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 Krytyczne badania nad architekturą monumen-
talną na ziemiach polskich rozpoczęły się prak-
tycznie dopiero w 2. połowie XIX w. Od tego czasu 
kolejne pokolenia badaczy starały się systematycz-
nie dokumentować i na podstawie pogłębionych 
studiów interpretować poszczególne obiekty i fazy 
ich rozwoju. W historiografii, zwłaszcza zajmują-
cej się Kościołem na ziemiach polskich1, poświę-
cono architekturze bardzo dużo miejsca. Znaczny 
wpływ na rozwój piśmiennictwa naukowego w tym 
zakresie miał postęp w metodyce badawczej, który 
stopniowo przyczyniał się do coraz wszechstron-
niejszego rozpoznania przedmiotu zainteresowania. 
Ze względu jednak na wieloaspektowość i złożoność 
podejmowanej problematyki, reliktowe zachowanie 
poszczególnych zabytków, a jednocześnie lakonicz-
ność i enigmatyczność źródeł pisanych na ten temat, 
których – jak wiadomo – brak dla najwcześniejszego 

1  Na temat Kościoła w Polsce patrz: Kumor, Obertyński 1974; 
Bibliografia historii Kościoła w Polsce [dalej BHKP] 1977, s. 
137-179); BHKP 1977; Stopnich 1977; BHKP 1977; Banaszak 
1978; 1985 i nn.; Żmuda 1982; 1982a; wiele zagadnień wraz 
z podstawową literaturą czytelnik znajdzie w: Encyklope-
dia katolicka, 1995-2011, t. 1-16 – dalsze w przygotowaniu; 
Abraham 1962;. Dobosz 2002; Sikorski 2009; 2012; Urbań-
czyk 2013 i inne; na temat badanych archeologicznie obiek-
tów patrz: Wczesna Słowiańszczyzna 2008; katalog archi-
tektury romańskiej - patrz m.in.: Świechowski 2000; 2001a; 
2009; patrz też zestawienie i uwagi Sikorski 2012 – autor 
poddaje krytycznej analizie wiele dotychczasowych usta-
leń na temat architektury wczesnopiastowskiej, nie podaje 
jednak konkretnych możliwości rozwiązania poruszanych 
kwestii; ze względu na charakter niniejszego opracowania 
i ograniczoną jego objętość w tekście i przypisach cytujemy 
tylko wybór najważniejszych, naszym zdaniem, opracowań; 
pełniejszą literaturę w wyborze zamieściliśmy w bibliografii 
na końcu artykułu, w niej czytelnik znajdzie dalsze obszerne 
zestawienia literatury i źródeł.

okresu, ciągle stoimy przed bardzo wieloma niewy-
jaśnionymi kwestiami będącymi przedmiotem nie-
ustających dyskusji.
 Wraz z nowymi odkryciami i zmieniającymi się 
nurtami w badaniach architektury w poszczególnych 
latach pojawiały się weryfikacje dotychczasowych 
ustaleń oraz wiele różnych, często sprzecznych, in-
terpretacji, m.in. chronologiczno-stylistycznych 
„tych samych obiektów”. Dyskusje te mają niesłab-
nący, dynamiczny charakter. Większość z nich jed-
nak opiera się na starych, niewzbogaconych o nowe 
źródła argumentach. Niekiedy jest nawet tak, jak 
pisał Z. Świechowski, charakteryzując dyskusję nad 
początkami i rozwojem architektury wczesnośre-
dniowiecznej Polski, że nie ograniczała się ona „[…] 
tylko do kręgu specjalistów przedmiotu ani do ar-
gumentacji ściśle merytorycznej. W ich tle [często] 
wyczuwa się presję patriotyzmów lokalnych, [lokal-
ne] ambicje [ludzi] dumnych z przeszłości swoich 
aglomeracji miejskich i ośrodków kościelnych […]. 
Nie bez znaczenia są też fobie i kompleksy zakorze-
nione w niełatwej przeszłości i teraźniejszości nasze-
go kraju” (Świechowski 2007; patrz też Świechowski 
2001b; Sikorski 2012). Ta ostra ocena jest, niestety, 
prawdziwa i odnosi się nie tylko do badań nad ar-
chitekturą. Przy braku odpowiedniej liczby wiary-
godnych źródeł wiele ustaleń i interpretacji opiera 
się na niczym nieuargumentowanych domniema-
niach, które wielokrotnie jednak jako „pewniki” 
trafiają do obiegu naukowego. Ze względu na ramy 
niniejszych rozważań nie jest naszym zamiarem we-
ryfikacja dotychczasowych ustaleń, wprowadzanie 
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nowych interpretacji czy weryfikowanie funkcjonu-
jących obecnie tez. 
 W dotychczasowej historiografii, niezależnie od 
szczegółowej inwentaryzacji zachowanych i prze-
trwałych do naszych czasów obiektów (sakralnych 
i świeckich), rozpatrywano dynamikę i charakter roz-
woju architektury w różnych okresach interesującego 
nas przedziału chronologicznego. Analizie poddano 
architekturę preromańską, romańską i wczesnogo-
tycką, omawiając uwarunkowania historyczne i tech-
niczne jej powstania oraz funkcjonowania, materiał 
i technikę budowlaną, a także dokonano jej klasyfika-
cji typologicznej i stylistycznej. Podejmowano kwe-
stie mecenatu i fundatorów w jej powstaniu (m.in. 
wpływ książąt i arystokracji rodowej na jej powsta-
nie; patrz m.in. Lalik 1967). Analizowano oddzia-
ływanie różnych środowisk „budowlanych” krajów 
ościennych na charakter budownictwa na ziemiach 
polskich (np. m.in. wpływ środowiska saskiego na 
ten proces). Podejmowano kwestie związane ze zna-
czeniem architektury klasztornej i jej oddziaływa-
niem na świecką architekturę sakralną i wiele innych 
bardzo różnorodnych problemów. Wszystkie z tych 
rozważań prowadzono na podstawie zachowanych 
w różnej formie i kondycji zespołów znanych obecnie 
obiektów architektonicznych. 
 W porównaniu z krajami ościennymi, przede 
wszystkim Europy Zachodniej, stan zachowania 
architektury wczesnośredniowiecznej na ziemiach 
polskich jest znacznie skromniejszy. W głównej 
mierze przetrwała ona do naszych czasów w posta-
ci reliktów lub uległa przebudowie. W konsekwen-
cji tylko dzięki bardzo skrupulatnej inwentaryzacji 
i badaniom struktury budowlanej poszczególnych 
obiektów w różnym zakresie i ze zróżnicowaną szcze-
gółowością starano się ukazać jej obraz, uwzględnia-
jąc wszystkie wyżej wymienione problemy. 
 Przeglądając katalogi, opracowania monogra-
ficzne i syntezy, z łatwością zauważymy, że wszelkie 
dyskusje i polemiki toczą się na bazie stałego zespo-
łu obiektów architektonicznych, rozszerzanego tylko 
w niewielkim stopniu o pozostałości, które odkrywa 
się od czasu do czasu w wyniku badań archeologicz-
no-architektonicznych, konfrontując je, jeśli istnieje 
taka możliwość, z lakonicznymi w swojej wypowie-
dzi źródłami pisanymi. 
 Biorąc pod uwagę listę zachowanych obiektów 
murowanej architektury preromańskiej, romańskiej 

