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Kamienny detal architektoniczny
z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta
i Wawrzyńca na zamku w Legnicy*
Ponad pół wielu minęło od spektakularnego odkrycia w Legnicy reliktów kaplicy zamkowej rozebranej w XVII wieku (Rozpędowski 1961; 1962; 1963; 1965;
1971; 2009; ryc. 1), a dwie istotne kwestie z nią związane pozostają nadal w sferze
niedomówień i interpretacji. Pierwsza jest związana z jedno- lub dwupoziomową
dyspozycją pionową tej świątyni, druga z pochodzeniem twórców jej kamiennych
detali architektonicznych. Detale te, wydobyte w latach 1963–1965 w liczbie około
120 z gruzowiska zalegającego nad pozostałościami kaplicy są obecnie przechowywane w lapidarium zamkowym. W swej masie pozostawały one dotąd niezinwentaryzowane. Przeprowadzony ostatnio pomiar metodą skanowania laserowego1
miał na celu: uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania, zebranie materiału pozwalającego na odtworzenie struktury, dekoracji i ustroju konstrukcyjnego kaplicy oraz wykonanie wirtualnej anastylozy jej wnętrza (Père, Sanchez 2012: 59).
Orientowaną na wschód kaplicę założono na planie dwunastoboku, z sześcioma potężnymi filarami wewnętrznymi o formie klinowej, które wydzielały niewielką przestrzeń pośrodku (ryc. 2–3). Jej szerokość ogólna wynosiła 11 m, szerokość
nawy okrężnej 3,3 m, a wewnętrznego sześcioboku — około 2,85 m. Grubość
ściany zewnętrznej to 1,25 m; jej narożniki wzmacniały od zewnątrz płytkie lizeno-skarpy. W wewnętrznych narożnikach zachowały się in situ bazy talerzowe,
o bogatym profilu, z których pierwotnie wyrastały po 3 służki — środkowa łączyła
się z żebrem jarzmowym, natomiast boczne z żebrami krzyżowymi. Rozmieszczenie baz oraz zachowane relikty żeber i zworników pozwalają na jednoznaczną rekonstrukcję układu sklepień nad nawą okrężną na poziomie parteru. Składała się
ona z 12 przęseł o planie zbliżonym do trapezu. Grubość muru opartego na łukach
* Badania finansowane z grantu NCN nr 2012/05/B/HS3/03704.
1
Inwentaryzacja została przeprowadzona przy użyciu ręcznego skanera laserowego ARTEC 3D
Eva zakupionego z grantu NCN pt. „Początki zamków na Dolnym Śląsku w świetle badań nad chronologią warsztatu budowlanego (cegła, kamień, zaprawa)” realizowanego w latach 2013–2016.
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Ryc. 1. Legnica. Relikty kaplicy zamkowej w trakcie prac archeologicznych w latach 1963–1965. Archiwum Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. Fot. J. Rozpędowski

środkowych wynosiła aż 1,6 m, dlatego można przypuszczać, że niósł on centralną
latarnię (Rozpędowski 2009: 37). Na wedutach przedstawiających zamek w Legnicy zwieńczenie kaplicy ma formę wysokiego dachu namiotowego z latarnią.
Kwestia dwupoziomowości kaplicy była oczywista dla jej odkrywcy co najmniej z kilku powodów: architektonicznych, stratygraficznych i historycznych.
