodniej podwójny).
Oddzielne powstanie prezbiterium i korpusu potwierdza również analiza
rzutu kościoła. Uwagę zwraca łuk tęczowy, symetryczny względem prezbite
rium, a niesymetryczny w stosunku do nieco szerszej nawy głównej. Jej oś jest
przesunięta ku południowi, mimo szerszej z tej strony nawy bocznej (w po
równaniu z północną)12 (il. 1). O wcześniejszym funkcjonowaniu samego
prezbiterium przesądza wyodrębniająca się w szczycie wschodnim korpusu
trójkątna cofnięta partia ściany z otynkowanymi blendami na osi — kolistą
1 górną w kształcie krzyża13 (il. 2). Ścianę należy identyfikować ze szczytem
9 Drugi od wewnątrz profil naśladuje formy oryginalne, zachowane w archiwolcie, czego nie zauważyła I. Karabasz, Próba morfologii i chronologii portali
gotyckich na ziemi chełmińskiej, Wydz. Sztuk Pięknych UMK, Toruń 1973 (mps
pracy magisterskiej), s. 119-120.
10 Przelicowanie cokołu elewacji północnej z wprowadzeniem podobnej
kształtki częściowo w cokole elewacji południowej nastąpiło przypuszczalnie po
1858 r.
11 Kruchta ta istniała wcześniej, skoro przebudowano ją przed 1667 r. (Visi
tationes... 1667-1672, s. 19). Wyburzona została między 1848 a 1858 r. (APT,
Akten..., rys. Inspekcji Budowlanej P 6/1/1, 7, por. P 6/2/1).
12 Dane przedstawiono na podstawie własnych pomiarów, gdyż rysunki archi
walne są często schematyczne i niedokładne.
13 Zauważyli to już J. Heise, op.cit., s. 159; T. Mroczko, op.cit., s. 35.
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zachodnim prezbiterium (il. 12: A), także ze względu na zbliżony materiał
i technikę wykonania cegłą o wymiarach 9 χ 13 χ 27 cm, wysokości dziesię
ciu warstw 107-108 cm oraz łączną długość dwóch wozówek i dwóch główek
88 cm, jak również klinowe opracowanie spoin.
O
późniejszym wybudowaniu sklepień prezbiterium (II faza) świadczy nie
tylko analiza żeber i konsol (omówionych niżej), lecz także przesunięcie nasa
dy wschodniego sklepienia względem łuku tarczowego o długość jednej cegły
w kierunku zachodnim. Zapewne wtórnie osadzone są dwie wschodnie naroż
ne konsole14. Późniejsza jest również nieco szersza w stosunku do prezbite
rium podstawa jego szczytu wschodniego, zachowana do wysokości dolnych
par blend15 (il. 12: С).
Brak oddzielnej klatki schodowej wskazuje, że samodzielne prezbiterium
nie funkcjonowało długo i w II fazie szybko wzniesiono korpus. Elewację
zachodnią, powiązaną jedną płaszczyzną z wieżą, odróżnia brak cokołu i okien.
Na osi między niskimi skarpami mieści się obecnie jedynie dwuprofilowy
portal wewnątrz przybudowanej w XIX wieku kruchty, której dach przesłania
środkową z trzech znajdujących się wyżej ostrołukowych blend16 (ił. 11).
Elewację tę, której integralności dowodzi wewnętrzna klatka schodowa, bie
gnąca w północnym odcinku muru przez jeden z newralgicznych punktów
podstawy wieży17 (il. 1), odróżniają wymiary cegieł: 8-9 χ 13-14 χ 27-28 cm,
a zwłaszcza różna względem korpusu wysokość ich dziesięciu warstw: 106-107 cm, przy długości dwóch wozówek i dwóch główek 87 cm18. Różnica ta
widoczna jest zwłaszcza na granicy pionowego szwu przebiegającego na całej
wysokości południowego odcinka elewacji, z wyjątkiem partii kamiennej
i wtórnego półszczytu południowego. Późniejsze dowiązanie południowo-za
chodniego narożnika korpusu do elewacji tłumaczyłoby to odspojenie. Ponie
waż narożnik ma identyczne cechy materiałowe i techniczne jak elewacja po
łudniowa, świadczy to o jej późniejszym wykonaniu. Natomiast z wyjątkiem
14 Wtórnego osadzenia konsol dowodzą skute brzegi łoży do ich osadzenia.
Z pozostałych konsol — południowa żebra jarzmowego jest skuta, a dwie narożne
zachodnie, powleczone pobiałą, są zapewne oryginalne.
15 Zauważył to już J. Heise, op.cit., s. 157-158.
16 Uwaga J. Heisego, op.cit., s. 158, o przeznaczeniu okna nad portalem za
chodnim do umieszczenia w nim figury nie znajduje potwierdzenia.
17 W związku z tym mur północny elewacji zachodniej ma większy przekrój,
a filar północno-zachodni wieży wzmocniono skarpą, wznosząc dla symetrii po
dobną od południa.
18 Jednolitość materiału i techniki, powiązanie elewacji z wieżą i klatką scho
dową zaprzeczają tezie o wtórnym wbudowaniu wieży około 1300 r. (B. Schmid,
B au - und Kunstdenkmäler der Ordenzeit in Preussen, t. 1: Kulmer Land und
Pomerellen, Marienburg 1939, s. 109-110).
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niewielkiej spoiny19 elewacja północna powiązana jest z zachodnią20, mogły
zatem powstać w zbliżonym czasie. Stylistycznie jednak elewacja południowa
wydaje się wcześniejsza od północnej. Wznosząc wieżę dostosowano jej filary
do kamiennych podstaw skarp elewacji zachodniej i podziału przęsłowego
wyznaczonego przez kamienne partie ściany południowej. Widoczne w rzucie
niedostosowanie filarów naw do skarp zewnętrznych (il. 3) może dowodzić
wtómości podziału nawowego. Z kolei jego dopasowanie do szerokości wieży,
niesymetryczne względem łuku tęczowego, dostosowanego do wcześniejszego
prezbiterium (il. 1), dowodzi pierwszeństwa wzniesienia ściany zachodniej.
