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Kolegiata �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu by³a jedn¹ z najstarszych i najwa¿niejszych kapitu³
w diecezji krakowskiej. W artykule przeanalizowano relikty XII-wiecznego ko�cio³a i postawiono
tezê o innym, ni¿ dotychczas przyjmowane, kszta³cie wschodniej partii �wi¹tyni. Nastêpnie,
w oparciu o badania architektury i przekazów �ród³owych postawiono tezê o wykonaniu przebu-
dowy pomiêdzy 1443 a 1460 r. Wskazano, ¿e proporcje budowli i detal architektoniczny wykazu-
j¹ pokrewieñstwo z analogicznymi elementami ko�cio³a Bo¿ego Cia³a w Krakowie, a kompozycja
górnych partii elewacji wewnêtrznych �wiadczy o znajomo�ci �l¹skiej tradycji budowlanej. Z³o-
¿ony przekaz ideowy architektury kolegiaty, w którym wykorzystano zarówno relikty starszej
budowli, jak i najmodniejszy wówczas modus stylowy sugeruj¹ przemy�lany plan odbudowy
i zaanga¿owanie w ni¹ ówczesnego skalbmierskiego prepozyta Jakuba z Sienna.

S³owa-klucze: architektura �redniowieczna, architektura ma³opolska, Skalbmierz, Jakub z Sienna 

The Collegiate Church of St John the Baptist in Skalbmierz is one of the oldest and most important
Chapters in the Cracow Diocese. In the paper, relics of the 12th-century church are analysed, and
the thesis claiming that the shape of the eastern fragment of the church was different from the one
assumed to-date has been put forth. Furthermore, resorting to the investigation of the architecture
and source records, the thesis claiming that in 1443�1460 the church�s remodelling was conducted
has been formulated. The fact that the building�s proportions and the architectural details show
analogies with the respective elements of the Cracow Church of Corpus Christi has been pointed
to; moreover, the composition of the upper parts of internal elevations testifying to the knowledge
of the Silesian construction tradition has been emphasized. The complex ideological message of
the architecture of the Collegiate Church in which both relics of the older building and the style
mode most jin vogue at the time are combined suggest a carefully thought out plan for the remo-
delling of the Collegiate Church of St John the Baptist and the fact that the Skalbmierz Provost
Jakub of Sienno was involved in the project.

Keywords: Medieval architecture, architecture of Lesser Poland, Skalbmierz, Jakub of Sienno 



497�REDNIOWIECZNA ARCHITEKTURA KO�CIO£A �W. JANA CHRZCICIELA W SKALBMIERZU

Ko�ció³ pod wezwaniem �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, choæ na sta³e wszed³
do syntez architektury romañskiej i gotyckiej w Polsce, w³a�ciwie nigdy nie sta³
siê przedmiotem szczegó³owej analizy. W przypadku znakomicie zachowanych

reliktów XII-wiecznej �wi¹tyni sta³o siê tak zapewne w wyniku braku jakiegokolwiek
detalu architektonicznego umo¿liwiaj¹cego precyzyjne datowanie czy analizê stylistycz-
n¹. Z kolei na nik³ym zainteresowaniu XV-wieczn¹ rozbudow¹ zawa¿y³a ogólna nega-
tywna ocena architektury ma³opolskiej tego okresu. Do�æ przytoczyæ ostatnie syntetyczne
opracowania Tomasza Wêc³awowicza i Andrzeja Grzybkowskiego, którzy zgodnie
stwierdzili, ¿e po okresie rozkwitu za panowania Kazimierza Wielkiego architektura
Ma³opolski prze¿ywa³a okres stagnacji1. Faktycznie, budowle z XV w. nie imponuj¹ ani
rozmiarami, ani nowatorstwem rozwi¹zañ in¿ynierskich czy artystycznych. Wrêcz prze-
ciwnie, wyra�nie zauwa¿alny jest retrospektywny charakter ówczesnych fundacji, nawi¹-
zuj¹cy do wzorów wypracowanych w XIV w. Ambicje fundatorów zdaje siê wyczerpywaæ
odwo³anie do architektury stolicy czy upamiêtnienie miejsca zwi¹zanego z chlubn¹ prze-
sz³o�ci¹2. Niemniej ranga skalbmierskiej kolegiaty, a tak¿e niecodzienny kszta³t �wi¹tyni,
w której po³¹czono w harmonijn¹ ca³o�æ XII-wieczne mury i wie¿e z XV-wiecznym kor-
pusem nawowym, oraz wysoka jako�æ kamieniarki sk³aniaj¹ do bli¿szego przyjrzenia siê
tej budowli.

Pocz¹tki skalbmierskiego ko�cio³a siêgaj¹ 1. po³owy XII w., podobnie jak powstanie
grupy kanonickiej w tym miejscu3. Pomimo i¿ mury tej pierwszej budowli s¹ doskonale
do dzisiaj czytelne (il. 1), �wi¹tynia w³a�ciwie nigdy nie sta³a siê obiektem gruntownych
badañ. Jej dawn¹ metrykê dostrzegli ju¿ Micha³ Baliñski i Tymoteusz Lipiñski, pytaj¹c
w kontek�cie ko�cielnych wie¿, czy �nie s¹ to zabytki warowni, przez Konrada ks. Maz.
wzniesionej?�4. Trop ten podj¹³ Franciszek Sobieszczañski5, natomiast Kazimierz Stron-
czyñski datowa³ ca³y ko�ció³ na rok oko³o 13006. Stanis³aw Kotarbiñski, opieraj¹c siê na

1 Tomasz WÊC£AWOWICZ, �Ma³opolska i Ziemie Ruskie Korony�, w: Architektura gotycka w Polsce, t. 1, red. Teresa
MROCZKO, Marian ARSZYÑSKI (Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1995), s. 73�81 (Dzieje sztuki polskiej, 2); Andrzej
GRZYBKOWSKI, Gotycka architektura murowana w Polsce (Warszawa: Wydawnictwo UW, 2014), s. 165�185.
2 Jako modelowy przyk³ad wskazuje siê tutaj fundacjê kardyna³a Zbigniewa Ole�nickiego w Piotrawinie. Zob. Piotr
GRYGLEWSKI, De Sacra Antiquitate. Odwo³ania do przesz³o�ci w polskiej architekturze sakralnej XVI wieku (Warszawa:
Neriton, 2012), s. 100�111.
3 Andrzej TOMASZEWSKI, Romañskie ko�cio³y z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Wêgier (Wroc³aw:
Ossolineum, 1974), s. 115; Józef SZYMAÑSKI, Kanonikat �wiecki w Ma³opolsce od koñca XI do po³owy XIII wieku (Lu-
blin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, 1995), s. 29.
4 Micha³ BALIÑSKI, Tymoteusz LIPIÑSKI, Staro¿ytna Polska pod wzglêdem historycznym, jeograficznym i statystycznym
opisana. Przez�, t. 2 (Warszawa: S. Orgelbrand, 1844), s. 160.
5 Franciszek SOBIESZCZAÑSKI, Wiadomo�ci historyczne o sztukach piêknych w dawnej Polsce zawieraj¹ce opis dziejów
i zabytków budownictwa, rze�by, snycerstwa, malarstwa i rytownictwa, z krótk¹ wzmiank¹ o ¿yciu i dzie³ach znakomit-
szych artystów krajowych, lub w Polsce zamieszka³ych, t. 1 (Warszawa: S. Orgelbrand, 1847), s. 71.
6 Kazimierz STRONCZYÑSKI, �Miasto poduchowne Szkalbmierz�, w: Kazimierza Stronczyñskiego opisy i widoki zabytków
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aktach kapitu³y skalbmierskiej, stwierdzi³, ¿e wie¿e wystawiono w XVIII w., co podtrzy-
mali W³adys³aw £uszczkiewicz, Bronis³aw Chlebowski, Jan Wi�niewski i Boles³aw Ku-
mor7. Dopiero Stanis³aw Tomkowicz przeprowadzi³ dok³adniejsz¹ analizê, stwierdzaj¹c,
¿e budynek sk³ada siê z przebudowanego w XV w. XIII-wiecznego ko�cio³a, z którego
zachowa³y siê wie¿e i po³udniowa �ciana prezbiterium. Co ciekawe, badacz uwa¿a³, ¿e
romañski korpus nawowy znajdowa³ siê w miejscu obecnego, a ko�ció³ mia³ plan analo-
giczny do �wi¹tyni w Ko�cielcu Proszowickim � z wie¿ami flankuj¹cymi prezbiterium8.
Na tych ustaleniach (odrzucaj¹c istnienie korpusu nawowego) oparli siê Tadeusz Szy-
d³owski, Kazimiera Kutrzebianka, Zygmunt �wiechowski i monografi�ci parafii9. Nieco
wiêcej informacji przynios³y prowadzone w latach 1963�1964 sonda¿owe badania arche-
ologiczne i architektoniczne, w wyniku których stwierdzono brak przewi¹zania pomiêdzy

