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ANDRZEJ GRZYBKOWSKI

KAPLICA ZAMKOWA W RACIBORZU
1. Wstęp. 2. Źródła, datowanie i fundator. 3. Wezwanie. 4. Dalsze dzieje budowli. 5. Rekonstrukcja stanu pierwotnego.
6. Typologia kaplic dwukondygnacyjnych. 7. Kaplice jednokondygnacyjne. 8. Analiza stylistyczna i warsztatowa. 9. Wnioski.

1. Mimo znacznych przekształceń budowla ra
ciborska jest dzisiaj najpiękniejszą zachowaną śre
dniowieczną kaplicą zamkową na ziemiach pol
skich (ryc. 1-3) i ukoronowaniem ugruntowanej
od drugiej połowy XII w. na Śląsku tradycji tego
typu architektonicznego. Po serii późnoromańs
kich kaplic centralnych zainicjowano tu jednak
z gruntu nowy typ układu przestrzennego, nie
znany w Polsce do tej pory i nieczęsty w Europie
Środkowo-Wschodniej.
Badania archeologiczne zamku przeprowadzo
ne przez Błażeja Muzolfa z Oddziału Łódzkiego
Pracowni Konserwacji Zabytków w latach
1985-1990', badania architektoniczne Zbigniewa
Heydy w 1987 r. (poprzedzone nowym pomiarem
inwentaryzacyjnym) 12 i Waldemara Niewaldy z M.
Filipowicz (1988—1989)3 wyjaśniły wiele spornych
dotąd problemów, umożliwiając niemal pełną re
konstrukcję teoretyczną wczesno gotyckiego kształ
tu kaplicy, i tym samym analizę jej funkcji i pro
gramu ideowego. Okoliczności te tłumaczą pono
wny powrót autora do tematu4.

1 Informator archeologiczny. Badania rok 1985. Warszawa
1986, s. 176; Ibidem. Badania rok 1986. Warszawa 1987, s. 195;
Ibidem. Badania rok 1987. Warszawa 1988, s. 205-206.
2 Z tegoż oddziału Pracowni Konserwacji Zabytków; ma
szynopis w Rejonowym Przedsiębiorstwie Inwestycji w Ra
ciborzu.
3 Waldemar Niewald a, M.Filipowie z, Za
mek >v Raciborzu. Kościół. Dokumentacja badań architektonicz
no-historycznych. Kraków 1988-1989. Maszyn, w Rejonowym
Przedsiębiorstwie Inwestycji w Raciborzu.
4 Budowli raciborskiej poświęciłem rozdział książki: Śred
niowieczne kaplice zamkowe Piastów Śląskich (XII-XIV wiek).
Warszawa 1990, s. 97nn. Dzięki uprzejmości mgr. Błażeja
Muzolfa mogłem już w niej wykorzystać pierwsze wyniki
Jego badań wykopaliskowych, a także poczynić własne obser
wacje wątków muru i detalu architektonicznego. Dr Robertowi
K u n k 1 o w i serdecznie dziękuję za pomoc w interpretacji
wyników badań terenowych i opracowanie rysunków.

2. Jakkolwiek zamek raciborski został wymie
niony źródłowo dopiero w 1245 r.5, a kasztelan
niewiele wcześniej (między 1221 a 1228 rokiem)6,
na podstawie wykopalisk wiadomo, że budowla
stanęła na terenie grodu wczesnośredniowieczne 
go, z typowym wałem drewniano-ziemnym i maj
danem zabudowanym licznymi domostwami7.
Gród można datować co najmniej na X-XI wiek8.
Jego wały były zastępowane murami ceglanymi
od trzeciej ćwierci XIII w.9 (ryc. 4).
Panuje zgoda co do datowania właściwości
stylistycznych obecnie istniejącej kaplicy na dwie
ostatnie dekady XIII wieku. Jednak archeolodzy
odsłonili pod nią starsze, ciosowe mury, należące
zapewne do jej poprzedniczki o nieznanym we
zwaniu. Budowa nowej kaplicy i erygowanie kole
giaty wiąże się z rozegranym w Raciborzu finałem
wieloletniego, przerodzonego w wojnę konfliktu
między biskupem wrocławskim Tomaszem II
a księciem Henrykiem IV Probusem. W roku 1287
biskup znalazł schronienie na zamku księcia Mie
szka III Cieszyńskiego. Jan Długosz opisując za-

5 Regesten zur schlesischen Geschichte..., Hrsg. Colmar
Griinhagen, Theil 1, Breslau 1884 (Codex Diplomaticus
Silesiae, Band VII), nr 637, s. 282.
6 Kodeks dyplomatyczny Śląska. Wyd. Karol M a 1 e -

c z y ń s k i, t. III, Wrocław 1964, nr 251, s. 4-5.
7 Stefania Kuźnia k-N iedźwiedzka, Hele
na N e j o w a, Danuta Wożniak, Racibórz w pradzie
jach i we wczesnym średniowieczu (w:) Szkice z dziejów Racibo
rza. Katowice 1967, s. 42, 51, 55; Władysław D z i e w u 1 s k i, Dzieje Raciborza od najdawniejszych czasów do zaboru
Śląska przez Prusy (w:) ibidem, s. 63 nn.

8 Józef Burek, Dzieje Raciborza od czasów piastows
kich do 1741 roku (w:) Racibórz. Zarys rozwoju miasta. Red.
Jan Kantyka, Katowice 1981, s. 40; Marian Kutzner, Racibórz. Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 {Śląsk
w zabytkach sztuki), s. 6, 40, 42, 47 n.

’ Zob. przyp. 1.

243

kończenie walki podał pod tą datą wiadomość
o ufundowaniu przez biskupa wrocławskiego kole
giaty10. Źródło wiadomości historiografa pozostaje
nie znane, przypuszcza się, że był nim dokument11.
Obszerna moralizująca narracja - niewątpliwie
„miejsce wspólne” - służy ewokacji ukorzenia
i skruchy złego Henryka przed dobrym i niewin
nym księciem kościoła. Dydaktyczna logika wy
magała połączenia z tym wydarzeniem aktu fun
dacji, a nie przesuwania go na później. Natych
miastowy rewanż biskupa za udzieloną gościnę
i poniesione przez księcia raciborskiego szkody
materialne - w postaci podniesienia istniejącej ka
plicy zamkowej do rangi kolegiaty - wydaje się
mniej prawdopodobny. Z chwilą opublikowania
przez Władysława Semkowicza nieznanego testa
mentu Tomasza II okazało się, że militarnie bynaj
mniej nie był on bezsilny; jeszcze w 1292 r. nie
zapłacił swoim żołnierzom zaciężnym żołdu i nie
zwolnił jeńców henrykowych12. Wydawca tego
źródła wnosił stąd, że sytuacja pod Raciborzem
doprowadziła do korzystnego dla biskupa kom
promisu, trudnego do zrozumienia bez zbrojnego
wsparcia jego milicji. Jakkolwiek nie znane są
warunki załagodzenia konfliktu13, można się do
myślać, że ufundowanie przez Henryka IV kole
giaty świętokrzyskiej na terenie jego zamku wroc
ławskiego aktem z dnia 11 stycznia 1288 roku14

ściśle się z tym wiązało15. Bardzo bliskie czasowo
powstanie instytucji wrocławskiej i raciborskiej nie
mogło być zbieżnością przypadkową, lecz zapewne
wynikało z umowy między pogodzonymi przeciw
nikami, zawartej może nie bez intencji uznania
swoich win16.
Jakkolwiek nie ma współczesnych źródeł17, to
wiarygodna ze względu na kontekst - choć późna
- wydaje się informacja zawarta w wizytacji kap
licy z 1680 r.: „Ecclesia collegiata Ratiboriensis...
agnoscit suos natales a Thoma secundo episcopo
Wratislaviensi anno 1292”18. Ponieważ wizytator
zanotował, że kapituła posiadała w archiwum sta
tuty potwierdzone przez biskupa Wacława (czwar
ta ćwierć XIV w.), przechowywane zresztą w spec
jalnym pomieszczeniu, wiarygodność tej daty jest
znaczna19. Z takim rokiem fundacji kolegiaty dob
rze koresponduje najstarsza bezpośrednia wzmian
ka o tej instytucji: w 1293 r. wymieniony został po
raz pierwszy kanonik raciborski (Tilko)20.
A. Weltzel przypuszczał, że kolegiata została
uposażona dziesięcinami wspólnie przez biskupa
i księcia Przemysława na obszarze księstw cieszyń
skiego i raciborskiego21. Współudział księcia jest
nader prawdopodobny. Przy postępującym roz
drobnieniu Śląska posiadanie instytucji kościelnej
przypominającej kapitułę wrocławską dodawało
świetności ich małym stolicom i im samym22.

10 Jan Długosz, Dziejów polskich ksiąg dwanaście.
Przekł. Karol Mecherzyński, t. II, Kraków 1868, s. 473-474.
- W innym miejscu (Vitae episcoporum Poloniae, Opera omnia,
t. 1, Cracoviae 1887, s. 464) historiograf podaje fałszywe we
zwania kaplicy („... sub titulo beatae Mariae virginis”).
11 Aleksander Semkowicz, Krytyczny rozbiór dzie
jów polskich Jana Długosza (do roku 1384). Kraków 1887,
s. 308. Datę tę podał też Nikolas H e n e 1, Silesiographia
renoyala..., Vratislaviae et Lipsiae 1704, s. 433. Poczynając od
F.A. Zimmermanna (Beitrage zur Beschreibung von
Schlesien. Brieg 1784, t. III, s. 175) literatura podawała rok
następny - 1288, oczywiście na zasadzie komplementarności
z fundacją wrocławskiego kościoła Św. Krzyża.
12 Władysław Semkowicz, Nieznany testament To
masza II biskupa wrocławskiego (1270-1292). „Collectanea
Theologica”, XVII:1936, s. 269 n.
13 Zbigniew Zielonka, Henryk Prawy. Katowice
1982, s. 138; Roman Michałowski, Princeps fundator.
Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku.
Warszawa 1989, s. 271. Praca habilitacyjna powielona w nak
ładzie do 100 egzemplarzy, (Uniwersytet Warszawski Wydział
Historyczny). Wymuszony charakter rozejmu podkreśla też
Marian K u t z n e r, Trzynastowieczna kaplica zamku w Ra
ciborzu. Architektoniczny pomnik wydarzenia politycznego.
„Rocznik Historii Sztuki” XVII: 1988, przyp. 24, na s. 52.
14 Andrzej Grzybkowski, Die Kreuzkirche in
Breslau - Stiftung und Funktion. „Zeitschrift fur Kunstgeschichte” 51, 1988, Heft 4, s. 461 n.
15 Janusz Kębłowski, Pomniki Piastów Śląskich
w dobie średniowiecza. Wrocław itd. 1971, s. 47 n; Johannes
Franke, Das Kreuzstift zu Breslau. Eine rechtgeschichtliche

Betrachtung aus Anlass der 700 - jahrigen Wiederkehr der
Griindung am 11 Januar 1288. „Archiv fur schlesische Kirchengeschichte” 45, 1987, s. 61.
16 Marian K u t z n e r, Studium nad kulturą artystyczną
Raciborza (w:) Szkice z dziejów Raciborza, o.c., s. 372 i przyp. 4 na
s. 430; przypuszcza, że fundację dwóch kolegiat przewidywał niezachowany dokument ugody raciborskiej; J. F r a n k e, o.c., s. 61.
17 „Zachowanego w odpisie aktu fundacyjnego”, o któ
rym pisze Marian K u t z n e r, Trzynastowieczna kaplica ...,
s. 52 n. - nie ma we wskazanych książkach.
18 Joseph J u n g n i t z (wyd.), Visitationsberichte der
Diózese Breslau. Archidiakonat Oppeln. Erster Teil, Breslau
1904 (Yoróffentlichungen aus dem Fiirstbischdflichen Diózesen
- Archive zu Breslau, Bd. II), s. 640.
19 Ibidem, s. 645; Capitulum habet statuta confirmata ab
episcopo Wenceslao et capitulo Wratislaviensi necnon alia ab
administratoribus maioribus anno 1445; observantur prout pro
conditione temporum observare possunt... Habet archivum pro
conservandis scripturis supra sacristiam, quarum inventarium
non adest...”. Rok 1292 przyjął też Gunther G r u n d mann, Burgen, Schlósser und Guthauser in Schlesien. Band I,
Frankfurt/M. 1982, s. 51. Marian K u t z n e r, Trzynasto
wieczna kaplica..., s. 52 - uważa 1292 za rok powstania kaplicy
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z fundacji Tomasza II.
20 Urkunden des Klosters Czarnowanz. Hrsg. W. W a t t e n b a c h, Breslau 1857 (Codex diplomaticus Silesiae, B.I),
nr XXI, s. 20 n; Augustin Weltzel, Geschichte der Stadt
und Herrschaft Ratihor. Ratibor 1881, s. 733.
21 A. W e 1 t z e 1, Geschichte der Stadt..., s. 45.
22 Tadeusz S i 1 n i c k i, Dzieje i ustrój kościoła katolic
kiego na Śląsku do końca wieku XIV. Warszawa 1953, s. 34.

Ryc. 1. Racibórz - widok zamku od południa. Początek XIX w. Oryginał zaginiony. Repr. z pozytywu
w Muzeum w Raciborzu
Fig. 1. Racibórz Castle - view from the south, at the beginning of the nineteenth century. Odginał non-extant.

Reprod. from a positive in the Racibórz Museum

Fundacja kolegiaty raciborskiej wiązała się zapew
ne z budową nowej, obecnie istniejącej kaplicy, na
miejscu poprzedniej. Być może ufundowanie kole
giaty i nowej kaplicy dopiero pięć lat po pokoju
zawartym z Henrykiem mogło wynikać z trudno
ści zdobycia zasobu relikwiowego odpowiedniego
do wezwania, jedynego tego rodzaju na Śląsku.
To, że relikwie św. Tomasza miały wielkie znacze
nie, dowodzi zwyczaj ich czczenia uroczystymi
procesjami, odbywanymi cztery razy rocznie,
a ustanowionymi zapewne w akcie fundacyjnym23.
Po przerwie w latach 1542-1629 liturgia procesyj
na przetrwała aż do XIX wieku; pierwsza procesja
szła z kościoła parafialnego do kaplicy zamkowej
29 grudnia, w dzień św. Tomasza Kantuaryjskiego, druga w wielki czwartek, trzecia w wigilię
św. Jana Chrzciciela, a czwarta na św. Marcelego
(16 stycznia)24.