Wobec otynkowania wnętrza trudno orzec, czy układ pseudobazylikowy korpusu zrealizowano razem z filarami, czy może wtórnie21, czego dowo
dziłby odmienny gotycki wątek ścian nawy głównej z cegieł o wymiarach
7,5-8 χ 14 χ 29 cm, wysokości dziesięciu warstw 94 cm i łącznej długości
dwóch wozówek i dwóch główek — 90 cm. Dostawienie muru nawy głównej
do trzeciej kondygnacji wieży świadczy o uprzednim podwyższeniu wieży
powyżej widocznej na poddaszach naw bocznych odsadzki, umiejętnie włą
czonej w zewnętrzną dekorację dostawionych zachodnich półszczytów. Ze
względu na podobną dekorację blendową oraz wątek wendyjski mieszany
z gotyckim można sądzić, że zapewne wkrótce wzniesiono czwartą kondy
gnację (il. 11). Oba piętra zbliżone są zresztą materiałem i techniką do pod
stawy wieży. Wykonanie ostrołukowej arkady o wysokości nawy głównej we
wschodniej ścianie wieży wskazuje, że układ pseudobazylikowy był planowa
ny od początku. Świadczy też o tym rozstaw otworów okiennych czwartej
kondygnacji dostosowany do wysokiej kalenicy dachu. Należy jednak zwrócić
uwagę na poziom widocznych od strony poddasza nawy północnej strzępi
w szczycie wschodnim korpusu. Wystające przed lico i nieco skute sztraby
sięgają wysokości prezbiterium, gdy mury nawy głównej dostawione do
szczytu znacznie przewyższają ten poziom. Związanemu z tym odstępstwem
od wcześniejszego programu — hipotetycznemu układowi halowemu zaprze
czałaby jednak wysokość łuku tęczowego, przekraczająca poziom naw bocz
nych (il. 2). Jednocześnie brak jakichkolwiek przemurowań w ścianach nawy
19 Styk dwóch murów elewacji północnej i zachodniej, różniących się wymie
nionym wyżej materiałem i techniką, znajduje się na ścianie północnej zachodnie
go przęsła korpusu między oknem a skarpą narożną.
20 Miejsce szwu na elewacji północnej i w części południowej elewacji za
chodniej zaprzecza tezie wysuniętej przez T. Mroczko,- op.cit., s. 214-215, o wcze
śniejszym istnieniu węższej elewacji zachodniej.
21 T. Mroczko, op.cit., s. 214, jako pierwsza zauważyła możliwość niejednoli
tości układu przestrzennego korpusu.
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głównej przesądza fakt, że znajdujące się od strony wnętrza większe blendy
w triadach nigdy nie były oknami22 (ił. 10).
Cylindryczne służki w narożach nawy głównej i domniemane łuki tarczo
we z blendami (zapewne w XIX w. zmienione na trójkątnego kształtu23) od
dawna łączono z możliwością zasklepienia korpusu, obecnie nakrytego stro
pami (il. 9). Trudno przypuszczać, by służki wykonano tylko w związku
z zasklepieniem nawy głównej24, a ich wysokość, zbyt mała dla sklepień ukła
du pseudobazylikowego, mogła ulec wtórnym zmianom25.
Nadbudowany nad zachodnim szczytem prezbiterium szczyt wschodni
korpusu (ił. 8) odróżnia od niego odmienny gotycki wątek, wykonany cegłą
o wielkości 7,5-8 χ 13,5 χ 29 cm, wysokości dziesięciu warstw 82 cm oraz
łącznej długości dwóch wozówek i dwóch główek 92 cm. Zbliżony jest więc
do muru nawy głównej i półszczytów zachodnich, o wysokości dziesięciu
warstw cegieł 91 cm oraz łącznej długości dwóch wozówek i dwóch główek
85-90 cm. Częściowo zachowana artykulacja szczytu wschodniego, w par
tiach bocznych w formie stopniowanych ostrołukowych blend, oraz nachyle
nie krawędzi zbieżne są z półszczytami zachodnimi (por. ił. 11, 12: B), co
potwierdza, że mogły powstać w zbliżonym czasie. Konfrontacja stanu obec
nego z utrwalonym na rysunku archiwalnym dowodzi, że obecne rozmiesz
czenie fiał nie odpowiada wcześniejszym sterczynom, chociaż w części górnej
włączony jest oryginalny schodek (umocnienie sterczyny?). Pierwotnie szczyt
miał zapewne nieparzystą liczbę sterczyn, a różnica kąta nachylenia obecnej
połaci dachu i podstawy szczytu (il. 8) wynikła z częściowej zmiany istnieją
cego do XIX w. dwuspadowego dachu korpusu z odmiennym układem więźby
dachowej nad nawami bocznymi26 (por. ił. 2, 4-6).
22 Za T. Mroczko, op.cit., należy uznać za fałszywą tezę o zamurowaniu okien
nawy głównej (Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 11: Województwo bydgoskie,
z. 16: Powiat toruński, oprać. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1972,
s. 22). Ostatnio jako bazylikowy opisał kościół T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce
Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów, Warszawa 1993, s. 169, a jako pierwotnie
bazylikowy — M. Dorawa, Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość, t. 5:
Dekanat chelmżyński, Toruń 1995, s. 58.
23 J. Heise, op.cit., s. 159; K atalog..., s. 22, 23; T. Mroczko, op.cit., s. 214,
216.
24 Brak pewności, czy od północnej strony północnego filara międzynawowego
występowała służka (J. Heise, op.cit., rys. 33, s. 155).
25 Nie wiadomo, czy wysokość służek jest pierwotna, gdyż J. Heise, op.cit.,
rys. 37, s. 157, przedstawił służki przy łuku tęczowym jako niższe niż obecnie,
a południową wyższą.
26 Trójjętkowa więźba nad nawą główną z zastrzałami w formie krzyża św.
Andrzeja w co drugim wiązarze przypomina więźbę nad prezbiterium kościoła św.
Jakuba w Toruniu. Za wykonaniem tej ostatniej około 1320 r. oraz występowaniem
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Określenie czasu realizacji wyodrębnionych tu faz budowy kościoła
umożliwia analiza stylistyczno-porównawcza. Dotychczas jedynie ogólnie
określano wzniesienie świątyni na początek XIV w.27, a w nowszych bada
niach na koniec poprzedniego stulecia28 lub oba z wymienionych okresów29,
czasami oddzielnie datując poszczególne części30.
dużych więźb jętkowych w XIV w. opowiada się J. Tajchman, Ze studiów nad więźbami storczykowymi Torunia, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XIII, Toruń 1989, s. 193, 196 — przyp. 16. Rysunki ar
chiwalne i brak śladów na murach przeczą przypuszczeniom T. Chrzanowskiego
i M. Korneckiego o istnieniu nad nawami bocznymi fary chełmżyńskiej poprzecz
nych dachów. Okna mieszczące się rzekomo między nimi miały oświetlać nawę
główną w miejscu obecnych większych wewnętrznych blend (Katalog..., t. 11, z. 7:
Powiat grudziądzki, oprać. R. Brykowski, T. Żurkowska, Warszawa 1974, s. X, XI).
