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 Ceäem åiåiejszego artókułu jest próba zwerófikowaåia tezóI iż okrąJ
głe śäadóI wóstępujące åa tereåie moäski mółåocåejI åiemaäże wółączJ
åie åa zewåętrzåóch ściaåach gotóckich budowäi sakraäåóchI często 
ogåiskują się w okoäicó portaäu ErócK NFK rwagę åa fakt wóstępowaåia 
ich w tóm miejscu zwróciäiW gK eochäeitåerI gK iewaådowskaI hK jaJ
deäaI AK ouszkowskiI fK połtókI tK pzafrańskiNK kiestetóI prezeåtowaåe 
przez åich wåioskiI zostałó oparte åa aåaäizie pojedóåczóch świątóńK 
tóciągaåie ogóäåiejszej koåkäuzji åa podstawie badań jedåostkowóch 
obiektów tworzóć może åieprawdziwó obraz staåu faktóczåegoK w tego 
wzgäędu podjęto próbę zbadaåia owego zagadåieåia åa podstawie 
zåaczåie szerszego materiału porówåawczegoK 
 aäa potrzeb artókułuI autor ziåweåtarózował osobiście śäadó zåajJ
dujące się åa NSO åietóåkowaåóch kościołach gotóckichI murowaåóch 
z cegłó äub cegäaåoJkamieååóch oraz N ossuariumOK _udowäe te zäokaJ
äizowaåe są w moäsce mółåocåejI w przeważającej części åa terótorium 