i wczesnogotyckiej od 2. poł. X do końca XIII w., 
stanowiących podstawę do dyskusji, polemik i ana-
liz, stwierdzić możemy, że tworzy ją w przybliżeniu 
zespół składający się z około 210 obiektów sakral-
nych i kilku rezydencjonalnych. Powstaje więc py-
tanie, czy jest to pełen obraz architektury sakralnej 
i świeckiej, która funkcjonowała w pejzażu kulturo-
wym średniowiecza. Tak sformułowane pytanie ma 
raczej charakter retoryczny, albowiem wszyscy bar-
dzo dobrze zdają sobie sprawę, że jest to tylko nie-
wielka reprezentacja pierwotnego jej stanu.
 W naszych rozważaniach, aby nie powtarzać do-
tychczasowych ustaleń przedstawicieli różnych spe-
cjalności zajmujących się omawianą problematyką, 
tj. historyków architektury, historyków sztuki czy 
historyków pośrednio wykorzystujących ustalenia 
tych pierwszych oraz archeologów dostarczających 
co pewien czas nowych przedmiotów badań w inte-
resującym nas tu zakresie, postaramy się spojrzeć na 
ten problem z nieco innej strony.
 Zgodnie z tematem ramy chronologiczne naszych 
rozważań obejmują okres XII- XIII w. Ten przedział 
czasowy stanowi swoistego rodzaju zamkniętą ca-
łość. Pamiętać jednak należy, że zjawiska kulturowe, 
w których krąg wpisują się wszystkie kwestie zwią-
zane z architekturą, nie są przedziałem zamkniętym. 
Wszelkie związane z nimi zagadnienia sięgają czasów 
wcześniejszych, a swymi konsekwencjami wpływają 
na okresy następne. W przyjętych ramach chronolo-
gicznych mamy do czynienia z kilkoma znaczącymi 
zjawiskami kulturowymi, których konsekwencje bar-
dzo dobrze odbijają się we wszystkich problemach 
związanych z architekturą. Jednym z głównych zja-
wisk, z jakim mamy do czynienia we wspomnianym 
okresie, jest zaistniałe w pierwszej tercji XII w. roz-
bicie dzielnicowe z całym dynamicznym procesem 
przemian politycznych, społecznych i kulturalnych 
(patrz w niniejszym tomie rozważania T. Jurka). 
 W związku z tym procesem obserwujemy ugrun-
towywanie i rozprzestrzenianie się wiary chrześci-
jańskiej w analizowanym czasie. Wiąże się to z coraz 
większym, przestrzennym – m.in. poprzez powstawa-
nie i kształtowanie nowych struktur organizacyjnych 
Kościoła (nowej sieci parafialnej) – rozszerzaniem 
„odpowiedzialności” za rozbudowę obiektów kultu 
poza krąg książęco-królewski na sferę możnowładczą 
i duchowieństwo. Obok istniejących wcześniej zako-
nów benedyktynów i kanoników regularnych na zie-
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mie polskie weszły nowe wspólnoty zakonne: mnisze 
(cystersi), mendykanckie (franciszkanie i dominika-
nie) oraz rycerskie i szpitalne (patrz m.in. Kłoczow-
ski 2010; Zakony i klasztory 1999; i in.). Dokonały się 
też znaczące zmiany struktur osadniczych (m.in. od 
około połowy XIII w. powstawały gródki rycerskie: 
Cnotliwy 1990; 1995; Marciniak-Kajzer 2011; Lewic-
ka 2009; Poklewski-Koziełł 2012) i zmiany gospo-
darcze. W przypadku budownictwa murowanego w 
1. poł. XIII w. pojawia się też nowa stylistyka archi-
tektoniczna – gotyk (patrz m.in. Mroczko, Arszyński 
1995; Jarzewicz 2000; Kunkel 2006; Kowalski 2010; 
i in. – w wymienionych dalsza literatura) i związane 
z nim nowe techniki i surowce budowlane (m.in. za-
stosowanie cegły; patrz m.in.: Arszyński, Mierzwiń-

ski 2002; Poklewski-Koziełł 2012). Dla omawianego 
okresu można by wymienić więcej takich i innych 
elementów kulturowych i różnych ich aspektów. 
Wszystkie one zostały w różnym zakresie omówione 
w literaturze przedmiotu. 