Zważywszy niewielkie rozmiary budowli, okres
wystarczający na budowę zamykałby się w grani
cach kilku lat raczej po 1292 roku niż przed tą
datą. W takim datowaniu postępujemy za Gwido
nem Chmarzyńskim, który rok 1288 traktował
jako terminus post quemls, a wbrew większości
późniejszych autorów, określających czas budowy
na lata 1281-12882526. Przyjęcie tej pierwszej daty
wynikało u nich z częściowo ukrytego a niesłusz
nego założenia, że fakty polityczne a konkretnie
- dynastyczne wywołują następstwa artystyczne.
W roku 1281 zmarł po wieloletnim panowaniu
Władysław Opolski i księstwo opolsko-raciborskie
podzielono między jego czterech synów. Racibórz
stał się stolicą części południowej - księstwa gór
nośląskiego i siedzibą księcia Mieszka III Cieszyń
skiego, opiekującego się swoim młodszym bratem
Przemysławem, urodzonym między 1258 a 1268 r.,

25 A. W e 1 t z e 1, Geschichte des Ratiborer Archipresbyterats..., Wyd. 2, Berlin 1896, s. 337 n. M. K u t z n e r,
Trzynastowieczna kaplica..., s. 53 i przyp. 28 - powołując się na
źródła pisze o relikwiach Krzyża Św., jednakże aniJ.Jung n i t z, o.c., ani rękopiśmienna wizytacja z 1750 r. (Ar
chiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. IVe 1 fol. 7) nic
o tym nie informują. Również adresy bibliograficzne w przypi
sach 30 na s. 53 i 17 na s. 50 są nietrafne.

1989, s. 40.

Oberschlesien. Breslau 1938, s. 9 - wyznaczył czas budowy po
1290 r. Emiliusz Szostek, Wczesnogotycka kaplica zam
kowa w Raciborzu. Poznań 1966, s. 4, 28, 31 n. Praca magisters
ka, maszyn. Biblioteka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu
A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor nie wykorzystał wizytacji
z 1680 r., zaproponował lata 1287-1293.
26 Bohdan G u e r q u i n, Zamki iv Polsce. Wyd. 2,
Warszawa 1984, s. 268; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce.
T. VII, Województwo opolskie. Red. Tadeusz Chrzano
wski, Marian K o r n e c k i, Z. 13, Pow. raciborski. War
szawa 1967, s. 34; T. C h r z a n o w s k i, M. K o r n e c k i, Sztuka Śląska Opolskiego. Od średniowiecza do końca

25 Gwido Chmarzyński, Sztuka górnośląska, [w]
Górny Śląsk. Pr. zb., Poznań 1959, cz. I (Ziemie Staropolskie,
t. V), s. 353, 376-377. - Już Ernst K o e n i g e r, Kunst in

wieku XIX. Kraków 1974, s. 30; Adam Szecówka, Dzieje
architektury i sztuk plastycznych, [w:] Racibórz, Zarys..., s. 103;
G. Grundmann, o.c., s. 51.

24 A. W e 1 t z e 1, Geschichte des Ratiborer..., s. 339 n.;
Wincenty Zaleski, Święci na każdy dzień. Warszawa
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Ryc. 2. Racibórz - kaplica zamkowa od południowego za
chodu. Fot. Marian Kornecki, 1964, neg. Instytut Sztuki Pol
skiej Akademii Nauk (dalej IS PAN), nr 83184
Fig. 2. Racibórz - castle chapel, view from the south-west.
Photo: Marian Kornecki 1964, negative: Institute of Art at the
Polish Academy of Sciences (further as: IS PAN), no 83184

Ryc. 3. Racibórz - kaplica zamkowa od wschodu. Fot. Marian
Kornecki, 1966, neg. IS PAN, nr 86404
Fig. 3. Racibórz - castle chapel from the east. Photo: Marian
Kornecki 1966, negative: IS PAN, no 86404

a zmarłym w 1306 roku. Ten ostatni zawładnął
samodzielnie Raciborzem dopiero pod koniec
1289 lub w 1290 roku, po podziale księstwa mię
dzy braci27. W dokumentach podpisywał się jako
książę raciborski od 1293 r.28 Wydaje się mało
prawdopodobne, by przed tym ostatecznym roz
strzygnięciem któryś z książąt ryzykował (choć
wspólnie z biskupem) inwestycję zamkową bez
pewności co do wyniku podziału ziem. Fundacja
w latach osiemdziesiątych jest tym mniej praw
dopodobna, że w okresie współrządów władza
spoczywała głównie w rękach starszego brata,
a sporadyczne samodzielne dokumenty Przemys
ława dotyczą terytorium (później księstwa) oświę
cimskiego29. Zatem ostateczne ukształtowanie
księstwa raciborskiego, który to fakt miał rzeko
mo dać asumpt do budowy kaplicy, nastąpiło nie
w 1281, lecz w 1290 roku. Koniec XIII i XIV w. to
okres największej świetności zamku. Dwór księcia
Przemysława stanowiło co najmniej dziesięć osób
mieszkających na zamku30.

Choć źródła podają jako fundatora kolegiaty,
a więc, naszym zdaniem także wczesnogotyckiej
kaplicy, biskupa Tomasza, co też potwierdzałoby
patrocinium, feudalnym panem i użytkownikiem
świątyni był książę Przemysław. O nim, zwłaszcza
jako patronie artystycznym, nie można wiele po
wiedzieć. Ufundował klasztor dominikanek w Ra
ciborzu, co mieściło się w zakresie jego polityki
wewnętrznej i wyrażało chęć nadawania miastu
charakteru stołecznego31. Nową w Polsce koncep
cję architektoniczną kaplicy zamkowej chętniej
wiązalibyśmy z decyzją biskupa, który był osobo
wością większą i bardziej wyrazistą32.
Kaplica raciborska jest pierwszą śląską świąty
nią zamkową, która otrzymała wysoką rangę kole
giaty. Stało się to wprawdzie dopiero w końcu
XIII w., ale kaplice zamkowe we Wrocławiu i Leg
nicy obsługiwali mnisi ołbińscy - benedyktyni,
a od końca XII wieku premonstratensi, i obsada
oratoriów zamkowych siłą rzeczy liczyła więcej niż
jednego duchownego. Przy małej liczebności świe-

27 A. W e 1 t z e 1, Geschichte der Stadt..., s. 46; W.
Dziewulski, o.c., s. 67; A. N o w a r a, Zarys dziejów
Raciborskiego, (w:) Wypisy do dziejów Raciborskiego. Opole
1975, s. 89; Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów śląs
kich. T. III. Piastowie opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy. Wroc
ław 1977, s. 40; J. B u r e k, o.c., s. 53.
28 Adam Jankiewicz, Racibórz woj. katowickie.
Zamek. Dokumentacja historyczno-architektoniczna. Warszawa

1985, s. 41 Maszyn, w archiwum P.P. Pracownie Konserwacji
Zabytków w Warszawie.
2’ K. J a s i ń s k i, o.c., s. 40.
30 A. Jankiewicz, o.c., s. 43.
31 A. W e 1 t z e 1, Geschichte der Stadt..., s. 39 nn; Kazi
mierz Jasiński, Przemysław, [w:] Polski słownik biografi
czny. T. XXVlII/4, Zesz. 119, Wrocław 1985, s. 735 n.
32 T. S i 1 n i c k i, o.c., s. 175-192.
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ckiego duchowieństwa, zakonnicy stanowili rodzaj
capelli jako instytucji książęcej, w pierwotnym,
prawnohistorycznym sensie tego słowa.
Kolegiata raciborska należy wraz z wrocławs
ką kapitułą świętokrzyską do najwcześniejszych na
Śląsku. Poprzedziły ją tylko dwie (nie licząc kated
ralnej wrocławskiej), nie związane zresztą z zam
kami: w Głogowie i Opolu. Ta pierwsza powsta
ła na początku XIII wieku (pewna wiadomość
z 1218 roku) i znajdowała się na terenie miasta33.
Informacje o niej są zresztą skąpe. Opolski kościół
Św. Krzyża został podniesiony do rangi kolegiaty
w latach 1232-1239 (proboszcz kolegiacki Grze
gorz wymieniony w 1239 roku)34. Po kilkudziesię
ciu latach od powstania pierwszych śląskich kole
giat (nie opracowanych zresztą dotąd od strony
historycznej), niemal równocześnie powołano ta
kie instytucje we Wrocławiu35 i Raciborzu. Odtąd
- a następna fala fundacji nastąpi w drugiej poło
wie XIV w. - kolegiaty śląskie będą wiązane

Ryc. 4. Racibórz - plan analityczny zamku średniowiecznego.
Wg Błażeja Muzolfa, oprać, i rys. Robert Kunkel

Fig. 4. Racibórz - analytical plan of the medieval castle. Acc. to:
Błażej Muzolf, prepared and drawn by Robert Kunkel
33 T. S i 1 n i c k i, o.c., s. 344 n; J. K ę b ł o w s k i,
Posąg księżny Salomei Głogowskiej. „Studia Muzealne”, V,
1966, s. 34, 36, 46.
34 T. S i 1 n i c k i, o.c.; Urszula P o p ł o n y k, Opole.
Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 10, 51, 54 {Śląsk w zaby
tkach sztuki).
35 A. Grzybkowski, Die Kreuzkirche..., s. 461 n.

36 Karol Maleczyński, Zarys dyplomatyki pols
kiej wieków średnich. Część I, Wrocław 1951, s. 90; J. K ę b ł o w s k i, Posąg..., s. 36.

Ryc. 5. Racibórz - kaplica zamkowa. Plany na poziomie sediliów i sklepień, 1852. Wg „Zeitschrift fur Bauwesen” II, 1852
Fig. 5. Racibórz - castle chapel. Plans on the level of the sedilia
and vault, 1852. Acc. to: “Zeitschrift fur Bauwesen” II, 1852

z zamkami. lak dawniej, instytucje te dodawały stoli
com książęcym splendoru; skupiając wykształconych
ludzi tworzyły ośrodki intelektualne, z których re
krutowali się urzędnicy kancelarii książęcych36.
Kolegiata raciborska szybko rozwijała się.
W 1308 roku książę Leszek ufundował za zgodą
biskupa Henryka I prebendę z ołtarzem św. Mał
gorzaty, a jednocześnie przekazał kanonikom
uprawnienia sądowe nad kolonistami mieszkający
mi w osadzie zamkowej37.
O dawnym składzie osobowym kapituły wiemy
z dokumentów pochodzących z 1359 i 1360 roku:
było wówczas trzech kanoników i liczni wikariu
sze38. Kanonicy zostali zobowiązani do corocz
nego odprawiania w dzień św. Tomasza aniwersaliów. Prawdopodobnie żaden z nich nie mieszkał
już wtedy na zamku, skoro biskup Przecław we
wspomnianych wyżej dokumentach nakazał rezy
dowanie przynajmniej jednego kanonika (po jed
nym roku), chroniącego relikwie, sprzęty i szaty
liturgiczne39. Niedogodność spowodowana zamie
szkaniem duchownych w mieście, a także upadek
znaczenia zamku za rządów Przemyślidów, kiedy
rezydował tu tylko burgrabia i wójt, spowodowały
wreszcie przeniesienie w 1416 roku kolegium do
kościoła parafialnego40. Zespół duchownych roz
rósł się znacznie i w XV wieku kapituła liczyła 14
członków: proboszcza, dziekana, czterech star
szych i ośmiu młodszych kanoników41.
37 Regesten zur schlesischen Geschichte 1301-1315. Hrsg.
Colmar Grunhagen, Conrad Wutke, Breslau 1892
{Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. XVI), nr 3021, s. 132 n.
38 A. W e 1 t z e 1, Geschichte der Stadt..., s. 734; t en ż e, Geschichte des Ratiborer..., s. 336.
39 A. W e 1 t z e 1, Geschichte der Stadt..., s. 734.
40 Ibidem, s. 739; A. W e 1 t z e 1, Geschichte des Ratibo
rer..., s. 337; M. K u t z n e r, Racibórz..., s. 60.
41 A. W e 1 t z e 1, Geschichte der Stadt..., s. 735; Johann
H e y n e, Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau. Bd. II, Breslau 1864, s. 848 nn.
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Ryc. 6. Racibórz - kaplica zamkowa. Widok wnętrza ku
wschodowi, 1852, Wg „Zeitschrift fur Bauwesen” II, 1852
Fig. 6. Racibórz - castle chapel. View of interior towards the
east, 1852. Acc. to: “Zeitschrift fur Bauwesen” II, 1852

Ryc. 7. Racibórz - kaplica zamkowa. Maswerk okna wschod
niego (u góry) i okien południowych, 1852. Wg „Zeitschrift fur
Bauwesen” II, 1852
Fig. 7. Racibórz - castle chapel. Tracery of east window (at the
top) and south Windows, 1853. Acc. to: “Zeitschrift fur Bauwe
sen” II, 1852

3. Zadedykowanie kaplicy św. Tomaszowi
Kantuaryjskiemu było oczywistą aluzją do osobis
tych losów fundatora i jego walki z Henrykiem
Probusem. Biskup nie zawahał się niejako zestawić
z angielskim męczennikiem, straconym z wyroku
króla Henryka II. Ta wymowna, demonstracyjna
wręcz dedykacja nie wydaje się możliwa za życia
księcia Henryka IV, lecz raczej dopiero po jego
śmierci (1290 r.). Triumf biskupa był wtedy cał
kowity, wszak został wyznaczony egzekutorem te
stamentu księcia, w którym biskupstwo wrocławs
kie otrzymało największy w swej historii przywilej.

4. W XV wieku kaplicę powiększono od za
chodu. Waldemar Niewalda i M. Filipowicz ustali
li, że katastrofa budowli - zawalenie sklepienia
dolnej i prawdopodobnie także górnej kondyg
nacji i ściany południowej nastąpiło w końcu XV
wieku. Odbudowa i przebudowa przebiegała
w trzech fazach. Jej wyrazistym śladem są późno
gotyckie maswerki w oknach ściany południowej42.
Pierwsze wiadomości źródłowe dotyczące sa
mej budowli pochodzą dopiero z końca XVI wie
ku. Autor opisu zawartego w urbarzu miasta Ra
ciborza (1595) podał, że kaplica jest bardzo znisz-

42 M. K u t z n e r, Studium..., s. 376. - nie wydaje się
słuszna interpretacja robót na przełomie XV i XVI wieku
w kategoriach rekonstrukcji historyzującej. Tenże, Raci
bórz..., s. 52. Odbudowa, dokonana jeszcze w czasie panowania
gotyku, nie była „rekonstrukcją pierwotnej formy architek
tury” (M. K u t z n e r, Studium..., s. 376), ponieważ aparat
sklepienny ściany południowej ma formy późnogotyckie, cał
kowicie odmienne od naprzeciwległych klasyczno-gotyckich.
O zakwalifikowaniu odbudowy sklepienia do zjawiska „trady-

cjonalizmu ideowego” - M. Kutzner, Problem tradyc
jonalizmu w śląskiej architekturze XV i początku XVI wieku, [w:]
Późny gotyk. Studia nad sztuką przełomu średniowiecza i czasów
nowych..., Warszawa 1965, s. 230 - można by mówić dopiero
wtedy, gdyby również w formach służek, a nie tylko konstruk
cji, usiłowano nawiązywać do kształtów trzynastowiecznych.
To, co zrobiono, było po prostu rozwiązaniem najłatwiejszym
i najbardziej ekonomicznym, bo zachowującym ocalałą struk
turę ściany północnej i zapewne wschodniej.
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Ryc. 8. Racibórz - kaplica zamkowa. Sedilia i kapitele służek północnych, 1852. Wg „Zeitschrift fur Bauwesen” 11, 1852
Fig. 8. Racibórz - castle chapel. Sedilia and capitals of north engaged columns, 1852. Acc. to: “Zeitschrift fur Bauwesen” II, 1852

Ryc. 9. Racibórz - kaplica zamkowa. Kapitele służki południowej i służek północnych, 1852. Wg „Zeitschrift fur Bauwesen” II, 1852
Fig. 9. Racibórz - castle chapel. Capitals of south column and north engaged columns, 1852. Acc. to: “Zeitschrift fur Bauwesen”
II, 1852
Ryc. 10. Racibórz - kaplica zamkowa. Kapitele służek północnych, profile żebra i gzymsu parapetowego we wnętrzu, 1852. Wg
„Zeitschrift fur Bauwesen” II, 1852
Fig. 10. Racibórz - castle chapel. Capitals of north engaged columns, profiles of rib and sili cornice in the interior, 1853. Acc. to:
“Zeitschrift fur Bauwesen” II, 1852

czona i ma popękane mury; podziemie tworzy
niesklepiona piwnica43. Komisja, która dokonała
oględzin kaplicy, zaproponowała jej rozbiórkę, ale
później uchylono tę decyzję, nakazując zasklepie
nie podziemia44. W 1609 r., przy przejęciu zamku
przez Oppersdorffów, nabywca zobowiązał się do
renowacji kaplicy45. Między 1609 a 1651 r. ob
niżono poziom górnej kondygnacji i wzniesiono
nową ścianę zachodnią. Urbarz z 1670 roku infor
muje, że podczas wojny (trzydziestoletniej) budo
wla zupełnie upadła, lecz Wieland Georg Oppersdorff przeprowadził jej restaurację i sprawił nowe
wyposażenie46.