w Królestwie Polskim (1844�1855), t. 2: Gubernia Radomska, oprac. Karol GUTTMEJER (Warszawa: Krajowy O�rodek
Badañ i Dokumentacji Zabytków, 2010), s. 66.
7 Stanis³aw KOTARBIÑSKI, �Historyczna wiadomo�æ o kolegiacie szkalbmierskiej�, Pamiêtnik Religijno-Moralny, nr 18
(1850), s. 410; W³adys³aw £USZCZKIEWICZ, �Ko�ció³ pokolegijacki w Szkalbmierzu�, Przyjaciel Sztuki Ko�cielnej 2, nr 2
(1884), s. 30, Bronis³aw CHLEBOWSKI, �Skalbmierz�, w: S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
s³owiañskich, red. Filip SULIMIERSKI et al., t. 10 (Warszawa: Nak³adem Filipa Sulimierskiego i W³adys³awa Walewskiego,
1889), s. 638, Jan WI�NIEWSKI, Historyczny opis ko�cio³ów, miast, zabytków i pami¹tek w piñczowskiem, skalbmierskiej
i wi�lickiem (Marjówka: Druk szko³y rzem. w Marjówce, 1927), s. 386, Boles³aw Stanis³aw KUMOR, Dzieje diecezji
krakowskiej do roku 1795, t. 3 (Kraków: Wydawnictwo �wiêtego Stanis³awa BM, 2000), s. 185.
8 Stanis³aw TOMKOWICZ, �Kollegiata �wiêtego Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. Reszty romañskiej budowy�, Sprawozda-
nia Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, t. 9, z. 1 (1913), kol. 107�112; rysunkowa rekonstrukcja planu
ko�cio³a zachowa³a siê na odwrociu zdjêcia w Muzeum Narodowym w Krakowie (nr inw. MNK XX-f-3550).
9 Tadeusz SZYD£OWSKI, Pomniki Architektury epoki piastowskiej we województwach krakowskiem i kieleckiem (Kraków:
Gebethner i Wolff, 1928), s. 35; �Skalbmierz�, w: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 3: Województwo kieleckie, red.
Jerzy Z. £OZIÑSKI, Barbara WOLFF, z. 9: Powiat Piñczowski, oprac. Kazimiera KUTRZEBIANKA, Jerzy Z. £OZIÑSKI, Barbara
WOLFF (Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1961), s. 83; Zygmunt �WIECHOWSKI, Budownictwo romañskie w Polsce: katalog
zabytków (Wroc³aw: Ossolineum, 1963), s. 243 i n.; Stanis³aw K. OLCZAK, Daniel OLSZEWSKI, Parafia Skalbmierz. Zarys
dziejów (Kielce: Jedno�æ, 2000), s. 69.

1. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. Liter¹ A zaznaczono po³o¿enie sarkofagu.
Repr. za: Architektura gotycka w Polsce, t. 2, rys. 364
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fundamentem po³udniowej wie¿y i �cian¹ prezbiterium, a tak¿e ró¿nice w obróbce po-
wierzchni ciosów oraz odnaleziono fragment pilastra podpieraj¹cego emporê10. Te ustale-
nia wykorzysta³a El¿bieta D¹browska, rozwarstwiaj¹c budowlê na dwie fazy, datowane za
pocz¹tkowymi sugestiami Tomaszewskiego na wiek XII (I faza) i XIII (II faza)11. Kolejne
argumenty do dyskusji wnios³a konserwacja �ciany pó³nocnej prezbiterium w 1965 r.,
w wyniku której odkryto dwa romañskie okna, portal wiod¹cy na emporê oraz odcisk jej
sklepienia i parapetu. Odkrycia te w swoich badaniach uwzglêdni³a Maria Pietrusiñska12.
Ostatecznie Andrzej Tomaszewski ustali³, ¿e ko�ció³ powsta³ najprawdopodobniej w 1.
po³owie XII w. i sk³ada³ siê z nawy o d³ugo�ci oko³o 20 metrów, zamkniêtej od wschodu
pó³kolist¹ absyd¹, a od zachodu dwuwie¿ow¹ fasad¹ z empor¹ otwieraj¹c¹ siê do wnêtrza
�wi¹tyni (il. 2). Badacz zasugerowa³, ¿e w pocz¹tkowej fazie budowy ko�ció³ mia³ sk³a-
daæ siê tylko z korpusu zamkniêtego od wschodu pó³kolist¹ absyd¹ i z zachodni¹ empor¹,
do którego nastêpnie dostawiono dwie wie¿e. Mia³oby to nast¹piæ w wyniku zmiany kon-
cepcji w trakcie wznoszenia �wi¹tyni, choæ autor nie wyklucza³ te¿ mo¿liwo�ci, ¿e za-
chodni¹ czê�æ przebudowano w jaki� czas po wystawieniu ko�cio³a13. Ustalenia
Tomaszewskiego utrwali³y siê w literaturze przedmiotu (jednak z szerokim datowaniem
na XII w.); wyj¹tkiem jest tylko praca Ewy Kubicy, gdzie powtórzono tezy D¹browskiej14.

10 Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków w Kielcach, Ewidencja Dokumentacji Naukowo-Technicznej, sygn. BA 48:
Skalbmierz, ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela. Fotografie. 1963 r.
11 El¿bieta D¥BROWSKA, Studia nad osadnictwem wczesno�redniowiecznym Ziemi Wi�lickiej (Wroc³aw: Ossolineum,
1965), s. 249�250.
12 Maria PIETRUSIÑSKA, �Skalbmierz�, w: Sztuka polska przedromañska i romañska do schy³ku XII wieku, red. Micha³
WALICKI (Warszawa: PWN, 1971), s. 755�756 (Dzieje sztuki polskiej, 1).
13 TOMASZEWSKI, Romañskie ko�cio³y z emporami zachodnimi, s. 115�119.
14 Ewa KUBICA, �Katalog zabytków wczesno�redniowiecznej architektury monumentalnej Ma³opolski, Rusi Halickiej
i Wo³ynia�, Materia³y i Sprawozdania Rzeszowskiego O�rodka Archeologicznego 17 (1996), s. 164�165; Zygmunt �WIE-
CHOWSKI, Architektura romañska w Polsce (Warszawa: DiG, 2000), s. 221�222; ID., Katalog architektury romañskiej

2. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela
w Skalbmierzu w XII wieku,
przekrój perspektywiczny.

Repr. za: Andrzej Tomaszewski,
Romañskie ko�cio³y

z emporami zachodnimi
na obszarze Polski, Czech

i Wêgier, s. 118
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Od lat 60. XX w. nie przeprowadzono w Skalbmierzu regularnych badañ, a sonda¿owe
wykopy wykonane w ramach prac odwadniaj¹cych nie przynios³y odkryæ, które mog³yby
radykalnie wp³yn¹æ na przyjêt¹ w literaturze interpretacjê. Jednak zarówno one, jak i we-
ryfikacja starszych ustaleñ w po³¹czeniu z aktualn¹ wiedz¹ na temat funkcjonowania ka-
nonii skalbmierskiej i samego miasta sk³aniaj¹ do sformu³owania kilku uwag.

w Polsce (Warszawa: DiG, 2009), s. 432�433; Dethard von WINTERFELD, Christofer HERRMANN, �Kleinpolen�, w: Mittel-
alterlische Architektur in Polen. Romanische und Gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel, red. Dethard von
WINTERFELD, Christofer HERRMANN (Petersberg: Michael Imhof, 2015), s. 415.

3. Sarkofag odkryty za wschodni¹ �cian¹ ko�cio³a �w. Jana Chrzciciela
w Skalbmierzu, WUOZ w Kielcach, Ewidencja Dokumentacji

Naukowo-Technicznej, sygn. BA 48
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Nie budzi w¹tpliwo�ci rekonstrukcja zachodniej czê�ci skalbmierskiego ko�cio³a. Wie-
¿e, a przynajmniej po³udniowa, do której fundamentów by³ dostêp, zosta³a dostawiona do
istniej¹cej ju¿ �ciany lateralnej pierwotnej nawy (obecnego prezbiterium), przy czym wy-
daje siê, ¿e nast¹pi³o to jeszcze w trakcie wznoszenia murów �wi¹tyni. Do takiego wnio-
sku sk³ania przewi¹zanie wy¿szych partii murów obydwu kompartymentów. Ponadto
widoczne ró¿nice w obróbce ciosów � te, z których zbudowana jest wie¿a, maj¹ charakte-
rystyczny sposób wykoñczenia w tzw. jode³kê, pozosta³e s¹ szlifowane na g³adko � nie s¹
argumentem rozstrzygaj¹cym o pó�niejszym wykonaniu czy zmianie warsztatu. W innych
zachowanych fragmentach ko�cio³a s¹ one bowiem przemieszane, co widoczne jest
w o�cie¿ach okien na pó³nocnej �cianie i przylegaj¹cej do niej wie¿y. Równie¿ we wnê-
trzu wie¿y po³udniowej znajduj¹ siê ciosy o innym ni¿ jode³kowe sposobie opracowania
lica. Ponadto w o�cie¿ach gotyckiego okna w �cianie po³udniowej znajduje siê cios opra-
cowany w jode³kê, wykorzystany tam wtórnie, a pochodz¹cy najprawdopodobniej z pier-
wotnego okna. Równie¿ kszta³t empory jest stosunkowo dobrze czytelny, zachowa³ siê
portal ³¹cz¹cy j¹ z wie¿¹ pó³nocn¹ oraz odciski sklepienia i niskiego murku zamykaj¹cego
platformê od wschodu. Na wewnêtrznej powierzchni �ciany po³udniowej wyra�nie wi-
doczne jest te¿ miejsce po portalu, ³¹cz¹cym poprowadzone w grubo�ci �ciany schody
z empor¹. Natomiast nie jest jasne, na czym oparte zosta³o twierdzenie D¹browskiej, ¿e
wraz z dobudow¹ wie¿ uleg³a likwidacji empora.