27 Na 1304 r. budowę określono w Słowniku geograficznym Królestwa Pol
skiego i innych krajów słowiańskich, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskie
go, W. Walewskiego, t. 1, Warszawa 1880, s. 570. Natomiast na 1301 r. datował ją
J. Fankidejski, Utracone kościoły i kaplice dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej, Pel
plin 1880, s. 48, co powtórzono w Schematismus des Bisthums Culm mit dem
Bischofssitze in Pelplin, Pelplin 1904, s. 87.
28 Pogląd o wzniesieniu budowli w 2 pol. XIII w. wyraził H. Maercker, Ge
schichte der Ländlichen Ortschaften und der drei Kleineren Städte des Kreises
Thorn, Danzig 1899-1900, s. 148. Przekonanie, że zabytek powstał w XIII w. wy
rażono w publikacji Diecezja Chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin
1928, s. 162. Za rozpoczęciem budowy w 4 ćw. XIII w. opowiadał się J. Frycz,
Architektura ziemi chełmińskiej w XIII i pocz. XIV w., Biuletyn Historii Sztuki,
t. 39, 1967, nr 4, s. 585. Na drugą połowę XIII w. określa ostatnio budowę M. Dorawa (Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, 1992, mps w ar
chiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Toruniu).
29 Na przełom XIII i XIV w. określono budowę w Zabytkach architektury i bu
downictwa w Polsce, oprać. M. Arszyński i M. Rejmanowski, Biblioteka Muzeal
nictwa i Ochrony Zabytków, seria A, t. 7, Województwo bydgoskie, z. 2, Warszawa
1972, s. 64. Datowanie na koniec XIII i pocz. XIV w. — Zabytki architektury wo
jewództwa bydgoskiego, pod red. E. i M. Gąsiorowskich, Bydgoszcz 1974, s. 273.
30 J. Heise, op.cit., s. 159, sądził, że realizowaną w końcu XIII w. budowę
rozpoczęto od prezbiterium, wznosząc następnie korpus i wieżę, natomiast sklepie
nie prezbiterium pochodzi z początku XIV w. Za tym czasem wykonania sklepień,
wschodniego szczytu prezbiterium, a może całej części wschodniej opowiedział się
B. Schmid, op.cit., s. 109-110. Do poglądów J. Heisego, datując wzniesienie pre
zbiterium i sklepień na koniec XIII w., powrócono w inwentarzu G. Dehio, Hand
buch der Deutschen Kunstdenkmäler. Deutschordensland Preussen, nowe oprać.
E. Gall, przy wspólpr. B. Schmida i G. Tiemanna, Berlin-München 1952, s. 83.
Datowanie kościoła i sklepień prezbiterium J. Heisego powtórzono w Katalogu...,
t. 11, z. 16, s. 22, 23; nowością był tam pogląd, że po pożarze w 1422 r. bazyliko
wy korpus obniżono do obecnego układu. Przeciwstawiła się mu T. Mroczko,
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Chełmżyński kościół parafialny, obok świątyni w Wąbrzeźnie (1323—
-1349)31, stanowi jedyny na ziemi chełmińskiej przykład fary miejskiej o wy
sokich kamiennych partiach murów. Należy zauważyć, że kamień jako tańszy
i dostępny budulec stosowano na ziemi chełmińskiej jeszcze w XIV wieku
w licznych kościołach wiejskich, w architekturze militarnej i świeckiej. Tym
bardziej zastanawia jego zastosowanie w chełmżyńskim kościele św. Mikoła
ja, położonym obok rozpoczętej w 1251 r. od prezbiterium ceglanej katedry,
jednej z pierwszych budowli wzniesionych na tym terenie całkowicie w no
wym materiale32. Partie ceglane fary i katedry w Chełmży cechuje podobień
stwo materiału i techniki odpowiednich części murów wzniesionych w wątku
wendyjskim33. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku ściany północnej
i wschodniej prezbiterium fary oraz, odpowiednio, wschodniej i północnej
ściany północnego ramienia transeptu katedry (1257-1265) razem z przyległą
wieżą (wzniesioną równocześnie, bądź w latach 1264-1274)34. Podobne
związki łączą elewację zachodnią i dwie dolne kondygnacje wieży kościoła
św. Mikołaja oraz ścianę północną I korpusu katedry (od około 1293-1294
lub w 1303 r.)35.
Zbieżność rzutu dwuprzęsłowych prezbiteriów kościoła parafialnego i ka
tedry w Chełmży — zamkniętych prosto pod wpływem dominikańskim, ma
zapewne związek z jednoczesnym powstaniem parafii i erekcją kościoła
op.cit., s. 35, 214-216, według której w I fazie (1251-1264) powstało prezbiterium,
a w II fazie (2 poł. XIII lub przełom XIII i XIV w.) wybudowano korpus, którego
obecny układ przestrzenny może pochodzić z 2 ćw. XIV w., podczas gdy sklepienia
prezbiterium z 1 ćw. XIV w. Podobnie datuje prezbiterium i cały korpus ostatnie
wydanie inwentarza G. Dehio, Handbuch der Kunstdenkmäler West- und Ostpreussen, oprać. M. Antoni, München-Berlin 1993, s. 341.
31 K atalog..., t. 11, z. 19; Powiat wąbrzeski, oprać. T. Chrzanowski, M. Kor
necki, Warszawa 1967, s. 41.
32 J. Frycz, op.cit., s. 585; T. Mroczko, op.cit., s. 23, 26. Ostatnio M. Arszyński (.Architektura sakralna diecezji chełmińskiej, [w:] Ars sacra. Dawna sztuka
diecezji toruńskiej. Katalog wystawy, Toruń 1993, s. 23-24) wyraził pogląd, że we
wczesnej fazie budowy katedry użyto drewna, a początek architektury murowanej
na ziemi chełmińskiej przypada na przełom piątej i szóstej dekady XIII w. Poglą
dom tym częściowo przeczyłoby odkrycie podczas prac prowadzonych od 1 VII
1994 r. pod kierunkiem mgr L. Grzeszkiewicz-Kotlewskiej ceglanego, trójbocznie
zamkniętego I prezbiterium kościoła św. Janów w Toruniu, wzniesionego między
1236 a 1250 r. Również pierwotne oratorium kościoła franciszkanów w Toruniu,
z 2 ćw. XIII w., było budowlą murowaną (informacja dzięki uprzejmości L. Grze
szkiewicz-Kotlewskiej).
33 Związki warsztatowe obu budowli dostrzegał J. Frycz, op.cit., s. 585.
34 T. Mroczko, op.cit., s. 26.
35 Ibid., s. 106.

5 — Zabytkoznawstwo...

34

Bartłomiej Sławiński

katedralnego za sprawą biskupa Heidenreicha36. Ten typ prezbiteriów przypu
szczalnie otrzymały również świątynie mendykanckie — dominikanów w El
blągu (I faza 1248-1260)37 oraz franciszkanów w Chełmnie (3 ćw. XIII w.)38.