Jeden z rysunków inwentaryzacyjnych, opu
blikowanych w 1852 r.47 sugeruje, że widoczny na
nim barokowy szczyt zachodni był raczej dziełem
osiemnastowiecznym, niż związanym z działalnoś
cią W.G. Oppersdorffa. Także jeszcze przed 1852 r.
wbudowano emporę muzyczną, inną niż obecna,
bo z ramionami wzdłuż ścian (ryc. 5). Północne
z nich umożliwiało dojście na emporę, zlokalizo
wane w zachodniej połowie przęsła środkowego.
Inne niż obecnie i umieszczone niżej były też
konsole służek (ryc. 6). W ścianie południowej
wnętrze zakrystii otwierało się dwoma otworami.
Rysunki detali rzeźbiarskich i architektonicznych

43 M. Ku t z n e r, Studium..., przyp. 5 na s. 430: „...
Hart darbei ein kirch mitt einer dresskammer, so aber sehr
paufellig und geriesen. Daruber sein Cammern und podeń.
Unter der Kirchen ist ein Keller, doch nit gewelbt, wieder ein
gefengnus”.
44 A. W e 1 t z e 1 , Geschichte der Stadt..., s. 747;
tenże, Geschichte des Ratihorer Archipresbyterats..., s. 337.

45 A. W e 1 t z e 1, Geschichte des Ratiborer Archipres
byterats..., s. 337.
46 Ibidem.

47 C u n o, Bemerkungen zu der Skizze von der Rati
borer Schloss-Kapelle. „Zeitschrift fur Bauwesen”, II, 1852,
s. 210 n.
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ki50. Zamurowanie spiralnej klatki schodowej
w grubości muru zachodniego (widocznej na planach
z 1852 i 1858 r.) spowodowało konieczność wybicia
w ścianie północnej nowego wejścia na emporę. Zbarokizowaną szatę zewnętrzną zastąpiono neogotycką,
z dwoma szczytami i portalem. Neogotycka rzeź
ba liściasta pokryła wsporniki służek i zworniki
sklepień.

(ryc. 7-10) dokumentują stan, którego nie zmieni
ła przebudowa następna.
Pożar zamku w 1858 r.48 spowodował runięcie
wschodniej części sklepienia kaplicy49. Odbudowa
prowadzona przez budowniczego miejskiego Juliusa Starcke zakończyła się w roku 1872 (data na
zworniku w przęśle zachodnim), a w 1876 r. na
stąpiła konsekracja. Naprawiono sklepienia i zre
konstruowano ich przęsło wschodnie (brak go na
pomiarze z 1858 r. - ryc. 11, 12), w miejscu portalu
dodano - na wzór istniejących - czwartą, zachod
nią wnękę sediliów, zbudowano nową emporę mu
zyczną, w oknach zachodnich wstawiono maswer-

5. Wykopy archeologiczne w podziemiu kap
licy ujawniły trudne do identyfikacji relikty ka
mienne, zapewne poprzedzające obecną budowlę;
przy ścianie zachodniej, pośrodku - fragment fun
damentu, a pod ścianą południową - pozorną
odsadzkę, wysuniętą około 1 m.
Wedle badań B. Muzolfa proces przekształ
cania drewniano-ziemnego grodu w murowany
zamek rozpoczął się od postawienia około połowy
XIII w. ceglanej bramy w obwodzie wału, zamie
nianego od trzeciej ćwierci XIII w. w mur ceglany,
do którego z kolei dostawiono obecną kaplicę.
Pełnym obwodem murowanym opasano zamek na
przełomie XIII i XIV w.
Dowodem dostawienia kaplicy do muru ob
wodowego, postawionego w poprzedniej fazie
przekształcenia grodu w zamek, jest skarpa połu
dniowo-wschodnia, która dotyka lica muru oraz
brak podpory w narożniku północno-wschodnim.
W fundamencie ściany wschodniej kaplicy znaj
duje się pośrodku wielka ostrołukowa wnęka.
Budulcem kaplicy jest w partii fundamentowej
kamień, a wyżej cegła (w wątku wendyjskim),
z piaskowcem użytym do detali konstrukcyjnych
i rzeźbiarskich51. Wymiary prostokątnego planu
górnej kondygnacji wynoszą obecnie 6,3 x 11,8 m,
pierwotnie zaś około 6,6 x 13,2 m. Ściana zachod
nia została całkowicie przemurowana od funda
mentów i nie należy do pierwotnej budowli, podo
bnie jak prawie cała ściana południowa. Fragment
fundamentu pierwotnej ściany zachodniej znale
ziono w wykopie przed fasadą. W stosunku do
obecnej była ona przesunięta o pół przęsła sklepiennego, z czego można wnioskować, że zachod
nie przęsło liczyło prawdopodobnie siedem pól,
tak jak wschodnie. Średniowieczna kaplica nie
miała zakrystii, która w zachowanej formie po
wstała w XVI wieku. Prowadzący do niej z wnęt
rza kaplicy ostrołukowy portal piaskowcowy,
z dużym migdałowym profilem (ujętym od strony
wewnętrznej drobnym wałkiem), zapewne jeszcze

48 A. W e 1 t z e 1, Geschichte der Archipresbyterats...,
s. 341.
49 M. K u t z n e r, Racibórz..., s. 66. Według innych
autorów było to przęsło zachodnie (H. L u t s c h, Die Kunstdenkmaler des Reg. - Bezirks Oppeln (Verzeichnis des Kunstdenkmaler der Provinz Schlesien IV), Breslau 1824, s. 333;

Katalog zabytków sztuki w Polsce (dalej KZSP, T. VII. Woj.
opolskie. Red. Tadeusz Chrzanowski, Marian
K o r n e c k i. Z. 13. Powiat raciborski, s. 34).
50 A. W e, 1 t z e 1, Geschichte..., s. 341.
51 Na kilku ciosach znajduje się znak kamieniarski w po
staci krzyża maltańskiego.

Ryc. 11. Racibórz - kaplica zamkowa. Plan i detale ściany
południowej, 1858. Rys. Julius Starcke. Oryg. Muzeum w Ra
ciborzu
Fig. 11. Racibórz - castle chapel. Plan and details of south
wali, 1858. Drawing by Julius Starcke. Original in the Racibórz
Museum
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trzynastowieczny, został wmurowany w obecne
miejsce w narożniku południowo-wschodnim wtór
nie, w czasie zmiany poziomu górnej kondygnacji.
Błażej Muzolf ustalił istnienie w pierwotnej
kaplicy dwóch zasklepionych kondygnacji (ryc.
13), choć jeden z dolnych wsporników - pośrodku
ściany wschodniej - był już uwzględniony na dzie
więtnastowiecznej inwentaryzacji. Ta skromna
w formie konsola z różowego piaskowca, ostro
słupowa, o pięcu wklęsłych bokach, tkwi w wendyjskim wątku pierwotnej ściany, tuż pod baro
kowym sklepieniem. Blok konsoli o wymiarach
około 0,50 x 0,38 m znajduje się obecnie na
wysokości 1,80 m. W płytkich wykopach we wnęt
rzu górnej kondygnacji odsłonięto w trzech miejs
cach następne wsporniki wczesnogotyckiego skle
pienia podziemia, sięgające około 0,3 m poniżej
obecnej posadzki; w narożnikach północnowschodnim i południowo-wschodnim oraz na ścia
nie północnej.
Dolna kondygnacja kaplicy (ryc. 14) miała
pierwotnie około 3,5 m wysokości. Wejście do niej
znajdowało się zapewne w ścianie zachodniej na
poziomie dziedzińca (pierwotnie 188,7 m npm.);
poziom wnętrza był niższy o 0,4 m. Nie ma śladów
okien, ale mogły zostać zakryte przez pachy sklepienne barokowej kolebki. W ścianie wschodniej
okien być nie mogło, gdyż dostawiona była do
muru obronnego.
B. Muzolf odkrył w grubości wschodniej ścia
ny klatkę schodową, łączącą oba poziomy kaplicy.
Szczelne zamurowanie uniemożliwiło badaczom
określenie kształtu i kierunku biegów. Półkoliście
zamknięte wejście dolne znajduje się w południo
wej części ściany wschodniej, górnego nie udało się
odnaleźć z powodu grubego opłaszczowania tej
ściany.
Górna kondygnacja kaplicy, wznosząca się
3,5 m ponad dziedzińcem, była dłuższa, a także
niższa niż obecnie (ryc. 15). Jak trafnie twierdzili
liczni dawni badacze, jej posadzka została wtórnie
obniżona52. Pierwotny poziom (192,2 m npm.)
wyznaczają odsłonięte dziś spod tynku skute bazy
służek, około 2 m nad obecną posadzką w naroż
niku północno-wschodnim oraz na ścianie północ
nej pod wspornikiem na granicy przęsła wschod
niego i środkowego. Pojedyncza służka schodzi do
silnie spłaszczonej profilowanej bazy, nieco nad
wieszonej nad ściankami wysokiego pięciobocznego cokołu. Płytka empora zachodnia znajdowała
się w usuniętej później części przęsła zachodniego.
52 Hans L u t s c h, o.c., s. 333; Paul K n ó t e 1, Allere
kirchliche Kunst im Ratiborer Lande. [w:] Ratiborer Heimathote
fur das Jahr 1927 - Kolkskalender fur Stadt und Land. Hrsg.
G. H y c k e 1, Ratibor..., s. 40; E. K. o n i g e r, o.c., s. 58;

Ryc. 12. Racibórz - kaplica zamkowa. Przekrój podłużny
i poprzeczny, 1858. Rys. Julius Starcke. Oryg. Muzeum w Ra
ciborzu
Fig. 12. Racibórz - castle chapel. Cross sections, 1858. Drawing by Julius Starcke. Original in the Racibórz Museum

Dowodem istnienia empory jest brak okna w od
powiedniej części elewacji północnej oraz zacho
wany nikły fragment oporu sklepiennego.
Obecny siedmiopolowy układ wschodniego
przęsła sklepienia i sześciopolowy - środkowego
odpowiadały stanowi XIII-wiecznemu; tylko krzy
żowe przęsło zachodnie rozpina się nad zmniej
szonym o połowę dawnym przęsłem zachodnim.
Sama substancja sklepień natomiast jest w ca
łości wtórna. Na ścianie południowej bowiem tyl
ko jedna służka - w narożu wschodnim - pochodzi
z pierwotnej budowli. Pozostałe są odmienne53,
mają wielobpczny, profilowany ostrymi wklęskami
przekrój i zwielokrotnione, ogzymsowane kapitele.
Profil żeber jest jednolity we wszystkich przęsłach:
gruszka z noskiem na prostokątnej sfazowanej
podstawie. Oryginalne piaskowcowe fragmenty że
ber o takim samym profilu znaleziono w czasie
ostatnich badań. Neogotycki zwornik zachodni
ma na tarczy napis REN [OVATUM] 1872, takiż

Hans T i n t e 1 n o t, Die mittelalterliche Baukunst Schlesiens. Kitzingen 1951, s. 65.

53

Co spostrzegł już C u n o, o.c., s. 211.
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Ryc. 13. Racibórz - kaplica zamkowa. Rekonstrukcja stanu
pierwotnego - przekrój podłużny. Rys. Robert Kunkel
Fig. 13. Racibórz -.castle chapel. Reconstruction of original
State - longitudinal section. Drawing by Robert Kunkel

Ryc. 14. Racibórz - kaplica zamkowa. Rekonstrukcja stanu
pierwotnego - plan dolnej kondygnacji. Rys. Robert Kunkel
Fig. 14. Racibórz - castle chapel. Reconstruction of the origi
nal State - plan of lower storey. Drawing by Robert Kunkel

Ryc. 15. Racibórz - kaplica zamkowa. Rekonstrukcja stanu
pierwotnego - plan górnej kondygnacji. Rys. Robert Kunkel
Fig. 15. Racibórz - castle chapel. Reconstruction of original
State - plan of upper storey. Drawing by Robert Kunkel
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wschodni - herb księstwa raciborskiego; pośrodku
przęsła środkowego natomiast znajduje się kolisty
otwór wentylacyjny.
Stosownie do układu sklepiennego służki skła
dają się z pęku trzech wałków (na granicach przęs
ła środkowego) bądź wałka pojedynczego na po
zostałych (ryc. 16). Przecinając gzyms kapnikowy
i gzyms sediliów urywają się dziś na wspomnia
nych wspornikach. Tak samo była ukształtowana
służka między oknami ściany wschodniej, dziś
urwana na gzymsie kapnikowym.
Szczególna jest budowa kapiteli służek: nad
górnymi pierścieniami znajduje się rodzaj wysokie
go, wielokątnego nasadnika, a dopiero nad nim
silnie wyładowany poligonalny abakus (w kapite
lach narożnych - czworokątny) (ryc. 17). Składa
się on tylko z płyty o stromej górnej powierzchni
i skośnie podciętej krawędzi (odpowiadającej tym
profilem gzymsowi kapnikowemu ściany). Kieli
chowe rdzenie pierwszego i drugiego kapitelu od
zachodu są gładkie. Kolejne (ku wschodowi) gło
wice pokrywają stylizowane liście kasztanu, blusz
czu, kwiaty margerytki, Uście dębu; pośrodku ścia
ny wschodniej klonu (?), a w narożniku połu
dniowo-wschodnim - liście winorośli.
Na poziomie 2,6 m nad obecną posadzką
(a pierwotnie około 0,50 m nad nią) znajdują się
cztery zespoły potrójnych wnęk arkadowych, słu
żących jako sedilia (ryc. 18). Wykonane w narzu
cie profile zachodnich sediliów pokrywają pierwo
tny kamienny wklęskowy profil portalu. Również
wątek muru w plecach wnęki jest inny, niż w pozo
stałych trzech sediliach (skute główki). Tutaj znaj
dowało się pierwotne wejście do górnej kondyg
nacji kaplicy. Ponieważ kaplica była budowlą wol
no stojącą, można było do niej dotrzeć z sąsied
niego pałacu po pomoście.
Sedilia w przęśle wschodnim są niższe - umie
szczone nieco wyżej, niż w przęśle środkowym, co
prócz układu sklepienia było drugim sposobem
wyróżnienia części ołtarzowej wnętrza, mającej też
nieco wyniesioną posadzkę. Trzy ostrołukowe
wnęki sediliów (środkowa nieco szersza) ujęte są
jednolitym płynnym profilowaniem, pozbawionym
kolumienek i kapiteli nie tylko po bokach, lecz
również pośrodku. Profilowanie zakreśla ostromigdałowym konturem zarys głębokich trójliści, przy
niezmienionym przekroju załamuje się pod kątem
prostym i biegnie poziomo w głąb ściany, tworząc
rodzaj wspornika arkadek, po czym, już na innym
planie, schodzi na kostkowe „bazy” osadzone na
ławie sediliów.
Wyodrębnioną gzymsem kapnikowym drugą
kondygnacją ściany północnej przepruwa pięć ostrołukowych wysokich okien, umieszczonych mię
dzy służkami, zgodnie z organizacją sklepienia.

