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Ryc. 179. Płock — widok ogólny wzgórza katedralnego.

DWUNASTOWIECZNA KATEDRA W PŁOCKU

ZYGMUNT ŚWIECHOWSKI

Płocko wesołe na lądzie wysokim  
oglądasz będąc pod brzegiem  głębokim  
chceszli wierzch ujrzeć stamtąd kościolowy 

zejm kołpak z głowy.
S. Klonowicz, Flis.

Uczony Andrzej Święcicki, pisarz ziemi nurskiej, tak  opisuje Płock 
w swej „Topografii Mazowsza“ ’): „Płock przewyższa wszystkie m iasta 
Mazowsza starożytnością, pięknością położenia. Położony jest na ostrej 
wyniosłości, k tórej podstaw y obm ywa Wisła swymi obfitym i falami, two
rząc wyspę pośrodku rzeki; miasto otaczają m ury starożytne, liczne ko
ścioły pod wezwaniem  świętych, trzy  klasztory królewskie, czwarty pa
nien na przedmieściu. Zam ek celuje nad innym i budowlami m iasta; jest 
dziełem Kazimierza W., k tó ry  po zm arłych bezdzietnie książętach ziemię 
płocką zamienił na prowincję, zamek przedtem  drew niany z cegły zbu
dował. — Bazylika jest w zam ku bardzo obszerna pod wezwaniem św. 
Zygm unta....“

1 Topographia sive descriptio Masoviae, 1634, przekład Kłosy. T. II 1877
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Chociaż od czasów Klonowicza i Święcickiego sylw eta m iasta uległa da
leko idącym  przeobrażeniom, pozostały — aczkolwiek w postaci znie
kształconej — elem enty zasadnicze. Niema w praw dzie m urów  m iejskich 
i zniknęła większość zabudowań klasztornych, ale pozostała w części za
budowa wzgórza zamkowego. Turysta, k tóry  w ybrał drogę wodną, już 
z daleka dostrzega wysoki graniastosłup wieży zwieńczonej cebulastą ko
pułą (ryc. 179). Je j górną partię, u ję tą  czterem a narożnym i wieżyczkami, 
dzielą dekoracyjne wnęki. Wieża ta, dziś dzwonnica katedralna, to pozo
stałość zamku z lat ok. 1360; malowniczą partię  górną nadbudowano 
po r. 1492, a kopułę w pierwszej połowie XV III w. Do obwodu zamkowe
go należała także niska dziś i przysadzista, niegdyś sm ukła b asz ta*) w i
doczna opodal, u dołu czworoboczna, przechodząca wyżej w ośmiobok. 
Z basztami zamkowymi korespondują dwa pionowe akcenty wielobocz- 
nych wież katedry  rozpoczynające jej wydłużony, poziomy masyw ożywio
ny w partii wschodniej zębatym i szczytami transep tu  i prezbiterium  oraz 
kopułą skrzyżowania. Mniej malowniczo przedstaw ia się podejście od 
strony m iasta, za to w sposób poglądowy ilu stru je  proces kształtowania 
się ważnego ośrodka miejskiego.

Ryc. 180. Katedra płocka ok. poł. XIX w. — widok od wschodu. Akwarela z albumu
K. Stronczyńskiego.

1 Górne kondygnacje rozebrane w wypełnieniu uchwały sejmiku w Raciążu 
w r. 1796.
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Ryc. 181. Katedra płocka ok. poł. XIX w. — widok od południa. Akwarela z albumu
K. Stronczyńskiego.

Mimo dziewiętnastowiecznych zmian wyrazistym  świadectwem tęgo 
procesu jest układ sieci ulicznej. Idąc w kierunku wschodnim trak tem  
równoległym do biegu Wisły, minąwszy nowoczesne przedmieście, w kra
czamy do dzielnicy starom iejskiej i po chwili znajdujem y się w prostoką
cie rynku. Regularny stosunkowo schemat planu tej części m iasta w ska
zuje, że wytyczono ją  po lokacji r. 1237. Natomiast powikłane kontury 
planu zabudowy między rynkiem  a zamkiem usytuowanym na w yodręb
nionym cyplu, zdają się wskazywać na istnienie tu  w okresie przedloka- 
cyjnym  podgrodzia przylegającego do obwodu zamkowego. Czy obwód 
ten  pierw otnie otaczał właściwy zamek i katedrę tak, jak  to miało m iej
sce przy zamku kazimierzowskim, którego zarys znany jest z planów 
osiemnastowiecznych, czy też kasztel był wydzielony, a katedra znajdo
w ała się na najdaw niejszym  podgrodziu, mogą wykazać tylko metodycz
ne prace wykopaliskowe. Należy przypuszczać, że wyniki takich badań 
byłyby podobnie rew elacyjne dla poznania początkowego okresu naszej 
państwowości, co wyniki osiągnięte przez archeologów Kierow nictwa Ba
dań nad Pow staniem  Państw a Polskiego w Poznaniu, Gnieźnie, na Wa
welu, we W rocławiu i Wiślicy. Zanim to jednak nastąpi ograniczeni je
steśmy do widocznych nad ziemią pozostałości okresu niezbyt odległego 
dacie rozdrobnienia feudalnego. Są nimi m ury  katedry. Dają one wymow
ne świadectwo organizacji i natężeniu sił produkcyjnych u zarania Polski 
Dzielnicowej. Jako m onum entalne świadectwo epoki um acniania się ro-
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Rye. 182. Rzut poziomy katedy płoc- Ryc. 183. Rzut pierwotnego kościoła
kiej w XIX w  ; wg Łuszczkiewicza. romańskiego (próba rekonstrukcji