———— 
N gK  e o c h ä e i t å e rI  Tajemnicze znaki na cegłach gotóckich kościołów na przókłaJ
dzie katedró śwK jikołaja w bäbäąguI „ooczåik bäbäąski”I oK usfffI OMMOI sK NMMX 
gK  i e w a å d o w s k aI  wagadkowe śäadó na murach wóbranóch kościołów w moäsce 
mółnocnoJtschodniejI xwWz wjawiska magicznoJdemoniczne na terenie dawnóch ziem 
pruskich na täe porównawczómI  redK  hK  d r ą ż a w s k i  i  gK  d a å c e w s k iI  läsztóå  
OMNQI sK NTTX hK j a d e ä aI Tajemnicze znaki na cegłach kościoła śwK Antoniego 
w puszuI „pkarbiec puskiK eistoriaI środowiskoI kuätura”I OMMVI år NI sK VX AK o u s z J
k o w s k iI  Tajemnice średniowiecznóch murówI „dościåiec”I NVUMI år VI sK OPX 
fK p o ł t ó kI draffiti czasów nowożótnóch na murach Bazóäiki pod wezwaniem Ścięcia 
śwK gana Chrzcicieäa w ChojnicachK ptudium anaäitóczneI Chojåice OMNNI sK QTX 
tK p z a f r a ń s k iI wwóczajeI obrzędó i sómboäe reäigijne w dawnej buropieI 
xwWz wwóczajeI obrzędó i sómboäe reäigijneI tarszawa NVTQI sK PTOK 
O waäedwie kiäka z tóch świątóń to świątóåie åeogotóckieI co åie wókäucza iståieåia 
åa ich eäewacjach śäadów dołkowóchI gdóż mogłó oåe powstać åawet w ufu wK 
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trzech bółóch diecezjiI w graåicach odpowiadającóch w przóbäiżeåiu 
staåowi åa rok NTTOPK _adaåiami objęto część kościołów bółej dieceJ
zji chełmińskiejI włocławskiej i warmińskiejI staåowiącóch ówczesåe 
ziemie ozeczópospoäitej lbojga karodówK Autor uzåał za stosowaåe 
włączeåie w orbitę badań także tereåu åieiståiejącej już w usfff wKI 
diecezji pomezańskiejI äeżącej oåegdaj poza terótorium ozeczópospoJ
äitejI a będącej we władaåiu zakoåu krzóżackiego Eformaäåie przestała 
oåa fuåkcjoåować w NROR rKFQK Argumeåtem uzasadåiającóm takie 
postępowaåieI jest faktI że åa tereåie owóch diecezji zåajduje się gęsta 
sieć cegäaåóch kościołów gotóckichI co jest w główåej mierze pokłoJ
siem działaäåości wakoåu pzpitaäa kajświętszej jarii maååó aomu 
kiemieckiego w gerozoäimieK moza tómI tereå diecezji pomezańskiej 
staåowi käiå międzó obszarami diecezji warmińskiej a chełmińskiejI 
co tworzó swoistąI åieåaturaäåą strefę buforowąK qak ukształtowaåe 
graåice admiåistracójåe åie staåowiłó zapewåe zaporó przed rozprzeJ
strzeåiaåiem się pewåóch zwóczajów międzó diecezjamiI a takowóm 
bóło wókoåówaåie otworów w murach świątóńK w tego wzgäędu åie 
możåa pomiåąć diecezji pomezańskiejI przó badaåiu zagadåieåia 
śäadów dołkowóchK kiewieäka część ziåweåtarózowaåóch kościołówI 
zåajdowała się w usfff wK poza terótorium rzeczoåóch diecezjiI 
co jedåak åie stoi w sprzeczåości z ceäem åiåiejszego artókułuK  
 mrzedmiotem aåaäizó są śäadó zåajdujące się bezpośredåio åa portaJ
äachI wokół åich äub położoåe w bezpośredåiej ich bäiskościK Autor 
czuje się w obowiązkuI abó przótoczóć åajważåiejsze daåeI które 
åaświetäą w ogóäåóm zarósie poczóåioåe dotóchczas åa temat śäadów 
ustaäeåiaK fch geåezó trzeba doszukiwać się w czóååości rozpaäaåia 
o mur świątóåi „żówego ogåia” przó użóciu świdra ogåiowegoI w okreJ
sie usfJusfffI może åawet ufu wKRK qwierdzeåie to zóskało poparcie 
poäskich badaczóI jedåak åie możåa wókäuczóć kiäku iååóch przóczóå 
ich pochodzeåiaI däatego mogłó też powstać åa skutek wódobówaåia 
półu z cegiełI użówaåego åastępåie w ceäach äeczåiczóchK qaki zwóJ
czaj jest poświadczoåó w źródłach etåograficzåóchK ka tę możäiwość 
———— 
P pK  i i t a kI  Atäas hościoła łacińskiego w ozeczópospoäitej lbojga karodów w usfff 
wiekuI iubäiå OMMSI sK NOMJNONK 
Q gK t i ś å i e w s k iI momezaniaK w dziejów kościeänóchI bäbäąg NVVSI sK NMNI NTRK 
R kiektórzó badacze przesuwają te  dató do graåic usJufu wKX  zobK  gK  q ó s z k i e J
w i c zI „kowó ogień” na wiosnęI xwWz Cuätus et cognitioK ptudia z dziejów średnioJ
wiecznej kuäturóI redK pK hK h u c z ó ń s k iI qK i a ä i kI tarszawa NVTSI sK RVQK 
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wskazują åajåowsze badaåia prowadzoåe w buropie wachodåiejSK 
mopuäaråaI aäe raczej mało prawdopodobåa jest hipoteza o wierceåiu 
ich w ramach pokutó za pomocą paäcaI moåetó äub iååego åarzędziaK 
tódaje sięI iż mogłó mieć oåe rówåież zåaczeåie apotropaiczåeTK  
 kie ustaäoåo jedåoäitej termiåoäogiiI która służó åazwaåiu śäadówK 
t poäskiej äiteraturze śäadó okrągłe jak i podłużåe Ewóstępują oåe 
w dwóch formachFI są okreśäaåe åa kiäka sposobówW okrągłe – kubkiI 
miseczkowate dołkiI dołki pokutåeI dołki kuätoweI jamkiI czarkiI 
śäadó dołkoweI åieckowate zagłębieåiaX podłużåe – pręgiI bruzdóI 
rósóI cógaraUK fståieją rówåież obcojęzóczåe odpowiedåiki tóch åazwI 
stosowaåe przez badaczó z iååóch krajów europejskichK t jęzóku 
åiemieckim brzmią oåe – käpfcheåI oiääeåI pchäeifriääeåI tetzriääeåX 
hoäeåderskim – duiveäskrasseåI duiveäskuiätjesI pestgäeuveåI groevesI 
krabsporeåI schaaäkuiätjesI åapjesX aågieäskim – sharpeåiåg groovesI 
carviågsI cup marksI scratch marksI stress marksX fraåcuskim – cuJ
vettesI pierres a ecueääesI poäissoirsI griffes du diabäeX szwedzkim – 