*
 Aby jednak spróbować określić obecny stan naszej 
wiedzy, proponuję spojrzeć na architekturę tego okre-
su pod względem czysto statystycznym. Co prawda 
ze względu na to, że w rozważaniach tych w większo-
ści musimy się opierać na danych szacunkowych, ta-
kie spojrzenie może być uznane za niezbyt fortunne. 
Mimo wszystko wydaje się jednak, że pozwala ono 
na uzmysłowienie sobie naszych braków i ukazanie 
bardziej dynamicznego obrazu tego, co dziś wiemy, 

Ryc. 1.  Obiekty architektury romańskiej do końca XIII w wg Z. Świechowskiego (2009:42) z uzupełnieniami
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co i jak powinniśmy jeszcze badać oraz w jakim kie-
runku powinny pójść nasze dalsze zainteresowania, 
co umożliwi pogłębioną refleksję prowadzącą do uzy-
skania obrazu bardziej zbliżonego do rzeczywistości, 
aniżeli mogłoby się to nam obecnie wydawać. 
 Nie ulega wątpliwości, że w momencie przyjęcia 
chrześcijaństwa nasze ziemie, w szerszym zakresie 
niż przedtem, zostały włączone w zachodnioeu-
ropejski krąg kulturowy, z obserwowaną od około 

2. poł. X w. wzmożoną aktywizacją kulturową, która 
manifestowała się m.in. poprzez architekturę monu-
mentalną. Ta jednak do naszych czasów zachowała 
się bardzo fragmentarycznie. Jest ona bądź zupełnie 
nieczytelna we współczesnym krajobrazie, bądź sil-
nie przebudowana, zatraciła całkowicie lub częścio-
wo swój pierwotny wygląd i charakter.
 Monumentalność obiektów murowanych spo-
wodowała też to, że przede wszystkim przez jej pry-

Ryc. 2.  Ideowe przedstawienie placu budowy opactwa w Tintern (wg Robinson 1990: 25)
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zmat patrzono i patrzy się (tak pod względem ilo-
ściowym, jak i jakościowym) na stan architektury 
we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich. 
Czy takie spojrzenie jest uzasadnione dla oceny rze-
czywistego stanu?
 W 2. poł. X i początkach XI w. architektura mu-
rowana w tradycji Europy Środkowo-Wschodniej, 
w tym na ziemiach polskich, stanowiła praktycznie 
całkowite novum. Tradycja budowlana tego obsza-
ru, m.in. ze względu na bardzo duże jego zalesienie 
(patrz m.in. Hładyłowicz 1932; Ślaski 1951; Dem-
bińska 1967; Łysiak 2000; Błaszczyk 2000; Wielgosz 
2006 i in.), była bowiem związana przede wszystkim 
z architekturą drewnianą, która przez wiele wieków 
funkcjonowała już na naszych ziemiach (patrz m.in. 
Dzieduszycki 1976a; 1976b). Tak więc na początku 
nowego okresu, po przyjęciu chrześcijaństwa, spo-
tkały się tu dwie tradycje budowlane – stara, zwią-
zana z architekturą drewnianą i nowa z murowaną, 
mającą swe korzenie w tradycji zachodnio i połu-
dniowoeuropejskiej.
 W dotychczasowej historiografii jako bezpo-
średni „architektoniczny” przejaw wprowadzenia 
nowej religii, ukazuje się przede wszystkim archi-
tekturę murowaną. Gorzej natomiast zachowująca 
się, ale liczna swego czasu architektura drewniana, 
która była ważnym elementem pejzażu kulturowe-
go naszych ziem, jest praktycznie niezauważana 
w wielu dyskusjach. Pośrednie informacje o współ-
występowaniu architektury murowanej i drewnianej 
w początkach chrześcijaństwa na ziemiach polskich 
możemy czerpać jedynie z lakonicznych źródeł pi-
sanych2 i szczątkowych źródeł archeologicznych 
(m.in. patrz Wczesna Słowiańszczyzna 2008 – tam 
lit. do 2005 roku; Świechowski 2009). Rekonstru-
owany na ich podstawie obraz jest jednak co naj-
mniej niezadowalający. Brak szerszych wiadomości 
na jej temat powoduje, że mówiąc o architekturze 
wczesnego średniowiecza (do końca XIII w.), myśli 
się najczęściej tylko o budownictwie murowanym.
 W świetle źródeł pisanych o średniowiecznej ar-
chitekturze drewnianej wiemy niewiele. Donosi nam 
o niej m.in. Żywot Pięciu Braci Męczenników, według 
którego obiekt taki (kościół i klasztor) istniał w Mię-

2  Patrz m.in. Gall 1975, ks. I, rozdz. 11 i inne; o liczbie ko-
ściołów pośrednio mówi bulla gnieźnieńska – KDW I, nr 7; 
omówienie stanu badań nad siecią kościołów w świetle źró-
deł pisanych z tego czasu patrz Abraham 1962; Dobosz 2002 
– tam dalsza literatura.

dzyrzeczu (wg G. Labudy w Kaźmierzu pod Pozna-
niem)3. Oprócz tego mamy informacje, że podobny 
kościół znajdował się w Spicymierzu nad Wartą (Gall 
1975, ks. II, rozdz. 43). Obiekty takie istniały też na 
Pomorzu. Wiemy o nich na podstawie „opisu” misji 
Ottona z Bambergu prowadzonej w latach 1124-1125. 
W żywocie z Prüfening zapisano, że w czasie prowa-
dzonej przez Ottona misji spłonął kościół zbudowany 
„z lichego materiału [...], bo [był] wzniesiony z gałą-
zek, a u góry całkowicie kryty słomą”4. W ostatniej 
ćwierci XI w. drewniany kościół pw. św. Marii Mag-
daleny, jak pisał w poł. XIII w. w żywocie mniejszym 
św. Stanisława Wincenty z Kielc [Wincenty z Kiel-
czy], znajdował się w Szczepanowie, rodzinnej wsi 
św. Stanisława. „Był tam też kościół drewniany, który 
on sam [św. Stanisław] kazał zbudować ku czci św. 
Marii Magdaleny i osobiście go poświęcił, ale kościół 
ten nie tak dawno, przed niewielu laty5 zawalił się ze 

3  Patrz: Bruno z Kwerfurtu, 1997, rozdz. 6 i 13; patrz też inne 
wydania; omówienie różnych problemów z tym związanych 
patrz m.in. Labuda 1995; Wyrwa 1999:87-92; Sosnowski 
2005; Jurek 2009; tamże dalsza literatura.