Z. Ś wiechowskiego).

dzimego feudalizm u równoważne pisanym  przekazom źródłowym, jako 
pomnik architektoniczny i jako niezw ykłe curriculum  ośmiuset lat życia 
zabytku w arta  jest katedra  płocka poznania.

In terp retacja  dotychczasowych opracowań i znajomość dziesiejszej po
staci bez specjalnych techniczno-pomiarowych analiz umożliwia ustale
nie z grubsza przynajm niej stopnia zachowania rzeczywistych wartości 
zabytkowych obiektu oraz właściwej jego pozycji w obrębie m onumen
talnego budownictw a średniowiecznego, co dopiero stw arza punkt w yj
ściowy dla zabiegów konserwatorskich, jakie w przyszłości wypadnie po
czynić (ryc. 180, 181).

Katedra płocka jest dziś trójnawową bazyliką z transeptem o ramionach zakoń
czonych absydami wydłużonymi, półkoliście zamkniętym prezbiterium z dwoma prosto
kątnymi pomieszczeniami po bokach (ryc. 182). Dwie wieże czworoboczne przecho
dzące w wielobok znajdują się w  elewacji zachodniej. Na skrzyżowaniu wznosi się 
tambur wieloboczny podtrzymujący kopułę. Ściany naw bocznych, transept, absydy 
zbudowane są z kwader granitowych. Materiałem użytym w pozostałych częściach 
budynku jest cegła. Dosyć obfite źródła historyczne pozwalają na precyzyjne datowa
nie ważniejszych etapów historii budowlanej katedry. Ufundowana przez bp. płockie
go Aleksandra z Malonne, konsekrowana w r. 1144, w r. 1148 posiadała strop malowany 
przez malarza Guntera. W roku 1233 katedra spłonęła wraz z zamkiem, a w  niewiele 
lat później, w r. 1234, w czasie oblężenia Płocka nawiedziła ją ponownie klęska poża
ru. Król Kazimierz W. od r. 1370 ślubuje odnowienie budynku katedralnego. W roku
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Ryc. 184. Próba rekonstrukcji pierwotnej bryły katedry płockiej wg. koncepcji 
W. Łuszczkiewicza. Rys. inż. arch. Z. Krawczyński.

1442 pokryto na nowo dachy, w r. 1454 dokonano restauracji, w r. 1484 była legowana 
poważna suma na ten sam cel. Przy końcu XV w. wieże groziły zawaleniem, dzwony 
więc przeniesiono do baszty zamkowej a górne części wież zastąpiono nowymi zakoń
czeniami. Po r. 1504 wnętrze budowli odświeżono a otoczenie uporządkowano. Atoli 
protokół posiedzenia kapituły katedralnej z r. 1513 wspomina o groźnym stanie mu
rów katedry, wymagających natychmiastowej naprawy. Przedsięwzięte w  najbliż
szych latach prace budowlane zakończono ok. r. 1519. Niszczący pożar w  r. 1530, który 
doprowadził do zawalenia części budynku, zapoczątkował okres zasadniczych prze
obrażeń. Gdy odbudowana w  ciągu 1531 r. północna ściana przez „starego architekta 
Niemca“ ponownie runęła zawarto tego samego roku kontrakt z Bernardynem Gia- 
notis, który po spisaniu kontraktu przystępuje do dzieła kończąc zasadnicze prace 
przy odbudowie w  r. 1534. Pojawienie się świeżych pęknięć murów i sklepień powo
duje z kolei żmudne roboty zabezpieczające i odwleka wykończenie katedry aż do lat 
siedemdziesiątych XVI w.

Następna znaczniejsza naprawa przypada na r. 1665. Pokryto wówczas dachy kate
dry blachą miedzianą. W r. 1745 sesja kapituły stwierdza gwałtowną konieczność na
prawy muru, i rzeczywiście po roku 1747 jest przy nich zatrudniony majster murarski. 
W r. 1755 zwraca się kapituła do architekta Bellotiego z prośbą o podjęcie restauracji. 
Wreszcie w  r. 1784 rozpoczęto przebudowę elewacji zachodniej ukończoną w  1787 r. 
Przez koniec XVIII i początek XIX w. ponawiane są zabiegi nad utrwaleniem fun
damentów. Już jednak w  latach 1845—46 koniecznym okazało się wzmocnienie nad
wątlonych ścian a przy końcu w. XIX stan katedry był na tyle groźny, że postano
wiono rozpoczęcie generalnej przebudowy, która też dokonaną została w latach 
1902—1903.
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Ryc. 185. Próba odtworzenia pierwotnej bryły katedry płockiej wg Z. Świechow- 
skiego. Rys. inż. arch. Z. Krawczyński.