To ostatnie prezbiterium cechowały zapewne najbliższe kościołowi parafial
nemu w Chełmży zewnętrzne proporcje rzutu. Podobne proporcje zewnętrzne
mają sklepione prezbiteria świątyń w Grucie (1263-1269 lub koniec 3 ćw.
XIII w.)39 i Niedźwiedziu (koniec XIII w.)40. Dotyczy to również prezbite
rium — przytoczonego przez T. Mroczko jako najbliższa analogia — meklemburskiego kościoła w Wittenburgu (rozpoczęty około 1240 r.)41. Nato
miast forma okien, o ukośnych obustronnych glifach wydzielonych uskokiem,
znajduje analogie w oknach korpusu i późniejszego prezbiterium wspomnia
nego kościoła franciszkanów w Chełmnie, a także w oknach prezbiterium II
kościoła tegoż zakonu w Toruniu (1269-1300)42 oraz oknach prezbiterium
i wschodniej ściany korpusu toruńskiej II fary św. Janów (1270-1330)43.
Fryzy z cegieł stawianych rębem skośnym — stosowane na ziemi chełmiń
skiej począwszy od katedry w Chełmży — i forma smukłych jednouskokowych skarp narożnych pozwalają datować prezbiterium najpóźniej na
1 ćwierć XIV w.
N a rysunkach archiwalnych w ścianach zachodniego przęsła prezbiterium
(przed wykuciem arkad do transeptu) widoczne są dwa ostrołukowe, zapewne
gotyckie portale wiodące do niskich, bocznych pomieszczeń nakrytych przy
puszczalnie sklepieniem krzyżowo-żebrowym (il. 3). Brak skarpy prezbite
rium po stronie mieszczącej się od południa zakrystii świadczy, że ta ostatnia
36 Urkundenbuch..., nr 29.
37 T. Mroczko, op.cit., s. 26.
38 K atalog..., t. 11, z. 4: Dawny powiat chełmiński, oprać. T. Mroczko, War
szawa 1976, s. 81.
39 T. Mroczko, op.cit., s. 42.
40 Ibid., s. 238. Prezbiterium kościoła w Grzywnie z około 1333 r. ma od
mienne wymiary.
41 G. Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Die Bezirke Neubran
denburg, Rostock, Schwerin, oprac. E. Badstübner, S. Badstübner-Gröger, Berlin
1968, s. 457.
42 Z. Nawrocki, Pofranciszkański kościół NMP w Toruniu. Próba rekon
strukcji dziejów budowy, Zeszyty Naukowe UMK, Zabytkoznawstwo i Konserwa
torstwo II, Toruń 1966, s. 65, 69.
43 J. Frycz, Gotycka architektura Torunia, [w:] Sztuka Torunia i ziemi cheł
mińskiej 1233-1815. M ateriały sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia ju b i
leuszu 750-lecia Torunia w dniach 18-20 IV 1983 r., pod red. J. Poklewskiego,
Teka Komisji Historii Sztuki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 7, 1986, s. 37
i n. Według L. Grzeszkiewicz-Kotlewskiej, prezbiterium wzniesiono w 1 połowie
XIV w. (informacja dzięki uprzejmości badaczki).
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była tu planowana, podobnie jak w katedrze chełmżyńskiej — niezgodnie
zresztą z późniejszą tradycją na ziemi chełmińskiej wznoszenia zakrystii od
północy. Forma kaplicy północnej oraz obecność z tej strony skarpy mogą
świadczyć, że dostawiono ją wtórnie, możliwe, że jeszcze w średniowieczu.
W tej sytuacji początkowe nieprzesłonięcie portalu północnego może potwier
dzać zrazu samodzielne funkcjonowanie prezbiterium; podobnie było zapewne
w II kościele św. Janów w Toruniu44. Dekorację szczytu zachodniego prezbi
terium, świadczącą o jego autonomii, spotykamy na ziemi chełmińskiej
w kościołach dominikanów w Chełmnie, św. Mikołaja w Grudziądzu czy
św. Jakuba w Toruniu. Blenda kolista występuje na tym terenie od 4 ćwierci
XIII w., a głównie na samym początku następnego stulecia, m.in. w trójkąt
nych szczytach kościoła w Rogowie, ganku gdaniska zamku toruńskiego,
a zapewne pod wpływem szczytu prezbiterium II kościoła św. Janów w To
runiu w szczytach świątyń w Papowie Toruńskim, Nowej Wsi Królewskiej
oraz Ryńsku. Znacznie mniejsze krzyże blend spotykamy w kościele w Pa
powie Toruńskim (nad blendą kolistą) i szczycie zachodnim prezbiterium fary
w Grudziądzu. Bliższe chełmżyńskim wielkością i kształtem blendy krzyżowe
na terenie Księstwa Zachodniopomorskiego znajdują się na wykonanych
w 2 połowie XIII w. wschodnich szczytach świątyń m.in. w Brandshagen,
Wildbergu, zakrystii w Kirchbaggendorf, wschodnich szczytach kościołów
w Siadle Górnym, Mierzynie, Widuchowej, Wołczkowie45.
Wymienione wyżej elementy i analiza rzutu pozwalają datować I fazę
budowy kościoła na okres od 1264 r. Na wzniesionych partiach kamiennych
zapewne od 3 ćwierci XIII w. nadbudowano prezbiterium ze szczytem za
chodnim z około 1300 r. Późniejsze, z II fazy, są krzyżowo-żebrowe sklepie
nia i szczyt wschodni prezbiterium. Proporcje sklepień najbardziej zbliżone są
do sklepień prezbiterialnych wspomnianych kościołów w Grucie z 3 ćwierci
XIII w. oraz w Niedźwiedziu i Czarnowie pochodzących z końca tego stulecia.
Żebro o profilu ściętego klina drążonego po bokach wklęskami spotykamy od
końca XIII w., a głównie od 1 ćwierci XIV wieku w sklepieniach kapitularza
zamku toruńskiego, kaplicy zamkowej w Golubiu, w przyziemiu wieży fary
w Chełmnie, prezbiterium tamtejszego kościoła dominikanów, zakrystii II
fary św. Janów w Toruniu, a w 2 ćwierci tego stulecia w sklepieniach pod
emporą kościoła cysterek w Chełmnie, prezbiterium fary św. Jakuba w To
runiu i partii zachodniej naw bocznych II korpusu katedry w Chełmży. Dla
formy kroksztynowych, geometrycznych konsol maswerkowych nie znalezio
no bliskich analogii, chociaż ich wykonanie w sztucznym kamieniu zdradza
44 Ibid., s. 39.
45 W. Łopuch, Symbioza kamienia i cegły. Architektura kościelna Księstwa
Pomorskiego w latach 1278-1325, Przegląd Zachodniopomorski, t. 2 (31), 1987,
z. 3, s. 33, 34, 42, 43, 44.