———— 
S mozóskiwaåia proszku z budowäi sakraäåej sprowadza się do jego właściwości 
uzdrawiającóch  –  zobK  gK  t e e r t zI  aK  t e e r t zI  CK  gK  a u f f i åI  mossibäe sources 
of therapeutic stone powder from korth test buropeI „mharmaceuticaä eistoriaå”I 
OMNQI år QQI sK OTJPOK 
T ka temat tóch i iååóch teorii zobK gK a ó d ó ń s k iI rwagi o wkäęsłościach kuäistóch 
na murze kościeänómI „hurier mozåański”I NUURI år OVQX gK i e w a å d o w s k aI waJ
gadkowe śäadó na murach wóbranóch kościołów w moäsce…I sK NUQJNURX AK j i e t zI 
draffita czasów nowożótnóch na murach kościołów w drudziądzu i okoäicóK Tożsamość – 
orędownictwo – zbawienieI „ooczåik drudziądzki”I oK ufffI NVVUI sK QSX pK m a u c hI 
Śäadó na murach kościoła śwK jikołaja w dniewieI jako wóraz äęku przed nagłą 
śmierciąI  „kasza  mrzeszłość”I  OMNSI  år  NORI  sK  NTVX  mK  p c h e ä sI  pchabespuren auf 
ptein Eoiääen und käpfchen)I sK ONI httpsWLLwwwKóumpuKcomLdeLdocumeåtLviewLUTMPTROL 
schabespureåJaufJsteiåJriääeåJuådJåapfcheåJhostiågJageåcó xdostępW NMKMNKOMNTzK 
U gK AK a r o z d o w s k iI hubkiI pręgi…I „mrzódrożåe momåiki mrzeszłości”I maj NVUSI 
sK OX gK e o c h ä e i t å e rI Tajemnicze znakiKKKI sK VRJVSX gK i e w a å d o w s k aI wagadJ
kowe śäadó na murach kościołów w BrodnicóI iembarguI iubawie i kowóm jieście 
iubawskimI xwWz tiara z demonem w täeK ptudia nad materiaänómi śäadami przekazu 
informacji na ziemiach poäskich do schółku usfff wiekuI qoruń OMMUI sK RVX q a żI 
wagadkowe śäadó na murach wóbranóch kościołów w moäsce…I sK  NUQX  AK  j i e t zI  
draffita czasów nowożótnóch…I sK QSX q e å ż eI kowożótne graffita i śäadó oczószJ
czania ogniem w moäsce Środkowej i mółnocnejI xwWz tiara z demonem w täeK ptudia 
nad materiaänómi śäadami przekazu informacji na ziemiach poäskich do schółku usfff 
wiekuI qoruń OMMUI sK NOPJNOQX gK q ó s z k i e w i c zI sK RVPX qK t r ó b ä e w s k iI 
wagadkowe śäadó na ścianach kościołów w tieäkopoäsceI „ptudia i materiałó do 
dziejów tieäkopoäski i momorza”I oK fsI NVRUI zK OI sK NVTK 
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säipskårorI eäfsteåarI eäfquaråarI skåägroparX duńskim – aebäeskivesteåeI 
skaätegåX włoskim – CopeääoX åorweskim – pkaägroperVK 
 iiczåe sóåoåimó okreśäające dołkowe śäadó jak i termiåó iståiejące 
w wieäu jęzókachI są dowodem åa powszechåość zjawiskaI jakim bóło 
ich tworzeåieK  
 
 tzmianki na temat śladów wokół portali 
 
 t tekstach poświęcoåóch probäematóce okrągłóch dołków åa murach 
åietóåkowaåóch kościołów o proweåieåcji średåiowieczåejI odåaäeźć 
możåa iåformacjeI iż duża część z åich skupia się wokół portaäiK moåiżej 
skrótowo zaprezeåtowaåo wóåiki badań w przedmiotowóm zakresieK  
 t äatach TMJtóch ubiegłego wieku tK pzafrański ogóäåie wspoJ
måiałI iż „w kiäku regioåach moäski åa åiektóróch cegłach gotóckich 
kościołów widåieją dziwåe dołki rozrzucoåe dość chaotóczåie w zaJ
sięgu ręki szczegóäåie w pobäiżu portaäi”NMK t roku NVUM ukazał się 
krótki artókuł AK ouszkowskiegoI w któróm autor odåotował śäadó åa 
ściaåie połudåiowejI w pobäiżu zamurowaåego portaäu åa murze sieJ
radzkiego kościoła podomiåikańskiegoI a także w zamurowaåóm porJ
taäu w oudzie koło tieäuåiaNNK qwierdzeåia tego åie poparto żadåómi 
wómieråómi daåómiK 
 wdaåiem gK eochäeitåera „często spotókamó duże åagromadzeåie kubJ
ków åa portaäach i w ich åajbäiższóm sąsiedztwie”K ao tego tópu świątóńI 
åa któróch śäadó te zogåiskowaåo bäisko portaäuI zaäiczół oå kubki åa 
kościeäe śwK gerzego w hętrzóåieI qoäkmicku i hrzóżaåowie ErócK OFK 
kastępåie wspomåiałI że takie usótuowaåie może åie bóć przópadkoweI 
gdóż portaä – brama zapewåiała dostęp „do świata ukrótego i świętego”NOK 
t koåkäuzji do tego wówodu zazåaczółI iż są obiektó bez śäadówI a takJ
że posiadające kiäkaset takich kubkówI „åajczęściej zgromadzoåóch przó 
portaäachI rzadziej skupioåóch od stroåó prezbiterium”NPK  
 aodatkowóch iåformacji dostarczół hK jadeäa w artókuäe poświęJ
coåóm kościołowi w puszuI piszącW „lbecåość takich tajemåiczóch 
zåaków stwierdzoåo åa murach wieäu średåiowieczåóch kościołów åa 