Samo tylko wym ienienie utrw alonych historycznie ingerencji w struk 
tu rę  i w ystrój plastyczny budowli wykazuje, że niektóre z nich sięgały 
bardz-o daleko i że liczba naw arstw ień różnorodnych form acji stylowych 
jest wyjątkow o duża. Najszczuplejszymi danym i rozporządzamy co do 
najwcześniejszego okresu.

Z obfitych w m etafory słów kronikarza 1 o katedrze płockiej to tylko 
wywnioskować można, że należała ona do najokazalszych budowli w ów
czesnej Polsce i stanow iła główne uzasadnienie rozgłosu wielkiego budow
niczego, jakim  się cieszył fundator biskup A leksander 2. Czy jednak prze
pych katedry  płockiej, będącej jedną z sześciu kated r okresu dzielnicowego 
zrealizowanych w m onum entalnej skali i m ateriale, odnosił się do jej form 
architektonicznych czy też ograniczał do dekoracji m a la rsk ie j3 i ruchom e
go wyposażenia w nętrza — ze słów dziejopisa nie wynika. Braknie mu 
wyraźnie realistycznego zmysłu obserwacji Długosza.

1 Wincentego Kadłubka — Mon. Pol. Hist. t. II, s. 335.
2 Aleksander z Malonne (Belgia) bp. płocki (f 1156) rozwinął na szeroką skalę za

krojony mecenat artystyczny, któremu zawdzięczają powstanie obok katedry płockiej 
kościół klasztorny w  Czerwińsku i może kolegiata w  Tumie pod Łęczycą.

3 A. J. N o w o w i e j s k i ,  Płock monografia historyczna, wyd. II, Płock 1930, s. 39.
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Jako główne więc 
źródło wiadomości o po
staci dwunastowiecznej 
(ukończonej ok. roku 
1144 budowli k a te 
dralnej w Płocku pozo
stają relik ty  arch itek to
niczne. Klęski pożarów 
oraz szkody spowodo
wane usuwaniem  się te 
renu, idące w ślad za 
nimi liczne napraw y, 
gruntow na przebudowa 
szesnastowieczna, w re
szcie niezbyt szczęśli
wa restauracja w po
czątku XX w. nadały 
przekazowi tem u cha
rak te r zagmatwanego, 
trudnego do odczytania 
palimpsestu.

W tym  stanie rzeczy 
wszelkie próby wyod
rębnienia pozostałości
dwunastowiecznej a r

chitektury  muszą ograniczać się do zwężonej problem atyki i obracać po 
części w sferze przypuszczeń.

Punktem  wyjściowym dla ustalenia pierwotnych elem entów jest ana
lityczna praca Łuszczkiewicza opublikowana w 1896 r. Studia jego tym  
większą przedstaw iają wartość, że dokonane zostały przed odnowieniem 
budynku, które pewnym  partiom  odebrało wszelkie cechy autentyz
mu, chociaż jednocześnie przyniosło parę ważnych znalezisk i stw ier
dzeń. Główną tezą pracy Łuszczkiewicza jest pogląd, że przy przebudowie 
szesnastowiecznej zachowano pierw otny układ przestrzenny partii wschod
niej i dawny ry tm  podziału korpusu nawowego. Pogląd ten, oparty częścio
wo o analizę w ątku ścian (nawy boczne, transept i przylegające do niego 
absydy, gurty  skrzyżowania podtrzym ujące tam bur kopuły), zilustrowany 
został rysunkow ą rekonstrukcję rzutu  stanu dwunastowiecznego.

Ryc. 186. Głowica bliźniacza pochodząca z katedry 
płockiej (szerokość 52 cm, wysokość 23 cm).

1 Pod r. 1144 przekazują „Spominki płockie i spominki sochaczewskie“ Mon. Pol. 
Hist., T. III, s. 119, wiadomości o konsekracji kościoła^katedralnego w Płocku.