Ryc. 16. Racibórz - kaplica zamkowa. Okna północne. Fot.
autor, 1986

Ryc. 17. Racibórz - kaplica zamkowa. Kapitele służek na
ścianie północnej (4, 5 i 3 od zachodu). Fot. autor, 1986

Fig. 16. Racibórz - castle chapel. North Windows. Photo:
Author, 1986

Fig. 17. Racibórz - castle chapel. Capitals of engaged columns
in north wali (4, 5 and 3 from the west). Photo: Author, 1986

Obserwacja pierwotnej elewacji północnej wykazu
je, że empora nie miała okien. Poziom parapetów
był w XIII w. nierówny, coraz niższy ku zachodo
wi. Wskutek rozbudowy pałacu okna zostały za
murowane. Obie części rozdzielonych środkową
laską okien zwieńczone są trójlistnie; na ich wierz
chołkach wsparty jest trzeci, nieco większy trójłuk
(ryc. 19). Okrągłe profile laskowania i maswerku
spoczywają na prostokątnej podkładce. Laskowanie wspiera się na bardzo spłaszczonych bazach,
osadzonych na wielobocznych cokolikach, a kul
minuje w kielichowych kapitelikach. Identyczne,
także dwupłaszczyznowe maswerki obu trójdziel
nych okien wschodnich (ryc. 20) (zrekonstruowane
w XIX wieku) są kompozycyjnie nieporównanie
bogatsze: wielka rozeta rozsnuta wokół koła skła
da się z trzech dużych trójpromieni (wewnątrz
dwudzielnych - z motywem maswerku), rozdzielo
nych trzema trójkolami54.
W zachodnim przęśle kaplicy mieściła się em
pora wsparta na filarze lub kolumnie. W tej części
służki schodziły tylko do posadzki empory. Scho
dy prowadzące na nią mogły się znajdować w gru

bości ściany zachodniej, analogicznie do schodów
w ścianie wschodniej.
Bryła była opięta kamiennym cokołem z profi
lowanym gzymsem i takimż gzymsem wieńczącym.
Naroża (z wyjątkiem północno-wschodniego)
wspierały ukośne uskokowe skarpy, nadto dwie
skarpy dzieliły elewacje na osiach służek sklepiennych. Elewacje zostawały nietynkowane, z wyjąt
kiem podłuczy okiennych.

54 Maswerki okien południowych wypełnione motywem
rybiego pęcherza powstały zapewne w czasie odbudowy późnogotyckiej (H. L u t s c h, o.c., s. 333; E. S z o s t e k, o.c.,
s. 34). Maswerki w oknach zachodnich są dziewiętnastowieczne
(C u n o, o.c., s. 211; A. W e 1 t z e 1, Geschichte des Ratiborer..., s. 341).
55 Pomijamy grupę jednonawowych dwupiętrowych kaplic
zamkowych w Górnej Bawarii, pochodzących z drugiej połowy
XII i początku XIII wieku (M.in. Piesenkofen, Gasseltshausen,
Rannertshofen) jako odrębną formalnie i funkcjonalnie. Dolna
kondygnacja jest tu architektonicznie ukształtowanym głów
nym pomieszczeniem, górna zaś - niższa i podrzędna, wedle
dawnych poglądów służyła celom mieszkalnym lub refugialnym
(na pewno nie liturgicznym), a według A. T r a p p a było to

asylum - za Ulrich S t e v e n s , Burgkapellen im deutschen
Sprachraum. Koln 1978, s. 81 n.
56 Andre G r a b a r, Martyrium. Recherches sur le culte
des reliąues et Part chretien antique. Vol. 1, Paris 1946, s. 545 n;
Helmut S c h 1 u n k, El arte asturiano en el renaido de Alfon
sa II [w:] Ars Hispaniae. Historia universal del arte hispanico.
Vol. II Madrid 1947, s. 332 n; Giinther Bandmanm,
Doppellkapele-kirche. [w:] Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte. B. IV. Stuttgard 1958, szp. 201 n.; Irene HackerS u c k, La Sainte-Chapelle de Paris et les chapelles palatines
du moyen age en France. „Cahiers Archeologiąues” XIII:1962,
s. 222 n, 240; Georg S t r e i c h, Burg und Kirche wahrend des
deutschen Mittelalters. Untersuchungen zur Sakraltopographie von
Pfalzen, Burgen und Herrensitzen. Sigmaringen 1984, s. 522 n.

6. Typ podłużnej kaplicy dwukondygnacyjnej
o niepołączonych wnętrzach był znany w Niem
czech na długo przedtem, nim został skodyfikowany w połowie XIII w. w paryskiej Sainte Chapelle
(ryc. 21)55. Model ten funkcjonował zresztą na
Zachodzie jako kościół dworski już od IX w.
(Camera Santa - czyli kaplica pałacowa i relikwiowa króla Alfonsa II w Oviedo) (ryc. 22)56. Za
Georgiem Streichem możemy tu przytoczyć dalsze
przykłady. W połowie XI w. obok kościoła opac
kiego w Helmstedt postawiono małą (8,50 x
2,75 m) kaplicę św. Piotra i Pawła. Dolna sklepio
na kondygnacja służyła ewentualnie za kaplicę dla
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Ryc. 18. Racibórz - kaplica zamkowa. Sedilia (2, 3 i 4 od
zachodu). Fot. autor, 1986

Fig. 18. Racibórz - castle chapel. Sedilia (2, 3 and 4 from the
west). Photo: Author, 1986

rozciągającego się wokół cmentarza klasztornego,
górna za oratorium dla Opata57. W 1070 r. została
konsekrowana biskupia kaplica pałacowa w Try
dencie (Castelloto). Jeszcze w XI w. powstała
kaplica Św. Mikołaja, położona na południe od
katedry naumburskiej, służąca za oratorium bis
kupie58, o dolnej kondygnacji podzielonej na trzy
nawy, oraz - ewentualnie - biskupia kaplica pała
cowa w Huysburgu koło Halberstadt.
Choć większość tego typu budowli pochodzi
dopiero z późnego średniowiecza59, nie brak też
przykładów XII-wiecznych, jak kaplica zamkowa
św. Anny w Gósting koło Grazu (o kondygnac
jach przedzielonych stropem) czy kaplica na
pfalz'\i w Zurychu. Z dwupoziomowej kaplicy św.
Pankracego na zamku cesarskim w Hainburgu
(Dolna Austria) zachowało się w całości tylko
dolne wnętrze. Górne - a ściśle jego empora za
chodnia - była dostępna z sąsiadującej wieży mie
szkalnej przez pomost60. Prostokątna nie sklepiona
budowla o długości ok. 10 m zaopatrzona jest
w półkolistą apsydę. Podobne wymiary miała chy
ba wcześniejsza od niej kaplica zamkowa w Schallaburgu koło Melk. Pozbawiona już obecnie cech

57 Oskar S c h u r e r, Romanische Doppelkapellen. Eine
typologische Untersuchung. „Marburger Jahrbuch fur Kunstwissenschaft” 5: 1929, s. 138 n. Abb. 25-27; Georg D e h i o,
Bremen-Niedersachsen. Miinchen 1977, s. 448, seria Handbuch
der Deutschen Kunstdenkmaler. Wyniki najnowszych badań
archeologicznych (1985-1989): Christof R ó m e r, St. Liudger
in Helmstedt. Benediktinerkloster und katholische Pfarrkirche.
Berlin 1991, s. 4 nn (Grosse Baudenkmdler H. 329).
58 Ernst Schubert, Der Naumhurger Dom. Berlin
1968, s. 226-228.
59 Wymienia je G. S t r e i c h, o.c., s. 524; U. S t e v e n s, o.c., s. 135 nn.
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średniowiecznych górna kondygnacja wznosi się
nad zagruzowaną czteroprzęsłową halą, stanowią
cą uprzednio budowlę świecką61. Prawdopodobnie
takaż hala zachowana w Gandersheim (opacka
kaplica św. Michała) dźwigała pierwotnie górną
kaplicę. Sklepione dwuprzęsłowe dolne wnętrza
miała kaplica zamkowa Św. Cyriaka w lotaryńskim Mousson. Na pfalz'\i w Nijmegen prócz zna
nej kaplicy centralnej - kopii akwizgrańskiej - sta
ła także, zachowana dziś tylko fragmentarycznie,
dwukondygnacyjna kaplica podłużna pod wezwa
niem św. Marcina, zbudowana w czasach sztaufijskich62. Kryptowe wnętrze dolne było zasklepione
krzyżowo na trzech parach kolumn. Górna część
o sklepionej tylko apsydzie, wyróżniała się boga
tym ukształtowaniem, stwierdzonym przynajmniej
w przęśle wschodnim. Trzyczęściowe sedilia były
przedzielone kolumienkami, a całość ujęta wolno
stojącymi większymi kolumnami. Z pierwszej po
łowy XIII wieku pochodzi wolno stojąca prosto
kątna kaplica zamkowa w Freibergu (Karyntia)63,
o obu kondygnacjach krytych stropem, a zaskle
pionych apsydach. W zachodniej części dolnego
wnętrza mieściła się empora.
Zamkowe kaplice omawianego typu znane by
ły także poza królestwem niemieckim. Z kaplicy
św. Jerzego w Oksfordzie z około 1080 roku za
chował się trzynawowy kościół dolny; na drugim
skraju świata chrześcijańskiego - w Palermo kap
lica pałacowa króla Rogera II (Capella Palatina,
konsekrowana w 1140 roku) miała też trójnawową
dolną kondygnację.
Choć Gwido Chmarzyński nazwał budowlę
raciborską „śląską Sainte-Chapelle”, to ta trafna
kwalifikacja nie określa bezpośredniej genezy jej
układu przestrzennego. Typ salowej, wydłużonej
kaplicy dworskiej, także w układzie dwukondyg
nacyjnym, znalazł najdoskonalsze i najsłynniejsze
wcielenie w kaplicy paryskiej (1239—1248)64.
W przeciwieństwie do akwizgrańskiego modelu
podwójnego sanktuarium o połączonych prze
strzennie kondygnacjach, rozpowszechnionego
głównie w zachodniej części cesarstwa, układ
o kondygnacjach odizolowanych był dobrze zako-

60 Richard Kurt D o n i n, Die Kunstdenkmaler der Stadt
Hainburg. Wien 1931, s. 14 n; Dehio, Handbuch, Die Kunstdenk
maler Ósterreichs. Niederdsterreich. Neubearbeitet von Richard
Kurt D o n i n. Wien 1953, s. 104.
61 W. Z o t t i, Die Baugeschichte der Schallaburg [w:]
Schloss Schallaburg. St. Pólten - Wien 1974, s. 13 nn.
® G. S t r e i c h, o.c., s. 578 n.
63 Ibidem, s. 136.
M I. H a c k e r-S u c k, o.c., s. 218 nn; Wilibald
Sauerlander, Die Sainte-Chapelle du Palais Ludwig.s
des Heiligen. „Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften” 1977, s. 1 nn.

rzeniony w tradycji zachodniofrankijskiej 65. Gene
zę wydłużonej kaplicy z dwoma spiętrzonymi po
mieszczeniami liturgicznymi Andre Grabar i Ejnar
Dyggve wyprowadzili z późnoantyczno-wczesnochrześcijańskiego typu mauzoleum66. Pomijając
starsze przykłady, jego występowanie można prze
śledzić poczynając od wspomnianej budowli
w Oviedo, przez kaplicę pałacową w Etampes,
zbudowaną przez Konstancję, żonę Roberta Pobo
żnego około 1025 r., aż do budowli XII i XIII w.
Od trzeciej ćwierci XII w. biskupi francuscy zaczęli
budować dwukondygnacyjne kaplice, położone
między pałacem a katedrą67. Oddzielone od siebie
wnętrza miały oddzielne ołtarze - dolny przezna
czony dla missa publica, górny - dla odprawiania
prywatnej mszy przez biskupów (Laon - około
1161, Paryż - około 1160 (ryc. 23), Meaux - od
około 1150 do około 1180 r. (ryc. 24), Noyon
- około 1180 (ryc. 25), Reims - lata 20-te XIII w.).
Podwójna kaplica, będąca prywatnym orato
rium władcy oraz miejscem przechowywania relik
wii, powstała w wyniku rozwoju martyrium; w tra
kcie ewolucji funkcje grzebalne dolnej kondygnacji
mogły zaniknąć (tak jak w kryptach), a choć
relikwie przeszły do wnętrza górnego, reliktem
pierwotnej funkcji grobowej był podporządkowa
ny charakter dolnej kondygnacji. Jej funkcje gro
bowe wyrażały się nieraz konkretnie, ponieważ
w paryskiej „chapelle basse” przechowywano
zwłoki królów i ich rodzin przed przeniesieniem do
Saint Denis. Chowano także tu na stałe członków
rodziny królewskiej, a od drugiej połowy XIII
wieku również kanoników. Prawdopodobnie tutaj
odprawiali oni godziny kanoniczne. W dolnej kap
licy odbywały się również nabożeństwa dla ludno
ści służebnej. Górna kaplica natomiast, mieszcząca
skarbiec relikwii pasyjnych króla Ludwika Święte

go, była miejscem sprawowania liturgii dla władcy
i jego otoczenia68.
Ze względu na zniszczenie zabytków, czy ich
zły stan zachowania oraz niedostatek źródeł,
uchwycenie przebiegu recepcji modelu francuskiej
dwukondygnacyjnej kaplicy pałacowej w Europie
środkowej jest bardzo utrudnione. Bezsporne jest
tylko powstanie takiego oratorium w latach pięć
dziesiątych XIII wieku w Plasach, w północnych
Czechach. Jest to jednakże przykład, podobnie jak
45 Gunther Bandmann, Die Vorbilder der Aachener
Pfalzkapelle. [w:] Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben.
III. Karolingische Kunst, Dusseldorf 1965, s. 433; tenże,
Doppelkapelle...
“ A.G r a b a r, o.c., s. 559; Ejnar D y g g v e, Le type
architectural de la Camara Santa d’Oviedo et l'architecture
asturienne. „Cahiers Archeologiques” VI: 1952, s. 125 nn; G.
Bandmann, Die Yorbilder...; tenże, Doppelkapellekirche..., szp. 201,206 n.