4  Żywot z Prüfening, ks. II, rozdz. 17:106-107, cyt. s. 107, patrz 
też inne informacje o budowanych kościołach w czasie misji 
Ottona tamże, rozdz. 13:101-103, rozdz., 18, 19 i inne.

5  W żywocie większym św. Stanisława zapis ten jest rozsz-
erzony: Był tam też kościół drewniany, który on sam [św. 

Ryc. 3.  Cieśla skręcający konstrukcje drewniane więźby dachowej 
(za: W. Mączyński 2010)

39



Andrzej M. Wyrwa

starości. Ja jeszcze widziałem ów kościół i głosiłem 
w nim ludowi słowo Boże” (Wincenty z Kielc 1979: 
148 i 167; na temat św. Stanisława – Labuda 2000b). 
W świetle pośrednich przesłanek archeologicznych 
i źródeł językowych należy też domniemywać o ist-
nieniu innych obiektów drewnianych na ziemiach 
polskich. O niektórych z nich, choć niekiedy dysku-

Stanisław] kazał zbudować ku czci św. Marii Magdaleny 
i osobiście go poświęcił, ale kościół ten niedawno, za czasów 
pana Iwona, świętej pamięci biskupa krakowskiego, zawalił 
się ze starości. Ja jeszcze widziałem ów bardzo stary kościół 
i głosiłem w nim ludowi słowo Boże… (Wincenty z Kielc 
1979:167).

syjnych, mówi się w odniesieniu do Kalisza, Ostrowa 
Lednickiego, Wawelu6 i innych. Do tego zespołu doli-
czyć też trzeba powstały krótko przed 1263 r. kośció-
łek w Tarnowie Pałuckim, na bazie którego w latach 
siedemdziesiątych XIV w. wzniesiono drugi kościół, 
będący obecnie w swej podstawowej bryle najstar-
szym obiektem drewnianym na ziemiach polskich 

6  Wrzesiński, Kara 2002; Baranowski 2002; Pianowski 2001; 
omówienie innych obiektów drewnianych, starszych 
poglądów i hipotez na temat wczesnej architektury drew-
nianej patrz m.in.: Ahrens 1982; Kornecki 1984,1999; 
Brykowski 1995; 2001 – ww dalsza literatura; patrz też 
Wiśniewski 2004.

Ryc. 4.  Tarnowo Pałuckie. Drewniany kościół pw. św. Mikołaja. Przekrój aksonometryczny. Rys. i oprac. P. Kłoda
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(Ważny 2000b; Ważny, Wyrwa 2006; Wyrwa 2011a). 
Tak czy inaczej jednoznacznie stwierdzić należy, że 
już od samego początku istniał dualizm w architektu-
rze sakralnej – była ona drewniana i murowana.
 Zjawisko to bardzo dobrze możemy zobrazo-
wać, wykorzystując nieco późniejsze i rozproszone 
dane na temat liczby różnych obiektów drewnia-
nych (sakralnych i świeckich) w stosunku do mu-
rowanych. Jak pisał Ryszard Brykowski, szacun-
kowo przyjmuje się, że w XIV w. istniały ok. 284 
tysiące [różnego typu] budynków, z czego tylko 
2,5% stanowiły budowle murowane, tj. około 7100 
obiektów (?). Zaś około 1500 r. na około 420 tys. 
budynków tylko 4% było murowanych7. Zjawisko 
to ma też bezpośrednie odniesienie do architek-
tury sakralnej. Mimo że możemy to określić tylko 
szacunkowo, to dysproporcja między architekturą 
drewnianą i murowaną jest bardzo znacząca. We-
dług Liber beneficiorum Jana Długosza w diecezji 
krakowskiej pod koniec XV w. istniało około 900 
kościołów parafialnych, z czego dla 478 znany 
jest nam materiał budowlany, a mianowicie 327 
(68,41%) z nich było drewnianych, 145 (30,33%) 
murowanych i sześć (1,25%) drewniano-murowa-
nych (Długosz 1864; Wiśniewski 2004: 243). We-
dług Liber beneficiorum Jana Łaskiego z 1520 r. 
w diecezji gnieźnieńskiej liczba wiejskich kościo-
łów wynosiła zaś 482, w tym tylko 32 były murowa-
ne (Łaski 1880-1881; Wiśniewski 2004: 243 i nn).
 W kontekście tak ujętych rozważań zastanowić 
się więc należy, czy obraz architektury widziany tyl-
ko przez pryzmat znanych nam obecnie obiektów 
murowanych jest wystarczający i wiarygodny? Aby 
lepiej uzmysłowić sobie ten problem, spójrzmy na 
przybliżone informacje odnoszące się do liczby zna-
nych i zachowanych do naszych czasów obiektów 
architektury sakralnej w stosunku do szacunkowej 
liczby parafii w interesującym nas okresie.
 Jak już wspomnieliśmy wyżej, według obecnych 
badań i zestawień katalogowo-inwentarzowych licz-
ba romańskich i wczesnogotyckich murowanych 
obiektów sakralnych od 2. poł. X do końca XIII w. 
(por. ryc. 6) wynosi około 210 obiektów. Z tego 28 
stanowią kościoły grodowe, 144 – kościoły parafial-
ne, katedry i kościoły filialne, 32 – obiekty klasz-
torne i inne. W tej liczbie 2,4% obiektów powstało 