2 W. Łuszczkiewicz, Dwa zagubione pomniki naszej romańszczyzny w  Płocku 
i Jędrzejowie, SKHS, t. V, 1896. s. 220—228.
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W rekonstrukcji tej w y
dłużone prezbiterium  
wzniesione w czasie 
przebudow y XVI w. za
stąpiono krótszym  o po
łowę, prostokątnym  z 
przylegającą od wscho
du absydą. P rzy  końcu 
naw bocznych^ od stro 
ny zachodniej widocz
ne są kw adratow e pod
staw y wież, świadczą
cych, jak  przypuszczał 
dziewiętnastowieczny 

uczony, o inkastelacji 
i mieszczących między 
sobą emporę. W ryso
wując w rzucie katedry  
wieże zachodnie posił
kował się Łuszczkie- 
wicz z jednej strony 
analogiami Czerwińska 
i Tum u pod Łęczycą, 
z drugiej opierał się na 
fakcie istnienia obec
nych wież, w górnej części wprawdzie ceglanych, w dolnej podówczas 
niedostępnych (ryc. 184). Rytm  podpór nawy głównej, gdzie filar idzie 
na przem ian z kolumną, pozostawił badacz krakowski niezmienionym za
kładając, że odtwarza on pierw otny jak przypuszczał, wiązany system. 
Kilkadziesiąt lat, które minęło od czasu publikacji Łuczkiewicza, przy
niosło szereg wiadomości uzupełniających, potwierdzających na ogół 
jego przypuszczenia i tylko w niektórych punktach podważających je. 
W czasie restauracji katedry  w latach 1902 — 1903 1 przy zakładaniu 
posadzki w prezbiterium  wyszły na jaw  resztki absydy mniej więcej 
w jego połowie, a więc tam  gdzie się ich spodziewał Łuszczkiewicz. 
Ta sama restauracja  natom iast nie potwierdziła supozycji co do istnie
nia wież zachodnich. Po zniesieniu klasycystycznej elewacji zachod
niej dobudowanej w drugiej połowie XVIII w. za rządów bp. Poniatow-

Rys. 187. Głowica bliźniacza pochodząca z katedry
płockiej.

' Wszystkie dane dotyczące tej restauracji zaczerpnięte są z artykułu arch.
S. Szy llera, który był jej autorem. S. S z y l i  er , O architekturze katedry płockiej, 
Księga pamiątkowa maryańska, t. I, wyd. II, Lwów 1905, s. 227—240. Szczegółowy 
dziennik prac budowlanych w katedrze z okresu restauracji, mogący zawierać 
wiele cennych informacji, niestety zaginął w czasie pożaru ZAP Pol. Warsz. w r. 1944.
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Ryc. 188. Głowice z katedry płockiej w  obecnym zastosowaniu (pozorna loggia 
z pocz. XX w. wzniesiona przez arch. S. Szyllera przy budynku muzeum diece

zjalnego w Płocku).

skiego ukazała się pierwotna, bardzo gruba ściana szczytow a1 z trze
ma otworam i portalowym i i śladam i umieszczonych ponad nimi okrągłych 
okien. Odsłonięcie podstaw wież wykazało słuszność opinii S. Odrzywol- 
skiego2, k tóry  biorąc udział w kom isji zwołanej z racji odbudowy katedry  
orzekł, że wieże są późniejszym  dodatkiem  i od fundam entów ceglane.3 
Natomiast ważka hipoteza Łuszczkiewicza o zachowaniu przez architek
ta  renesansowego dwunastowiecznej koncepcji system u nawy głównej 
znajduje dodatkowe uzasadnienie w nieznanych mu lub niedostatecznie 
w ykorzystanych przekazach źródłowych. W tekście kontrak tu  z r. 1531 
między bp. Andrzejem  Krzyckim  a budowniczym Bernardynem  de Gia-

1 Rozebrana w  czasie restauracji wraz z przylegającymi do niej wieżami z po
wodu złego stanu zachowania. Obecna elewacja zachodnia jest całkowicie wymuro
wana na nowo.

2 Sprawozdanie S. Odrzywolskiego opublikował w całości A. J. N o w o w i e j s k i ,
o. c. s. 213—215.

3 Wiadomości, dotyczące odnowienia katedry płockiej w  pocz. XX w., mimo 
artykułu Szyllera nie były wykorzystywane w  późniejszych opracowaniach. Ja
skrawym tego dowodem jest ustęp poświęcony katedrze w  pracy M. G u m o w 
s k i e g o ,  Starsze bazyliki romańskie w Polsce średniowiecznej. Przegląd Powszechny, 
t. 175, 1927, s. 275.
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notis dotyczącym prac budowlanych przy katedrze jest mowa o tym, 
że zbuduje on nowy kościół według planu dotychczasowego lub innego 
jaki sam przedstaw i takiej długości i szerokości, jak  dotychczasowa 
budowla.1 W ybór jednej z tych alternatyw  był zastrzeżony dla biskupa. 
Że przychylono się do pierwszej udowodnił już Łuszczkiewicz wskazując 
na zachowane partie  romańskie, że jednak budowniczy także w szczegó
łach układu korpusu nawowego nawiązał do dawnej postaci, wskazy
w ałaby analiza tekstu  opisującego katastrofę katedry  20. III. 1530, spo
wodowaną pożarem od uderzenia pioruna. W tekście tym  jest zdanie 
„nawa lewa z kolum nam i i sklepieniem  ku kaplicy m ansjonarzy ru 
nęła“.2 Skoro naw a z kolum nam i to tylko pierwotnym i, gdyż cegla
ny gotyk północny, w którego form ach odnawiano katedrę, nie zna 
w ogóle tego elem entu konstrukcyjnego i nie stosuje go. Jeśli zaś 
istniały kolum ny romańskie, to mogły być zastosowane tylko w iden
tyczny sposób jak  obecne renesansowe zgodnie z zasadą system u wiąza
nego. Oparcie się bowiem o schemat typu  bazyliki kolumnowej w yklu-

1 W tekście umowy opublikowanym przez M. Sokołowskiego (SKHS t. IV, 
1891, s. II), na którym opierał się Łuszczkiewicz brak tego ustępu przytoczonego 
przez A. J. N o w o w i e j s k i e g o ,  о. c., s. 197.