———— 
V mK p c h e ä sI sK PVK 
NM tK p z a f r a ń s k iI sK PTOK 
NN AK o u s z k o w s k iI sK OPK 
NO gK e o c h ä e i t å e rI Tajemnicze znaki…I sK NMMK 
NP qamżeI sK NMNK 
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tereåach półåocåej moäski i kiemiecK ppotókamó tam kościołó tóäko 
z pojedóåczómi dołkamiI a także obiektó sakraäåe mające ich setkiI 
åajczęściej åagromadzoåóch przó portaäach”NQK tg tego autoraI dołki 
zåajdują się åa murze średåiowieczåej basztó w waäewie åiedaäeko 
IławóK wwrócił oå też uwagę åa dużą iäość śäadów wokół portaäi 
w dwóch miejscowościach – puszu i hwietåiewie ErócK PFK ka tej podJ
stawie doszedł do wåioskówI iż – po pierwsze śäadó w tóm miejscu 
musiałó powstać za przózwoäeåiem käeruX po drugie – ich tworzeåie 
miało zorgaåizowaåó charakterNRK  
 hoäejåą osobąI która zwróciła uwagę åa takie umiejscowieåie śäadów 
bóła fK połtókI która badała kościół Ścięcia śwK gaåa Chrzcicieäa 
w ChojåicachK Charakterózując ich rozmieszczeåie åa poszczegóäåóch 
ściaåach świątóåiI zauważyłaI iż „duże åagromadzeåie dołków wóstęJ
puje åa portaäu i w jego sąsiedztwie”K gej zdaåiem takie usótuowaåie 
może bóć iåteåcjoåaäåe i wóåikać ze zåaczeåia portó – bramóI która 
wiodła do sferó sacrumNSK t ostatåim czasie uwagę jedåej z badaczek – 
gK iewaådowskiej – wzbudził opisaåó wcześåiej przez hK jadeäęI koJ
ściół śwK Aåtoåiego madewskiego w puszuK aoäiczóła się tam OPU dołJ
kówI w tóm aż NUT przó wejściu ENQ z åich posiada kształt podłużåóFNTK  
 
 Analiza zebranóch danóch  
 Aåaäiza została przeprowadzoåa w oparciu o materiałI któró udało się 
uzóskać podczas trwającej O äata iåweåtarózacji wspomåiaåóch NSP 
obiektów sakraäåóchK webraåe daåe zostałó zaprezeåtowaåe w formie 
dwóch tabeäI z któróch åastępåie wóciągåięto stosowåe wåioskiK 
———— 
NQ hK j a d e ä aI sK VK 
NR jadeäa sądziI że zgoda duchowieństwa jest dowodem åa powstawaåie śäadów 
w åiecodzieååóch okoäiczåościachI jakie mogłó stwarzać äiczåe kiedóś epidemieK 
tspomiåa o jedåej z åajwiększóch w owóm czasie epidemii dżumó åa momorzuI 
która szaäała w okresie NTMVJNTNN i w świetäe äokaäåóch dokumeåtówW „t gerzwałJ
dzie zmarłó VO osobóI a w pobäiskim waäewie przeżyło ją tóäko T osóbK l puszu brak 
daåóch äiczbowóchI aäe wiemóI że zaraza pochłoåęła tu måiej iståień äudzkichI gdóż 
mieszkańcó uciekäi z miasta i schroåiäi się po drugiej stroåie jezioraK fståieje spore 
prawdopodobieństwoI że zåaki åa portaäach kościołów są wóåikiem pozóskiwaåia 
proszku cegäaåegoI jako äekarstwa w okresie epidemiiI może właśåie wspomåiaåej 
dżumó” – zobK tamżeI sK NPK  
NS fK p o ł t ó kI sK QTK  
NT gK  i e w a å d o w s k aI  wagadkowe śäadó na murach wóbranóch kościołów w moäJ
sce…I sK NTTK 
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qabK N  pumarócznó wókaz badanóch obiektów 
 

 iiczba zbadanóch 
obiektów mrocent EBF 

wbadane obiektó NSP NMM 

lbiektó  
ze śäadami 

ka portaäu äub 
w okoäicó TP 

QN 
QQITU 

ORINR 

poza portaäem PO NVISP 

lbiektó bez śäadów VM RRIOO 
 
 ŹródłoW daåe własåeK 
 
 w daåóch zawartóch w tabeäi N wóåikaI iż spośród NSP zbadaåóch 
budowäi ENSO kościołóI N ossuariumFI åa TP widåieją śäadó dołkoweK ptaJ
åowi to prawie QRB wszóstkich ziåweåtarózowaåóch obiektówI z czego 
możåa wåioskować o powszechåości zwóczajuI jakim bóło tworzeåie 
okrągłóch dołkówK Aż ORB wszóstkich obiektów posiada dołki skupioåe 
åa portaäu äub obok åiegoI więc äiczba QN świątóń ze śäadami w tóm właJ
śåie miejscuI przekracza zåaczåie iäość kościołówI które åie posiadają 
tam śäadów EPOFK qa prawidłowość już åa wstępåóm etapie badań wskaJ
zuje åa istotåe zåaczeåie przestrzeåi portaäuK 
 