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zapewne miejscowy warsztat, a wysokość rdzenia nieznacznie przekraczająca
wysokość impostu oraz charakter drążenia dowodzą, że mogły być wykonane
na przełomie 1 i 2 ćwierci XIV w. Być może umieszczono je w ścianach póź
niej niż sklepienia, zrealizowane najpewniej w 1 ćwierci tego stulecia. W po
dobnym czasie powstał zapewne wtórny szczyt wschodni prezbiterium, które
go podstawa dowodzi, że mógł on być schodkowy (il. 7, 12: С), chociaż
w świetle rysunków archiwalnych nie wiadomo, czy w brakującej dzisiaj
partii oryginalnej został ukończony bądź zniszczony (ił. 4). Zachowany frag
ment nie przesądza, czy w płaszczyźnie szczytu planowano pięć par stopnio
wanych wysokością blend, czy też trzy środkowe blendy podzielone były
pośrodku ceglaną laską, tak jak w trójkątnym wschodnim szczycie II prezbi
terium kościoła św. Janów w Toruniu (pocz. XIV w. — do 1330 r.)46. Szczyt
chełmżyński zbliżony jest bardziej do szczytu wschodniego kościoła
w Grzybnie (1 ćw. XIV w.), a zwłaszcza półszczytów zachodnich korpusu
niezachowanej świątyni św. Jerzego w Toruniu (przed 1340 r.)47, w których
zastosowano pary blend. Rok 1340 jest zatem możliwym terminem ante quem
budowy szczytu.
Przechodząc do analizy korpusu: obecność kamiennego cokołu nie sta
nowi na ziemi chełmińskiej wyjątku, gdyż spotykamy go w pochodzących
z 1 połowy XIV w. blisko siebie położonych wiejskich kościołach w Mokrem,
Okoninie i Szczepankach48, a powszechnie w jeszcze wcześniejszym budow
nictwie sakralnym Księstwa Zachodniopomorskiego49. Zewnętrzny zarys ce
glanych murów korpusu zajmuje pod względem proporcji pośrednie miejsce
między wydłużonym korpusem wspomnianego kościoła franciszkanów
w Chełmnie (3 ćw. XIII w.) i I korpusem katedry w Chełmży (rozpoczęty
w 1. 1292-1294 lub w 1303 r.) a późniejszymi, niemal kwadratowymi
(zapewne w związku z zaznaczającą się od 1 poł. XIV w. tendencją do cen
tralizacji wnętrz)50 korpusami (nie licząc zachodnich części wieżowych)
46 Na podstawie datowania prezbiterium T. Mroczko, op.cit., s. 81; por. przyp. 43.
47 Ibid., s. 285; Z. Kruszelnicki, Toruń nie istniejący, Zabytki Polski Północ
nej, 1987, nr 8, s. 88, 92.
48 K atalog..., t. 11, z. 7, s. 46, 47, 48, 63.
49 W. Łopuch, Średniowieczna architektura sakralna zachodniopomorskich
wsi i miast — problem związków i odrębności, [w:] Sztuka średniowieczna na Po
morzu. II seminarium naukowe Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia History
ków Sztuki. Szczecin, październik 1989, Szczecin 1991, s. 41.
50 K. Kalita-Skwirzyńska, Czternastowieczne kościoły halowe Pomorza Za
chodniego, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 28, 1983, z. 1, s. 12;
L. Krantz-Domasłowska, J. Domasłowski, Kościół farny w Chełmnie, Zabytki Pol
ski Północnej, 1991, nr 9, s. 32-33.
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świątyni NMP w Chełmnie (II faza — 1290 r. do pocz. XIV w.)51, II kościoła
św. Janów w Toruniu (1270-1330) czy fary w Brodnicy (1310-1340)52.
Taki podział korpusu, w którym kwadratowym przęsłom nawy głównej
odpowiadają prostokątne przęsła w węższych nawach bocznych, na ziemi
chełmińskiej najwcześniej zastosowano w świątyni franciszkanów w Chełm
nie, a jako lokalny układ ten upowszechnił się w 2 ćwierci XIV w. za sprawą
kościoła św. Jakuba w Toruniu (1309-1340), gdyż zastosowano go w II kor
pusie katedry w Chełmży (1323-1344) i w farze w Nowym Mieście Lubaw
skim (po 1325 r. — do poł. XIV w.)53. Nieco później spotykamy go również
w katedrze w Kwidzynie, farze w Ornecie lub katedrze we Fromborku, a wcze
śniej w farze w Gorzowie Wielkopolskim (2 poł. XIII — 1 poł. XIV w.)54.
Ponieważ ze względu na odosobnioną na ziemi chełmińskiej formę prostokąt
nych filarów i układ przestrzenny już J. Heise łączył farę chełmżyńską z ko
ściołem franciszkanów w Chełmnie, stanowiącym zdaniem T. Mroczko zapóźnioną wersję wczesnego ogniwa rozwojowego hali, wyjaśnienia genezy
omawianego układu przęseł należy szukać w architekturze Westfalii, gdzie
występuje on powszechnie od początku XIII w.55 Za T. Mroczko warto
zwrócić uwagę na wyodrębnioną przez K. Wilhelma-Kästnera grupę kilku
nastu późnoromańskich hal południowej Westfalii (m.in. Wormbach — 1 ćw.
XIII w., Eversberg — ок. 1247 r., Affeln). Układ ten ma również meklemburski kościół famy w Plau (poł. XIII w.), czy bardzo zbliżony rzutem wspo
mniany już kościół w Wittenburgu (konsekrowany między 1257 a 1284 r.)56,
który początkowo nie miał jednak zewnętrznych skarp. Na ziemi chełmińskiej
prostokątne lub kwadratowe filary mogły wystąpić w 2 połowie XIII wieku
w II kościele franciszkanów w Toruniu, a niewątpliwie zaplanowano je w I
korpusie katedry chełmżyńskiej57. Podobnie filary z uskokami lub profilami
na narożach na Niżu Nadbałtyckim stosowano wcześnie w budownictwie cy
sterskim (Oliwa, Lehnin, Chorin, Koronowo).
51 Katalog..., t. 11, z. 4, s. 7, 8.
52 E. Lorentz, Fara w Brodnicy —problem stylu, [w:] Sztuka Torunia..., s. 98.
53 T. Mroczko, op.cit., s. 243, 251, 153.
54 S. Skibiński, Kościół farny z XIII w. w Gorzowie Wielkopolskim, Kwartal
nik Architektury i Urbanistyki, t. 13, 1968, z. 3, s. 265 i n.