Wiêcej kontrowersji budzi forma wschodniej czê�ci ko�cio³a. Tomaszewski zrekonstru-
owa³ j¹ jako pó³kolist¹ absydê zlokalizowan¹ wewn¹trz obrysu obecnego poligonalnego
zamkniêcia. Twierdzenie to oparte jest na sonda¿owym wykopie przeprowadzonym za
wschodni¹ �cian¹ prezbiterium, w którym nie ujawniono fundamentów wyznaczaj¹cych
granicê budowli. Natrafiono natomiast na kamienny sarkofag wykuty z jednego bloku
wapienia, okre�lany jako romañski, a zlokalizowany na osi ko�cio³a, tu¿ za wschodni¹
�cian¹ (na il. 1 oznaczony jako A; il. 3)15. Zarówno usytuowanie, jak i forma pochówku
budz¹ nieodparte skojarzenia z uprzywilejowanymi grobami lokalizowanymi in medio
chori16. Podobnie w wykutych z jednego kawa³ka ska³y sarkofagach umieszczonych w pre-
zbiterium, pochowano cz³onków dynastii salickiej w katedrze w Spirze17 oraz Wratys³awa II

15 Helena ZOLL-ADAMIKOWA, Wczesno�redniowieczne cmentarzyska szkieletowe Ma³opolski, cz. 2: Analiza (Wroc³aw:
Ossolineum, 1971), s. 183; D¥BROWSKA, Studia nad osadnictwem wczesno�redniowiecznym Ziemi Wi�lickiej, s. 249.
16 Literaturê zebra³y Marta Graczyñska i Monika Kamiñska. Zob. Marta GRACZYÑSKA, Monika KAMIÑSKA, �Reqiuescat in
pace. Uprzywilejowane miejsca pochówku w architekturze �rodkowoeuropejskiej w X�XI wieku. Studium przypadku�,
w: Architektura w pocz¹tkach pañstw Europy �rodkowej, red. Tomasz JANIAK, Dariusz STRYNIAK (Gniezno: Muzeum
Pocz¹tków Pañstwa Polskiego, 2018), s. 354�359.
17 Caspar EHLERS, �Die Salischen Kaisergräber im Speyerer Dom�, w: Die Salier: Macht im Wandel: Essays, red. Laura
HEEG (München: Minerva, 2011), s. 203�209.

4. Plan ko�cio³a �w. Jana Chrzciciela
w Rimavských Janovciach. Repr. za: Bibiana

Pomfyová, Ranostredoveké klá�tory na
Slovensku: torzálna architektúra � torzálne

poznatky � torzálne hypotézy, s. 746
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na Wyszehradzie18. Ponadto w zapisie o zniszczeniach wywo³anych przez trzêsienie zie-
mi w 1443 r. wyra�nie mowa jest o uszkodzeniu sklepienia: �in Scarbimiria pars templi et
testitudo a loco mota est�19. Z kolei D³ugosz za�wiadcza, ¿e �Scarbimiriensem ecclesiam
[...] pulcherrimo muro novo, veteri abrogato, ex pecunia devotione fidelium congesta, in
diebus nostris fabricata�20. Zwa¿ywszy, ¿e na zachowanych niemal w pe³nej wysoko�ci
�cianach romañskiego ko�cio³a nie widaæ �ladów po sklepieniach, a obecny korpus nawo-
wy powsta³, jak siê wydaje, po katastrofie z roku 1443, po wschodniej stronie �wi¹tyni
nale¿y siê domy�laæ fragmentu nierozpoznanego dotychczas, a pochodz¹cego sprzed tej
daty. Budowla mia³aby wtedy plan i wymiary identyczne jak datowany na 2. po³owê XII
w. benedyktyñski ko�ció³ w Rimavských Janovciach (il. 4)21. Natomiast wspomniany po-
chówek znalaz³by siê w absydzie, podobnie jak to mia³o miejsce w przypadku grobu nr
199 w ko�ciele �w. Piotra w Sárvármonostor22. Do koncepcji o pierwotnie wiêkszych roz-
miarach skalbmierskiego ko�cio³a sk³aniaæ mo¿e tak¿e fakt, ¿e pe³ni³ on funkcjê fary.

18 Miroslav �MIED, Praga Sacra. K vizi posvátné Prahy císaøe Karla IV. a jejím duchovním koøenùm (Praha: Univerzita
Karlova v Praze, 2018), s. 68.
19 Cracovia Artificum: Supplementa. Teksty �ród³owe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych
w Krakowie 1441�1450 , oprac. Boles³aw PRZYBYSZEWSKI (Kraków: Secesja, 1993), s. 103. S³owo testitudo mog³o ozna-
czaæ równie¿ dach, jednak w tej samej notatce, zdanie wcze�niej, u¿yto go na okre�lenie sklepieñ w ko�ciele �w. Kata-
rzyny na Kazimierzu. Pozwala to z du¿ym prawdopodobieñstwem przyj¹æ tak¹ interpretacjê tego terminu.
20 Jan D£UGOSZ, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 1, oprac. Aleksander PRZE�DZIECKI (Kraków: [s. n], 1864),
s. 516.
21 TOMASZEWSKI, Romañskie ko�cio³y z emporami zachodnimi, s. 270; Martin HANU�, David KU�NIRÁK, Michal SLIVKA,
�Výsledky geofizikálneho výskumu zaniknutého benediktínskeho klá�tora v Rimavských Janovciach�, Archeologia
Historica 42, nr 2 (2017), s. 652.
22 GRACZYÑSKA, KAMIÑSKA, �Reqiuescat in pace�, s. 336�337.

5. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, widok od pó³nocy. Fot. Andrzej Otrêbski
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Choæ trudno oszacowaæ wielko�æ miasta na pocz¹tku XIII w., wymowny jest fakt, ¿e Kon-
rad Mazowiecki zdecydowa³ siê ufortyfikowaæ skalbmierski ko�ció³ pomimo bardzo nie-
korzystnego (ze wzglêdu na otaczaj¹ce go wzgórza) po³o¿enia. Tutaj odby³ siê zjazd
ma³opolskich panów w 1243 r. , a w 1254 r. kolegiata objêta zosta³a � na równi z katedr¹
krakowsk¹ i kolegiatami w Wi�licy i Kielcach � przywilejem wydanym przez Boles³awa
Wstydliwego23. Sama kapitu³a skalbmierska liczy³a w tym czasie przynajmniej piêciu
kanoników24. Zatem miasto musia³o byæ wa¿nym i ludnym o�rodkiem w Ma³opolsce �
jednym z najgê�ciej zasiedlonych regionów ówczesnej Polski25. Powy¿sze przes³anki
oczywi�cie nie wystarcz¹, aby uznaæ, ¿e rekonstrukcja Tomaszewskiego jest b³êdna, nie-
mniej, w mojej opinii, s¹ one powa¿nym argumentem za podjêciem kompleksowych ba-
dañ archeologicznych w i wokó³ skalbmierskiego ko�cio³a.

XV-wieczna przebudowa, która nada³a ko�cio³owi jego dzisiejsz¹ postaæ, cieszy³a
siê jeszcze mniejszym zainteresowaniem badaczy. Kotarbiñski poda³, ¿e obecny ko�ció³

23 Stanis³aw ROMANOWSKI, �Dzieje miasta Skalbmierza�, Rocznik Muzeum �wiêtokrzyskiego 3 (1965), s. 223 i n.
24 SZYMAÑSKI, Kanonikat �wiecki w Ma³opolsce od koñca XI do po³owy XIII wieku, s. 119.
25 ROMANOWSKI, �Dzieje miasta Skalbmierza�, s. 216.

6. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, widok od po³udniowego-wschodu.
Fot. Jakub Ha³un
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powsta³ na miejscu starego oko³o 1440 r., co powtórzy³ Wi�niewski26. £uszczkiewicz
jako pierwszy trafnie rozpozna³ inspiracje krakowskimi wzorami, datuj¹c budynek na po-
cz¹tek XV w.27 Natomiast Chlebowski stwierdzi³, ¿e prezbiterium wystawiono w XV,
a korpus nawowy w XVII w.28 Badaniom architektonicznym podda³ �wi¹tyniê dopiero
Adolf Szyszko-Bohusz. Analiza doprowadzi³a go do wniosku, ¿e ko�ció³ powsta³ w po-
cz¹tkach XV w., a proporcje nawy oraz sposób profilowania arkad miêdzynawowych s¹
analogiczne do tych w katedrze na Wawelu i innych krakowskich bazylikach. Ustali³ rów-
nie¿, ¿e sklepienie wykonano w XVII w. (byæ mo¿e oko³o roku 1638), wcze�niej za� ko-
�ció³ by³ kryty stropem lub mia³ otwart¹ wiê�bê dachow¹. Ponadto wskaza³, ¿e ³uk
têczowy ma profilowanie rozpoczynaj¹ce siê od poziomu opaski coko³owej, a zakrystia
mia³a kiedy� szczyt wschodni dekorowany sterczynami i dach zintegrowany z przekry-
ciem prezbiterium. Zauwa¿y³ te¿ brak niektórych maswerków. Warto zaznaczyæ, ¿e ba-
dacz oceni³ znacznie wy¿ej warto�æ artystyczn¹ architektury skalbmierskiej kolegiaty ni¿
omówionych w tym samym artykule ko�cio³ów w Beszowej i Bodzentynie29. Szyd³owski
okre�li³ kolegiatê krótko jako gotyck¹30, natomiast Kutrzebianka wydzieli³a trzy fazy bu-
dowy � najpierw w 1. po³owie XV w. mia³ powstaæ korpus nawowy, nastêpnie w koñcu
tego stulecia prezbiterium, a z pocz¹tkiem XVI w. zakrystia31. Z kolei Paul Crossley dato-
wa³ ca³o�æ na 2. æwieræ XV w.32 Pawe³ Pencakowski i Andrzej W³odarek opowiedzieli siê
za tez¹, ¿e korpus powsta³ w 3. æwierci a prezbiterium w koñcu XV stulecia, natomiast
zakrystia na prze³omie XV i XVI w.33 Grzybkowski, podobnie jak Crossley, nie wydzieli³
osobnych faz budowy, ca³o�æ zadatowa³ jednak na 3. æwieræ XV w.34 Z kolei Dethard von
Winterfeld i Christofer Herrmann stwierdzili, ¿e kolegiatê przebudowano pomiêdzy ro-
kiem 1443 (trzêsienie ziemi) a 1470 (na który to rok badacze datuj¹ przytoczon¹ wy¿ej
wzmiankê D³ugosza)35. Warto zauwa¿yæ, ¿e w ¿adnym z tekstów, poza artyku³em Szysz-
ko-Bohusza, nie znalaz³a siê wychodz¹ca poza ogólniki analiza skalbmierskiego ko�cio³a.