qabK O  tókaz miejscowości z kościołami posiadającómi śladó  
 na portalu lub w jego sąsiedztwie 
 

jiejscowość 
Śladó 
poza 

portalem 

Śladó 
na 

portalu 

Śladó 
przó 

portalu 

puma 
śladów 

rsótuowanie  
śladów na portalu  

oraz w jego  
sąsiedztwie 

_arczewo OV J ON RMNU przó portaäu p prowaJ
dzącóm do kruchtó 

Błędowo J J N N przó zamurowaåóm 
wejściu p 

———— 
NU AK  j i e t z  doszukał się w  _arczewie  RO  śäadów  –  zobK  AK  j i e t zI  kowożótne 
graffita…I sK NONX gK e o c h ä e i t å e rI hubki i pręgi na krzóżackich kościołachI 
„mrzódrożåe momåiki mrzeszłości”I NVVPI zK NS – okK RM śäadówK 
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_raåiewo UN J OM NMNNV przó dwóch zamuroJ
waåóch portaäach p 

Cedró tieäJ
kie U P J NNOM przó portaäu t 

EgłówåóF 

Cerekwica S 
 J NP NV przó portaäu p 

Chojåice OQS O J OQUON åa portaäu t  
EgłówåóF 

aobre jiasto PO J QT TVOO przó zamurowaåóm 
portaäu b 

bäbäąg  
– mróchåik NR O J NT åa portaäu t  

EgłówåóF 

ciszewo RV RP J NNO åa portaäu t  
EgłówåóF 

crombork NMP J OP NOS przó portaäu k 
EgłówåóFOP 

ddańsk J QN SP NMQ åa portaäu pX 
wokół portaäu p 

dåiew NSN J NR NTSOQ przó portaäu t 
EgłówåóF 

gasåa J N J N åa portaäu t  
EgłówåóF 

gezieråik J J NS NS przó portaäu p  
Ewejście do kruchtóF 

———— 
NV AK j i e t zI kowożótne graffita…I sK NON – NNT śäadówK 
OM qamżeI sK NNS – OV śäadówK 
ON qamżeI sK NNT – UUU śäadówX gK eochäeitåer przótacza obäiczeåia oK pzafrańskiej 
i eK iaskiI z któróch wóåikaI iż bółó tutaj UTP śäadó – gK e o c h ä e i t å e rI hubki 
i pręgi…I sK OQX hK hamińska za AK jietzem przótoczóła äiczbę UUU śäadówI åie podaJ
jąc jedåak ich aktuaäåej äiczbó – hK h a m i ń s k aI wagłębienia na cegłach z chojnicJ
kiej bazóäikiI „_aszta”I OMNNI år NNI sK PVX fK połtók ziåweåtarózowała OMM dołków 
i NU bruzd – fK p o ł t ó kI sK QPX zobK też pK m a u c hI Śäadó na murach bazóäiki 
pwK Ścięcia śwK gana Chrzcicieäa w ChojnicachI „weszótó Chojåickie”I OMNRI år PNI sK SQK 
OO AK j i e t zI kowożótne graffita…I sK NON – RR śäadówK 
OP hościół teå åie jest orieåtowaåóI został usótuowaåó åa äiåii półåocJpołudåieI przó 
czóm prezbiterium zåajduje się od połudåiaI wejście główåe od półåocóK 
OQ AK j i e t zI kowożótne graffita…I sK NNT – NSU śäadówX pK m a u c hI Śäadó na muJ
rach kościoła śwK jikołajaI sK NTUK 
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QU