Pierwszy polegał na obecności wysokiego otworu wejściowego w murze pałacu
na poziomie II piętra, dokładnie vis-à-vis kaplicy (ryc. 4). W znanych przypadkach kaplic zamkowych, takich jak choćby kaplica w Egerze Fryderyka Barbarossy,
otwory tego rodzaju komunikowały apartamenty władców na najwyższych kondygnacjach pałaców z ich capella privata — cesarskimi poziomami kaplic. W Legnicy,
w przypadku braku empory dla władcy, otwór taki nie miałby sensu, ponieważ trafiałby wprost na wysoki dach
kaplicy. Ponadto w 1990 roku
w efekcie uzupełniających badań architektonicznych Jerzy
Rozpędowski stwierdził obecność pierwszych kilku stopni
prowadzących ze środka kaplicy prawdopodobnie na I piętro oraz wezgłowia szerokiego
Ryc. 2. Legnica. Plan zamku książęcego z pokazaniem reliktów z 1. połowy XIII w. Za: Chorowska 2003
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Ryc. 3. Model 3D reliktów kaplicy w oparciu o fotoskanowanie. Oprac. M. Caban

łęku wychodzącego spomiędzy dwóch par zachodnich filarów (ryc. 5). Stopnie te
są zresztą widoczne na zdjęciu archiwalnym z czasu odkrycia kaplicy (por. ryc. 2).
Badacz ten pierwotnie sądził, że prowadziły one na emporę muzyczną, ale w artykule z 2009 roku przychylił się do stwierdzenia, że prowadziły na piętro kaplicy
książęcej (Rozpędowski 2009: 37). Zarówno łęk, jak i stopnie zostały wstawione
pomiędzy starsze filary, lecz mogło to nastąpić jeszcze w XIII wieku. Argument natury stratygraficznej polegał na zarejestrowaniu w trakcie badań archeologicznych
nad gruzem z zawalonego sklepienia parteru, mocno wydeptanych, ceramicznych,
glazurowanych płytek posadzkowych, które świadczyły o długotrwałym użytkowaniu piętra kaplicy. Argumentu natury historycznej dostarczył Stanisław Jujeczka, przytaczając przekaz z tzw. Baumgartenowskiej wersji Legendy o św. Jadwidze
(1504 rok), w którym czytamy, że księżna Jadwiga w trakcie bitwy legnickiej modliła się w Krośnie przed krucyfiksem, który w początkach XVI wieku znajdował
się w legnickiej kaplicy św. Benedykta, znajdującej się pod kaplicą św. Wawrzyńca2.
2
[...] unnd zu den selbigen getzeytenn dy heylige fraw hedwigis wy oben beruret ist, sich vorhilde uff
dem schlosse Croßna mit sampt den yren, und yr da selbest beweyßet wardt vonn gote, die hymelfarth
yres sones an seyner sele, mith vil andern edeln herren und Rittern. Des sy sich nye betrubete, sunder
alletzeyt gottes willen lobete und gebenedeyete, und was alßo ligende in yren gebethe, vor eynem geschnyttenn Crucifix uff beyden seyten mit kelchen, und der engel uff der rechten handt, schlugk seynen
ermel vor sein angesichte aus mitleydunge wegenn, unnd das selbige Crewtze noch vorhalden wird uff
dem schlosse Lygenitz in der Capelle sancti Benedicti under der Capelle sancti Laurenti, und vonn dyßen
wundertzeychenn da hynn vorschaffen wardt (Jujeczka 2006: 49).
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Ryc. 4. Ortofotogrametria elewacji pałacu z zaznaczeniem otworu wejściowego, na piętrze, vis-à-vis kaplicy. Oprac. M. Caban, M. Krzywka
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Ryc. 5. Legnica. Plan odkrytych reliktów kaplicy zamkowej: 1 — I faza; 2 — II faza. Wg J. Rozpędowskiego, oprac. M. Caban

Kontrowersje wokół dwupoziomowości kaplicy zapoczątkowała Urszula Zänker-Lahfeld, włączając legnicką budowlę w ciąg baldachimowych kaplic relikwiarzowych. Jej koncepcję rozwinął Andrzej Grzybkowski, dostrzegając w nadmiernie
zawężonej przestrzeni między filarami wewnętrznymi kaplicy miejsce dla relikwiarza, a nie szyb świetlny (Grzybkowski 1990: 25–56). Dopatrzył się on podobnego typu kaplicy także we Wrocławiu na terenie zamku prawobrzeżnego, a pod jego
wpływem koncepcję tę przyjęli także inni badacze (Małachowicz 1993: 57).