Ryc. 19. Racibórz - kaplica zamkowa. Maswerk w oknie
północnym. Fot. autor, 1986

Fig. 19. Racibórz - castle chapel. Tracery in north window.
Photo: Author, 1986

Ryc. 20. Racibórz - kaplica zamkowa. Okna wschodnie. Fot.
autor, 1986

Fig. 20. Racibórz - castle chapel. East Windows. Photo: Aut
hor, 1986

raciborski, w zasadzie odosobniony w swoim kra
ju. Wydaje się natomiast, że względnie liczne wy
stępowanie typu francuskiej dwupoziomowej kap
licy pałacowej w Styrii i Dolnej Austrii pozwala,
mimo wszystkich wątpliwości, uznać kraje te za
przodujące w recepcji. Na czoło wysuwają się dwa
zabytki styryjskie. W latach 1271-1285 kaplicę
67 I. H a c k e r-S u c k, o.c., s. 223-243; W.Sauer 1 a n d e r, o.c., s. 9-10. Friedrich M ó b i u s, Kirchliche
Architektur [w:] Geschichte der deutschen Kunst 1200-1350. Hrsg.
Friedrich M ó b i u s, Helga S c u r i e, Leipzig 1989, s. 86.
68 Ernst-Heinz L e m p e r, Entwicklung und Bedeutung
der Krypten, Unterkirchen und Gruftrdumen vom Ende der
Romanik bis zum Ende der Gotik. Leipzig 1963, s. 249 n;
S. S k i b i ń s k i, Kaplica na Zamku Wysokim w Malborku.
Poznań 1982 (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).
Seria Historia Sztuki, nr 14, s. 96 n.
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Ryc. 21. Paryż - Sainte-Chapelle. Plany obu kondygnacji. Wg
Irene Hacker-Suck, La Sainte-Chapelle de Parts et les
chapelles palatines du Moyen Age in France. „Cahiers Archeologiques” XIII, 1962
Fig. 21. Paris - Sainte-Chapelle. Plans of both storeys. Acc. to
Irene Hacker-Suck, La Sainte-Chapelle de Paris et les
chapelles palatines du Moyen Age in France. “Cahiers Archeologiąues” XIII, 1962

Św. Michała w Góss nadbudowano o górną kon
dygnację, czym powodowała raczej książęca chęć
reprezentacji niż potrzeby benedyktynek (w ich to
bowiem klasztorze stała budowla). Kaplica składa
się z jednego przęsła zamkniętego poligonem 5/8,
z nisko sprowadzonymi żebrami69. Mimo znisz
czenia, możliwa do teoretycznej rekonstrukcji
jest kaplica Lichtensteinów w Seckau (przed
1275-1279); dwuprzęsłowa z emporą zachodnią
i bogatym zamknięciem 7/12. Zapewniający wiele
światła poligon wyraźniej niż inne budowle zbliżał
kaplicę do typu francuskich „świętych kaplic”.
Choć także dwukondygnacyjność zdradza bezpo
średnie odwołanie do nich, to ze względu na redu
kcję skali miało ono charakter raczej idealny70.
69 Renate Wagner-Rieger, Mittelalterliche Architek
tur in Ósterreich. St. Pólten-Wien 1988, s. 120; Georg Bru
ch er, Gotische Baukunst in Ósterreich. Salzburg-Wien 1990,

s. 65, 106.
70 Renate W a g n e r-R i e g e r, Architektur [w:]Ausstellung
Gotik in Ósterreich. Krems an der Donau 1967, s. 335 n.;
G. Brucher, o.c., s. 66, 106.
71 Inne, nie istniejące już kaplice dwukondygnacyjne
w Dolnej Austrii to: kaplica św. Akacjusza na zamku habsburs

Kaplica w Seckau zapewne pozostawała bez ana
logii w ówczesnej architekturze Austrii71.
Wczesnogotycka „kaplica królewska” w Plą
sach (ryc. 26)72 została w XVIII w. obrócona na
spichrz i wtopiona w zabudowania klasztoru cys
terskiego; tylko jej zamknięcie wystaje z linii baro
kowej elewacji. Plan składa się z dwóch kwad
ratowych przęseł sklepionych krzyżowo w dolnej
kaplicy (pod wezwaniem św. Wacława), a krzyżowo-żebrowo w górnej (obecnie pod wezwaniem
św. Marii Magdaleny) i poligonu 5/8, odciętego
półkolistym lukiem tęczowym. Dolna kondygna
cja jest niższa, ciemniejsza i surowa, górna
- ukształtowana kontrastowo bogato, z roślinny
mi kapitelami służek i rozetowymi zwornikami.
W ścianie południowej znajdują się dwie nisze
obwiedzione wałkowym profilem, z liściastymi ka
pitelami, mieszczące pierwotnie okna (obecnie za
murowane). Kaplica powstała przed 1265 rokiem
(konsekracja), co potwierdza romanizujący jeszcze
charakter detalu rzeźbiarskiego, przy gotyckiej
konstrukcji. Budowla, o długości naw około 10 m,
jest wzniesiona z ciosów. Fasadę rozczłonkowują
arkady ujmujące okna obu kondygnacji. W po
bliżu kaplicy odkryto fundamenty budowli okreś
lanej w źródłach jako residentia regia. Pobyt króla
Przemysława Ottokara II w Plasach jest poświad
czony dwukrotnie.
Drugim czeskim echem paryskiej Sainte-Cha
pelle, choć może bardziej wątpliwym, jest kaplica
pod wezwaniem Aniołów Stróżów w klasztorze
cysterskim w Zlatej Korunie (ryc. 27), zbudowana
około 1270 roku. Wolno stojący prostokątny bu
dynek, pierwotnie pozbawiony prezbiterium, ma
przy wejściu zachodnim cylindryczną klatkę scho
dową (ryc. 28)73. Za przynależnością do typu fran
cuskiej kaplicy pałacowej przemawiałaby wyniosmale im Konigreiche; Bohmen, XXXVII); E.-H. Lemper,
Entwicklung..., o.c., s. 247 n; Umelecke pamatky Ćech. Red.
Emanuel Poche, T. 3, Praha 1980, s. 76 n; Jifi Kuthan,
Architektura v premyslovskem State 13. stoleti [w:] Umeni doby
poślednich Premyslovcu. Praha-Roztoky u Prahy 1982,
s. 274 n.; tenże, Poćatky a rozmach goticke architektury
w Ćechach. K problematice cisterciacke stavebni tvorby. Praha
1983, s. 162 n; Dobroslav L i b a 1, Goticka architektura, [w:]
Dejiny ćeskeho vytvarneho umeni. Red. Rudolf Chadraba. T.

kim w Klosterneuburgu (poświadczona 1288), wczesnogotycka

1, Praha 1984, s. 161; Jifi Ku than, Kralovske kapie 13. stoleti

kaplica zamkowa w Valkenburgu koło Strass (zburzona
w 1300 r.), o górnej kondygnacji zamkniętej 5/8 i sklepionej
krzyżowo, oraz kaplica w Kammem koło Krems (wzmian
kowana 1260 r., zniszczona w 1299), w grangii cystersów
z Zwettl. (Obecna kaplica, też dwupoziomowa, pochodzi już
z 1 połowy XIV w.). (Renate W a g n e r-R i e g e r, Gotische
Kapelle in Niederdsterreich. [w:] Festschrift Karl M. Swoboda
zum 28. Januar 1959. Wien-Wiesbaden 1959, s. 285 nn.
72 Topographie der historischen und Kunst-denkmale der
politische Bezirk Kralowitz. Verfasst Anton P o d 1 a h a, Prag
1916, s. 204 nn. (Topographie der historischen und Kunst-Denk-

w ćeskych zemich. Styl, typologie, socialni koreny a wyznam.
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„Umeni” XXXIV: 1986, nr 1, s. 40 n.
73 J. Kuthan, Architektura...,

s. 333

n;

tenże,

Poćatky..., o.c., s. 278 nn, 282 nn.; tenże, Kralovske kapie...,
o.c., s. 40 n. Dr Helena Soukupova (w liście do autora)
datuje przed rokiem 1278 i rozwarstwia kaplicę na dwie fazy:
w pierwszej stanęła zasadnicza bryła, z wewnętrzną spiralną
klatką schodową. Zamierzone od początku sklepienia obu
kondygnacji założono około 1280 r. dostawiając także nie
przewidziane zrazu prezbiterium oraz obecnie zachowaną ze
wnętrzną klatkę schodową.

łość bryły (w przeciwieństwie do kaplicy w Plą
sach), fakt ufundowania klasztoru przez Przemys
ława Ottokara II oraz zapis kronikarski o otrzy
maniu przez niego od króla francuskiego (Lud
wika Świętego?) ciernia z korony Chrystusa (dla
czci której zbudowano paryską Sainte-Chapelle).
Relikwię tę Przemysł miał ofiarować cystersom
w Zlatej Koranie, której nazwa pochodzi właśnie
stąd, a pierwotnie brzmiała Sancta Corona.
W 1270 roku kapituła generalna zakonu udzieliła
zgody na czczenie w klasztorze czeskim korony
cierniowej. Przeciwko takiej kwalifikacji typologi
cznej przemawia natomiast wezwanie i przede
wszystkim odwrócony stosunek obu kondygnacji,
z których nie dolna, lecz górna jest niższa i pod
rzędna, wobec czego miejscem przechowania świę
tego ciernia była zapewne dolna kaplica. Wydaje
się, że w Zlatej Koranie nastąpiła kontaminacja
trzech różnych genetycznie, funkcjonalnie i for
malnie typów kaplic podwójnych o niepołączo
nych wnętrzach:
- karolińskiej kaplicy bramnej, poświęconej
zwykle św. Michałowi, budowanej u wejścia na
teren immunitetowy klasztorów i kolegiat;
- bawarsko-palatyńskiego typu romańskiej
kaplicy zamkowej z niższą i niesakralną (mieszkal
ną) górną kondygnacją;
- francuskiej kaplicy pałacowej.
Na eklektyczny charakter układu przestrzenne
go kaplicy czeskiej wpłynął może fakt, że została
zbudowana przed kościołem klasztornym i przez
pewien czas zapewne służyła mnichom jako orato
rium. Na pytanie, który wątek treściowy miał prze
wagę - ochronni patroni bramni czy święta relikwia
- odpowiadać zdaje się nazwa miejscowości.
Ponieważ wejście do górnej kondygnacji kap
licy raciborskiej znajdowało się na znacznej wyso
kości, prowadziła doń najprawdopodobniej kład
ka, z piętra sąsiadującego o kilka metrów pałacu.
Jakkolwiek najstarsze fragmenty tego budynku są
nieco późniejsze od wczesnogotyckiej kaplicy, pa
łac był zapewne zaprojektowany wraz z nią. W ro
mańskich zamkach niemieckich takie drewniane
mosty łączące pałac z kaplicą znajdowały się
w Rauheneck, Rauhenstein, Hohenklingen, zape
wne też w Mansfeld74. Tradycja takich połączeń
sięga aż do kaplicy akwizgrańskiej (drewniany
ganek poświadczony przez Einharda w Vita Caroli) i jej naśladownictwa w kaplicach podwójnych
74 Ulrich Stevens, Burgkapellen..., s. 80.
75 Johannes Kunisch, Konrad III., Arnold von Wien
und der Kapellenbau von Schwarzrheindorf. Dusseldorf 1966,
s. 97, 103, 109, 116 (Verdffentlichungen des Historischen
Yereins fur den Niederrhein, insbesondere das alte Erzbistum
Koln, 9).

Ryc. 22. Oviedo - Camara Santa. Plan i przekrój podłużny. Wg
H.Schlunck, Ars Hispaniae, repr. I. H a c k e r-S u c k, o.c.
Fig. 22. Oviedo - Camara Santa. Plan and horizontal cross
section. Acc. to: H.S chlunck, Ars Hispaniae, repr. I. HackerSiick op.cit.

(Doppelkapellen), na przykład w Nijmegen czy
kaplicy św. Gotarda przy katedrze mogunckiej75.
7. W Czechach i na Morawach w założeniach
bardziej okazałych popularny był jednakże typ
kaplicy zamkowej jednopoziomowej na planie
prostokąta, czasem zamkniętego wielobocznie.
Wczesnym przykładem służy dwuprzęsłowa, z od
dzielnym prezbiterium, kaplica z Veveźu z 1 ćwier
ci XIII w.76 Najważniejsze zabytki w tej grapie
- w Bezdez i Zvikov utrzymane są w schemacie
przestrzennym i kompozycyjnym kaplicy w Klosterneuburgu (1222 rok, zniszczona w XVIII w.)77 Ta
Capella speziosa dzięki przeznaczeniu (usytuowana
na pfalz'\i Leopolda VI Babenberga) i ukształtowa
niu wykazywała mimo jednopoziomowości pokre
wieństwo z francuskimi kaplicami pałacowymi78.
Była to wydłużona sala z zamknięciem 5/8 i emporą
zachodnią. Ta ostatnia cecha każę oddzielić kaplicę
dolnoaustriacką od francuskich i związać z tradycją
romańskich kaplic zamkowych w cesarstwie. Tak
więc lokalny emporowy model przestrzenny został
tu przekształcony w duchu francuskiej kaplicy
pałacowej, choć trudno byłoby wskazać jednozna
czny pierwowzór; formy detalu były burgundzkie,
a członowanie ściany zapewne szampańskie79. Dwu
kondygnacyjny system ścienny składał się z cokoło
wej arkatury blendowej i okien, u których podstawy
biegł ganek przebijający filary międzyokienne80.
76 August Prokop, Die Markgraftschaft Mahren in kunstgeschichtlicher Beziehung..., Bd. II, Wien 1904, s. 466 n.
77 S. Skibiński, o.c., s. 50.
78 R. Wagner-Rieger, Mittelalterliche Architektur...,
s. 282 n.
79 Bliżej o tym S. Skibiński, o.c., s. 46 nn.
80 R. Wagner-Rieger, Architektur..., s. 332, 369.
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Ryc. 23. Paryż - kaplica biskupia. Plany obu kondygnacji.
Wg I. Hacker-Su ck, o.c.

Ryc. 24. Meaux - kaplica biskupia. Plany obu kondygnacji.
Wg I. H a c k e r-S u c k, o.c.

Fig. 23. Paris - bishop’s chapel. Plans of both storeys. Acc. to
I.Hacker-Suck, op. cit.