hrzóżaåowo N J PQ PROR przó portaäu t 
EgłówåóF 

hwietåiewo QM NUP OM OQP 
åa portaäu t  
EgłówåóFX  
przó portaäu t 

iichåowó NUS J OR ONN åa portaäu p  
Ewejście do kruchtóF 

iidzbark  
tarmiński PP NR J QUOS åa portaäu t  

EgłówåóF 

iubieszewo RQ J O RS przó portaäu p  
Ewejście do kruchtóF 

Łasiå UO J T UVOT przó portaäu p EzaJ
murowaåe wejścieF 

Łekåo ONT N P OONOU 

åa portaäu t  
EgłówåóFX  
przó portaäu p 
Ewejście do kruchtóF 

jiłoradz J J NN NN przó portaäu p  
Ewejście do kruchtóF 

jorąg VU OPO J PPM åa portaäu t  
EgłówåóF 

kowe J J RQ RQOV przó portaäu p 
Eboczåe wejścieF 

kowó ptaw NM J PP QP 
przó portaäu t 
EgłówåóFX  
przó portaäu p 

lråeta NV J U OTPM przó portaäu k EwejJ
ście zamurowaåeF 

———— 
OR gK e o c h ä e i t å e rI hubki i pręgi…I sK OR – OU śäadówK 
OS AK j i e t zI kowożótne graffita…I sK NON – PO śäadóK 
OT qamżeI sK NON – OOQ śäadóX porK pK m a u c hI aołki pokutne w ŁasinieI „mrowiåcja”I 
OMNOI år NETFI sK UOK 
OU AK j i e t zI kowożótne graffita…I sK NNS – OQS śäadówX eK e o c k e å b e c kI 
aie käpfchensteine an den mfarrkirchen zu häeckoI ieknoI oogasen rnd tongrowitzI 
„weitschrift der eistorischeå deseääschaft fćr die mroviåz moseå”I NUURI ggK NI sK NNU – 
OQR śäadówK 
OV AK j i e t zI kowożótne graffita…I sK NNU – ONP śäadówK 
PM qamżeI sK NOO – VP śäadóK 



ŚiAav alŁhltb kA mloqAiACe hlŚCflŁÓt dlqvChfCe 
 

QV

lstaszewo R NT J OO åa portaäu t  
EgłówåóF 

mrabutó N O N Q åa portaäu t  
EgłówåóF 

mruszcz  
ddański QSS J PS RMOPN 

przó portaäu t 
EgłówåóFX  
przó portaäu p  
Ewejście do kruchtóF 

oadostowo J J NN NN przó portaäu p  
Ewejście do kruchtóF 

oadzóń  
Chełmiński NQT PR RM OPOPO 

åa portaäu tX  
przó portaäu pX  
Q śäadó przó portaäu k 

oakowiec NQP UR J OOUPP åa portaäu t  
EgłówåóF 

oeszeä OM T J OTPQ åa portaäu t  
EgłówåóF 

pkarszewó TN J VT NSUPR 
przó portaäu p  
Ezamurowaåe  
wejście do kruchtóF 

ptarogard  
ddański NSM SU U OPSPS przó portaäu t 

EgłówåóF 

———— 
PN qamżeI sK NNS – RQQ śäadóK 
PO qamżeI sK NON – ORU śäadówX hK tęgłowska podaje PTQ śäadó – hK kK t ę g ł o w J
s k aI kieckowate zagłębienia na eäewacjach średniowiecznóch obiektów sakraänóch 
na obszarze ziemi chełmińskiej i äubawskiejI mraca doktorska åapisaåa w fåstótucie 
Archeoäogii rjhI qoruń OMNSI sK OT Ewódruk w zbiorach rjhFK 
PP AK j i e t zI kowożótne graffita…I sK NNS – NOV śäadówK 
PQ qamżeI sK NOO – QP śäadóX gK e o c h ä e i t å e rI hubki i pręgi…I sK OT – RO śäadóK 
PR AK j i e t zI kowożótne graffita…I sK NNU – NTR śäadówKX gK e o c h ä e i t å e rI hubki 
i pręgi…I sK OS – NOP śäadóX åa temat dołków åa świątóåi skarszewskiej zobK teżK 
tK _ r z o s k o w s k iI azieje pkarszewI pkarszewó OMMVI sK RMK 
PS AK j i e t zI kowożótne graffita…I sK NNU – UQ śäadóX pK m a u c hI hiäka uwag 
o dołkach pokutnóchI „hociewski jagazóå oegioåaäåó”I OMNOI år NETSFK 
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RM

ptebäewo OO PO NV TP 

åa portaäu t EgłówJ
åóFX  przó oraz åa 
portaäu p  Ewejście 
do kruchtóFPT 

pusz J J NOS NOSPU åa portaäu t  
EgłówåóF 

pzczepaåki PT N PU TS 
przó portaäu tX przó 
portaäu p EzamuroJ
waåe wejścieF 

qczew QTR NU NNP SMSPV åa oraz obok portaäu 
p Eboczåe wejścieF 

qoäkmicko PS J RQ VMQM przó portaäu p 
Eboczåe wejścieF 

qräąg J J RPT RPTQN 
przó portaäu t 
Edawåiej główåóFX 
przó portaäu pQO 

 
puma 

 
PMSP 

T9U NRMS  
RPST 

 
OPM4 

 
mroceåt EBF 

 
RTIMU 

N4IUS OUIMS  
NMM 4OI9O 

 
 ŹródłoW daåe własåeK 
 
 qabeäa O zawiera wókaz tóch świątóńI åa któróch ziåweåtarózowaåo 
śäadó w bezpośredåiej bäiskości portaäi äub åa åichK ka QN takich koJ
ściołachI prawie QPB śäadów zåajduje się przó wejściu äub bezpośredJ
åio åa åimK moza tómi miejscamiI zostałó oåe także zåaäezioåe w iåJ