Kamienne detale wydobyte z gruzu w trakcie badań architektoniczno-archeologicznych przeprowadzonych w latach 1963–1965 w większości zalegały pod
przęsłami północnymi. Było ich tam tak dużo, że badacze doszli do wniosku, że
ta część kaplicy musiała zawalić się w trakcie rozbiórki, grzebiąc pod gruzami
wspaniałe kamienne zworniki przyziemia (ryc. 6), a nawet całe rzeźbione ciosy
(Rozpędowski 2009: 37) oraz znaczną liczbę reliktów żeber o zróżnicowanych
grubościach i profilach. Gruz pochodzący ze zburzenia wyższych partii kaplicy
nie zachował się w porównywalnej ilości, co mogło wskazywać na nieobecność
I piętra lub, jak sugeruje autor badań z lat 1963–1965, mógł on zostać splantowany
i wywieziony z terenu zamku jeszcze w XVII stuleciu (Rozpędowski 2009: 37).
Analizując zinwentaryzowane detale, staraliśmy się dociec, z którego miejsca kaplicy mogły pochodzić oraz wskazać elementy, które mogłyby wystąpić na
domniemanej górnej kondygnacji. To ostatnie zadanie okazało się zresztą najłatwiejsze, gdyż w zbiorze pozyskanej kamieniarki znalazły się dwie bazy służek
przyściennych (ryc. 7), dla których nie można było znaleźć miejsca na parterze
kaplicy. W odróżnieniu od baz przyziemia dających podstawę trzem służkom od-
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Ryc. 6. Inwentaryzacja 3D zwornika jarzmowego z kaplicy zamkowej. Oprac. M. Caban, A. Caban
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Ryc. 7. Inwentaryzacja 3D bazy z I piętra z kaplicy zamkowej. Oprac. M. Caban
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kryte elementy wiązały się z pojedynczymi służkami, które z kolei w sferze sklepiennej musiały się łączyć z żebrami jarzmowymi. Odnalezienie baz przesądza
kwestię dwupoziomowości kaplicy legnickiej. O tym, że pochodziły one z budowli
dwunastobocznej przekonuje nas zastosowanie kąta rozwartego pomiędzy profilami cokołów.
Analiza reliktów pozyskanych żeber wykazała, że występowały one w pięciu
wariantach zróżnicowanych pod względem kształtu profili i masywności przekroju (ryc. 8). Najbardziej masywne, o szerokości 22,5 cm, reprezentowane przez

Ryc. 8. Legnica. Relikty kaplicy zamkowej. U góry: przekroje żeber pozyskanych w trakcie eksploracji archeologicznej reliktów kaplicy zamkowej: 1 — żebro z prezbiterium (?); 2 — żebro krzyżowe
z przęsła trapezowego parteru; 3a — żebro jarzmowe typu I; 3b — żebro jarzmowe typu II; 4 — żebro
krzyżowe z piętra kaplicy. U dołu: rekonstrukcja sklepień trapezowych przyziemia z oznaczeniem
rodzajów żeber. Oprac. M. Chorowska, M. Caban
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cztery fragmenty, były zakończone szerokim, spłaszczonym wałkiem. Jest bardzo
prawdopodobne, że pochodziły one z prezbiterium, gdyż było to najobszerniejsze
przęsło w całej kaplicy. Najliczniej były reprezentowane żebra o bardzo podobnym
profilu, również zakończonym spłaszczonym wałkiem, lecz węższe — zaledwie
16,5 cm (ryc. 9). Analiza zworników pokazała, że łączyły się one z tymi, które, zwężając się, zachowywały kształt trapezu. To z kolei wskazuje, że żebra ze spłaszczonym wałkiem występowały jako krzyżowe w przęsłach trapezowych przyziemia.
Wszystkie zachowane zworniki krzyżowe posiadają taki właśnie profil. Najbogatszy przekrój miały żebra zakończone profilem gruszkowym, już w pełni gotyckim, występujące w dwóch wariantach — mniej i bardziej wysuniętego trójliścia.