Fig. 24. Meaux - bishop’s chapel. Plans of both storeys. Acc. to
I. H a c k e r-S ii c k, op.cit.

Silne zaawansowanie stylowe kaplicy w Klosterneuburgu pozbawiło ją bezpośrednich na
stępstw; pojawiły się one dopiero w drugiej poło
wie XIII wieku w Czechach i na Morawach81.
Kaplica zamkowa w Bezdez jest przypadkiem
szczególnym i wyjątkowo bogatym przestrzennie.
W przedłużeniu jednego z czterech pałaców zam
kowych zbudowanych przez króla Przemyśla Ottokara II przed 1278 r. znajduje się salowa, trójbocznie zamknięta kaplica św. Michała82. Jak
w Raciborzu, także tu mamy dwustrefowy podział
ściany (zachowany częściowo) i emporę zachod
nią. Układ prostszy, bliższy zarówno wzorcowi
w Klosterneuburgu, jak i naśladownictwu w Raci
borzu, cechuje kaplicę na zamku królewskim
w Zvikov, ukończoną około 1270 r.83 Na jej upro
szczony, bo pozbawiony wielobocznego zamknię
cia plan, składają się dwa kwadraty sklepione
sześciodzielnie. Ten rodzaj przekrycia tłumaczy się
infiltracją burgundzkich form wczesnogotyckich84.

W połowę przęsła zachodniego została wbudowa
na trybuna królewska, podsklepiona trzema przęs
łami krzyżowymi na dwóch słupach. Nieprzerwa
ny szereg płytkich trójlistnych arkadek wspartych
na kolumnach silnie akcentuje dwustrefowy po
dział ścian; inaczej niż we Francji, gdzie wiązkowe
służki sklepienne urywają się na poziomie ol
brzymiego gzymsu parapetowego. Rozczłonowanie
dolnej strefy elewacji wewnętrznej arkaturą, prze
prowadzane zresztą w różnorodny sposób, było
w kaplicach czeskich powszechne (m.in. Buchlov85,
Piśek86, Horśovsky Tyn87, Kfivoklat88, Niźbor89).
Na ogólny kształt górnej kondygnacji kaplicy
raciborskiej wpłynęły opisane jednoprzestrzenne
konserwatywne kaplice czeskie z drugiej połowy
XIII wieku. Pamiętać trzeba, że pierwotne propor
cje niższej i dłuższej niż dziś budowli górnośląskiej
były bardziej harmonijne i - mimo istnienia trze
ciego przęsła - zbliżone do kaplic czeskich. Ze
stawiając zapożyczone z nich elementy wymieni-

81 S. S k i b i ri s k i, o.c., s. 52.
82 Erich Bachmann, Architektur bis zu den Hussitenkriegen [w:] Gotik in Bóhmen. Geschichte, Gesselschaftsgeschichte, Architektur, Plastik und Malerei. Hrsg. Karl Maria Swo
boda, Miinchen 1969, s. 74; Dobroslava M en cl o v a, Ćeske
hrady. T. I, Praha 1972, s. 227 nn; Szczęsny Skibiński, o.c.,
s. 52; Jifi Kuthan, Architektura v premyslovskem State...,
s. 192, 199-200.
83 E. Bachmann, o.c., s. 40 n; Jifi Kuthan,
Kralovske kapie..., s. 36 nn; Dobroslava M e n c 1 o v a, Ćeske

Goticka architektura, [w:] Dejiny ćeskeho vytvarneho umeni.
Red. Rudolf Chadraba. T. 1/1, Praha 1984, s. 162 n, 211.
84 S. Skibiński, o.c., s. 52.
85 D. Libal, o.c., s. 166; J. Kuthan, Architektura...,
s. 204; tenże, Kralovske kapie..., s. 39.
86 D. Menclova, o.c., s. 211; J. Kuthan, Goticka
architektura..., s. 63; tenże, Kralovske kapie..., s. 38.
87 D. L i b a 1, o.c., s. 164 n; E. B a c h m a n n, o.c., s. 73 n;
D. Menclova, o.c., s. 267 nn; J. Kuthan, Architektura...,
s. 217 n; tenże, Kralovske kapie..., s. 39 n.
88 D. M e n c 1 o v a, o.c., s. 253 n; J. Kuthan, Architek
tura..., s. 249 n.
89 Ibidem, s. 255 n.

hrady. T. 1, Praha 1972, s. 222 nn. J. Kuthan, Goticka
architektura v jiźnich Ćechach. Zakladatelske dilo Premysla
Otokara II. Praha 1975, s. 79, 91, 93, 96 n; Dobroslav Li bal,
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my: prostokątny plan z płaskim zamknięciem,
sześciodzielne sklepienie, sedilia, emporę zachod
nią. W kompozycji elewacji wewnętrznej zachodzi
wszakże różnica, bowiem w Raciborzu służki na
sposób klasycznogotycki schodzą aż do posadzki,
przecinając gzyms parapetowy. Gdyby nie archai
czne sklepienie można by powiedzieć, że struktura
jest określona systemem baldachimowym. Podział
na dwie strefy następuje dopiero w tle tego sys
temu, w czym należy widzieć raczej wpływ kaplicy
Św. Jadwigi w Trzebnicy, niż odległego pierwo
wzoru paryskiego.
8. Sześciodzielne sklepienie jest konserwatyw
nym rysem. Przeszło dwadzieścia lat po zastoso
waniu w trzebnickiej kaplicy św. Jadwigi krzyżowo-żebrowych travees - w Raciborzu wrócono do
systemu starszego, stosowanego w czeskich kap
licach zamkowych w Zvikovie i Horśovskym Tynie (trzecia ćwierć XIII wieku). Wschodnia część
sklepienia została zaakcentowana dodatkowym
żebrem, spływającym na służkę między oknami, co
może dawać pewien ekwiwalent zamknięcia wielobocznego90, tylko pewien - bowiem kapy nie mają
dodatkowych krótkich żeber odcinających naroż
niki. Dwuosiowe sklepienie prosto zamkniętych
chórów, typowe dla Andegawenii91, a nieobce tak
że w Burgundii92, są oczywiście zbyt odległymi
w czasie i przestrzeni parantelami. Bliższą jest
architektura Nadrenii, np. kościół św. Apostołów
w Kolonii, gdzie kwadratowe ramiona transeptu
są sklepione siedmiopolowo (1 tercja XIII w.).
W kolegiacie w Wetzlar płytkie ramię transeptu
północnego (po 1292) z dwoma oknami w ścianie
szczytowej jest przekryte sklepieniem pięciodzielnym, dającym efekt bardzo zbliżony do siedmiodzielnego raciborskiego. Zasadę niesymetrycznego
założenia podpór stosowano także na bliższym
i właściwszym dla Raciborza obszarze odniesienia,
choć zwykle w nawach bocznych. Umieszczenie
dwóch okien w jednym przęśle kościołów halo
wych powodowało konieczność wprowadzenia
90 S. Skibiński, Kaplica..., s. 52 nn.
91 Józef Tomasz Frazik, Sklepienia tak zwane pias
towskie w katedrze wawelskiej. Ze studiów nad gotycką kate
drą w Krakowie. „Studia do dziejów Wawelu”, T. 3:1968,
s. 136.
92 S. Skibiński, Kaplica..., s. 56, 63 - przytacza nawet
jako analogię dla Raciborza (nieistniejącą obecnie) katedrę
w Maęon.
93 Józef Tomasz Frazik, Zagadnienie sklepień o przęs
łach trójpodporowych w architekturze średniowiecznej. „Folia
Historiae Artium” 4:1967, s. 11 n; Vaclav Menel, Ćeske
stredoveke klenby. Praha 1974, s. 54 n; Paul Crossley, Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great. Church
Architecture in Lesser Poland 1320-1380. Kraków 1985, s. 79
i przyp. 438 na s. 291. Autor uważa (s. 67) Morawy za jedyny

Ryc. 25. Noyon - kaplica biskupia. Plan górnej kondygnacji.
Wgl. Hacker-Siick, o.c.

Fig. 25. Noyon - bishop’s chapel. Plan of upper storey. Acc. to
H a c k e r-S ii c k, op.cit.

piątego żebra: w kościele św. Bartłomieja w Kolinie (1260-1270), synagodze Staronowej w Pradze
(ok. 127 5)93, chórze cysterskim w Heiligenkreuz
(przed 1295)94. W końcu XIII wieku radialny
układ żeber w zamknięciu był zresztą motywem
dość powszechnym w architekturze niemieckiej95.
System ten Józef Tomasz Frazik proponował na
zwać pseudowiązanym. Raciborskie sklepienie siedmiodzielne można też traktować jako przekrycie
ośmiopolowe, o zredukowanym jednym żebrze,
czego nieodległym przykładem może być północny
przedsionek kościoła klasztornego w Trebić (poło
wa XIII wieku)96.

Detal kamieniarski i rzeźbiarski kaplicy raci
borskiej charakteryzuje się niejednolitością pozio
mu artystycznego. Z trzech zasadniczych zachowa
nych elementów wyróżniają się sedilia i maswerki,
natomiast rzeźba kapitelowa (pierwotne zworniki
przepadły) jest zdecydowanie słabsza, choć pewne
jej cechy odpowiadają fazie stylowej rzeźby roślin
nej w Europie Środkowej w czwartej ćwierci XIII
wieku. Tektoniczna funkcja kapiteli jest wszędzie
zachowana i duże płaszczyzny ich rdzeni są do
strzegalne przez dekorację roślinną albo wręcz
pozbawione dekoracji. Z przewiązki kapitelowej
wyrastają umieszczone na długich płaskich łodypomost transmisji andegaweńskich rozwiązań sklepiennych do
Małopolski, ale podane przykłady kaplic zamkowych są wątp
liwe, bo albo nietrafne (z prezbiterium zamkniętym trójbocznie,
a nie dwubocznie), albo operujące rekonstrukcją.
94 Przykład ten przytacza Paul Crossley, o.c., przyp.
438 na s. 290. Jednakże dalsze - katedra w Wiener Neustadt
i nawy boczne katedry magdeburskiej są późniejsze niż kaplica
raciborska.
95 Marian Kutz ner, Luhecki styl architektury gotyckiej
kościoła św. Jakuba w Toruniu, [w:] Sztuka Torunia i Ziemi
Chełmińskiej 1233-1815. Materiały sesji naukowej zorganizowa
nej dla uczczenia jubileuszu 750-lecia Torunia w dniach 18-22 IV
1983 roku. Red. Józef Poklewski, Warszawa-Poznań-Toruń 1986, s. 66.
96 V. Menel, o.c., s. 55, 58.
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Ryc. 26. Pląsy - kaplica królewska. Przekrój podłużny. Wg Jifi
K u t h a n, Poćatky a rozmach goticke architektury w Cechach.
K problematice cisterciacke stavebni tvorby. Praha 1983, rys.
VII na s. 164
Fig. 26. Pląsy - royal chapel. Horizontal cross section. Acc. to
Jifi K u t h a n, Poćatky a rozmach goticke architektury
v Ćechach. K problematice cisterciacke stavebni tvorby. Praha
1983, drawing VII on p. 164

gach liście lub kwiaty, uporządkowane regularnie
w dwóch wieńcach. Schematyczna kompozycja
idzie w parze z brakiem plastyczności. Sztywno
i statycznie potraktowane elementy roślinne przy
legają do rdzenia. W jednym wypadku schematyzacja prowadzi nawet do dekoracyjnego połącze
nia liścia z kwiatem. Obserwujemy odejście od
naturalistycznej swobody liściastej kompozycji,
miękko oplatającej rdzeń, na rzecz uproszczenia
i geometryzacji, zarówno całości, jak i poszczegól
nych liści, które tkwią na kanciastych łodygach jak
masywne twory. Zanikanie wartości naturalistycz
nej nie zostało jednak, tak jak w innych ośrodkach
artystycznych, zrekompensowane efektem spraso
wania i zdrętwienia listowia, skostnienia substancji
organicznej97.
Tendencja geometryzująca - równe odstępy
między liśćmi i ich symetryczne ułożenie, z akcen
towaniem ruchu wertykalnego - zaczyna się
w sztuce czeskiej już około 1275 roku. Jeszcze
naturalistycznie traktowane, ale zdrętwiałe liście
przywierają powierzchnią do kielicha głowicy, nie
zachodząc na siebie. Przykładem tej poklasycznej
fazy stylowej są kapitele kaplicy zamkowej w Bez97 Lottlise B e h 1 i n g, Die Pflanzenwelt der mittelalterlichen Kathedralen. Kóln-Graz 1964, s. 128 n.
” V. M en cl, Romańska a goticka hlavice jakoprostfedek
k datovani ćeske architektury. ,,Zpravy pamatkove peće” 10,
1950, z. 1, s. 10 nn; D. Menel ov a, o.c., s. 243.
” Gwido Chmarzyński, Region opolski [w:] Górny
Śląsk. Pr. zb.; Cz. 2, Poznań 1959, s. 354 (Ziemie Staropolskie,
t. V); M. Kutzner, Studium nad kulturą..., s. 377; tenże,
Społeczne uwarunkowania rozwoju śląskiej architektury w latach
1200-1330 [w:] Sztuka i ideologia XIII wieku. Materiały sym
pozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. War
szawa, 5 i 6 kwietnia 1971 r., Red. Piotr Skubiszewski,
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dez (przed 1278)98, gdzie odnajdujemy nawet jeden
z motywów raciborskich - liść kasztanowca z kół
kiem pośrodku, czy chóru dominikańskiego
w Czeskich Budziejowicach (lata siedemdziesiąte
XIII w.). Rzeźba roślinna kaplicy śląskiej mieści
się raczej w opisanej fazie, zakończonej około 1290
roku, kiedy liść zaczął już tracić naturalny kształt
i stawał się stylizowanym znakiem, geometrycz
nym schematem. Właśnie z tego czasu pochodzą
głowice synagogi Staronowej w Pradze, stylowo
(choć nie warsztatowo) pokrewne raciborskim.
Warsztatowi kamieniarskiemu kaplicy racibors
kiej przypisano na podstawie podobieństwa detalu
także budowę współczesnych kościołów parafial
nych w Grodkowie (po 1278 roku) i w pobliskiej
Kolnicy oraz wschodnią partię świątyni joannickiej w Głubczycach99. Rozpatrując na razie tylko
dekorację rzeźbiarską kapiteli kościoła w Grod
kowie100, trzeba stwierdzić, że nie jest ona podobna
do raciborskiej ani w ulistnieniu, ani w profilo
waniu abakusa. Choć wewnętrzna głowica portalu
w Grodkowie jest także ozdobiona kwiatami margerytek, to w przeciwieństwie do raciborskiej ujęte

Ryc. 27. Zlata Konina - kaplica p.w. Aniołów Stróżów w kla
sztorze cysterskim. Przekrój podłużny. Wg J. Kuthan, o.c.,
rys. 15 na s. 285

Fig. 27. Zlata Konina - The Guardian Angels chapel in the
local Cistercian monastery. Horizontal cross section. Acc. to
J. Kuthan. op.cit., drawing 15 on p. 285