———— 
PT t portaäu połudåiowóm prowadzącóm do kruchtó połudåiowej – NT śäadów 
i V obok portaäuX z tejże kruchtó do kościoła wchodzi się przez koäejåó portaäI a obok 
åiego zåajduje się – NM śäadówX w portaäu zachodåim – NR śäadówX AK j i e t zI kowoJ
żótne graffita…I sK NNS – QN śäadówK 
PU qamżeI sK NNS – SO śäadóK 
PV qamżeI sK NNU – ONT śäadówK 
QM qamżeI sK NNS – QP śäadóX gK e o c h ä e i t å e rI hubki i pręgi…I sK ORK  
QN AK j i e t zI kowożótne graffita…I sK NNT – RMV śäadówK 
QO hościół jest orieåtowaåóI jedåak po przebudowie wejście zachodåi Edawåiej główåeF 
stało się boczåómX obecåie główåe zåajduje się w części dobudowaåej od stroåó 
półåocåejK 
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åóch äokaäizacjach EåpK przóporóI ściaåóFI co staåowi poåad RTB caJ
łości śäadówK modobåieI jak w przópadku daåóch zawartóch w tabeäi NI 
możåa zauważyćI że porta – miejsce przejścia do świątóåiI bóło 
szczegóäåie uprzówiäejowaåeK  
 lkoło połowa z tóchże QN świątóń posiada śäadó zåajdujące się 
po stroåie połudåiowejI zaś druga ich grupa po stroåie zachodåiej – 
åa froåtoåieK Autor abstrahuje tutaj od umiejscowieåia śäadów åa poJ
szczegóäåóch eäewacjach PO obiektówI które åie posiadają śäadów 
bäisko portaäiK  
 rwagę zwraca także fakt umiejscowieåia pewåej iäości śäadów po 
stroåie wschodåiej i półåocåejI gdóż cótowaåi już w artókuäe badacze 
zwracaäi uwagę åa stroåę połudåiowąI jako åajczęstsze miejsce zåajJ
dowaåia dołków i bruzdK Co prawdaI od wschodu Eszczegóäåie åa preJ
zbiteriachF dość często widåieją takie otworóI aäe śäadó od stroåó półJ
åocåej są czómś wójątkowómQPK ldstępstwem jest więc jedåa sótuacjaI 
gdó śäadó są po stroåie wschodåiej Eaobre jiastoF oraz w trzech przóJ
padkach po stroåie półåocåejI przó czóm kościół śwK jikołaja we cromJ
borku åie jest obiektem orieåtowaåómK qutaj froåtoå skierowaåó jest åa 
półåoc i tam zåajduje się prowadzące doń wejście główåeK ka eäewacji 
półåocåej przó portaäu kościoła w oadzóåiu ChełmińskimI zåajdują się 
zaäedwie Q śäadó dołkoweI co staåowi åiewieäką iäość tamtejszego zbioruK 
wastaåawiają także śäadó åa oråeckim kościeäeI gdzie dołki zåajdują się 
w okoäicó półåocåego wejścia ErócK QFK  
 Aåaäiza daåóch zawartóch w tabeäi O przóåosi też iååe ustaäeåiaK 
gedåóm z åich są różåice w iäości śäadówI jakie ziåweåtarózowaåo 
w przeszłościI z wóåikami uzóskaåómi przez autoraQQK t porówåaåiu 
z äiczbami podawaåómi główåie przez AK jietzaI autor åiåiejszego 
opracowaåia zwókäe doäiczół się åieco måiejszej iäości śäadów åa 
poszczegóäåóch świątóåiachK qeå staå rzeczó jest spowodowaåó kiäkoma 
przóczóåamiK modczas iåweåtarózacji śäadów zdarza sięI iż ze wzgäędu 
åa staå zachowaåiaI åie możåa jedåozåaczåie okreśäićI czó åa pewåo 
daåó otwór jest poszukiwaåóm artefaktemI czó też wóåikiem działaäJ
åości sił przórodó åa eäewację świątóåiK kiektóre cegłó są zåiszczoåe 
———— 
QP fåaczej sótuacja wógäąda åa ziemi chełmińskiej i äubawskiej – zobK hK kK t ę J
g ł o w s k aI sK NUPK 
QQ _adaåia prowadzoåe główåie przez AK jietzaI gK eochäeitåeraI eK eockeåbeckaI 
a także hK jadeäęI hK tęgłowskąI fK połtók – ich wóåiki podaåe zostałó w przópiJ
sach do tabeäi NK 
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RO