55 J. Heise, op.cit., s. 157; T. Mroczko (op.cit., s. 41, 214) łączyła warsztatowo
kościół franciszkanów w Chełmnie i parafialny w Chełmży. W tym ostatnim forma
filarów nie jest jednak oryginalna. Rysunki archiwalne w APT, Akten..., dowodzą,
że w XIX w. sfazowano pojedynczy uskok naroży filarów, a trójboczny profil
przywieżowych arkad międzynawowych nie jest na nich uwidoczniony.
56 T. Mroczko, op.cit., s. 35, 39-41, 214, 215.
57 Z. Nawrocki, op.cit., rys. 10, s. 71; T. Mroczko, op.cit., s. 105-106, rys. 37,
s. 100.
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Włączenie wieży w zachodnie przęsło korpusu chełmżyńskiego, o wspól
nej płaszczyźnie z elewacją zachodnią i biegnących wzdłuż boków wieży na
wach bocznych, nie wydzielonych w części zachodniej arkadą, upowszechnia
się na Niżu Nadbałtyckim głównie po połowie XIV w. Mimo niespotykanego
na ziemi chełmińskiej skrajnego zredukowania w kościele chełmżyńskim
przekroju filarów zachodnich wieży, najbliższe rozwiązanie stanowi elewacja
fary św. Jakuba w Toruniu z 1 połowy XIV w. (ostatnia kondygnacja wieży
z połowy tego stulecia lub wkrótce po tej dacie)58. Być może przykład chełmżyński dowodzi wpływu konstrukcji wież Pomorza Zachodniego, opartych na
murze obwodowym, stosowanej tam w okresie gotyckim także w licznych
kościołach wiejskich59. W rozwoju chronologicznym rzut części zachodniej
fary chełmżyńskiej byłby więc najwcześniejszy na ziemi chełmińskiej.
Dowodów na datowanie elewacji zachodniej i północnej korpusu dostar
cza również analiza porównawcza portali — zachodniego, niegdyś pięcioprofilowego, z dwoma wewnętrznymi profilami skutymi po 1889 r. (zapewne
około 1897 r., kiedy przybudowano kruchtę)60, oraz północnego, czteroprofilowego, którego dwa wewnętrzne profile przypuszczalnie wymieniono rów
nież przed 1889 r. Ten ostatni, ujęty wystającym przed lico ostrołukiem
wspartym na cokole — tak jak w portalach północnym i zachodnim nawy
kościoła w Radzyniu Chełmińskim — należy datować na koniec 1 lub na
2 ćwierć XIV w.61, natomiast zachodni na przełom XIII i XIV w. Budowę
korpusu w II fazie kończy przypuszczalnie wzniesienie jego szczytu wschod
niego, o nieznanej z racji przemurowania w XIX w. jego środkowej części
liczbie blend. Swoim trójkątnym konturem z nieparzystą liczbą sterczyn
(il. 12: В) zbliżony jest do wschodniego szczytu nawy w Orzechowie (1319 r.
— wzmianka o kościele)62, a szczegółowa analiza każe datować go najpóźniej
na początek 2 ćwierci XIV w.
Późniejszego wzniesienia nawy głównej — w III fazie — dowodzi nie
wątpliwie odmienny niż w murach obwodowych korpusu gotycki wątek, który
upowszechnia się na ziemi chełmińskiej zapewne pod koniec 1 lub w 2 ćwierci
58 M. Kutzner, Lubecki styl kościoła św. Jakuba w Toruniu, [w:] Sztuka Toru
n ia ..., s. 60, przyp. 4; por. T. Mroczko, op.cit., s. 166-168, 205.
59 M. Ober, Architektura gotyckich wież kościelnych na Pomorzu Zachodnim,
Materiały Zachodniopomorskie, t. 24, 1982, s. 253.
60 Rekonstrukcję portalu zachodniego umożliwia konfrontacja rysunków
w APT, Akten..., rys. Inspekcji Budowlanej P 6/2/6 (1858 r.), z opisem J. Heisego,
op.cit., s. 157, oraz zbieżność pierwotnych proporcji z portalem północnym. Pro
jekt kruchty wykonał w 1897 r. B. Ulmer (APT, sygn. 3518, Akta budowlane mia
sta Chełmży, k. 5).
61 Portal północny datuje na koniec XIII w. I. Karabasz, op.cit., s. 119-120.
62 T. Mroczko, op.cit., s. 263.
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XIV w.63 Być może odpowiedzi na pytanie dotyczące jednorodności najbliż
szych pseudobazylik należałoby szukać w analizie i porównaniu proporcji
szerokości i wysokości nawy głównej i naw bocznych. W przypadku kościoła
franciszkanów w Chełmnie uznanego ostatnio za niejednorodny (podwyższe
nie nawy głównej — pocz. XIV w., 1311 r.?) czy fary chełmżyńskiej, stosu
nek ten jest zdecydowanie odmienny. Zbliżony występuje natomiast w farze
grudziądzkiej (przed 1341 lub 1345 r.)64 i katedrze w Kwidzynie, gdzie około
połowy XIV w. przypuszczalnie zrezygnowano z układu bazyliki, kończąc
budowlę w 2 połowie stulecia65. Podzielone są również zdania co do możliwo
ści okresowego wystąpienia od około połowy XIV w. układu pseudobazyliki
w II kościele św. Janów w Toruniu i farze w Nowym Mieście Lubawskim66.
Triady blend domniemanych łuków tarczowych przesądzają o przynależności
fary chełmżyńskiej do pseudobazylik blendowych. Na podstawie najbliższych
przytoczonych przez T. Mroczko rozwiązań — kościoła franciszkanów
w Kilonii (1246-1261) i benedyktynek w Preetz (1325-1340), datowanie tego
motywu jest niepewne, a zastosowanie należy tłumaczyć jego wędrówką
w obrębie ceglanej architektury Niżu Nadbałtyckiego67. Znany jest on rów
nież z pseudobazyliki w Pyrzycach (1 poł. XIV w.)68. Brak podobnych
rozwiązań na ziemi chełmińskiej nie przeszkadza jednak uważać fary chełm
żyńskiej za jedną ze starszych na tym terenie pseudobazylik, obok świątyni
franciszkanów w Chełmnie (jak sądził J. Stankiewicz)69, i III fazę budowy
datować na okres tuż przed połową XIV w.
63 Ibid., s. 239. Por. Z. Nawrocki, Piąć kamienic przy ulicy Kopernika w To
runiu, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 20, 1985, z. 2, s. 198; uważa on,
że wątek ten w Toruniu pojawił się najpóźniej w latach siedemdziesiątych XIII w.
i stosowany był w następnym stuleciu. Jednak zdaniem L. Grzeszkiewicz-Kotlewskiej od początku w Toruniu stosowano jednocześnie wątki wendyjski i gotycki
(informacja dzięki uprzejmości badaczki).