Omawiana kolegiata sk³ada siê z trójnawowego i trójprzês³owego korpusu (z ³amane-
go kamienia) w uk³adzie bazylikowym, w tzw. systemie krakowskim, bez ³uków oporo-
wych, z przyporami wspieraj¹cymi nawê g³ówn¹, dostawionymi do filarów i wyd³u¿onego
trójprzês³owego chóru (z ciosów, w technice opus emplectum) z poligonalnym, trójbocz-
nym zamkniêciem (il. 5�6). Na wschodnich krañcach naw bocznych znajduj¹ siê wie¿e
(równie¿ z ciosów). Ko�ció³ ma zakrystiê przylegaj¹c¹ do pó³nocnej �ciany prezbiterium
oraz dwa wej�cia os³oniête kruchtami: pó³nocne piêcioboczn¹ a zachodnie czworobocz-
n¹. Elewacje zewnêtrzne na ca³ym obwodzie, z wyj¹tkiem wie¿y po³udniowej, dwóch
zachodnich przêse³ po³udniowej �ciany prezbiterium i fragmentów krucht, obiega cokó³

26 KOTARBIÑSKI, �Historyczna wiadomo�æ o kolegiacie szkalbmierskiej�, s. 409; WI�NIEWSKI, Historyczny opis ko�cio³ów,
miast, zabytków i pami¹tek w piñczowskiem, skalbmierskiem i wi�lickiem, s. 386.
27 £USZCZKIEWICZ, �Ko�ció³ pokolegijacki w Szkalbmierzu�, s. 29.
28 CHLEBOWSKI, �Skalbmierz�, s. 638.
29 Adolf SZYSZKO-BOHUSZ, �Beszowa, Skalbmierz i system krakowski�, Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi
Sztuki w Polsce 9, z. 1 (1913), kol. 66�79.
30 SZYD£OWSKI, Pomniki Architektury epoki piastowskiej we województwach krakowskiem i kieleckiem, s. 35.
31 �Skalbmierz�, w: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, s. 83; OLCZAK, OLSZEWSKI, Parafia Skalbmierz, s. 69.
32 Paul CROSSLEY, Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great: Church Architecture in Lesser Poland 1320�
1380 (Kraków: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Zarz¹d Muzeów i Ochrony Zabytków, 1985), s. 89.
33 Pawe³ PENCAKOWSKI, Andrzej W£ODAREK, �Skalbmierz�, w: Architektura gotycka w Polsce, t. 2, red. Teresa MROCZKO,
Marian ARSZYÑSKI (Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1995), s. 206 (Dzieje sztuki polskiej, 2).
34 GRZYBKOWSKI, Gotycka architektura murowana w Polsce, s. 169.
35 WINTERFELD, HERRMANN, �Kleinpolen�, s. 415.
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7. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, wnêtrze korpusu nawowego.
Fot. Wojciech Sowa³a
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8. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, wnêtrze prezbiterium. Fot. Wojciech Sowa³a
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i gzyms kapnikowy (na zakrystii skuty). Budynek opiêty jest przyporami, z których zrezy-
gnowano jedynie w wypadku pó³nocnej �ciany prezbiterium i �rodkowej partii �ciany late-
ralnej pó³nocnej nawy, natomiast przy zakrystii zrealizowano jedynie dolne partie przypór,
siêgaj¹ce nieco ponad partiê coko³ow¹. Wnêtrze korpusu nawowego podzielone jest za
pomoc¹ rzêdów arkad wspartych na filarach. G³adkie, wykonane z precyzyjnie dopasowa-
nych ciosów piaskowca filary wsparte s¹ na profilowanym cokole. Pod³ucza arkad deko-
ruj¹ miêsiste, g³êboko ciête profile. W nawie g³ównej elewacje wewnêtrzne ozdobione s¹
tylko za pomoc¹ wielobocznych, wtopionych w �cianê, nadwieszonych s³u¿ek i ¿eber tar-
czowych (il. 7). O�wietlenie zapewnia sze�æ niewielkich ostro³ukowych okien w �cianach
bocznych i nieco wiêksze okno w fasadzie. Nawy boczne do�wietlone s¹ za pomoc¹ piêciu
okien (obecnie jedno zamurowane) i nie posiadaj¹ dekoracji architektonicznej. Wszystkie
nawy przekryte s¹ sklepieniami krzy¿owo-kolebkowymi. £uk têczowy ma identyczne jak
pod³ucza arkad miêdzynawowych profilowanie, z t¹ ró¿nic¹, ¿e wychodzi ono od poziomu
partii coko³owej, za wyj¹tkiem fragmentu w czê�ci po³udniowej od strony nawy, gdzie roz-
poczyna siê wy¿ej, na trudnej do ustalenia wysoko�ci. Prezbiterium przekryte jest sklepie-
niem krzy¿owo-¿ebrowym (z ¿ebrami wspartymi na wielobocznych konsolach, z³o¿onych z
kilku warstwowych segmentów o wklês³ych �ciankach) i do�wietlone trzema zamkniêtymi
niemal pó³koli�cie wielkimi oknami w �cianie po³udniowej. Okno czwarte, obecnie zamu-
rowane, znajdowa³o siê od wschodu. Przeciêcia ¿eber s¹ dekorowane zwornikami z g³ow¹
Jana Chrzciciela i mitr¹ biskupi¹ oraz dwoma pozbawionymi dekoracji. Mniejsze, równie¿
g³adkie zworniki umieszczono w kluczach �rodkowych ¿eber jarzmowych (il. 8). W wie¿y
po³udniowej znajduje siê kaplica po³¹czona z naw¹ po³udniow¹ g³adk¹ arkad¹. Podobna
arkada, obecnie zamurowana, ³¹czy³a kaplicê z prezbiterium. Krzy¿owo-¿ebrowe sklepienie
kaplicy oparte jest na ¿ebrach bezpo�rednio wnikaj¹cych w �cianê i pozbawione zwornika.

9. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, zakrystia. Fot. Wojciech Sowa³a
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Zakrystia (ceglana za wyj¹tkiem partii coko³owej) sk³ada siê z dwóch czê�ci
(il. 9). Pierwsze dwuprzês³owe pomieszczenie � ze sklepieniem krzy¿owo-¿ebrowym bez
zworników, z ¿ebrami wspartymi na nadwieszonych konsolach o podobnym, lecz uprosz-
czonym kszta³cie jak w prezbiterium � do�wietlone jest trzema ostro³ukowymi oknami.
Druga czê�æ � podzielona na dwa przesklepione kolebkowo i po³¹czone klatk¹ schodow¹
poziomy � do�wietlona jest prostok¹tnymi oknami. W przyziemiu wie¿y pó³nocnej znaj-
duje siê przesklepione kolebkowo pomieszczenie bez okien.

W³¹czenie w XVI w. dochodów prepozytury skalbmierskiej do uposa¿enia wikariuszy
katedry krakowskiej i postêpuj¹cy upadek miasta po potopie szwedzkim spowodowa³, ¿e
gotycki ko�ció³ przekszta³cono tylko w niewielkim stopniu36. W XVII w. za³o¿ono skle-
pienia w nawach, dobudowano kruchtê zachodni¹, zmieniono okno w fasadzie i szczyt
zachodni nawy g³ównej37. Zapewne te¿ w tym czasie zmodernizowano okna w prezbite-
rium, zwieñczenie zamykaj¹c ³ukiem pe³nym i podnosz¹c poziom parapetów. W 1. po³o-
wie XVIII w. prowadzono prace przy wie¿ach i prawdopodobnie wtedy dostawiono skarpy
do wie¿y po³udniowej. W latach 70. XIX w., staraniem proboszcza Wincentego Gasiñ-
skiego, wykonano remont okien w nawach i prezbiterium, wymieniono okna i he³my wie¿
na neogotyckie oraz przekszta³cono kruchtê pó³nocn¹. W trakcie prac w latach 1949�
1952 skuto tynki, przy czym nie wydaje siê, aby faktycznie, jak twierdzi Kutrzebianka,
przemurowano lica � ods³oniête partie murów, widoczne na zdjêciach z pocz¹tku XX w.,
wygl¹daj¹ identycznie jak obecnie38.

10. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, gzyms kapnikowi
na styku �cian prezbiterium i zakrystii. Fot. Wojciech Sowa³a

36 ROMANOWSKI, �Dzieje miasta Skalbmierza�, s. 241�243.
37 W wizytacji z 1610 r. zapisano, ¿e prezbiterium przekryte jest sklepieniem, a nawy p³askim stropem. Jest zatem
wysoce prawdopodobne, ¿e w XV w. nie zdo³ano zasklepiæ nawy, choæ, jak wskazuje wystawienie przypór i zastosowa-
na artykulacja �cian, by³o to w planach. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej: AKMK), AVCap. 28: Acta
visitationis exterioris decanatus Witoviensis, Opatovecnsis, Skavinensis, Zatoriensis, Kiiensis, Oswencimensis, Wol-
bromensis, Skalensis, Pacanoviensis et Sokoliensis authoritate Petri Tylicki ep. Crac. [...] a.D. 1610 facta, k. 351r.
38 �Skalbmierz�, w: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, s. 83.