2 A. J. N o w o w i e j s k i ,  о. c., s. 194.

Ryc. 189. Leuchars (Szkocja) — dekoracja prezbiterium kościoła
XII w. wg. Germanische Frühkunst.
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cza jej ścisły związek w XII w. ze szkołą budowlaną kongregacji hirsau- 
skiej n ie do pogodzenia z charak terem  kościoła katedralnego i relacjam i 
biskupa A leksandra. D la ostatniego z tych powodów i koncepcji układu 
części w schodniej kościoła należy także odrzucić i prawdopodobieństwa 
istnienia w p ierw otnej budowli daktylicznego, saskiego rytm u podpór, 
w k tó rym  kolum ny ustaw ione param i przedzielają filary. Słabą stroną 
tak  przeprow adzonego rozum owania, trzeba to przyznać, jest założenie 
jednoznaczności term inu  kolum na, oczywistej dla nas ale bynajm niej nie 
dla au torów  opisów architektonicznych średniowiecza a także i czasów 
nowożytnych. „C olum nae“ oznaczają bowiem niejednokrotnie filary h 
chociaż istniało bardziej precyzyjne, odpowiadające dzisiaj przyjętem u 
określenie „py larii“.2

Pośród zagadnień poruszanych przez Łuszczkiewicza na specjalną uw a
gę zasługuje zagadnienie skrzyżowania, jako że partia  ta  uległa całkowitej 
przebudow ie w początku XX w. z racji zastąpienia dawnej renesansowej 
kopuły na tam burze nową, umieszczoną wyżej. W kwestii tej pisze zasłu
żony badacz co następuje: „Miejsce tak  zwane w krzyżu m a pole sklepie
nia kw adratow e, u ję te  silnym i gurtam i, w yrastającym i dotąd z dwu cio
sanych filarów  wolno stojących i dwu drugich związanych ze ścianami 
m agistralnym i prezbiteryum . G urty te  rom ańskie posłużyły architektowi 
za czasów restau racji biskupa Noskowskiego za podstawę bębna renesan
sowego“ i niżej, „Byłaż w krzyżu wieża ośmioboczna? jak  w innych ka
tedrach  rom ańskich zagranicznych, dowodzić nie będziemy, choćby nas 
do tego upoważniły ciosy leżące tu ta j na gurtach strychów kościel
nych. Mogły one znaleźć się spowodowane budową późniejszej kopuły“. 
W sposób m niej ostrożny in te rp re tu je  Łuszczkiewicz absydy transeptu 
„...O rientacya ich do południa i północy nie dozwala brać je za absydy z oł
tarzam i, które w inny być skierowanym i ku wschodowi. Przeznaczenia dla 
ku ltu  mieć one w XII w. stanowczo nie mogły. Czemże więc one były? 
W jakim  stosunku stały  do katedry. Odpowiedź nie trudna — porównanie 
z rzutem  poziomem kościoła w Tum ie pod Łęczycą wskazuje, że m niemane 
absydy są basztam i pierw otnie opatrzonym i strzelnicam i dziś zam urowa
nym i, z których łatwo było bronić ścian bocznych kościoła od zbliżającego 
się nieprzyjaciela“. Pogląd Łuszczkiewicza na pierw otną rolę absyd tra n 
septu  dotyczy ostatniego z zasadniczych zagadnień poruszonych w funda
m entalnym  studium  dziewiętnastowiecznego badacza. Uzasadnienie jego 
słuszności względnie niewłaściwości przy braku odnośnych przekazów 
archiwalnych, wym yka się z zakresu w ew nętrznej krytyki m ateria
łów traktow anych jako źródłowe. Sięgnąć wypadnie do porównań, a naj-

1 Por. T. W o j c i e c h o w s k i ,  Kościół katedralny w Krakowie, Kraków 1900, 
s. 11.

2 W opisie kościoła opactwa Saint-Trond. Gesta abbatum Trudonensium, 65. Por 
Chevalier Cam. de B o r m a n ,  Cronique de 1‘abbaye de Saint-Trond, 1877.