Ich relikty były równie liczne, co żeber krzyżowych; szerokość wynosiła 22,5 cm,
a więc była porównywalna z żebrem prezbiterium. Łączyły się one z dekoracyjnie wygiętymi, spłaszczonymi klińcami (ryc. 10), co wskazuje, że były to żebra
jarzmowe. Dwa warianty tego samego trójlistnego profilu jarzmowego mogą mieć
związek z występowaniem dwóch różnych rozpiętości żeber jarzmowych: 2,7 m
i 3,1 m, w układzie sklepień obejścia przyziemia (por. ryc. 8). Wynikało to z połączenia formy dwunastoboku ścian zewnętrznych i sześcioboku części centralnej.
Dwa warianty żebra jarzmowego mogły również pochodzić odpowiednio z dolnej
i z górnej kondygnacji kaplicy. Zarówno spod klińców, jak i zworników trapezowych zwieszały się stalaktytowe, rzeźbiarsko ukształtowane zworniki w formie
kwiatów, smoków i ptaków (ryc. 11, 12) zaczepione na płynnie zbiegających się
żebrach. Piąty typ żeber, reprezentowany przez zaledwie jeden fragment, był najbardziej delikatny w przekroju — 16,5 cm, choć zakończenie jego bogatego profilu
stanowił dość masywny wałek kolisty w przekroju (ryc. 13). W dalszej części artykułu spróbuję pokazać, że on także łączył się ze sklepieniem górnej partii kaplicy.
Prócz żeber z gruzu wydobyto i ostatnio zadokumentowano: fragment trzonu kolumny, przewiązkę trzonu, liczne rzeźbione kapitele i fragmenty fryzów
pokrytych zwojami roślinności, fragment podstawy żebra jarzmowego (ryc. 14),
dekorację rzeźbiarską mogącą pochodzić z górnego portalu3 oraz luźne fragmenty
rzeźb o trudnej do identyfikacji formie (kwiaty, skrzydło ptaka?, gołębica). Detale te zawierają komplet danych, by móc odtworzyć architekturę wnętrza przyziemia kaplicy na zasadzie wirtualnej anastylozy. Należy odnotować, że stosowna
rekonstrukcja wnętrza legnickiej capella publica została wykonana przez Ernesta
Niemczyka niespełna pół wieku temu i obecnie możemy w pełni potwierdzić jej
wiarygodność (ryc. 15a–b). Ukazuje ona wnętrze o niezwykłym bogactwie rzeźbiarskiego wystroju, w którym różnorodnie ukształtowane zworniki przypominają pąki roślin lub kwiaty na długich łodygach, a całe wnętrze pod kopułą sklepienia
staje się parafrazą rajskiego ogrodu.
W kaplicach dwupoziomowych wystrój architektoniczny piętra był zazwyczaj
bogatszy niż parteru, było to bowiem oratorium przeznaczone dla księcia i jego ro3
Można tak przypuszczać, ponieważ jest to ciąg kapiteli ościeża o formie schodkowej, który nie
pasuje do analogicznego fragmentu baz ościeża portalu dolnego, zachowanego in situ w oryginalnym
murze.
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Ryc. 9. Inwentaryzacja 3D żebra krzyżowego z parteru kaplicy zamkowej. Oprac. M. Caban, A. Caban
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Ryc. 10. Inwentaryzacja 3D klucza żebra jarzmowego z kaplicy zamkowej. Oprac. M. Caban, A. Caban
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Ryc. 11. Inwentaryzacja 3D zwornika z kaplicy zamkowej. Oprac. M. Caban, A. Caban

320
Małgorzata Chorowska, Mariusz Caban

Ryc. 12. Inwentaryzacja 3D zwornika ze smokami z kaplicy zamkowej. Oprac. M. Caban, A. Caban
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Ryc. 13. Inwentaryzacja 3D żebra krzyżowego z piętra kaplicy zamkowej. Oprac. M. Caban, A. Caban
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Ryc. 14. Inwentaryzacja 3D podstawy żebra jarzmowego z kaplicy zamkowej. Oprac. M. Caban, A. Caban
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Ryc. 15. Legnica. Kaplica zamkowa: A — rekonstrukcja parteru kaplicy zamkowej; B — wizualizacja 3D (wirtualna anastyloza) parteru kaplicy zamkowej.