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 219; tenże,
Trzynastowieczna kaplica..., s. 44.
100 KZSP, o.c. Tom VII: Województwo opolskie. Red.
Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki, Z. 3, Powiat
grodkowski, Warszawa 1964, s. 14 nn, fig. 18, 22 nn, 28;
Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki, Sztuka...,
s. 33 n.; Krystyna Białoskórska, Tradycjonalizm i jego
źródła h* architekturze polskiej drugiej połowy XIII i początku
XIV wieku, [w:] Sztuka i ideologia XIV wieku. Materiały sympo
zjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Warsza
wa, 29 i 30 listopada 1973 roku. Red. Piotr Skubiszewski,
Warszawa 1975, s. 195, 214, 240.

są one swobodnie i naturaiistycznie. Inna jest też
kompozycja, ciasno zbite kwiaty tworzą wieniec
pod samym abakusem, natomiast szereg dolny jest
rzadki. W Raciborzu kwiaty ułożone są bardzo
regularnie, wykonane sztywno i nienaturalistycznie przez rzeźbiarza o znacznie niższych umiejęt
nościach. Również fryzy kwiatowe na kapitelach
obu portali kościoła w Głubczycach101 zostały wy
konane inną, bardziej wirtuozerską ręką niż ta, co
wyrzeźbiła kapitele raciborskie. Jednolita - mimo
bukietowych skupień - pokrywa swobodnie skom
ponowanych kwiatów (m.in. margerytek) i liści
całkowicie zasłania rdzenie kapiteli. Nieco większe
podobieństwo do raciborskich sztywnych liści od
naleźć natomiast by można w głubczyckim fryzie
kapitelowym na filarach.
Krąg porównawczy dla wystroju rzeźbiarskie
go kaplicy raciborskiej został trafnie rozszerzony
o kościół parafialny w Bolkowie, datowany na
czwartą ćwierć XIII wieku102. I tutaj dekoracja
kapiteli jest uproszczona, tak w kompozycji ogól
nej, jak i szczegółach (powierzchnia liści). Bardzo
bliskim podobieństwem do rzeźby raciborskiej od
znaczają się zwłaszcza dwa kapitele103: na taśmo
wych łodygach, tworzących charakterystyczny zyg
zak, umieszczone w dwu szeregach liście bluszczu,
przylegające ściśle do rdzenia głowicy.
Osobliwym detalem architektonicznym kaplicy
raciborskiej są wysokie i ciężkie abakusy nasadzone
na kapitele służek, zacierające ich klasycznogotycką
strukturę i proporcje. Podobne wielokątne w planie
nasadniki kształtowano na Morawach: w krużgan
kach klasztoru cystersek w Tysnovcach (lata
1233-1250) i katedrze w Ołomuńcu (1267—1277)104.
Klasyczne profilowanie abakusa zostało tu wszę
dzie znacznie uproszczone, wyolbrzymione i zwień
czone charakterystycznym trójkątnym profilem,
jakkolwiek kształt tego elementu w Raciborzu jest
wśród porównywanych najsurowszy.
Świetnym elementem kamieniarskiego wystro
ju są nisze sediliów. Wcześniejsze o mniej więcej
ćwierćwiecze, również potrójne sedilia kaplicy
trzebnickiej były jeszcze wsparte z boków i po
środku na parach kolumienek; ich brak w Racibo
rzu jest rysem znamiennym dla fazy redukcyjnej
gotyku. Z Trzebnicy natomiast pochodzi charak-

101 KZSP, o.c., Województwo opolskie. Z. 2, Pow. glubczycki, Warszawa 1961, s. 22, fig. 4-6; Tadeusz Chrza
nowski, Marian Kornecki, Sztuka Śląska Opolskiego...,

s. 32 n; Krystyna Białoskórska, o.c., s. 203, 214, 242.
102 Ewa L u d w i ń s k a-S t u 1 i n, Monografia architektoniczno-rzeibiarska gotyckiego kościoła Św. Jadwigi w Bolkowie.
Wrocław 1977, s. 20, 23 nn. Maszyn, pracy magisterskiej w bib
liotece Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Ale z kolei autorka łączy w jedną grupę, naszym zdaniem

Ryc. 28. Zlata Koruna - kaplica p.w. Aniołów Stróżów w kla
sztorze cysterskim. Wg J. Kut han, o.c., fot. 149
Fig. 28. Zlata Koruna - The Guardian Angels chapel in the
Cistercian monastery. Acc. to J. Kuthan, op.dt. photo 149

terystyczny wykrój trójlistnego zwieńczenia wnęk.
Najbliższą analogię kompozycyjną stanowi nisza
w południowej ścianie prezbiterium kościoła
w Grodkowie, gdzie również brak kolumienek,
zastąpionych ujednoliconym płaskim profilowa
niem. Jedyna różnica to obecność wielkich, cięż
kich wsporników, jakby zastępujących głowice
zredukowanych kolumn. Szczegół ten sugerował
by, że z punktu widzenia ewolucji formy przykład
grodkowski byłby pośredni między trzebnickim
a raciborskim, gdzie „wspornik” został umiejętnie
i elegancko wtopiony w jednolite profilowanie.
Podpory kolumnowe w sediliach omawianej już
kaplicy w Bezdez również zastąpiono wspornika
mi105, jak później w Grodkowie.

niesłusznie, dekorację rzeźbiarską kościołów w Bolkowie, Raci
borzu, Grodkowie, Głubczycach, Opolu i Lwówku - a więc
niemal całą śląską rzeźbę architektoniczną z okresu wczesnoi klasycznogotyckiego.
103 Określone przez E. L u d w i ń s k ą-S t u 1 i n, o.c., nu
merami 5 i 14.
1M Alfred Prokop, o.c., s. 330, 452; J. Kuthan,
Architektura..., s. 261.
105 D. Menclova, o.c., T. 1, il. 341, 345.
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Od czesko-śląskich rozwiązań, raciborskie sedilia różnią się także zwieńczeniem arkadek. Wimpergi zostały zespolone w jednolity zygzakowaty ciąg,
z kwiatonami krzyżowymi na wierzchołkach i spira
lnie uproszczonymi odroślami czołganki na ramio
nach. Krzyże - każdy inny - wyróżniają się bogact
wem rysunku; przeważnie są to utrzymane w trady
cji późnoromańskiej wariage krzyżów liliowych.
Na przykład, niektóre z nich niezbyt odbiegły od
bardziej organicznych i perełkowanych zwieńczeń
szczytu kościoła NMP w Freyburgu/Unstrut (około
1230). Bliski czasowo i kompozycyjnie odpowied
nik znajdują wimpergi raciborskie w dookolnej
dekoracji olbrzymiego cokołu kolumny kapitularza
cysterskiego w Vyśśim Brodzie (około 1285). Zna
cznie bardziej znane i dostępne, a także wcześniej
sze zastosowanie tego motywu w „małej architek
turze” dającej ramy rzeźbie było dziełem Mistrza
Naumburskiego (około 1249). Słynny cykl pasyjny
na zachodnim lektorium zwieńczony jest ostrołukowym fryzem arkadowym, ujętym od góry ciągłym
zygzakiem wimperg.
Pochodzenie portalu umieszczonego obecnie
w ścianie południowej jest nie znane; jak na pier
wotny portal główny wydaje się za mały, może
więc ujmował wejście do klatki schodowej w gru
bości muru. Profil jest bardzo podobny do pierw
szego członu bardziej rozbudowanego portalu
w kaplicy trzebnickiej106. W Raciborzu migdałowy
wykrój ościeży nie ma noska. Zbliżone portale
o jednym dużym migdałowym profilu znajdują się
na zamku w Zvikov (około 123O-127O)107. Stylis
tycznie najpóźniejszym elementem, zwiastującym
już fazę redukcyjną, jest wklęskowy profil zamuro
wanego, pierwotnego portalu północnego.
Wysokiemu poziomowi artystycznemu kamieniarki sediliów dorównują maswerki. Zachowanie
struktury kolumienkowej i ułożenie profili w dwu
płaszczyznach datują te okna na koniec XIII w.
i kwalifikują do fazy poklasycznej. Jakkolwiek
oba typy (okien północnych i wschodnich) zostały
zaczerpnięte z kościołów wrocławskich, wzory te
nie były sobie współczesne. Proste kompozycje
w ścianie północnej naśladują motyw zamknięć
bocznych okien chóru katedralnego (zapewne po
1272 roku), występują też w Czechach (Nymburk,
Ołomuniec, Yyśśi Bród). Motyw piramidalnego

spiętrzenia figur stosowano we Wrocławiu także
później, w kościołach św. Doroty i bernardy
nów108. Podobieństwo raciborskich maswerków
wschodnich do przeźroczy południowo-wschod
niego i północno-wschodniego okna w zamknięciu
chóru kościoła św. Krzyża (koniec XIII wieku)
spostrzegł już Hans Lutsch109. Różnica polega na
kształcie elementów przedzielających trójpromienie: w Raciborzu są to klasyczne trójkola, we
Wrocławiu - redukcyjne trójkąty sferyczne. Nadto
w kaplicy zamkowej brak drugoplanowych wypeł
nień maswerkowych w trójpromieniach, trójkolach i kole środkowym. Kompozycję tę zapewne
wynalazł Jean de Chelle i zastosował w ślepych
maswerkach wnętrza północnego transeptu kated
ry paryskiej (około 1246 do 1257)110. Rysunek ich
został powtórzony w katedrze kolońskiej (wimpe
rgi okien chóru, około 1277-1300) i olbrzymim
oknie północnego transeptu kościoła cysterskiego
w Altenbergu (około 1290 do około 1300); inne
niemieckie przykłady tej figuracji są na ogół póź
niejsze111.
Dokonana analiza prowadzi do niejednoznacz
nych wniosków, czy raczej wykazuje złożoność
komponent artystycznych kaplicy raciborskiej.
Rzeźba roślinna wykazuje powiązania śląskie
- przede wszystkim z kościołem w Bolkowie, nisze
sediliowe - z kościołem w Grodkowie, ale kom
pozycja maswerków nosi cechy rozwiązań wroc
ławskich. Zwraca przy tym uwagę nierówny po
ziom artystyczny poszczególnych elementów kap
licy raciborskiej: jakość dekoracji roślinnej kościo
łów w Grodkowie i Głubczycach jest o tyle wyż
sza, że trudno łączyć te dzieła w warsztatową
całość. Pomijając jakość kapiteli raciborskich, faza
ich rozwoju stylowego (jak też maswerków) dob
rze jednak odpowiada czasowi budowy w końcu
XIII w. Nie można tego powiedzieć o elemencie
najbardziej konserwatywnym - tradycyjnym skle
pieniu sześcio- i siedmiodzielnym oraz komponen
cie morawskiej - zapóźnionych o ćwierćwiecze
potężnych i niezdarnych abakusach. Z kolei wklęs
kowy profil portalu północnego, byłby przy dato
waniu kaplicy na ostatnią dekadę XIII w. jednym
z najwcześniejszych na Śląsku. Jednocześnie jest to
jeszcze jeden przejaw różnolitości detalu wnętrza
i jego „wieku względnego”.

106 Alfred Z i n k 1 e r, Dagobert F r e y, Giinther G r u n dmann, Die Klosterkirche in Trebnitz. Breslau 1940, il. 102,
s. 150.
107 D. M e n c 1 o v a, o.c., il. 300, 305.
108 K. Kwade, Maswerki budowli gotyckich Wrocławia.

109 Hans Lutsch, Schlesiens Kunstdenkmaler. Texthand..., Breslau 1903 (Nachdruck Mannheim 1979), s. 35 n.
110 Robert B r a n n e r, St. Louis and the Court Style in
gothic Architecture. London 1965, s. 76 n, fot. 95.

Wrocław 1980, s. 40 i przyp. 35, s. 70. Maszyn, pracy magister
skiej w bibliotece Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wroc
ławskiego.

111 Gunther Binding, Das Masswerk. Darmstadt 1989,
il. 270, 291, 292.
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Niejednolitość stylistyczną i jakościową tłu
maczyć trzeba niejednorodnością warsztatu bu
dowlanego, zorganizowanego z różnych sił. Być
może do odkucia maswerków wezwano kamienia
rzy wrocławskich112. Niewykluczony jest udział
w zespole rzeźbiarza pochodzącego z budowy koś
cioła bolkowskiego. Rzeźba architektoniczna tej
świątyni w suchej, usztywnionej formie i rytmicz
nym, szeregowym ułożeniu elementów roślinnych
wykazuje zależność od kościoła Św. Elżbiety
w Marburgu113. Heska komponenta warsztatu ka
plicy raciborskiej była już podnoszona przez Han
sa Tintelnota, wskazującego na sposób osadzenia
cienkich służek w nieprofilowanych glifach okien
nych114.
9. Pierwotne przesklepienie i wysokość dolnej
kondygnacji kaplicy zdają się wykluczać jej funk
cję tylko gospodarczą, czy cokołowo-techniczną.
Dolne pomieszczenie, nawet zredukowane formal
nie i funkcjonalnie, może być pozostałością całego
układu przestrzenno-ideowego i stanowić jego re
siduum genetyczne. Układ dwupoziomowy jest od
biciem początkowej funkcji skarbca relikwiowego;

112 Jak sugerował już Paul K n ó t e 1, o.c., s. 40.
113 E. L u d w i ń s k a-S t u 1 i n, o.c., s. 24. Dalsze wpływy
marburskie autorka dostrzega w rzeźbie kościołów parafial
nych w Złotoryi i Ziębicach, chórach wrocławskich kościołów
Św. Krzyża i Św. Macieja (s. 25).
114 H. Tin tein ot, o.c., s. 65. W świetle wyników ostat
nich badań terenowych nie znajduje natomiast potwierdzenia
sugestia o tradycji warsztatu cysterskiego, którego znamieniem
miałyby być nadwieszone służki i sklepienie sześciopolowe
(M. Kutzner, Studium..., s. 376 i przyp. 7 na s. 431; tenże,
Społeczne uwarunkowania..., s. 291). Także dwudzielne okna
z charakterystycznym maswerkiem, czy wielkie okna wschod
nie nie wskazują na środowisko północnoczeskie (Studium...
s. 376). Analiza detalu architektonicznego ma świadczyć o po
wiązaniu kaplicy raciborskiej z warsztatami czeskimi i austriac
kimi (Ibidem, oraz przyp. 9 na s. 431), ale z podanych przez
autora przykładów kościół św. Agnieszki w Pradze i parafialne
w Pisku i Ćaslavie oraz najstarsze (przełom XIII/XIV w.) części

kościoła parafialnego w Vysoke Myto (ściana nawy i połu
dniowa wieża) nie wykazują żadnego szczególnego pokrewieńs
twa z kaplicą górnośląską, natomiast kościół w Zatecu po

choć od XI w. bywał on przenoszony do górnej
kondygnacji, a grzebalna rola dolnej - sięgająca
genezą aż do martyrium wczesnochrześcijańskiego
- skończyła się, grobowa tradycja spowodowała
zachowanie kryptowego charakteru dolnych kon
dygnacji115.
Wobec trudności w rekonstrukcji dolnej kon
dygnacji kaplicy, możliwość jej wykorzystania do
celów liturgicznych musi pozostać tylko hipotezą.
Zważywszy elitarne przeznaczenie górnej kondyg
nacji dla księcia i kapituły kolegiackiej, byłaby
prawdopodobna sugestia używania dolnej dla lud
ności służebnej, tak jak w paryskim pierwowzorze
(i powszechnie).
Rozważania nad układem przestrzennym, funk
cjonalnym i ideowym prowadzą do wniosku o wy
jątkowej pozycji kaplicy raciborskiej w architek
turze gotyckiej tej części Europy. Prócz przemyślidzkiej kaplicy w Plasach, nie ma w Europie
Środkowej zachowanej i pewnej budowli tego ro
dzaju powstałej w XIII w. Naśladownictwa bo
wiem Sainte-Chapelle, przeważnie na zamkach
władców terytorialnych, są w wielu krajach póź
niejsze i pochodzą z XIV w.