64 Za J. Heisem, op.cit., datowanie to powtarza T. Mroczko, op.cit., s. 216,
219.
65 L. Krantz, J. Domasłowski, Katedra i zamek w Kwidzynie, Zabytki Polski
Północnej, nr 5, 1982, s. 28, 30.
66 Z poglądem tym, wyrażonym przez T. Mroczko, op.cit., s. 80, 258-259,
próbował — w odniesieniu do II kościoła św. Janów w Toruniu — polemizować
J. Frycz, Gotycka architektura..., s. 39.
67 T. Mroczko, op.cit., s. 223-225.
68 J. Z. Łoziński, Pomniki sztuki w Polsce, t. 2, cz. I: Pomorze, Warszawa
1992, s. 453, il. 250.
69 Z poglądem tym, wyrażonym przez J. Stankiewicza, „Pseudobazyliki”
gdańskie, Rocznik Gdański, t. 14, 1955, s. 34, 36, nieprzekonująco polemizował
w recenzji tego artykułu L. Przymusiński, Studia i Materiały do Dziejów Wielko
polski i Pomorza, t. 7, 1962, z. 13, s. 409-411.
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Wynikające z rzutu powiązanie jednej płaszczyzny wieży chełmżyńskiej
z elewacją (il. 10), typowe dla architektury meklemburskiej i cechujące za
chodnią elewację kościoła św. Jakuba w Toruniu (najwyższa kondygnacja
wieży z około poł. XIV w.), skłoniło T. Mroczko do szukania powiązań
warsztatowych obu budowli70. Jednak prócz odmiennej skali różni je występu
jący w Chełmży tynkowany fryz opaskowy, wydzielający u podstawy pół
szczyty, sięgające początku trzeciej kondygnacji. W tych ostatnich wątpliwe
jest również pierwotne występowanie zwłaszcza górnych sterczyn, w miejscu
obecnych XIX-wiecznych fial. Natomiast pierwowzorem wież z ziemi cheł
mińskiej, o wyodrębnionych kondygnacjach, dekorowanych jak w Chełmży
blendami, były zapewne inspirowane architekturą lubecką rozwiązania za
chodniopomorskie od 2 ćwierci XIV w.71 Punkt wyjściowy dla pięciodzielnych elewacji kościoła św. Jakuba w Toruniu i fary chełmżyńskiej stanowi
artykulacja blendowa wieży kościoła w Wabczu (1 poł. XIV w.)72, bliższa
toruńskiej przez wpisanie bliźnich otworów okiennych w większą ostrołukową
blendę. Motyw to powszechnie spotykany na tym terenie w 1 połowie XIV w.
(wieże kościołów w Rogoźnie, NMP w Chełmnie, Zieleni, Grębocinie, kate
dry w Chełmży) i czasami w 3 ćwierci tego stulecia (wieża świątyni francisz
kanów w Chełmnie). W kościele chełmżyńskim blenda nad bliźnimi otworami
zamknięta jest jednak dwułuczem, popularnym w 2 ćwierci XIV w. Pozwala
to określić czas wzniesienia dwóch górnych kondygnacji (III, IV) na zbliżony
okres, prawdopodobnie w II fazie budowy.
Dzięki rysunkom archiwalnym oraz pierwszym opisom kościoła73 wiado
mo, że wieżę do około połowy XIX w. wieńczył smukły hełm, wsparty na
czterech niskich trójkątnych szczytach, artykułowanych czterema blendami
o półostrołukowych zamknięciach (il. 4). Z racji proporcji wysokości szczy
tów i hełmu nie wiadomo jednak, czy hełm miał przekrój ośmioboczny, bo
wiem mógł być kwadratowy i załamany na wysokości wierzchołków szczy
tów. Przeciw występowaniu wysokich hełmów wież kościelnych w państwie
krzyżackim wypowiadał się B. Schmid74. Podobnie pisał — w odniesieniu do
wieży w Radzynie Chełmińskim — R. Czerniak, który próbował jej czas bu
dowy, dotychczas określany na około 1340 r., cofnąć do 1 ćwierci XIV w.75
70 T. Mroczko, op.cit., s. 188, 204, 215, 287.
71 M. Ober, op.cit., s. 259 i n.
72 T. Mroczko, op.cit., s. 204, 292; Katalog..., t. 11, z. 4, s. 133.
73 F. Kugler, Museum, Blätter für bildende Kunst, nr 7, Berlin, 16 II 1835.
74 В. Schmid, Die Baumeister im Deutschordenslande Preussen, Halle 1939,
s. 38-39.
75 R. Czerniak, Architektura kościoła parafialnego św. Anny w Radzyniu
Chełmińskim, Wydz. Sztuk Pięknych UMK, Toruń 1985 (mps pracy magister
skiej), s. 106, 107. Por. T. Mroczko, op.cit., s. 276, 277.
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Wcześniej wyrażano przekonanie, że miała ona smukły hełm, a obecne na
krycie ośmioboczne jest wtórne76. Trójkątne szczyty tej wieży, podzielone
czwórką szerokich ostrołukowych blend, są chyba jednak najbliższe rozwiąza
niu chełmżyńskiemu. Podobne szczyty, ale z parą blend i podzielone lizenami
przechodzącymi w sterczyny, spotykamy na wieży kościoła w Lichnowach na
Żuławach Wiślanych (przed poł. XIV w.), której ostrołukowy ośmioboczny
XIX-wieczny hełm może naśladować wcześniejszy77. Omawiany typ hełmów,
najwcześniej występujący w Westfalii, po połowie XI wieku w katedrze
w Paderborn, a w podobnej monumentalnej skali na wieżach świątyń miej
skich począwszy od kościoła św. Patroklesa w Soest (1 ćw. XIII w.),
upowszechnił się jednak głównie po połowie XIV wieku w Meklemburgii.
Wprowadzono go tu w monumentalnej architekturze wież kościołów NMP
w Lubece (zapewne około 1350 r.) i NMP w Anklam (2 poł. XIV w.)78,
a w XV w. stał się bardzo pospolity, spotykany również w Brandenburgii.
Wykonanie niezachowanego hełmu chełmżyńskiego należy zatem określić na
2 połowę XIV, a nawet XV w., także ze względu na niskie szczyty i rodzaj
zamknięcia blend.