Oprac. E. Niemczyk (A) oraz M. Caban (B)
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dziny. W przypadku legnickiej świątyni
wprost trudno sobie wyobrazić bardziej
wspaniałe wnętrze niż jej przyziemie.
Jedyna wzmianka źródłowa — przekaz Thebesiusa — mówiący o złotym
stropie w kaplicy św. Wawrzyńca nie
zawiera informacji na temat struktury
architektonicznej piętra (Thebesius
1733). Więcej informacji można wyprowadzić z analizy omówionych wyżej
detali architektonicznych, a w szczególności dwóch baz służek przyściennych. Pierwotnie znajdowały się one
tuż przy zewnętrznej ścianie okrężnej,
na granicy przęseł. Ponieważ były pojedyncze, a nie potrójne, na piętrze raczej nie zastosowano takiego samego
sklepienia jak nad parterem. Zamiast
niego można sobie wyobrazić dwa inne
rozwiązania. W pierwszym służki mogłyby się łączyć z pojedynczymi żebra- Ryc. 16. Santiago de Compostela. Kopuła nad środmi zbiegającymi się promieniście do kowym przęsłem transeptu katedry pw. św. Jakuba.
środka kopuły nakrywającej całe piętro. Fot. M. Chorowska
Przykładem tak ukształtowanego wnętrza byłoby środkowe przęsło transeptu
w katedrze pw. św. Jakuba w Santiago
de Compostella (ryc. 16), a sklepienia
kaplica na zamku Marksburg (Stevens
2003: 187–188). W drugim rozwiązaniu wzorowanym na górnej kondygnacji kaplicy zamkowej w Vianden służki
łączyłyby się z gurtami rozdzielającymi
przęsła trapezowe, ale same przęsła byłyby zasklepione krzyżowo, bez żeber
(ryc. 17; Stevens 2003: 113–115). Z racji rozpiętości bardziej rozbudowany
Ryc. 17. Vianden. Widok na piętro kaplicy zami masywny profil powinny mieć żebra kowej. Za: Stevens 2003
radialne (w wariancie 1) lub jarzmowe (w wariancie 2), natomiast żebra w sklepieniu latarni mogłyby być delikatne
w przekroju, tak jak żebra z okrągłym wałkiem.
Podobieństwo form i środków plastycznych użytych w kaplicy legnickiej oraz
w kościele i klasztorze cysterek w Trzebnicy (1201–1218) każe widzieć oba te wybitne dzieła architektoniczne okresu przejściowego za wyrosłe spod ręki tego samego warsztatu budowlanego, warsztatu, który ukształtował się i rozwijał w kręgu
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mecenatu artystycznego księcia Henryka I Brodatego (Walicki 1971: 158–159;
Rozpędowski 2009: 38; Jarzewicz 2012: 248). Kwestia genezy i wzorców późnoromańskich form dekoracyjnych stosowanych przez tzw. warsztat trzebnicko-legnicki
(ryc. 18) od lat wywołuje żywe dyskusje w środowisku mediewistów. Patrząc na rozpowszechnienie tych form w Europie Środkowej w pierwszej połowie XIII wieku,
można wskazać trzy kręgi ich występowania: nadreńsko-bawarski, sasko-brandenburski i śląski (ryc. 19) oraz dwa przykłady odosobnione — alzacki Strasburg (reliefowe kapitele w krypcie katedry z lat 80. XII wieku) oraz niezwykle bogaty, figuralny
portal i kapitele w cysterskim Predklasteři pod Tisznova z lat 1233–1239.