184



Ryc. 190. Leuchars (Szkocja) — dekoracja prezbiterium; wg. Ger
manische Frühkunst.

dogodniejszą okazję ku tem u *stworzy próba w ytłum aczenia genezy 
planu i układu przestrzennego. O oryginalności schem atu katedry  
płockiej decyduje rozwiązanie partii wschodniej. Przez umieszczenie na 
zakończeniach ramion, krótkiego transep tu  półkolistych w nętrz nastą
piło zdegradowanie do pewnego stopnia prezbiterium  i w ytw orzyła się 
przestrzeń o tendencji centralnej. Ten znam ienny układ przestrzenny ma 
specjalną wym owę jeśli wziąć pod uwagę rozwój typów architektonicz
nych środowiska, z k tórym  biskup A leksander m iał dzięki swem u pocho
dzeniu i wykształceniu najżywsze kontakty. Obszar położony w dorzeczu 
północnego biegu Renu oraz Francja północna w ciągu w. XI i X II ze 
specjalnym  zamiłowaniem  stosują rozm aite w arian ty  planu treflowego, 
znanego tu  zresztą od d a w n a 1, rozpowszechnionego już w dobie karo liń 
skiej.2 Zjawisko to ma odpowiednik na półwyspie apenińskim, gdzie także 
poprzedzone jest tradycją dawniejszą. Źródła wschodnie tych zjaw isk 
i wzajem ne w tórne oddziaływania ich lokalnych ognisk były już w ielo
krotnie dyskutow ane. Stwierdzono współistnienie dwu zasadniczych od
m ian planu: właściwej treflow ej o zaokrąglonych ramionach transep tu  
i drugiej, gdzie do normalnego transeptu  bazyliki krzyżowej dostawione są 
absydy. Tę ostatn ią odmianę w ystępującą tv Płocku reprezentuje katedra  
w Tournai, k tórej budowę podjęto w początku w. XII, katedra w Pizie

1 Od czasów rzymskich czego przykładem termy w Trewirze.
2 Por. V e r  m e  u l e n ,  Handboek, Haag 1928, s. 196—197.
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(1063— 1128) oraz budowle Lom bardii Północnej. Oczywiście wielonawo- 
we transepty  i prezbiteria  oraz obejścia absyd tych wielkich kated r pozwa
lają jedynie na zestawienie zasadniczej idei bez wyciągania dalszych 
wniosków. Bodźcem dla budowniczego płockiego mogła być nie tylko 
współczesna m u budow la w Tournai, ale żyjąc w środowisku bardzo kon
serw atyw nym  i głęboko tkw iącym  w rem iniscencjach karolińskich 1 mógł 
on oprzeć się na jak iejś nie istniejącej już dziś, wcześniejszej o kilkaset 
lat. Bardzo nieznacznie zaakcentow ane ram iona transep tu  dopuszczają 
możliwość inspirow ania się budowlą trikonchialną. Szukając źródeł typu 
możnaby zresztą z powodzeniem sięgnąć do naśladowanej w ielokrotnie ju- 
styniańskiej rozbudowy partii wschodniej bazyliki Narodzenia Pańskiego 
w Betleem  i wielu w ariantów  transeptu  z absydam i z tegoż czasu w Grecji.

Na tle  różnorodnych przykładów  rozwiązywania typu reprezentowanego 
przez katedrę  płocką zdaje się w yjaśniać definityw nie istotna rola półko
listych zakończeń ram ion jej transeptu  2. We wszystkich wypadkach były 
one od początku zamierzone i realizowane jako absydy, a nie jako basz
ty. Takie też było, należy sądzić, pierw otne przeznaczenie obecnych absyd 
w Płocku. Silne wyodrębnienie i zarys w rzucie podkowiasty nie może 
stanowić argum entu przeciwnego. Absydy podobnie wyodrębnione w y
stępują w XII w. powszechnie na obszarze Francji, zwłaszcza w ko
ściołach benedyktyńskich. Z analogicznym dostawieniem  ich do transeptu 
spotykam y się przy budowli opata Hugona w Cluny 3. A rgum entu prze
ciwnego stanowić też nie może analogia Tum u pod Łęczycą, gdzie chodzi 
o budowlę odmiennego, a bardzo swoistego typu. Także rzekoma inkaste- 
lacja katedry  bardzo mało jest praw dopodobna w odniesieniu do samej 
budowli i m ożnaby tu  powtórzyć główne wątpliwości w związku z tym  
samym problem em  wypowiedziane w swoim czasie przez Gębarowicza 
przy okazji recenzji monografii kolegiaty w Tumie pod Łęczycą 4. Jeśli 
katedra była obronną, to tylko przez włączenie jej w obręb obwarowań 
znajdującego się w pobliżu zamku.

Oprócz ogólnych dyspozycji układu wnętrza, także jego szczegółowe 
podziały, jakich się domyślamy, znajdują analogię w północno-zachodniej

1 Por. J. P u i g y  C a d a f a l c h ,  Le Premier art roman dans les anciennes 
Pays-Bas, Revue belge d’archeologie et d’histoire de l’art, II 1932, s. 214—230. 
S. B r i g о d e, Les églises romanes de Belgique. Bruxelles 1943.