7  Brykowski 1995, s. 53; patrz też uwagi na przykładzie Krusz-
wicy we wczesnym średniowieczu o wykorzystaniu drewna: 
Dzieduszycki 1976a; 1976b.

w 2. poł. X w., 7,8% – w 1. poł. XI w., 3,4% – w 2. poł. 
XI w., 15,6% – w 1. poł. XII w., 10,2% – w 2. poł. 
XII w., 40,9% – w 1. poł. XIII w. i 19,5% – w 2. poł. 
XIII w. (dane opracowane wg katalogu Z. Świechow-
skiego 2000; 2001a; 2009). 
 Z tego szacunkowego zestawienia wynika, że na 
naszych ziemiach istniał stały rytm powstawania 
obiektów sakralnych. Ze względu na swą dynami-
kę odmienna od pozostałych okresów jest 1. poł. 
XIII w.. Mamy wówczas do czynienia m.in. ze wspo-
mnianą budową nowej sieci parafialnej8, a także 
powstawaniem nowych wspólnot zakonnych na na-
szych ziemiach9 itd. Ten proces jednoznacznie od-
bił się też w liczbie powstałych w tych przedziałach 
obiektów sakralnych architektury murowanej. 

8  Na temat rozwoju sieci parafialnej patrz: Kumor, Obertyński 
1974, s. 115-119 i nn; Dobosz 2000; Wiśniewski 2004 – ww 
dalsza lit.

9  Na temat zakonów na ziemiach polskich patrz:. Kłoczowski 
2010; Wyrwa, Strzelczyk, Kaczmarek 1999; Borkowska 2010; 
Kłoczowski 1975 – i inne monografie na ten temat; Kłoczowski 
1982-1987 i inne oprac. monograficzne.

Ryc. 5.  Przybliżony stosunek sakralnej architektury drewnianej 
do murowanej w świetle znanych surowców budowlanych 
kościołów wg Liber beneficiorum Długosza i Łaskiego. 
Oprac. A.M. Wyrwa

Ryc. 6.  Przybliżona liczba (w %) znanych obiektów architektury 
murowanej na ziemiach polskich od 2. poł. X do końca 
XIII w. z linią trendu ( — ). Oprac. A.M. Wyrwa na pod-
stawie zestawienia katalogowego Z. Świechowski 2009
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 Pod koniec XII w. (do 1190 r.) na ziemiach pol-
skich było 37 klasztorów różnych obserwancji, tj. 
osiem benedyktynów, 11 kanoników regularnych, 
dziewięć cystersów i dziewięć joannitów. Natomiast 
około 1300 r. w sieci monastycznej na ziemiach pol-
skich w pewnym przybliżeniu (bez zakonów rycer-
skich) funkcjonowało już 110 męskich klasztorów 
mniszych (benedyktynów, cystersów) i kanoników 
regularnych, 80 męskich klasztorów żebrzących i 43 
klasztory kobiece10.
 Chcąc jeszcze szerzej ukazać przybliżony stan na-
szej wiedzy na temat architektury sakralnej (drew-
nianej, murowanej; pomijamy świecką), spójrzmy 

10 Kłoczowski 2010: 75 (mapa), 76 (tab. 1), 203 (mapa), 205 (tab. 
3) i s. 208; patrz też: Gapski, Kłoczowski 1999; Kłoczowski 
1982-1987; Kłoczowski 1975; Borkowska 2010.

teraz na liczbę parafii, jaką znamy dla niektórych 
diecezji. Choć są to także dane fragmentaryczne 
i niekiedy dyskutowane, jak np. w przypadku usta-
leń ks. J. Nowackiego odnośnie do diecezji poznań-
skiej (Nowacki 1950; 1964), to jednoznacznie uka-
zują one wspomniane już dysproporcje dotyczące 
znanej nam obecnie a rzeczywistej liczby obiektów 
sakralnych istniejących w interesującym nas prze-
dziale czasowym na ziemiach polskich.
 Przybliżoną liczbę uchwytnych źródłowo parafii 
z kościołami w początkach XIV w. tylko dla czte-
rech diecezji szacuje się na ok. 1866. Z tego w die-
cezji krakowskiej było około 467 parafii, w diecezji 
poznańskiej w XIII w. według J. Nowackiego oko-
ło 454(?), w diecezji kamieńskiej (około 1320 r.) 

Ryc. 7.  Rozmieszczenie zakonów żebrzących, mniszych, kanoników regularnych na ziemiach polskich ok. 1300 r. (wg J. Kłoczowski 2010: 203)
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w przybliżeniu 370, a w diecezji wrocławskiej około 
575 (Wiśniewski 2004: 48; patrz też Łuszczkiewicz 
1900: 283-284). Według szacunkowych obliczeń 
Eugeniusza Wiśniewskiego do XIV w. na ziemiach 
polskich funkcjonowało, około 2900–-3500 parafii. 
Pod koniec średniowiecza zaś, według rozproszo-
nych danych z różnych lat od XV do końca XVI w., 
istniało już około 6300 parafii z własnymi kościoła-
mi (Wiśniewski 2004: 43-50, tu 49, tab. 1 i nn)11. 
 Nie wchodząc w szerszą dyskusję i analizę tych 
danych, stwierdzić więc możemy, że nasza obecna 
wiedza o architekturze do końca XIII w. oparta na 
ok. 210 murowanych obiektach sakralnych w sto-
sunku do wspomnianych wyżej parafii czterech die-
cezji (ryc. 8) odnosi się do znajomości około 11%, 
a do szacowanej liczby ogólnej (ryc. 9) zmniejsza się 
aż 6-7,2% obiektów z pierwotnego ich stanu (pomi-
jamy architekturę świecką).
 Odnosząc się do potrzeb i perspektyw badaw-
czych, chciałbym zwrócić uwagę na kilka wybra-
nych problemów. Jednym z ważniejszych jest stan 
rozpoznania chronologii poszczególnych obiektów, 
którego podstawą jest tylko i wyłącznie chronolo-
gia względna, i to często w szerokich – do pół wie-
ku, niekiedy nawet do wieku – ramach czasowych, 
opartych na ich analizie stylistyczno-typologicznej, 
cechach warsztatu budowlanego itp. Nie wchodząc 
w pogłębione rozważania na ten temat, stwierdzić 
jednak należy, że w wyniku wieloletnich badań po-
równawczych, wnikliwych analiz architektury i jej 
korelacji ze źródłami pisanymi, dotychczasowe usta-
lenia historyków architektury i sztuki, choć w szcze-
gółach dyskutowane, są wiarygodne, przynajmniej 
w datach względnych, i coraz częściej potwierdzane 
przez badania specjalistyczne. Ciągle istnieje jednak 
duży niedosyt w tym względzie i dosyć dużo dowol-
ności interpretacyjnej. 
 Pewną pomocą w uwiarygodnianiu dotychcza-
sowej chronologii architektury są badania specjali-
styczne z zakresu nauk fizyko-chemicznych i przy-
rodniczych. Jakkolwiek w ich wyniku otrzymujemy 
najczęściej również tylko daty względne, to w wielu 
przypadkach są to jednak informacje, które pozwa-