509�REDNIOWIECZNA ARCHITEKTURA KO�CIO£A �W. JANA CHRZCICIELA W SKALBMIERZU

Pomimo ró¿nego materia³u zastosowanego przy wznoszeniu kolejnych czê�ci ko�cio-
³a, trudno jest wydzieliæ wyra�ne fazy budowy czy zmiany warsztatów. Gzymsy (koronu-
j¹cy, kapnikowe oraz coko³owe) maj¹ bardzo zbli¿one profile na ca³ym obwodzie
budynku. Górna, nadbudowana czê�æ �ciany prezbiterium wykonana jest w takiej samej
technice jak korpus nawowy, zakrystia, pomimo ¿e ceglana, w partii coko³owej jest zbu-
dowana z ciosów, a kszta³tka gzymsu kapnikowego za³amuje siê, ³¹cz¹c �ciany prezbite-
rium i zakrystii (il. 10). Co wiêcej, kruchta pó³nocna, dotychczas datowana na XIX w.39

i zapewne wtedy przebudowana do obecnej formy, wydaje siê byæ starsza. Wskazuje na to
jednolicie opracowana partia coko³owa, obejmuj¹ca �cianê pó³nocnej nawy oraz wschod-
ni¹ i zachodni¹ �cianê kruchty (il. 11). Ponadto �ciany te wypadaj¹ dok³adnie na granicy
przêse³ i pe³ni¹ rolê przypór, zatem kruchtê (choæ w innej formie ni¿ obecna) wzniesiono
prawdopodobnie razem z korpusem nawowym. Dodatkow¹ przes³ank¹, potwierdzaj¹c¹
starsz¹ ni¿ XIX w. metrykê tej czê�ci ko�cio³a, jest opis z 1791 r., w którym zosta³a ona
wspomniana40.

11. Ko�ció³ �w. Jana
Chrzciciela w Skalbmierzu,
styk �cian pó³nocnej nawy

i kruchty. Fot. Wojciech
Sowa³a

39 Ibid., s. 83.
40 AKMK, APB 169: Opisanie stanu ko�cio³a Kollegiaty Szkalmierskiej�1791, k. 25r.
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12. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, wnêtrze po³udniowej nawy.
Fot. Wojciech Sowa³a
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Analiza wnêtrza ujawnia kolejne przes³anki wskazuj¹ce na jednolity charakter budowli.
Najbardziej widoczne jest to w sposobie adaptacji wie¿y po³udniowej. Jej wnêtrze powiêk-
szono, wybieraj¹c jedn¹ warstwê ciosów (co widoczne jest w górnych kondygnacjach, po-
nad sklepieniem) i za³o¿ono sklepienie krzy¿owo-¿ebrowe. Uzyskane w ten sposób wnêtrze
po³¹czono arkadami z naw¹ i prezbiterium. Opasanie jednolitym coko³em arkady têczowej,
pó³filara po³udniowo-wschodniego oraz arkady prowadz¹cej do kaplicy wskazuje na rów-
noczesno�æ prac (il. 12). Dodatkowo motyw ostros³upa, który dekoruje pocz¹tek sfazowa-
nia krawêdzi arkady prowadz¹cej z kaplicy do prezbiterium, ma swoje analogie
w sposobie opracowania podobnej partii profilowania arkad miêdzynawowych. Kolejnym
znacz¹cym elementem jest pryzmatyczny profil ¿eber � identyczny w prezbiterium, za-
krystii, wie¿y po³udniowej i wtopionych w �ciany nawy ¿ebrach tarczowych. Wprawdzie
konsole w prezbiterium ró¿ni¹ siê kszta³tem od zastosowanych w zakrystii, jednak do-
k³adniejszy ogl¹d ujawnia, ¿e te ostatnie s¹ w istocie uproszczon¹ lub nie do koñca odkut¹
wersj¹ tych z prezbiterium (il. 13�14). Niezwykle intryguj¹cym elementem jest konsola
i fragment s³u¿ki znajduj¹cy siê po po³udniowej stronie arkady têczowej, za o³tarzem �w.
Anny (il. 15)41. Ma ona ten sam kszta³t, lecz jest znacznie wiêksza od konsol wspieraj¹-
cych ¿ebra w chórze. Na obecnym etapie badañ (bez mo¿liwo�ci wgl¹du za o³tarz i do-
k³adnej analizy reliktów) trudno z ca³¹ pewno�ci¹ stwierdziæ, czy s¹ to pozosta³o�ci

41 W tym miejscu chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ Waldemarowi Gliñskiemu za udostêpnienie zdjêæ i wyni-
ków nadzorów archeologicznych prac prowadzonych w kolegiacie.

13. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela
w Skalbmierzu, wspornik sklepienia

w prezbiterium. Fot. Wojciech Sowa³a

14. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela
w Skalbmierzu, wspornik sklepienia
w zakrystii. Fot. Wojciech Sowa³a
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tabernakulum, lektorium, czy podstawa pod rze�bê. Wydaje siê jednak, ¿e pierwsza mo¿-
liwo�æ jest najbardziej prawdopodobna. Tabernakulum o wie¿owym kszta³cie wraz z to-
warzysz¹cym mu o³tarzem notowane jest w wizytacjach z pocz¹tku XVII w. Na tak¹
interpretacjê wskazuje tak¿e wysoko�æ zawieszenia konsoli (oko³o jednego metra nad
posadzk¹) i pozosta³o�ci ¿elaznego mocowania, wkute w s³u¿kê sklepienia na wysoko�ci
oko³o czterech metrów (które mo¿na interpretowaæ jako element mocuj¹cy i stabilizuj¹cy
he³m wieñcz¹cy tabernakulum)42. Interesuj¹cy jest równie¿ fakt, ¿e w tym miejscu profi-
lowanie ³uku têczowego rozpoczyna siê znacznie powy¿ej partii coko³owej, co umo¿liwi-
³o zamocowanie konsoli i domniemanego tabernakulum do p³aszczyzny têczy � gdyby nie
ten zabieg ca³o�æ musiano by zamontowaæ, z braku miejsca, na profilowaniu. Zatem jest
to element pierwotnej koncepcji.

42 AKMK, AVCap. 28: Acta visitationis exterioris�, k. 351r.

15.  Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, konsola na arkadzie
têczowej. Fot. Waldemar Gliñski
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W �wietle powy¿szych spostrze¿eñ trudno podtrzymaæ twierdzenie o wykonaniu
w pierwszej kolejno�ci korpusu nawowego, a nastêpnie odbudowaniu prezbiterium43.
Przecz¹ temu równie¿ wzglêdy praktyczne � priorytetem przy odbudowie by³o zapewne
jak najszybsze odzyskanie przestrzeni do sprawowania liturgii, a bior¹c pod uwagê, ¿e
�ciany lateralne romañskiego ko�cio³a zachowa³y siê niemal w pe³nej wysoko�ci, za³o¿yæ
nale¿y, ¿e to na remoncie tej czê�ci skupiono siê w pierwszej kolejno�ci. Dodatkow¹ prze-
s³ank¹ mo¿e byæ starannie odkuty na glifie po³udniowo-zachodniego okna prezbiterium
schemat, który najprawdopodobniej wyobra¿a czteroprzês³owy, zamkniêty prost¹ �cian¹ od
wschodu i wie¿ami flankuj¹cymi fasadê budynek (il. 16)44. Je¿eli faktycznie jest to projekt
odbudowy, wskazywa³by on, ¿e pocz¹tkowo zamierzano tylko odnowiæ uszkodzon¹ �wi¹ty-
niê. Natomiast wspomniane elementy � wspólne dla wszystkich czê�ci budowli � sugeruj¹,
¿e do�æ szybko podjêto decyzjê o wzniesieniu ko�cio³a w obecnym kszta³cie.

Byæ mo¿e �ladem dokonanej w trakcie budowy zmiany koncepcji s¹ zaburzenia ka-
miennego w¹tku na fasadzie. Widoczny symetrycznie po obu stronach osi ko�cio³a brak
przewi¹zania górnych partii �cian zachodnich naw bocznych z g³ówn¹ zdaje siê �wiad-
czyæ o tym, ¿e pierwotnie �wi¹tynia mia³a byæ ni¿sza. Z kolei brak �ladów jakichkolwiek
przeróbek na filarach miêdzynawowych wskazuje, ¿e zmiana mia³a miejsce we wczesnej
fazie wznoszenia budowli.