2 Niezmiernie zbliżonej do trój konchowego rozwiązania płockiego rekonstukcji 
partii wschodniej kościoła klasztornego w St. Trond nie uwzględniono z uwagi, że 
rekonstrukcja ta (G. W e i s e ,  Die ehemalige Abteikirche von S. Trond, Zeitschrift 
f. Gesch. d. Architektur, IV, 1910/III s. 124—137, także E. L e h m a n n ,  Der frühe 
deutsche Kirchenbau, Berlin 1938, ryc. 184) została podważona przez wyniki prac 
wykopaliskowych Govaerts’a por. S. L e u r s ,  Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst. 
Antwerpia 1936, I, repr. s. 19, oraz filologiczny rozbiór tekstu kroniki opactwa St. 
Trond dokonany przez F. B. B e l l m a n  n’a, Zur Bau- und Kunstgeschichte der 
Stiftskirche von Nivelles, München 1941, s. 31—38.

3 Por. plan K. I. Conanta w  pracy I. E v a  n’s, Art in medieval France, Oxford 
1948, s. 27.

4 D a w n a  s z t u k a ,  s. 345.
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Ryc. 191. Herent (Belgia) — dzwonnica z XII w. wg o. c. S. Brigode.

Europie. Rytm  zmienny podpór „travée lom barde“ nie należy tam  do rzad
kości. W ystępuje on niekiedy w połączeniu z zasadą emporową, przez nad
budowanie ponad nawam i bocznymi kondygnacji otw ierających się na na
wę główną analogicznymi otworam i arkadow ym i jak  naw y boczne. Ta od
m iana ukształtow ania przestrzeni w ew nętrznej częsta w skaldyjskiej szko
le budowlanej 1 i w Nadrenii a także we F rancji północnej, zastosowana 
w Tum ie pod Łęczycą mogła również cechować i pierw otną dw una- 
stowieczną katedrę  w Płocku. Oczywiście hipotezę tę wolno stawiać wy-

1 Czołowym przykładem budowli emporowej o zmiennym rytmie podpór jest 
w regionie Skaldy kolegiata św. Wincentego w  Soignies zależna od rozwiązań pół- 
nocnofrancuskich i nomandzkich por. R. M a e r e, L. D e 1 f e e r i e r e, La Colle
giate Saint-Vincent de Soignies, Rev. belge archeol. et hist, le l‘art, VIII, 1938; s. 5.
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łącznie na gruncie czysto teoretycznych rozważań nad drogami, jakim i po
dążała twórcza myśl arch itek ta pracującego nad rozwiązaniem nie istn ie
jących dziś partii budynku. Mocniejsze przesłanki istnieją dla odtworzenia 
w najbardziej zasadniczych bryłach pierwotnego spiętrzenia mas budyn
ku. Nie ulega wątpliwości, że naw a główna górowała ponad bocznymi n ie
zależnie od tego, czy istniały kondygnacje emporowe, czy też nie, gdyż w y
stępowanie strefy  okiennej nawy głównej należy do reguły w budowlach 
kręgu, do którego prowadzą nici filiacji. Układ części wschodniej z tran - 
septem i prezbiterium  tej samej wysokości, co nawa główna, i niższymi 
od niej absydami nie wzbudza większych wątpliwości. Mniej pewne, 
ale nasuwające się jako nieodparta konieczność plastyczna w bu
dowli katedralnej pozbawionej wież zachodnich, jest istnienie oka
załej wieży na skrzyżowaniu (rys. 185). Przem awiałoby za tym  oprócz 
przytoczonych spostrzeżeń Łuszczkiewicza rozprzestrzenienie we F lan
drii zachodniej licznie reprezentow anego typu bazyliki o elewacji zachod
niej bezwieżowej, natom iast z m asyw ną wieżą na skrzyżowaniu. Idąc 
po linii tych analogii m ożnaby się domyślać wieży o kwadratow ej 
w rzucie podstawie i oktogonalnej nadbudowie zakończonej namiotowym 
hełmem, chociaż oczywiście także odm iany czworoboczna i ośmioboczna 
od podstaw nie są wyłączone 4 W trakcie ostatniej przebudowy katedry  
wyszło na jaw  parę nieznanych poprzednio luźnych elementów architek
tonicznych. Są to trzy  pary  bliźniaczych głowic odnalezione w ścianie le
wej nawy bocznej 2. Szyller 3 (ryc. 186, 187, 188), k tóry podał ten  fakt do 
wiadomości, sądził, że pierw otnie zastosowane one były przy ościeżach 
portalowych. Głowice w ykute z jednolitych bloków różnią się zasadniczo 
od zwyczajnych głowic kostkowych. Stosunkowo niewielkie półkoliste 
tarcze od strony szerszej zlew ają się. Zwężającą się część dolną ożywiają 
umieszczone w narożach rowkowania. Jedynie pierścienie oddzielające od 
trzonów kolumnowych i zaklęśnięcie dolnej partii poniżej miejsca, gdzie 
zlewają się w tarcze, wskazują, iż chodzi tu  właściwie o dwie zrośnięte ze- 
sobą głowice. Jest to więc niezm iernie charakterystyczny typ głowicy zna
ny jako specyficznie anglonorm andzki. Pojaw ia się on na drogach ekspan
sji tej w yjątkow o żywotnej szkoły budowlanej. Ze względu na położenie 
geograficzne Norm andii jest on częsty w całej Francji północnej, a także