W najbardziej wysuniętym na zachód kręgu, a właściwie paśmie nadreńsko-bawarskim późnoromańskie, dekoracyjne formy były widoczne: we frankfurckiej
Saalhofkapelle fundacji Fryderyka Barbarossy (lata 1165–1167, czwarta ćwierć
XII wieku), w cesarskich pfalzach Gelnhausen (dendrochronologicznie: około
1182 roku, koniec XII wieku) i Wimpfen (około 1200 roku), w kolońskich kościołach pw. św. Andrzeja (kruchta z przełomu XII i XIII wieku) oraz św. Marcina (portal w korpusie i okna wykrojowe z około połowy XIII wieku), w katedrze
w Bambergu (po roku 1200, lata 1225–1237), w hali wejściowej kościoła cysterskiego w Maulbronn (1215–1220), kaplicy św. Macieja na zamku Oberburg
w Kobern (1220–1240), w Würzburgu w krużgankach Neumünster, w klasztorze
Stiftskirche w Aschaffenburgu (krużganki przy kolegiacie pw. św. św. Piotra i Aleksandra (1240–1245) oraz kościołach Norymbergi.
W bliższym Śląskowi kręgu sasko-brandenburskim detal ten, określony
jako przynależny do stylu nadreńsko-francuskiego, najwcześniej, bo już około
1200 roku pojawił się w cesarskim Konradsburgu, w krypcie bazyliki klasztornej.
Następnie widzimy go: w katedrze pw. św. św. Maurycego i Katarzyny w Magdeburgu (I faza: 1209–1212), w klasztorach cysterskich Pforta (1220–1230) i Altzelle (po 1220 roku), na piętrze kaplicy zamku Neuenburg pod Freyburgiem
(1220–1225), w korpusie katedry w Naumburgu (….), w krużgankach cesarskiej
katedry w Königslutteram Elm (…) oraz w letnim kapitularzu norbertańskiego
klasztoru w Jerichow (lata 30. XIII wieku).
W kręgu śląskim kluczową rolę w rozpowszechnianiu tego typu detali odegrał
warsztat trzebnicko-legnicki. W latach 1220–1240 pojawiły się one: w klasztorach cysterskich w Lubiążu (1230–1240) i Henrykowie (1220–1240) oraz w kościele pw. NMP
w Środzie Śląskiej (1220), kolegiacie w Głogowie (1230–1240), w portalach kościołów parafialnych w Złotoryi (1212–1241) i Sędziszowej (druga ćwierć XIII wieku).
Ich obecność w kościołach w Nowym Kościele (1240–1250), Kałkowie (1240–1260)
oraz w sklepieniu ze zwisającym kluczem w kościele w Studniskach Dolnych (druga ćwierć XIII wieku) jest przykładem działalności epigonów tego warsztatu (Świechowski 2000: 59–61, 89–90, 153, 175–176, 217–219, 237–238, 317–318).