W dotychczasowej literaturze przyjmuje siê, ¿e ko�ció³ w obecnej postaci powsta³ po
trzêsieniu ziemi, które nawiedzi³o Ma³opolskê w 1443 r. i powa¿nie uszkodzi³o �wi¹tyniê

16. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, domniemany plan ko�cio³a.
Fot. Wojciech Sowa³a

43 �Skalbmierz�, w: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, s. 83; PENCAKOWSKI, W£ODAREK, �Skalbmierz�, s. 206.
44 Przyjêcie takiej interpretacji oznacza³oby te¿, ¿e ostatecznie zdecydowano siê zmieniæ rzut wschodniego przês³a na
trapezowy (byæ mo¿e ze wzglêdu na uszkodzenia �cian spowodowane trzêsieniem ziemi) oraz przekryæ sklepieniami
równie¿ przestrzeñ nawy pomiêdzy wie¿ami. Byæ mo¿e jest to równie¿ wskazówka, ¿e empora zachodnia istnia³a do
czasu trzêsienia ziemi.
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skalbmiersk¹. W istocie taki scenariusz na obecnym etapie badañ nale¿y przyj¹æ jako
najbardziej prawdopodobny. Z tego okresu pochodz¹ te¿ inne wzmianki w dokumentach,
mog¹ce wskazywaæ na prowadzenie prac przy kolegiacie. W 1447 r. pewn¹ sumê pieniê-
dzy �pro fabrica ecclesia [sic] in scarbimiria� przekazali tamtejsi mieszczanie � Maciej
Jaczka wraz z ¿on¹ El¿biet¹45. W 1455 r. Zbigniew Ole�nicki wyda³ przywilej dla skalb-
mierskiego bractwa krawców, przyznaj¹c sto czterdzie�ci dni odpustu. Jak zauwa¿y³a
Maria Koczerska, tak du¿y odpust przyznawany by³ tylko w wyj¹tkowych wypadkach46,
wiêc prawdopodobne jest, ¿e zosta³ udzielony w³a�nie za zaanga¿owanie w budowê kole-
giaty. Z wydatkami, jakie mieszczanie musieli ponie�æ dla odbudowy �wi¹tyni, zwi¹zany
jest te¿ zapewne przywilej zwalniaj¹cy ich z op³at targowych w ca³ym królestwie, udzie-
lony przez W³adys³awa Warneñczyka w 1444 r. dziêki zabiegom Jakuba z Sienna, ówcze-
snego prepozyta skalbmierskiej kolegiaty47. Niezwykle istotny wydaje siê odnaleziony
przez Boles³awa Przybyszewskiego w aktach kapitu³y katedralnej zapis, mówi¹cy o prze-
szkleniu ko�cio³a w 1460 r. przez skalbmierskiego mistrza Grzegorza48. Na jego podsta-
wie mo¿na przypu�ciæ, ¿e przynajmniej �ciany lateralne oraz dachy by³y ju¿ wtedy
ukoñczone.

45 Cracovia Artificum: Supplementa, s. 200.
46 Znane s¹ tylko dwa takie przypadki. Zob. Wiktor SZYMBORSKI, Odpusty w Polsce �redniowiecznej (Kraków: Historia
Iagellonica, 2011), s. 437. Zob. te¿: Maria KOCZERSKA, Zbigniew Ole�nicki i Ko�ció³ krakowski w czasach jego pontyfi-
katu (1423�1455) (Warszawa: DiG, 2004), s. 105�106, 256�257.
47 ROMANOWSKI, �Dzieje miasta Skalbmierza�, s. 238.
48 Cracovia Artificum: Supplementa, s. 81.

17. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, maswerk w po³udniowo-wschodnim oknie
prezbiterium. Fot. Wojciech Sowa³a
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Przyjêcie takiej chronologii budowy jest mo¿liwe, pomimo datowania maswerku
w po³udniowo-wschodnim oknie chóru (podobnie jak pozosta³ych) na pocz¹tek XVI stu-
lecia (il. 17)49. Dok³adna analiza pozwala stwierdziæ, ¿e jego szczyt zosta³ bardzo silnie
przekszta³cony (prawdopodobnie w latach 70. XIX w.) i, choæ byæ mo¿e zawiera fragmen-
ty oryginalnych elementów, s¹ one zmienione w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym rekonstruk-
cjê, a co za tym idzie równie¿ precyzyjne datowanie. Proste laskowania w pozosta³ych
oknach prezbiterium s¹ zapewne pierwotne, na co wskazuje zarówno stan zachowania,
jak i najprawdopodobniej oryginalne szprosy, jednak równie¿ tutaj górna partia okien
zosta³a przerobiona. Maswerki w korpusie nawowym s¹ z pewno�ci¹ wtórne i równie¿
XIX-wieczne, o czym �wiadcz¹ zdjêcia ko�cio³a, na których brakuje wype³nienia
w oknach po³udniowo-zachodnim i pó³nocno-wschodnim. Poza tym wykrój górnej partii
obramieñ nie zgadza siê z wykrojem okien.

Analiza rze�by na zwornikach chóru równie¿ nie wyklucza takiego datowania. Mitra
ma kszta³t w pó�nym �redniowieczu obiegowy, natomiast g³owa Jana Chrzciciela, pomi-
mo silnego wystylizowania, wykazuje cechy czêsto spotykane w rze�bie ma³opolskiej
w XV w. (il. 18). Wyd³u¿enie twarzy, symetrycznie rozdzielona na dwie czê�ci broda,
pozlepiane w �kluskowate�, d³ugie pukle w³osy, opadaj¹ce na zewn¹trz k¹ciki oczu, pio-
nowa zmarszczka pomiêdzy oczami oraz d³ugi, w¹ski i prosty nos z niewielkimi p³atkami
mo¿na zestawiæ z twarz¹ Chrystusa z krucyfiksów w Opatowie (1420�1425)50 czy Szañcu

49 Tomasz WÊC£AWOWICZ, Ma³gorzata PIETRZYKÓWNA, �Maswerki w ko�cio³ach Ma³opolski�, Rocznik Krakowski 55
(1989), s. 72.
50 Dobros³awa HORZELA, Pó�nogotycka rze�ba drewniana w Ma³opolsce oko³o 1440�1477 (Kraków: Societas Vistulana,
2012), s. 67.

18. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, zwornik z g³ow¹ Jana Chrzciciela na misie.
Fot. Wojciech Sowa³a
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19. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela
w Skalbmierzu, rzut filaru nawy,

rys. Adolf Szyszko-Bohusz. Repr. za: Adolf
Szyszko-Bohusz, Beszowa, Skalbmierz

i system krakowski, kol. 75, fig. 28

20. Ko�ció³ �w. Katarzyny
w Krakowie, rzut filaru nawy.

Rys. Maciej Krzywka

21. Ko�ció³ Bo¿ego Cia³a w Krakowie,
rzut filaru nawy. Rys. Maciej Krzywka

22. Ko�ció³ Bo¿ego Cia³a w Krakowie,
wspornik sklepienia w kaplicy �w. Anny.

Fot. Wojciech Sowa³a
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(1450�1465)51. Motyw w³osów skrêconych w równoleg³e pukle nad czo³em równie¿ po-
jawia siê w po³owie wieku w dzie³ach warsztatu Mistrza Krucyfiksu z Szañca.

W literaturze zwracano ju¿ uwagê na zale¿no�æ architektury skalbmierskiej kolegiaty
od XIV-wiecznych krakowskich bazylik. Dok³adniejsza analiza wykazuje, ¿e najwiêcej
cech wspólnych ³¹czy j¹ z ko�cio³ami �w. Katarzyny i Bo¿ego Cia³a na Kazimierzu. Zesta-
wienie z tym pierwszym ujawnia podobieñstwo proporcji elewacji wewnêtrznych i prze-
kroju filarów miêdzynawowych (il. 19�20), jak równie¿ sposobu rozrze�bienia pod³uczy
arkad miêdzynawowych, artykulacji pionowej elewacji wewnêtrznych nawy za pomoc¹
wtopionej w �cianê o�miok¹tnej s³u¿ki oraz zastosowania ostros³upowego motywu do
dekoracji podstawy zfazowania krawêdzi arkad ³¹cz¹cych przypory. Zestawienie z ko-
�cio³em Bo¿ego Cia³a pozwala wskazaæ jeszcze wiêcej wspólnych elementów. Takie same
s¹ proporcje przypór w stosunku do filarów nawy g³ównej oraz jej elewacji wewnêtrz-
nych, gdzie stosunek wysoko�ci arkad do ca³kowitej wysoko�ci �ciany wynosi 1:1,952.
Niemal identyczny jest przekrój filarów (il. 21), sposób opracowania pod³uczy arkad
(w Skalbmierzu bogatszy jedynie o jeden profil gruszkowy) oraz pionowe podzia³y elewa-
cji wewnêtrznych nawy g³ównej za pomoc¹ s³u¿ek o przekroju po³owy o�miok¹ta. Motyw
ostros³upa, zdobi¹cy nasadê sfazowania arkad ³¹cz¹cych przypory, wystêpuje w ko�ciele
Bo¿ego Cia³a nie tylko na filarach, ale równie¿ na arkadzie prowadz¹cej do kaplicy �w.
Anny, której ¿ebra sklepienne oraz konsole je podtrzymuj¹ce maj¹ bardzo zbli¿ony do
skalbmierskich profil (il. 22). Ponadto g³owa kobiety w koronie wyobra¿ona na zworniku
w kaplicy wydaje siê równie¿ podobna do g³owy Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. Zwraca

51 Ibid., s. 55�57.
52 CROSSLEY, Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great, s. 93.

23. Ko�ció³ Bo¿ego Cia³a w Krakowie, zwornik sklepienia w kaplicy �w. Anny.
Fot. Wojciech Sowa³a
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24. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, portal pó³nocny. Fot. Wojciech Sowa³a
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uwagê zw³aszcza d³ugi, w¹ski i prosty nos z niewielkimi, delikatnymi p³atkami oraz opa-
daj¹ce zewnêtrzne k¹ciki oczu. Jednak poziom uproszczenia obydwu dzie³ uniemo¿liwia
wyci¹ganie jakichkolwiek dalej id¹cych wniosków (il. 23). Obydwa ko�cio³y ³¹czy te¿
identyczna kompozycja portali pó³nocnych, z tym ¿e profilowanie o�cie¿y w Skalbmierzu
powtarza analogiczny element z po³udniowego portalu kazimierskiej fary (il. 24).