chodzi dopiero z drugiej tercji XIV wieku. Pozostawałby więc
tylko kościół cystersek w Tysnovcach, o którego abakusach
pisaliśmy.
Z kolei, jako dowody rzekomego wykształcenia warsztatu
kaplicy raciborskiej na budowie chóru katedry wrocławskiej
P. Crossley (o.c., s. 78 i przyp. 435 na s. 291) podaje tech
nikę ceglaną i sześciodzielne sklepienia - choć są to cechy
obiegowe, a „naturalistyczne” liście na kapitelach zgoła takimi
nie są.
115 S. Skibiński, Kaplica..., s. 94 nn, 103. Książęta
raciborscy byli chowani w kościele dominikańskim w mieście.
Inicjator sprowadzenia predykantów do Raciborza książę Mie
szko II Otyły zastrzegł w testamencie (przed 1246) pochówek
w kościele klasztornym Św. Jakuba, a o pogrzebaniu tam

księcia Przemysława informuje Jan Długosz, Historia Polo
nica. T. II, Cracoviae 1873, s. 528. Także: J. Schaffer, Die
ehemalige Dominikanerkirche jetzt Kuratial-Kirche zu Ratibor,
baulich und geschichtlich geschildert. Ratibor 1895, s. 4-6; Jerzy
Kłoczowski, Zakon braci kaznodziejów w Polsce
1222-1972. Zarys dziejów, [w:] Studia nad historią dominikanów
w Polsce 1222-1972. Op. zb. Red. J. Kłoczowski, War
szawa 1975, s. 32.
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THE CASTLE CHAPEL IN RACIBÓRZ

Summary

Despite considerable transformations, the Racibórz edifice
is today the most beautiful extant medieval castle chapel in
Poland and the crowning point of a tradition of this architectonic type which became well established in Silesia from the
second half of the twelfth century. A series of Late Romanesque central chapels was followed by the initiation of a new
spatial type, unknown up to that time in Poland and rather
scarce in Central Eastern Europę.
Archeological investigations and the examination of fragments of the walls, conducted in 1985-1990, explained a large
number of controversial problems and madę possible an almost
complete theoretical reconstruction of the Early Gothic form of
the chapel. It was founded probably in 1292 by Tomasz II, the
Bishop of Wrocław, possibly together with Przemysław, the
Duke of Racibórz as a result of an agreement madę between the
protagonists of an over ten years-long war - the bishop and
Henryk IV Probus, the Duke of Wrocław. The latter beseiged
his adversary in Racibórz castle, the site of a convention which
was reached in 1287 and whose details remain unknown. In
1288 Henryk IV founded the magnificent collegiate church of
the Holy Cross in Wrocław. Another collegiate church was
erected in the castle of Racibórz. The dedication of the chapel to
St. Thomas Becket was an obvious allusion to the personal fate
of the founder and his struggle against the Duke of Wrocław.
The edifice was subjected to numerous changes due to which
only two walls - north and east (without vault) - are authentic;
the floor of the upper chapel was lowered. The lower storey was
originally 3,5 m high and the entrance was probably situated in
the west wali on the level of the courtyard. There are no traces of
Windows but they could have been covered by a Baroąue vault.
Stairs in the east wali joined the two storeys. The upper one,
some 3.5 m above the level of the courtyard, was longer and
lower than at present. The subseąuently removed part of the
western bay included a shallow gallery, supported by a column
or pillar. The entrance from the storey of the pałace, several
meters away, was probably composed of a smali footbridge.
The elongated two-storey chapel with unconnected interiors
was known in Germany long before it became codified in the
mid-thirteenth century in the Parisian Sainte-Chapelle. This
model functioned in the West as a court church already from
the ninth century (Oviedo). Further examples of this configuration are chapels in Helmstedt, Trent, and the St. Nicholas
chapel of the cathedral in Naumburg. Although the majority of
these buildings dates back to the Late Middle Ages, there are
also assorted twelfth-century examples (Góstin, Ziirich, Ham
burg, Schallaburg, probably Gandersheim, Mousson, and the
St. Martin chapel in the pfalz in Nijmegen). The free-standing
rectangular castle chapel in Freiberg (Carinthia) originates
from the first half of the thirteenth century.
The apt description proposed by G. Chmarzyński for the
Racibórz chapel which he called “the Silesian Sainte-Chapelle”
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does not determine the direct origin of its spatial arrangement.
This model, with isolated storeys, was well-enrooted in West
Frankish tradition. Beginning with the above mentioned edifice
in Oviedo (and bypassing older examples), the presence of an
elongated chapel with two lithurgical interiors can be detected
from the time of the pałace chapel in Etampes up to twelfthand thirteenthcentury buildings. In the third ąuarter of the
twelfth century, French bishops began erecting two-storey
chapels whose lower part was intended for missa publica and
the upper one - for the celebration of a private Mass by the
bishop (Laon, Paris, Meaux, Noyon, Reims). The double
chapel which was the private oratorium of the ruler and a place
for storing sacred relics was the outcome of the development of
the martyrium. In the aftermath of subseąuent evolution, the
burial functions of the lower storey could have gradually
disappeared (as was the case with crypts) and although the
reliąuaries were moved to the upper interior, the naturę of the
lower storey remained a vestige of its original sepulchral
function.
It is very difficult to capture the course of the reception of
the model of the French two-storey pałace chapel in Central
Europę due to the devastation of many historical monuments.
A relatively numerous presence of this type of building in
Styria (Góss, Seckau) and Lower Austria permits us to recognise those countries as leading centers of reception. The emergence of such an oratorium in the 1250s in Pląsy (northern
Bohemia) is indubitable. Another Bohemian echo of the Pari
sian Sainte Chapelle, albeit morę doubtful, is the Guardian
Angels chapel in Zlata Koruna (ca 1270). The single-storey
castle chapel, however, remained morę popular both in Bohe
mia and Moravia. Such elements of the Racibórz construction
as a rectangular plan, a sexpartite vault, sedilia, and the west
gallery are the conseąuence of the reception of castle chapels in
Bezdez, Zvikov and elsewhere.
An analysis of the architectonic and sculpted details of the
chapel disclosed the complexity of the artistic components. The
plant motif sculptures reveal ties with Bolków, the sedilia
niches - with Grodków, and the tracery - with Wrocław.
Attention is attracted by the uneven artistic level of particular
fragments of the building.
The original vaulting and height of the lower storey of the
chapel seem to exclude its merely technical function. The lower
interior, even formally and functionally reduced, could be the
remnant of the old spatial-ideological pattern and constitute its
genetic residuum. The two-level arrangement is the reflection of
the initial function of the reliąuary treasury; although from the
eleventh century the latter was shifted to the upper storey, and
the funebral role of the lower storey whose origin dates back to
the early Christian martyrium, was no longer prevalent - the
sepulchral tradition caused the retention of the crypt naturę of
the lower storey of chapels.

BURGKAPELLE IN RACIBÓRZ

Zusammenfassung
Trotz erheblicher Veranderungen ist das Gebaude in Ratibor heute die schónste erhaltene mittelalterliche Burgkapelle
auf polnischem Boden und die Krónung der seit der zweiten
Halfte des 12. Jahrhunderts in Schlesien gegrundeten Tradition
dieses architektonischen Typus. Nach einer Reihe von
spatromanischen Zentralkapellen wurde hier ein neuer Bautyp
iniziiert, der bis dahin in Polen unbekannt und in Mitteleuropa
selten war.
Archaologische- und Bauuntersuchungen, die in den Jahren
1985-1990 durchgefuhrt worden sind, erklaren viele strittige
Probleme und ermóglichen eine beinahe vollkommene theoretische Rekonstruktion der fruhgotischen Form der Kapelle. Sie
wurde im Jahre 1292 vom Breslauer Bischof Thomas II, vermutlich zusammen mit dem Fursten von Ratibor Przemysław
gestiftet, hóchstwahrscheinlich in Folgę eines Vertrages zwischen den Protagonisten eines mehr ais zehn Jahre wahrenden
Krieges zwischen dem Bischof und dem Breslauer Fursten
Heinrich IV. Probus. Der letztere belagerte den Bischof eben in
der Burg von Ratibor, wo es im Jahre 1287 zu einer Obereinkunft kam. Heinrich IV. stiftete 1288 die herrliche HI. KreuzStiftskirche in Breslau. Auch auf der Ratiborer Burg wurde
eine Stiftskirche errichtet. Die Widmung der Kirche and den
HI. Thomas Becket war eine oflensichtliche Anspielung auf das
persónliche Schicksal des Stifters und seinen Kampf gegen den
Breslauer Fursten.
Der Bau unterlag zahlreichen Veranderungen, weshalb nur
zwei seiner Mauern - die nórdliche und óstliche (ohne Gewólbe) authentisch sind; auch der FuBboden der oberen Kapel
le wurde gesenkt. Das UntergeschoB hatte ursprunglich 3,5 m
Hóhe, der Eingang befand sich sicherlich in der Westmauer,
auf dem Niveau des Hofes. Es gibt keine Spuren von Fenstem,
aber sie kónnten vom Barockgewólbe verdeckt worden sein.
Eine Treppe in der Breite der Ostwand verband beide Geschosse der Kapelle. Das ObergeschoB, das in einer Hóhe von 3,5 m
uber dem Niveau des Hofes begann, war langer und niedriger
ais heute. Im spater entfemten Teil des Westjoches befand sich
eine Empore. Der Eingang vom ObergeschoB des einige Meter
entfemten Schlosses fuhrte wahrscheinlich uber eine Brucke.
Der Typus einer langlichen zweigeschóssigen Kapelle mit
getrennten Innenraumen war in Deutschland schon lange vorher bekannt, bevor er Mitte des 13. Jahrhunderts in der Pariser
Sainte Chapelle kodifiziert wurde. Dieses Modeli funktionierte
ubrigens im Westen ais SchloBkirche bereits seit dem 9. Jahrhundert (Oviedo). Weitere Beispiele dieser Anordnung sind die
Kapellen in Helmstedt, Trident, die St. Michaels-Kapelle am
Naumburger Dom. Obwohl die meisten Gebaude dieses Typus
erst aus dem spaten Mittelalter stammen, fehlt es auch nicht an
Beispielen aus dem 12. Jahrhundert (Gósting, Zurich, Ham
burg, Schallaburg, wahrscheinlich Gandersheim, Mousson, HI.
Martin in der Pfalz in Nijmegen). Bereits aus der 1. Halfte des
13. Jahrhunderts stammt die freistehende rechteckige
SchloBkapelle in Freiberg (Karyntien).
Die treffende Formel fur die ratiborer Kapelle „die schlesische Saint-Chapelle” bestimmt nicht die unmittelbare Genesis
ihrer raumlichen Anordnung. Der Bautypus mit isolierten

Geschossen war in der westfrankischen Tradition gut verwurzelt. Angefangen von dem erwahnten Bau in Oviedo (und
altere Beispiele umgehend), kann man das Auftreten einer
langlichen Kapelle mit zwei ubereinanderliegenden liturgischen
Raumen weiter uber die SchloBkapelle in Etampes bis zu
Gebauden aus dem 12. und 13. Jahrhundert verfolgen. Seit dem
3. Viertel des 12. Jahrhunderts bauten franzósische Bischófe
zweigeschossige Kapellen mit einem unteren Raum, der fur die
missa publica vorgesehen war und einem oberen, fur die
Lesung der privaten Messe durch den Bischof bestimmten
(Laon, Paris, Meaux, Noyon, Reims). Die doppelte Kapelle,
die ein privates Oratorium des Herrschers sowie ein Ort zur
Aufbewahrung von Reliąuien war, entstand infolge der Entwicklung des Martyriums. Im Laufe der Evolution konnten die
Begrabnisfunktionen des Untergeschosses verschwinden (so
wie in den Krypten), und obwohl die Reliąuien in den oberen
Raum kamen, war der untergeordnete Charakter des Unterge
schosses ein Relikt der ursprunglichen Funktion.
Eine Erfassung des Rezeptionsverlaufs dieses Modells einer
franzósischen zweigeschóssigen SchloBkapelle in Mitteleuropa
ist aufgrund der Zerstórung der Denkmaler sehr erschwert. Ein
relativ haufiges Auftreten dieses Typus in der Steiermark
(Góss, Seckau) und in Niederósterreich erlaubt uns, diese
Lander ais fuhrende in der Rezeption zu betrachten. Unumstritten ist dagegen die Entstehung eines solchen Oratoriums in
den funfziger Jahren des 13. Jahrhunderts in Pląsy (Nordtschechien). Ein zweites tschechisches Echo der Pariser SainteChapelle, obwohl zweifelhafter, ist die Kapelle der Schutzengel
in Zlata Konina (um 1270). In Bóhmen und Mahren war der
Typus der eingeschóssigen SchloBkapelle popularer. Solche
Elemente der Kapelle von Ratibor wie die rechteckige Grundriss, ein sechsteiliges Gewólbe, Sedilien, die Westempore - sind
die Folgę der Rezeption der SchloBkapellen in Bezdez, Zvikov
und anderen.
Die Analyse der architektonischen und bildhauerischen
Details der Ratiborer Kapelle erwies eine Kompliziertheit der
kunstlerischen Komponentem Die pflanzliche Plastik zeigt eine
Verbindung mit Bolkenheim (Bolków), die Sediliennischen mit
Grodków, die MaBwerkformen mit Breslau. Auffallend ist das
unterschiedliche kunstlerische Niveau der einzelnem Elemente
der Kapelle.
Die ursprungliche Oberwólbung und die Hóhe des Unter
geschosses der Kapelle scheinen ihre rein wirtschaftliche Funk
tion, oder die eines Unterbaus, auszuschlieBen. Der untere
Raum kónnte, sogar formal und funktional reduziert, das
Oberbleibsel der alten Ideen-und Raumanordnung sein und ihr
genetisches Residuum bilden. Die zweigeschossige Anordnung
ist eine Widerspiegelung der Anfangsfunktion des Reliąuienschreines; obwohl dieser seit dem 11. Jahrhundert manchmal
ins ObergeschoB gebracht wurde, und die Begrabnisrolle des
Untergeschosses - die ihre Genese im fruhchristlichen Martyrium hatte - nicht mehr aktuell war, bewirkte die Grabtradition die Erhaltung der Kryptencharakters der Kapellenuntergeschosse.
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