Z powyższego spisu wynika, że najstarsze późnoromańskie detale o skomplikowanych, dekoracyjnych formach pojawiły się w ostatnich dekadach XII wieku na
terenach Nadrenii i Alzacji, sąsiadujących z Francją i pozostających pod jej przemożnym wpływem kulturowym. Nie była to jeszcze stylistyka gotycka z jej dążeniem do naturalizmu, jednorodności i powtarzalności form, a wręcz przeciwnie

Ryc. 18. Legnica. Inwentaryzacja 3D kapitelu z kaplicy zamkowej. Oprac. M. Caban
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Ryc. 19. Zasięg występowania późnoromańskich detali w typie trzebnicko-legnickim na terenie Niemiec, Śląska i Czech. Oprac. M. Chorowska, M. Caban
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niezwykle bogaty i różnorodny relief o charakterystycznie zagęszczonym, zawiłym
rysunku będący w swej istocie reakcją na francuski gotyk. Ten nowy rodzaj ornamentyki był propagowany przez fundacje cesarzy staufijskich. Stanowiły one co najmniej połowę spośród wymienionych powyżej obiektów z terenu Niemiec, a w tej
liczbie były budowle najstarsze (Salhofkapelle, Gelnhausen, Konradsburg, Bamberg, Magdeburg). Trzebnicki klasztor — którego budowę rozpoczęto w 1202/1203
roku, ukończony w części wschodniej z kryptą w 1214 roku, natomiast w całym
procesie budowlanym łącznie z rzeźbami w 1218/1219 roku (Rozpędowski 2003;
Dębicki 2004; Gleich 1997) — również zalicza się do bardzo wczesnej grupy
obiektów, dlatego tak istotne jest pytanie o proweniencję jego twórców. Jarosław Jarzewicz przekonująco pokazał, że w drugiej fazie budowy, czyli w latach 1214–1219
pracowali w Trzebnicy kamieniarze z Marburga. Jednocześnie zwrócił uwagę, że
najstarsze części trzebnickiego kościoła zakonnego nie wykazują podobieństwa ani
do bamberskich ani do magdeburskich form (Jarzewicz 2012: 248–249). Badacz
ten słusznie zwrócił uwagę na wielowątkowość trzebnicko-legnickiego środowiska budowlanego, które obsługiwało najważniejsze fundacje Henryka Brodatego,
najpotężniejszego i najbogatszego spośród książąt piastowskich. W trakcie inwentaryzacji detali z legnickiego lapidarium zostało zadokumentowanych 35 różnych
znaków kamieniarskich (ryc. 20), co daje przybliżone pojęcie o liczebności pracującego tam zespołu. Przy okazji warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Znaki te
umieszczano na płaszczyznach ciosów, które po złożeniu nie były widoczne, dlatego nie ma możliwości zobaczenia ich w skończonym obiekcie. Podczas inwentaryzacji fotograficznej kamieniarki zdeponowanej w lapidarium bazyliki trzebnickiej
nie odnotowano ani jednego znaku kamieniarskiego, co może świadczyć o zatrudnianiu tam głównie kamieniarzy zakonnych. Jak widać, ich praca nie wymagała
zliczania skończonych dzieł. Z drugiej strony wiadomo, że głównym budowniczym
trzebnickiej bazyliki nie był mnich, lecz magister Jakub, który otrzymał za skończoną pracę połowę wsi pod Trzebnicą (Rozpędowski 2003: 18).
W kaplicy legnickiej szczególnym typem dekoracji były zwisające klucze sklepienne. Po raz pierwszy w Polsce zwornik stalaktytowy wprowadzono do krypty bazyliki
trzebnickiej, udostępnionej pielgrzymom w 1214 roku (ryc. 21). W Europie zworniki
tego rodzaju spotykamy w kościele pw. św. Andrzeja w Kolonii, w kruchcie z przełomu
XII i XIII wieku, gdzie występowały razem z interesującym nas późnogotyckim, głębokim reliefem kapiteli i arkadkową dekoracją gurtów sklepiennych. Niemal identyczne
zworniki w postaci zwisających kulek, pąków i rozet oraz gurty dekorowane arkadkami powtórzono na I piętrze kaplicy zamku Neuenburg, w trakcie przebudowy dokonanej w latach 1220–1225 (ryc. 22). Trzebnicko-legnickie zworniki są jednak inne,
znacznie okazalsze i bardziej skomplikowane, choć sama idea kapryśnego wygięcia
żebra i zawieszenia na nim stalaktytu zwornika wydaje się być ta sama (ryc. 23) i prowadzić do kolońskiego środowiska budowlanego. Inną analogię do dekoracyjnych
reliefów trzebnickich zobaczymy na kapitelach i fryzach wschodniej części krypty katedry w Strasburgu z ostatnich dekad XII wieku, co powtórnie powiedzie nas na pogranicze francusko-niemieckie. Jesteśmy obecnie przekonani, że głównie tam należy
poszukiwać źródeł pochodzenia trzebnicko-legnickiego warsztatu budowlanego.