Elementem, który nie pozwala uznaæ skalbmierskiej kolegiaty za uproszczon¹ kopiê
ko�cio³a Bo¿ego Cia³a, jest brak gzymsu powy¿ej arkad nawy g³ównej oraz wnêki pod-
okiennej rozbijaj¹cej powierzchniê �ciany nad wspomnianym gzymsem. Taka kompozy-
cja elewacji wewnêtrznych zbli¿a omawian¹ �wi¹tyniê do ko�cio³a �w. El¿biety we
Wroc³awiu. Jak zauwa¿y³ Jakub Adamski, sposób artykulacji wnêtrza wroc³awskiej fary
by³ chêtnie powtarzany do schy³ku XV stulecia w licznych �l¹skich ko�cio³ach53. Wska-
zaæ tu mo¿na dla przyk³adu fary w Dzier¿oniowie (koniec 1. æwierci XV w.)54, Jeleniej
Górze (prze³om 2. i 3. æwierci XV w.)55, Chojnowie (za³o¿enie sklepieñ w 1468 r.)56, czy
Ole�nicy (sklepienia w 1469 r.)57. Równie¿ zastosowanie zwornika w ¿ebrze jarzmowym
wydaje siê ³¹czyæ ko�ció³ skalbmierski ze �l¹skiem. Podobny motyw wystêpuje w wielu
tamtejszych ko�cio³ach na czele z katedr¹ (w nawach bocznych), kolegiat¹ �wiêtego Krzy-
¿a (w prezbiterium) i ko�cio³em Bo¿ego Cia³a we Wroc³awiu (w nawie g³ównej), czy
farach w Strzegomiu (w nawach bocznych) i Namys³owie (w nawie g³ównej).

Powy¿sze uwagi � prowadz¹ce do wniosku, ¿e muratorzy, którzy pracowali przy kole-
giacie �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu znali bardzo dobrze architekturê ko�cio³ów
Bo¿ego Cia³a i �w. Katarzyny na Kazimierzu oraz ¿e nieobca im by³a tradycja budowlana
�l¹ska � nie stanowi¹ niestety podstawy do jednoznacznego datowania obiektu. Kazi-
mierska fara wznoszona by³a zapewne od lat 40. XIV w. Jak ustali³ Wêc³awowicz, w 1405 r.
gotowe by³o prezbiterium i nawy boczne, natomiast nie jest jasne, kiedy ukoñczono �cia-
ny nawy g³ównej58. Nie wiadomo równie¿, kiedy dok³adnie wystawiono kaplicê �w. Anny
� autorzy Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce okre�laj¹ j¹ jako powsta³¹ �zapewne
w drugiej po³owie XV wieku�59. Niewiele te¿ daje w tym zakresie odniesienie siê do
ko�cio³a �w. Katarzyny, który co prawda by³ tematem licznych studiów, jednak fazy budo-
wy jego korpusu nawowego w dalszym ci¹gu nie s¹ wystarczaj¹co rozpoznane. W chwili
obecnej uwa¿a siê, ¿e czas jego budowy przypada³ na okres od lat 70. XIV do pocz¹tku
XVI w.60 Na obecnym etapie badañ nale¿y zatem przyj¹æ wynikaj¹ce ze �róde³ pisanych
daty 1443�1460 jako czas budowy skalbmierskiego ko�cio³a.

53 Jakub ADAMSKI, Gotycka architektura sakralna na �l¹sku w latach 1200�1420. G³ówne kierunki rozwoju (Kraków:
Societas Vistulana, 2017), s. 411.
54 Ibid., s. 578.
55 Ibid., s. 555.
56 Ibid., s. 570.
57 Ibid., s. 575.
58 Tomasz WÊC£AWOWICZ, Cocto latere nobilitavit. O ceglanych murach ko�cio³ów �redniowiecznego Krakowa (Kraków:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne � Oficyna Wydawnicza AFM, 2013), s. 171�174. Dodatkowe zamieszanie wpro-
wadza sam Autor, datuj¹c na stronie 174 nawê g³ówn¹ na 2. æwieræ XV w., by piêæ stron dalej stwierdziæ, ¿e powsta³a
ona w ostatniej tercji tego stulecia.
59 Franciszek STOLOT et al., �Ko�ció³ par. p. w. Bo¿ego Cia³a, klasztor kanoników regularnych laterañskich i zabudowa-
nia poklasztorne�, w: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, red. Jerzy Z. £OZIÑSKI, Barbara WOLFF-£OZIÑSKA, t. 4: Miasto
Kraków, red. Izabela REJDUCH-SAMKOWA, Jan SAMEK, cz. 4/1: Kazimierz i Stradom � ko�cio³y i klasztory, oprac. Ewa
CHOJECKA et al. (Warszawa: WAiF, 1987), s. 50.
60 Literaturê zestawi³ ostatnio Jakub Adamski. Zob. Jakub ADAMSKI, �O genetycznej i chronologicznej zale¿no�ci portali
augustiañskiego ko�cio³a �w. Katarzyny na Kazimierzu w Krakowie i fary �w. El¿biety w Koszycach�, Folia Historiae
Artium. Seria nowa 16 (2018), s. 35�61.
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W wyniku omówionych prac budowlanych kolegiata skalbmierska uzyska³a niezwykle
ciekaw¹ i no�n¹ ideowo formê. Po³¹czono w niej najmodniejszy w stolicy diecezji model
bazyliki z d³ugim chórem z doskonale widocznymi w bryle reliktami starszego ko�cio³a.
Zarówno dla przybywaj¹cych do Skalbmierza szlakiem z Krakowa, jak i id¹cych od stro-
ny rynku, doskonale widoczne na styku prezbiterium i nawy romañskie wie¿e (z zachowa-
nymi w górnej kondygnacji biforiami) stanowi³y dominantê w sylwetce ko�cio³a. Choæ
�wi¹tynia powsta³a ze sk³adek wiernych61, trudno sobie wyobraziæ, aby fabryk¹ kierowa³
kto� inny ni¿ skalbmierscy kanonicy. Je�li przyj¹æ sugerowane w niniejszym artykule daty
budowy, to najwa¿niejsze decyzje dotycz¹ce formy ko�cio³a oraz wyboru warsztatu mu-
sia³y zapa�æ za prepozytury Jakuba z Sienna (1442�1456). Obejmuj¹c probostwo skalb-
mierskie, pó�niejszy arcybiskup gnie�nieñski (urodzony w 1413 r.) mia³ ju¿ za sob¹ studia
teologiczne w Rzymie, kanonikat w katedrze krakowskiej i dzia³alno�æ w kancelarii
królewskiej. W 1444 r., w uznaniu zas³ug obj¹³ równie¿ prepozyturê katedraln¹. Dziêki
zaletom charakteru cieszy³ siê ju¿ wtedy zaufaniem zarówno króla, jak i biskupa krakow-
skiego62. Nie mo¿e zatem dziwiæ, ¿e znakomicie wykszta³cony Sienieñski potrafi³ wyko-
rzystaæ relikty starszego ko�cio³a do podkre�lenia szacownej metryki kolegiaty, a tym
samym podniesienia jej presti¿u. Takie postêpowanie wpisywa³oby siê znakomicie
w schemat dzia³añ o podobnym pod³o¿u ideowym, podejmowanych zarówno w Rzymie,
jak i w Krakowie (zachowane na Wawelu: rotunda Naj�wiêtszej Marii Panny, kaplica �w.

61 D£UGOSZ, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, s. 516.
62 Feliks KIRYK, �Jakub z Sienna�, w: Polski s³ownik biograficzny, t. 10, red. Kazimierz LEPSZY et al. (Wroc³aw: Ossoli-
neum, 1962-1964), s. 364�367.

25. Ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, p³ytki posadzkowe. Fot. Waldemar Gliñski
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Marii Egipcjanki i zachodnie wie¿e katedry � wynik �polityki historycznej� Kazimierza
Wielkiego)63.

Kolejnym elementem, w którego kszta³towaniu znaczenie mia³ zapewne przekaz ide-
owy, jest pó³nocna, skierowana na miasto elewacja kolegiaty. To w³a�nie od tej strony
przewidziano g³ówne, dekoracyjnie opracowane wej�cie do ko�cio³a (portal zachodni nie
zachowa³ siê, jednak brak �ladów przekuæ na fasadzie �wiadczy o tym, ¿e mia³ on formê
znacznie skromniejsz¹, bez fial, konsol czy baldachimów). Poza wspomnianymi wie¿ami
zadbano te¿ o wyró¿nienie czê�ci przeznaczonej dla kanoników. Osi¹gniêto to dziêki
zastosowaniu okien o prostok¹tnym wykroju, z których to znajduj¹ce siê w kapitularzu

63 Marek WALCZAK, �Dlaczego król Kazimierz Wielki zachowa³ od zniszczenia wawelsk¹ rotundê Naj�wiêtszej Marii
Panny�, w: Lapides viventes. Zaginiony Kraków wieków �rednich. Ksiêga dedykowana profesor Klementynie ¯urow-
skiej, red. Jerzy GADOMSKI (Kraków: Wydawnictwo UJ, 2005), s. 93�114; Piotr PAJOR, �Relikty romañskie w murach
gotyckiej katedry na Wawelu. Przyczynek do badañ nad programem historycznym w fundacjach artystycznych Kazimie-
rza Wielkiego�, w: Procesy przemian w sztuce �redniowiecznej. Prze³om � regres � innowacja � tradycja. Studia
z historii sztuki, red. Rafa³ EYSYMONTT, Romuald KACZMAREK (Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2014),
 s. 105�116; ID., �Król spogl¹da w przesz³o�æ. Romañskie relikty w murach katedry krakowskiej i kolegiaty w Wi�licy
jako no�nik programu historycznego w dzia³alno�ci fundacyjnej Kazimierza Wielkiego�, w: Historyzm � tradycja �
archaizacja. Studia z dziejów �wiadomo�ci historycznej w �redniowieczu i okresie nowo¿ytnym, red. Marek WALCZAK

(Kraków: Societas Vistulana, 2015), s. 83�109.