1 Zestawienie zasadniczych odmian wież na skrzyżowaniu w budownictwie za
chodniej Flandrii podaje Br. F i r m i  n, De romaansche kerkelijke boukunst in West- 
Vlaandern, S-Gravenhage 1940, s. 290. Są to bez wyjątku wieże czworoboczne lub 
oktogonalne na podstawie czworobocznej. Przykładem typu ośmiobocznego od na
sady, jest jedyna zresztą wieża na skrzyżowaniu w  regionie nadmozańskim przy ko
ściele opactwa kluniackiego Saint Severin-En-Condroz repr. S. В r i g o d e, o. c. 
tabl. XIV.

2 Głowice podtrzymują obecnie arkady pozornej loggii umyślnie w tym celu 
wzniesionej opodal budynku muzeum diecezjalnego.

3 S. S z y 11 e r, o. c.
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na obszarze dzisiejszej Belgii. Głowica ,,guodronné“ w ystępuje przy kate
drze w T o u r n a i w krypcie św. Bawona w Gandawie, w kaplicy św. Ba
zylego w Brugii, bram ie w Isenberge 2 i wielu innych północno-francu- 
skich i belgijskich zabytkach arch itek tury  w. XII. Jak ie mogło być pier
wotne przeznaczenie głowic płockich? Umieszczen;e ich bowiem w oście- 
rzach portalu, jak tego chciał Szyller 3 jest nie do przyjęcia z uwagi na 
uskokowy charak ter portali romańskich, gdzie zdwojona głowica nie może 
mieć zastosowania. Odpada także funkcja podtrzym yw ania arkad przeźro
czy emporowych. Głowice od tyłu przechodzą w prostokątną płytę prze
znaczoną do wm urowania. W przeźroczach emporowych zaś w olbrzymiej 
większości wypadków głowice zdwojone są używane przy kolumienkach 
wolnostojących. Głowice z katedry  w Płocku stanow iły z całą pewnością 
część składową kolum ienek przyściennych (colonnettes adossés) i obliczone 
były głównie na widok frontalny. I tu  nasuwa się myśl, że m am y do czynie
nia z fragm entam i dekoracyjnego system u podziałów analogicznego do jed
nego z system ów zew nętrznych dekoracji architektonicznych występujące
go w budownictw ie anglonorm andzkim  (rys. 189, 190). U tw ierdzają w tym  
przekonaniu liczne konkretne przykłady operujące analogicznym typem  
głowic o analogicznej funkcji. Ślepe arkadow ania spływ ające na głowicę, 
m ają na celu przerw anie m ontonii wielkich nieożywionych płaszczyzn m u- 
ru. Nie bez znaczenia jest okoliczność zachowania się tej odmiany arkado
wej dekoracji przy najpiękniejszej dzwonnicy Brabancji w H erant (rys. 
191). Jest to jeszcze jeden rys wspólnoty między reliktam i katedry  płockiej, 
a problem atyką artystyczną obszarów nad Mozą, Renem północnym i Skal
dą. Droga, jaką wpływ odległych ośrodków północnozachodniej Europy 
dotarł do Płocka nie ulega wątpliwości. Apriorycznie założyliśmy ją szu
kając związków budowli z ojczyzną fundatora. Poszukiwania lodowodu 
form architektonicznych katedry  upraw niają do postawienia hipotezy, że 
nieznany budowniczy m usiał być rodakiem biskupa Aleksandra.

KONSERWACJA KATEDRY W PŁOCKU
MICHAŁ SZYMAŃSKI

Z działań w ojennych r. 1939 wyszła katedra z niewielkimi uszkodze
niam i pokrycia dachowego. Zniszczenia roku 1944 dotknęły w Płocku 
właśnie katedrę  i to boleśnie. Uszkodzeniom uległy urządzenia w nętrza 
jak: nagrobki, ołtarze, posadzki, organy, a konstrukcja sklepień i dachów 
katedry  ucierpiała przede wszystkim od podmuchów spowodowanych po
ciskami arty lerysjkim i i bombami lotniczymi. W stępne prace zabezpie
czające, jak  prowizoryczna napraw a dachów i częściowe uporządkowanie

1 Repr. P. R o 11 a n d a, La Cathedtale romane de Tournai et les courants ar
chitecturaux. Rev. belge archéol. et hist, de l‘art VII, 1937, s. 243.

2 S. L e u r s ,  De oude Kerken van Gent, Ars Belgica VII, 1937, s. 42.
S. S z y l l e r ,  о. с. )
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