11 Weryfikacja ustaleń E. Wiśniewskiego patrz m.in. baza da-
nych dla diecezji warmińskiej, pomezańskiej, sambijskiej, 
gnieźnieńskiej , włocławskiej, kamieńskiej : parafie w pań-
stwie krzyżackim 1243-1525 - http://www.parafie.umk.pl/pl/
baza.php#/parish/list/1/asc/nazwa_miejscowosci/wszystkie; 
w niniejszym opracowaniu nie weryfikujemy ustaleń E. Wi-
śniewskiego  w porównaniu z ww bazą danych.

lają w konkretny sposób określić czy zweryfikować 
dotychczasowe ustalenia.
 W przypadku architektury drewnianej, jak wia-
domo, szczegółową chronologię możemy ustalić, 
stosując metodę dendrochronologiczną. Co prawda, 
w wyniku zastosowania tej metody ustalamy przede 
wszystkim czas ścięcia drzewa, ale przy odpowied-
nio dużej liczbie próbek drewna z danego obiektu 
z wielką precyzją możemy określić czas jego powsta-
nia. Badania dendrochronologiczne mogą być też 
wykorzystane do analizy elementów drewnianych 
architektury murowanej (więźby dachowej, wyposa-
żenia itd.; na temat datowania dendrochronologicz-
nego patrz m.in. Ważny 2000a; 2001; Zielski 1998; 
2009; Zielski, Krąpiec 2004; Ważny, Wyrwa 2006, 
i inne patrz bibl.). Gdy natomiast obiekt taki zacho-
wany jest w sposób szczątkowy, wówczas, tak do da-
towania architektury drewnianej, jak i murowanej, 
posługiwać się możemy metodą 14C, ale już niestety 
z większą granicą błędu. 
 Metodę węgla radioaktywnego 14C do określenia 
chronologii architektury murowanej w nauce pol-
skiej zaczęto stosować od 2002 r., datując nią zapra-
wy budowlane (Wyrwa 2002; 2013). Po raz pierwszy 

Ryc. 8.  Liczba parafii w czterech diecezjach w początkach XIV w. we-
dług badań E. Wiśniewskiego (2004: 48). Oprac. A. M. Wyrwa

Ryc. 9.  Liczba parafii w niektórych diecezjach na ziemiach 
polskich pod koniec średniowiecza według badań E. 
Wiśniewskiego (2004:49, tab. 1). Oprac. A.M. Wyrwa
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Ryc. 10. Wyniki kalibracji dat 14C AMS wałów grodów (faza II) oraz zapraw z rotundy, budowli zespołu klasztornego w Łeknie oraz detali 
z gipsu jastrychowego związanych z wystrojem obiektów architektonicznych. Uwzględniono zależności między datami zgodnie ze 
wskazaniami archeologiczno-historycznymi. W analizie pominięto daty próbek z rotundy ewidentnie związane z użyciem starszego 
drewna. Sylwetki zaczernione przedstawiają rozkłady prawdopodobieństwa dat kalendarzowych, obliczone przy założeniu zależności 
między datami. Dla porównania, sylwetki niezaczernione reprezentują rozkłady prawdopodobieństwa dat traktowanych niezależnie 
(szczegółowe omówienie patrz: Wyrwa, Goslar, Czerniak 2009)

44



Architektura murowana w Polsce XII-XIII wieku. Stan i perspektywy badań. Szkic do problemu