26. Ko�ció³ �w. Jana
Chrzciciela w Skalbmierzu,

kapitularz.
Fot. Wojciech Sowa³a
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zaopatrzone zosta³o dodatkowo w dekoracyjnie opracowany parapet. Choæ nie jest jasne,
jak pierwotnie wygl¹da³a górna czê�æ wie¿yczki kryj¹cej klatkê schodow¹ (zaburzenia
w¹tku w tej czê�ci zdradzaj¹ powa¿ne przeróbki), wieñcz¹cy j¹ obecnie skuty gzyms
wskazuje, ¿e mia³a ona znacznie bardziej reprezentacyjn¹ formê.

Warto równie¿ zwróciæ uwagê na przemy�lane rozwi¹zania funkcjonalne. Zak³adaj¹c,
¿e w arkadzie têczowej znajdowa³o siê lektorium (co w kolegiacie jest wysoce prawdopo-
dobne), przy którym umieszczono sakrarium i o³tarz64, przebicie arkad pomiêdzy wie¿¹
po³udniow¹ a naw¹ boczn¹ i chórem zapewnia³o wygodny ci¹g komunikacyjny, pozwala-
j¹cy dyskretnie wej�æ do prezbiterium bez zak³ócania obrzêdów. Z XV w. pochodz¹ te¿
zapewne, znalezione w 2018 r. podczas remontu, fragmenty glazurowanych p³ytek, który-
mi wy³o¿ono posadzkê przynajmniej w czê�ci ko�cio³a (il. 25)65. Z kolei rozwi¹zania za-
stosowane w budynku zakrystyjnym zdradzaj¹ troskê kanoników zarówno o wygodê, jak
i w³a�ciwe zabezpieczenie kosztowno�ci i dokumentów kapitu³y. Bezpo�rednio za porta-
lem, w pó³nocnej �cianie prezbiterium zlokalizowana jest obszerna, dobrze o�wietlona,
ogrzewana kominkiem zakrystia wikariuszy (z zachowan¹ gotyck¹ mens¹). W jej �cianie
zachodniej znajduje siê przej�cie do zakrystii kapitulnej, zabezpieczone ciê¿kimi, okuty-
mi blach¹ drzwiami z zamkiem i wmurowanym w �cianê ryglem (zapewne pierwotnym).
Z tego pomieszczenia mo¿na siê by³o dostaæ do sklepionego kolebkowo i równie¿ zabez-
pieczonego pancernymi drzwiami przyziemia wie¿y pó³nocnej (pe³ni¹cego rolê skarbca)
lub krêconymi schodami wyj�æ na piêtro, gdzie znajdowa³ siê kapitularz. Choæ jego skle-
pienie zosta³o przebudowane w XVII w., zachowa³y siê oryginalne podokienne sedilia
oraz krata i byæ mo¿e ¿elazna okiennica (il. 26). Troska o jak najlepsze zabezpieczenie tej
czê�ci ko�cio³a mog³a te¿ byæ powodem, dla którego budynek wzniesiono z ceg³y, mate-
ria³u bardziej odpornego na temperaturê ni¿ piaskowiec czy wapieñ. O tym, ¿e ogieñ by³
jednym z powa¿niejszych zagro¿eñ, jakie brano pod uwagê, �wiadczy posadzka zachowa-
na w kapitularzu. Wykonano j¹ z mieszaniny gliny i kruszonej ceg³y, co zapewniæ mia³o
ochronê przeciwpo¿arow¹66.

Podsumowuj¹c, trzeba stwierdziæ, ¿e kolegiata �w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu
jest obiektem, który przy uwa¿nej analizie jawi siê jako niezwykle ciekawy przyk³ad od-
dzia³ywania zarówno sztuki, jak i kultury Krakowa. Budowla dotychczas marginalizowa-
na w badaniach architektury ma³opolskiej XV w. zwraca uwagê precyzyjnie wykonan¹,
wysokiej klasy kamieniark¹ arkad miêdzynawowych oraz z³o¿onym i �ci�le przemy�la-
nym programem ideowym i funkcjonalnym. Wbrew ustaleniom znanym z literatury przed-
miotu, na obecnym etapie badañ nale¿y przyj¹æ, ¿e powsta³a jako jednolite za³o¿enie
z wykorzystaniem starszych murów, pomiêdzy 1443 a 1460 r., pod patronatem kanoników
skalbmierskich, w szczególno�ci Jakuba z Sienna. Jej z³o¿ony program ideowy wskazuje,
¿e dla kapitu³y bardziej istotne okaza³o siê zamanifestowanie ³¹czno�ci ze stolic¹ oraz
podkre�lenie metryki instytucji ni¿ pogoñ za nowinkami, co mo¿e te¿ okazaæ siê kluczem
do analizy innych, dotychczas niedocenianych fundacji z tego czasu.

64 Wzmiankowane w �ród³ach dopiero na pocz¹tku XVII w., ale zgodne z do�æ powszechnym w �redniowieczu zwycza-
jem umieszczania o³tarza przy lektorium Zob. Jacqueline JUNG, The Gothic Screen: Space, Sculpture, and Community in
the Cathedrals of France and Germany ca.1200�1400 (New York: Cambridge University Press, 2013), s. 17�43.
65 Za konsultacjê datowania dziêkujê dr. hab. Dariuszowi Niemcowi.
66 Podobna, wykonana z czystej gliny posadzka zachowa³a siê w pomieszczeniach archiwum w katedrze w Spiskiej
Kapitule. Zob. Magdaléna JANOVSKÁ, �Architektonické tvaroslovie�, w: Katedrála sv. Martina v Spi�skej Kapitule, red.
Magdaléna JANOVSKÁ, Vladimír OLEJNÍK (Spi�ské Podhradie: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spi�ské Podhradie
2017), s. 245.
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The Collegiate Church of St John the Baptist in
Skalbmierz is one of the oldest and most important
Chapters in the Cracow Diocese. Its beginnings date
back to the 1120s. This is the dating of the first
Skalbmierz church, subsequently altered in the 15th

century. Although researchers paid attention to it
already in the 19th century, the first analysis was
conducted only in 1913 by Stanis³aw Tomkowicz
and Adolf Szyszko-Bohusz. Further findings are
attributed to Andrzej Tomaszewski, author of the
reconstruction of the Romanesque look of the
church, and to Pawe³ Pencakowski and Andrzej
W³odarek who distinguished three phases in the
remodelling lasting from the mid-15th to the early16th

century.
In the first part of the paper the form of the 12th-

century church is analysed. The western section
traceable in the walls of today�s structure seems to
have been reconstructed correctly by earlier
researchers. However, the reconstruction of the
eastern part recreated by Andrzej Tomaszewski as a
semi-circular apse raises doubts. The latter stemming
first of all from the discovery of a stone sarcophagus
placed on the Church�s axis just beyond the eastern
wall of today�s chancel (and beyond the wall outline
proposed by Tomaszewski) made in the course of
test pit excavations. The sarcophagus was carefully
hewn out of a single piece of limestone, which makes
it a unique find. Its form and execution methods echo
the sarcophagi serving to bury members of the Salian
Dynasty in Speyer or Vratislaus II in the Church of
SS Peter and Paul at Prague�s Vy�ehrad. It therefore
seems that verification of the to-date reconstruction
of the eastern wall of the Skalbmierz church through
archaeological research is needed, since it seems
highly unlikely for such a sumptuous burial to have
been placed outside the church.

The second section of the paper is focused on the
church�s remodelling conducted in the 15th century.

Mediaeval Architecture of the Church
of St John the Baptist in Skalbmierz

Based on the analysis of written sources and the
investigation of the church�s wall, the thesis of a very
swift completion of the works has been put forth.
The works may have begun promptly after the 1443
earthquake which caused a part of the walls and the
ceiling collapse. The year 1460, marked by the note
about the glazing of the church windows, is taken as
the date marking the completion of the majority of
the works. The comparison of formal solutions and
architectural details led to the conclusions that the
stonemasons working on the Collegiate Church were
very well acquainted with the architecture of the
Cracow Church of Corpus Christi. This can be
judged in the proportions and structural system of
constructing the nave and the aisles. It is also the
profiling of the nave arcades and the architectural
decoration that closely echo the analogical elements
in the Cracow church. In turn, the manner of
composing internal elevations, deprived of horizon-
tal articulation and pierced with small windows
suggest that also Silesian models were followed. The
Skalbmierz church stands out with a meticulous
selection of architectural forms that combine the
style mode most fashionable in the Diocese capital
with simultaneous exposure of the walls of the old
building. Such juxtaposition in which architecture
was consciously applied to raise the institution�s
prestige demonstrates the attention with which the
Chapter ran the church�s fabrica. This should not to
be found surprising bearing in mind that it was Jakub
of Sienno who was the Chapter�s Provost at the time:
one of the most enlightened dignitaries at the court
and hierarchs of the Polish Church. When in Cracow,
Sienieñski had many opportunities to view similarly
arranged buildings: the Cracow Cathedral or the
Chapel of Mary of Egypt at the Wawel Hill.

All the above elements make the Skalbmierz
Collegiate Church one of the most interesting 15th-
century construction projects in Lesser Poland.

Translated by Magdalena Iwiñska
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