Wyniki przeprowadzonego rozwarstwienia i analizy stylistyczno-porównawczej prowadzą do wniosku, że kościół św. Mikołaja w Chełmży wzniesiono
prawdopodobnie w trzech fazach gotyckich (il. 1, 2). W I fazie — możliwe,
że jeszcze przed 1264 r. — powstały kamienne partie murów prezbiterium,
ewentualnie również ściany południowa i zachodnia korpusu. Najpóźniej do
końca XIII w. wybudowano początkowo funkcjonujące samodzielnie prezbi
terium, przypuszczalnie z dwoma trójkątnymi szczytami. Podczas II fazy, od
około 1300 roku do początku 2 ćwierci XIV w. wzniesiono korpus, dopaso
wując szerokość naw do wcześniej zrealizowanej elewacji zachodniej i pod
stawy wieży. Spowodowało to niesymetryczność nawy głównej względem
łuku tęczowego, wiodącego do wcześniejszego prezbiterium. Po uprzednim
podwyższeniu wieży o co najmniej jedną (III) kondygnację i wzniesieniu
szczytów korpusu, zasklepiono prezbiterium i wykonano jego nowy szczyt
wschodni. W fazie III, bliżej połowy XIV w., podwyższono nawę główną
hipotetycznego kościoła halowego do układu pseudobazyliki. Hełm wieży
wykonano prawdopodobnie znacznie później, w 2 połowie XIV, a nawet
w wieku XV.
Mimo że budowa kościoła chełmżyńskiego przypuszczalnie nie miała
wpływu na rozwój architektury sakralnej na ziemi chełmińskiej, stanowi jed
nak wczesne ogniwo kolejnych etapów jej rozwoju. Uwagę zwraca jeden ze
76 R. Czerniak, op.cit., s. 106. Pogląd ten mieli wyrazić B. Büsching, J. Heise
i E. Gall.
77 J. Z. Łoziński, op.cit., s. 425.
78 M. Ober, op.cit., s. 259, przyp. 47, s. 26.
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starszych dwuprzęsłowych rzutów prezbiteriów, wyznaczony zapewne pod
wpływem katedry chełmżyńskiej. Możliwe, że najwcześniejszy w architektu
rze regionu jest plan zintegrowanej z wieżą elewacji zachodniej, która drogą
nadbudowy upodobniła się do łączonej z nią warsztatowo fasady kościoła św.
Jakuba w Toruniu. Obok kościoła franciszkanów w Chełmnie, z którym łączy
świątynię podobieństwo rzutu korpusu i kształtu filarów, jest ona zapewne
jedną z pierwszych pseudobazylik na tym terenie. Odosobniony pozostaje
natomiast kształt hełmu. Należy zaznaczyć, że dopiero usunięcie tynku umoż
liwi zbadanie powiązania wieży z elewacją zachodnią, poznanie techniki wy
konania filarów i arkad międzynawowych oraz ich związania z wieżą. Wtedy
wyjaśniono by też zakres przeprowadzonych zapewne w XIX w. zmian
kształtu triad blend i łuków tarczowych. Zbadanie osadzenia służek w nawie
głównej przypuszczalnie pozwoli wyjaśnić problem przesklepienia korpusu.
Towarzyszyć temu powinny również badania archeologiczne. Do tego czasu
przynajmniej część z przedstawionych wniosków będzie miała charakter hipo
tetyczny.

DIE GOTISCHE ARCHITEKTUR DER PFARRKIRCHE ST. NIKOLAI
IN CHEŁMŻA (KULMSEE)
Zu sammenfassung
Die ehemalige Pfarrkirche St. Nikolai in Chełmża (1827-1945 evangelisch) ist
wenig bekannt. Die Konfrontation der gotischen Substanz mit den archivalischen
Dokumenten aus dem Staatsarchiv zu Toruń ermöglichte die Aufnahme von For
schungen an der Kirche. Sie wurde vermutlich in drei gotischen Entwicklungspe
rioden erbaut. Als Anfang der ersten Periode ist das Jahr 1264 anzusetzen, in dem
die Kirche in Chełmża zum ersten Male genannt wurde. Damals wurden aus Feld
steinen die unteren Teile der Mauer vom Chor gebaut, wahrscheinlich auch die
südliche und westliche Mauer des Langhauses. Spätestens bis Ende des XIII Jahr
hunderts entstanden nur die Ziegelwände vom Chor. Dies bestätigt die Dekoration
des dreieckigen westlichen Chorgiebels, der erhalten blieb in Ostgiebelmauer des
Langhauses.
In der II Entwicklungsperiode, ca um das Jahr 1300 bis zum Anfang des zwei
ten Viertels des XIV Jahrhunderts wurde die westliche Fassade mit Turm in zwei
Geschosse ausgeführt. Nachher enstanden die übrigen Aussenwände. In weiterer
Folge wurden die Pfeiler des dreischiffigen, dreijochigen Langhauses gebaut und
in der Turmbreite gelegt. Da der Turm etwas südwärts vorschoben gelegt wurde,
liegt das Mittelschiff unsymmetrisch gegenüber dem Triumphbogen vom Chor. Es
wurde auch der Turm um weitere ein — oder zwei Geschosse erhöht, und danach
realizierte man die dreieckigen wohl mit Fialen versehene Giebel des Langhauses
(gotischer Verband, restliche Teile der Kirche in wendischen Verband). Im Chor
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realizierte man das Kreuzgewölbe, die Gewölbekonsolen wurden in die Mauer
eingesetzt und ein neuer Staffelgiebel an der Ostfront ausgeführt.
In der III Entwicklungsperiode vor Mitte des XIV Jahrhunderts wurde das
Mittelschiff der hipotetischen Hallenkirche im gotischen Verband erhöht und zur
Pseudobasilika erbaut. Die Kirche charakterisiert sich im Kulmerlande durch einen
früheren Grundriss des zweijochigen, gerade geschlossenen Chores. Wahrschein
lich auch wurde der frühere Grundriss der Westseite die in einer Fläche mit dem
Turm steht integriert. Die oberen Teile der Westfassade sind fast identisch mit
denen in der Jakobikirche zu Toruń. Die Kirche hat ähnlichen Grundriss und Pfei
ler wie die Franziskanerkirche zu Chełmno. Späteres nicht erhaltenes Walmdach
mit vier Turmgiebel stammte aus der 2 Hälfte des XIV, oder XV Jahrhunderts.
Ähnliche vier Turmgiebel sind in der Pfarrkirche in Radzyń Chełmiński erhalten,
obwohl das Turmdach später umgebaut wurde. Die Form eines Walmdaches auf
dem Turme hat keine Analogie im Kulmerlande.
Neue Forschungen der Kirche sind nötig. Das betrifft der Orginalität der Blen
den, Schildbögen und Diensten im Mittelschiffe zur Aufklärung ob es gewölbt
wurde. Die Übertünchung der Innenräume, Entdeckungsmangel und Umbauverän
derungen zur Vergrössung der mittelalterlichen Kirche im XIX Jahrhundert er
schweren die weiteren Forschungen.
Tlum. autor