wykorzystano ją przy badaniu obiektów architekto-
nicznych w Łeknie, a na podstawie uzyskanych tam 
doświadczeń i aprobaty jej stosowania (Urbańczyk 
2009) zespół w składzie Z. Świechowski, P. Urbań-
czyk A. Koss, W. Procyk przygotowali projekt ba-
dawczy Chronologia wczesnopiastowskiej architektury 
kamiennej (wyniki tych badań publikowane są na 
stronie internetowej: http://marekbomarek.republi-
ka.pl/raport/web_2010/sesja1/lad.html, i inne obiek-
ty; wstępne wnioski z tych badań patrz Świechowski 
2011). Potem zaczęli ją wykorzystywać inni.
 Jak to jednak bywa w nauce, poglądy na temat 
przydatności tej metody stały się przedmiotem dys-
kusji i polemik, w ramach których często nawet ne-
gowano jej przydatność (Sikorski 2009; 2012). Co 
prawda, stosując ową metodę, nie datujemy bezpo-
średnio powstania obiektu, lecz węgielki drzewne 
zawarte w zaprawie, i to tylko ze względną dokład-
nością, a często też otrzymujemy z tej samej zaprawy 
daty o różnej chronologii, co wynika m.in. z chrono-
logii drewna użytego do wypalania wapna lub gipsu. 
Jednak przy odpowiednich założeniach i wielokrot-
ności prób z tej samej zaprawy (pobranych z różnych 
miejsc), o czym pisałem we wcześniejszych swoich 
opracowaniach (Wyrwa 2002; 2003a; 2005b, 2013; 
Wyrwa, Goslar, Czerniak 2009; i ostatnio Świe-
chowski 2011), czego niektórzy autorzy nie chcieli 
zauważyć, otrzymaliśmy narzędzie, które pozwala 
wyjść nam z kręgu domniemań i osadzić powstanie 
danego obiektu, co prawda tylko w przybliżonych 
(względnych), ale realnych ramach chronologicz-
nych. Bardzo dobrymi przykładami, z zachowaniem 
wszystkich potrzebnych reguł, są datowania obiek-
tów architektonicznych w Łeknie i w Lądzie oraz in-
nych obiektach badanych w ramach wspomnianego 
wyżej projektu. Bardzo dobrze potrzebę stosowania 
tej metody do badania architektury oraz obiektów 
grodowych ukazują wyniki badań przedstawione na 
ryc. 10. Przy przestrzeganiu wszystkich zasad zwią-
zanych z pobieraniem próbek i analitycznym ich 
zestawieniem w grupach uzyskano znakomity ciąg 
chronologiczny zjawisk osadniczych i budowlanych 
skorelowanych niezależnie ze źródłami pisanymi. 
 Wydaje się, że niezależnie od innych przykła-
dów bardzo dobrze przydatność tej metody oddają 
m.in. ostatnie badania wschodniego i południowe-
go skrzydła klasztoru cysterskiego w Lądzie, które 
w konfrontacji ze szczegółową inwentaryzacją ar-

chitektoniczną pozwoliły wstępnie rozwiać niektó-
re z dotychczasowych wątpliwości, m.in. na temat 
powstania tej części obiektu (a jednocześnie sfor-
mułować nowe pytania odnośnie do chronologii 
budowy całych założeń klasztornych), jej przemian, 
rozbudowy i przebudów, a w konsekwencji również 
kwestii najwcześniejszych dziejów tego opactwa. 
W tym przypadku cała sprawa ma jeszcze charakter 
dynamiczny, a wyniki tych badań zostaną dopiero 
opublikowane. Jednak już teraz należy zastanowić 
się nad weryfikacją dotychczasowych ustaleń zwią-
zanych z początkami tego klasztoru12. 
 W badaniach stojących obiektów architekto-
nicznych, m.in. z zabytkowymi tynkami i polichro-
miami, bardzo przydatna jest nieinwazyjna metoda 
termowizyjna. Zastosowano ją m.in. w badaniach 
rotundy NMP na Wawelu (Stala 2011) czy klasztoru 
w Lądzie, gdzie starano się pełniej rozpoznać struk-
turę budowlaną kaplicy pw. św. Jakuba. W przy-
padku Lądu uzyskano m.in. obraz struktury połu-
dniowego muru kaplicy pod polichromią z XIV w. 
Potwierdzono jego spójność z murem skrzydła 
wschodniego, w wyniku czego można odrzucić hi-
potezy o „budowie tej kaplicy w późniejszym czasie”. 
Uzyskano też informacje na temat pomyłek twór-
ców polichromii w czasie jej wykonywania, a jedno-
cześnie wiedzę na temat oryginalnych jej elementów 
i tych, które zostały uzupełnione w różnym czasie 
przez konserwatorów (Więcek, Poksińska, Wyrwa 
2008). Oprócz tego badania konserwatorskie pod 
obecnie widoczną XIV-wieczną polichromią ukaza-
ły ślady wcześniejszych malowideł itd. 
 Wszystkie te ustalenia dają badaczom zupełnie 
nowe dane do dalszych pogłębionych analiz. Zasto-
sowanie tej metody do innych obiektów przyniesie 
zapewne podobne rezultaty.
 W szczegółowych badaniach obiektów architek-
tonicznych, zwłaszcza służących ustaleniu rozwar-
stwienia różnych etapów budowy, przebudów i re-
montów, niezależnie od skrupulatnej inwentaryzacji 
architektonicznej murów i fundamentów konkret-
nych obiektów, ważnych informacji dostarczają też 

12 Wyniki badań zapraw z Lądu – wschodnie i południowe 
skrzydło klasztoru – nie są jeszcze opublikowane; analizy 
w Ekspedycji Archeologicznej „Łekno” w IH UAM w Po-
znaniu; na temat badań archeologicznych w wirydarzu 
klasztornym patrz Wyrwa 2008a, 2008b; w kontekście do-
tychczasowych badań bardzo ostrożnie należy podchodzić 
do poglądów na temat chronologii opactwa w Lądzie przed-
stawionych przez T. Jurka (2000).
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badania zapraw metodą dyfrakcji rentgenowskiej 
i metodą petrograficzną. Specjalistyczne analizy wy-
konane tymi metodami dają możliwość określenia 
składu i technologii typów zapraw, w konsekwencji, 
szczegółowiej ogólnie ujmując, pozwalają z dużą 
precyzją wydzielić fazy budowy danego obiektu, 
a po zestawieniu wyników tych badań z datowania-
mi specjalistycznymi możemy określić też m.in. czas 
tych działań (Poksińska, Wyrwa, Kęsy-Lewandow-
ska 2003; Rodzińska-Chorąży 1993 – w wymienio-
nych dalsza lit.). 
 Nie wszędzie i na wszystkich obiektach jednak są 
prowadzone tak kompleksowe badania. 
 Mimo że w niniejszym opracowaniu tylko za-
sygnalizowaliśmy niektóre problemy i większość 
z nich wymaga dalszych pogłębionych studiów, 
stwierdzić możemy, że stan naszej wiedzy m.in. 
na temat liczby i charakteru obiektów sakralnych 
na ziemiach polskich, jest wybiórczy i całkowicie 
niepełny. Ciągle więc stoi przed nami otwarte pole 
badań. Niezależnie jednak od szczegółowych ana-