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Ryc. 20. Legnica. Znaki kamieniarskie zarejestrowane na detalach z kaplicy zamkowej. Oznaczenia:
grupa A — zinwentaryzowane przez J. Rozpędowskiego; grupa B — zinwentaryzowane przez M. Cabana i A. Caban

Ryc. 21. Trzebnica. Zwornik stalaktytowy w krypcie. Fot. M. Chorowska
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Ryc. 22. Zamek Neuenburg. Przęsło sklepienne na piętrze kaplicy zamkowej. Fot. M. Chorowska

Ryc. 23. Legnica. Wizualizacja 3D sklepień nad parterem kaplicy zamkowej. Oprac. M. Caban
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A stone architectural detail of the late Romanesque chapel of St. Benedict and Lawrence
at the castle in Legnica
Summary
It has been more than half a year since the relics of late Romanesque castle chapel were spectacularly
discovered in Legnica, and two important issues connected with it is still waiting for the decision.
The first one is the question of whether the chapel had one or two floors, the second one concerns the
origin of the creators of its stone architectural details. The details, excavated in the years 1963–1965,
in the number of approx. 120, from the debris of residual remnants of the chapel are now kept in the
castle lapidary. A recently measurement by laser scanning was to obtain the answers to these questions, collection of the material in order to recreate the structure, decoration and construction system
of the chapel and the implementation of virtual anastylosis of its interior.
The chapel was founded on the plan of a twelve-sided figure with six massive internal pillars of
a wedge form, which separated a space in the middle. In the inner corners of the body, disc bases preserved, from which 3 supporting ribs arose. The arrangement of the bases and the preserved relics of
the ribs allow for unambiguous reconstruction of the vaults layout over the round nave on the ground
floor. By analysing the inventoried details, we tried to find where the could originally be in the chapel,
and especially indicate the elements from an alleged top floor. And so, in the set of the acquired stonework, there were two wall supporting ribs bases. In contrast to the triple bases of the basement, they
were connected with a single supporting rib and had to come from a higher floor. The analysis of the
acquired ribs relics showed that they occurred in 5 different variants in terms of the shape of the profiles and massiveness of the section. The richest section of the ribs was completed with a pear profile,
already fully Gothic. At least one type of ribs connects to the vault of the upper part of the chapel. The
ribs profile smoothly gathered in the arch block, from which stalactite, sculpturally shaped keystones
in the form of flowers, dragons hung. In addition to the ribs, from the debris one excavated and documented a piece of the shaft of the column, the shaft lacing, numerous carved capitals and fragments
of friezes covered with recipes of vegetation, parts of the yoke rib, sculptural decoration which might
come from the upper portal and loose fragments of sculptures of difficult to identify form. The details
contain a set of data to be able to recreate the architecture of the chapel basement. It was the interior
with an abundance of sculptural decoration, which variously shaped keystones reminded buds of
plants or flowers on long stems, and the whole interior of the domed ceiling was a paraphrase of the
Garden of Eden. The first floor was solved, as in the castle chapel in Vianden, where the supporting
ribs were connected to the transverse arches separating the trapezoidal spans, but the spans were
cross-vaulted without ribs.
The similarity of forms and artistic means used in the chapel of Legnica and in the church and
the Cistercian monastery in Trzebnica (1201–1218) allow to see these two outstanding architectural works of the transitional period for grown in the circle of artistic patronage of Prince Henryk
I Brodaty. These forms reached in the 1st half of the 13th century to Central Europe. In Europe, one
can identify three circles of their occurrence: Rheinland and Bavarian, Saxon-Brandenburg and Silesian. The oldest of this type of details emerged in the last decades of the 12th century in the areas of
Rhineland and Alsace, bordering with France and being under its overwhelming influence of culture.
This new type of ornamentation was promoted by foundations of Staufian emperors. We are now
convinced that the sources of Trzebnica and Legnica origin of the construction workshop should be
sought there.
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