liz architektoniczno-inwentaryzacyjnych i porów-
nawczych poszczególnych obiektów architektury 
murowanej (sakralnej i świeckiej) potrzebna jest 
pogłębiona refleksja, przede wszystkim archeolo-
gów, nad architekturą drewnianą – poszukiwanie 
jej śladów i odpowiednie dokumentowanie. Nale-
ży też pamiętać o wszystkich dostępnych specja-
listycznych metodach badawczych. Potrzebne jest 
też bardziej kompleksowe – analityczne i syntety-
zujące – widzenie całej działalności budowlanej 
(murowanej i drewnianej; świeckiej i sakralnej). 
Obecna praktyka badawcza, niezależnie od wie-
dzy i doświadczenia jednostek zajmujących się 
poszczególnymi problemami związanymi z archi-
tekturą, zmusza praktycznie do tworzenia zespo-
łów badawczych składających się ze specjalistów 
różnych dyscyplin (historyków wszystkich specjal-
ności, archeologów i specjalistów z zakresu nauk fi-
zyko-chemicznych), których wyniki prac pozwolą 
uszczegółowić stawiane tezy i wyjść poza zamknię-
ty krąg zagadnień wynikających wielokrotnie tylko 

Ryc. 11. Obraz termowizyjny południowej ściany kaplicy św. Jakuba w Lądzie (z dokumentacji Ekspedycji Archeologicznej „Łekno” IH UAM – 
badania w Lądzie; fot. B. Więcek)
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z intuicyjnej wiedzy na temat danego problemu. 
Choć sporo już wiemy, drogi poznania architektury 
na naszych ziemiach są ciągle otwarte. Należy jedy-
nie mieć nadzieję, że dobrze wybierzemy kierunek 
na tej drodze, aby w mądry sposób poznawać i po-
konywać przestrzeń, w którą ona nas prowadzi.
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Stone and brick architecture
in the 13th-14th c. Poland.

The state and perspectives of research. 
Some introductory remarks 

Summary 

 In our discussion we have tried to consider the 
state of architecture in Polish territories and its de-
velopmental dynamics, drawing on the conclusions 

produced to date by historians of architecture histo-
rians of art, and by historians basing indirectly on 
the former’s findings, as well as by archaeologists 
who provide new objects for the relevant chrono-
logical framework. 
 True to the title, the time framework covers the 
12th - 13th c. period. This particular time phase consti-
tutes a peculiar compact entity. However, it must be 
remembered that cultural phenomena involving all 
architecture-sensitive issues are not a closed chapter. 
All relevant issues draw on the past and their conse-
quences affect the periods to come. The time span 
considered includes a number of significant cultural 
trends whose consequences are well reflected in all 
problems associated with architecture. One of the key 
phenomena we face is the regional division in the first 
third of the 12th c. with its resultant dynamic process 
of political, social and cultural changes. 
 To define the current state of knowledge we have 
tried to consider the period’s architecture within a 
multifaceted discussion of jointly wooden, stone and 
brick architecture, and then mainly in strictly statisti-
cal terms (cf. Figs 1, 5, 6, 8, 9). Such an approach al-
lows to increase the awareness of our cognitive gaps 
and to show a more dynamic picture of what we know, 
what and how we still have to examine and where we 
should aim our further deliberations to gain in-depth 
conclusions that would produce a truer picture than 
we seem to possess at the moment. 
 In the second half of the 10th c. and the beginnings 
of the 11th c., in the tradition of central and eastern 
Europe, Polish territories included, stone and brick 
architecture was practically an absolute novelty. The 
building convention of the region, partly due to 
huge swathes of forests, predominantly meant wood 
and had been present here for centuries. Thus, fol-
lowing the conversion to Christianity, the dawn of 
the new era saw the encounter of two building prac-
tices – the old one, based on wooden architecture, 
and the new one, based on brick or stone, derived 
from the traditions of western and southern Europe. 
In this paper, besides the data presenting the ad-
vance of stone and brick architecture, for the sake of 
a fuller picture and drawing on written records we 
have also tried to show the development of wooden 
architecture that co-existed with stone/brick con-
structions and which was massively predominant 
(cf. Figs 6, 8, 9). Even though we have signalled only 
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a few of the problems involved, with most of them 
requiring more detailed studies, we can state that 
our current knowledge about, e.g., the number and 
character of sacral (religious) objects in Polish ter-
ritories is selective and incomplete. Hence, the area 
of research is still open for further considerations. 
Yet, independently of detailed architectural and in-
ventory analyses, as well as of comparative ones, of 
particular stone/brick objects (sacral and secular), 
there is a need of a deepened reflection, by archae-
ologists in particular, about wooden architecture 
– involving both research and documentation. All 
available specialist research methods should also be 
applied. A more comprehensive – analytic and syn-
thetic – view of all construction work (in wood and 
stone and brick; sacral and secular) is urgent as well. 

The present research procedures, irrespective of the 
knowledge and experience of individuals tackling 
particular architecture-related issues, in fact enforce 
the creation of research teams consisting of experts 
in various fields (historians, archaeologists and spe-
cialists in natural science), the results of their stud-
ies allowing an elaboration of the postulated theses 
and an escape from the vicious circle of problems 
frequently produced by a purely intuitive knowledge 
of a given topic (Figs 10, 11 show the results of ap-
plying some of the specialist research). Even though 
we know quite a lot, the ways to fully perceive the 
architecture in our lands remain open. It is only to 
be hoped that we shall choose the right track so as to 
wisely recognise and navigate the space into which 
it is leading us.
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