do tego stopåiaI iż åa ich części åie możåa doäiczóć się śäadówK 
qa erozja cegieł zdaje się tłumaczóć faktI iż äiczbó podawaåe przez 
AK jietzaI któró iåweåtarózowaåie prowadził od äat TMJtóch uu wKI 
są w większości przópadków åieco większe åiż daåe z tabeäi OK oóżåa 
äiczba śäadów dołkowóch jest teżI paradoksaäåieI wóåikiem prowaJ
dzoåóch prac restauratorskich w odåiesieåiu do zewåętrzåóch murów 
świątóńK qrudåo orzec åa iäe åiszczeåie śäadów w taki sposób jest 
iåteåcjoåaäåeQRK _óć może taka sótuacja zaiståiała w ChojåicachI 
gdzie jeszcze w końcu ufu wK odåotowaåo prawie VMM śäadówI zaś 
obecåie tóäko poåad OMMK pótuacjaI w której doszło do „czószczeåia” 
äica cegieł przóczóåiła się do zmåiejszeåia iäości śäadów dołkowóch 
także w Łasiåie i meäpäiåieQSK 
 t kiäku przópadkachI obecåie odåotowaåa äiczba śäadów jest więkJ
sza åiż wókazują badaåia prowadzoåe wcześåiejK pzczegóäåie jaskrawe 
różåice możåa zauważyć w odåiesieåiu do świątóń w oakowcu i ptaroJ
gardzie ddańskim ErócK RFK qrudåo zåaäeźć jedåozåaczåó powód däa 
takiego staåu rzeczóK _óć może åa starogardzkim kościeäe Epodobåa 
sótuacja wóstępuje w ptebäewieFI wcześåiejsze iåweåtarózacje objęłó 
tóäko śäadó widoczåe åa zewåętrzåóch częściach murówI åie uwzgäędJ
åiając zåajdującóch się wewåątrz kruchtóK t obu tóch przópadkach 
spora część śäadów zäokaäizowaåa jest åa portaäachI które zåajdują się 
w przejściu z kruchtó do wåętrza świątóåiK kiewókäuczoåeI iż fakt teå 
pozostał åiezauważoåó przó iåweåtarózacji dokoåówaåej z zewåątrzI 
bez wejścia do wåętrza świątóåiQTK katomiast trudåo wójaśåić te rozJ
bieżåości w odåiesieåiu do oakowcaI gdzie wszóstkie śäadó są bardzo 
widoczåe przó ogäędziåach prowadzoåóch åa zewåątrz ErócK SFK 

———— 
QR rwagę åa fakt åiszczeåia zwróciäi åpKW gK e o c h ä e i t å e rI hubki i pręgi…I sK OQX 
AK j i e t zI Apotropaionó antódemoniczne na świątóniach ziemi dobrzóńskiejI „ooczJ
åik juzeum wiemi aobrzóńskiej w oópiåie”I oK NI OMMVI sK VNJVOK  
QS geszcze okK S äat temu åa kościeäe łasińskim autor åiåiejszego tekstu widział śäadó 
dołkowe i graffitaI któróch część została zåiszczoåa åa skutek reåowacji połudåiowej 
eäewacji świątóåiX hościół _ożego Ciała w meäpäiåieI wg daåóch AK jietzaI posiadał 
TS śäadówI jedåak obecåie åie możåa się doszukać åawet jedåego – zobK AK j i e t zI 
kowożótne graffita…I sK NNUK 
QT tåiosek teå został wóprowadzoåó åa podstawie własåóch doświadczeńI kiedó to 
autor podczas pierwszej iåweåtarózacji kościoła pwK śwK jateusza w ptarogardzie 
ddańskim zastał go zamkåiętóm i åie miał możäiwości dotrzeć do główåego portaäu 
zachodåiegoI któró bół obudowaåó kruchtąK aopiero koäejåa wizóta umożäiwiła wejJ
ście do środka i dostrzeżeåie poåad QMI åiewidoczåóch wcześåiej śäadówK 
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 t przópadku kiäku świątóń zauważyć możåa bardzo duże åagroJ
madzeåie śäadów bezpośredåio åa obu stroåach portaäuK t ciszewie 
dołki åa portaäu staåowią zwartą grupę skupioåą w jego wåętrzu – 
po obu stroåachI w przeciwieństwie do pozostałóch śäadów w tej 
miejscowościI zåajdującóch się åa całej ściaåie połudåiowejK ka koJ
ścieäe śwK gaåa w ddańskuI śäadó także grupują się w portaäu ErócK TFK 
t hwietåiewie zdecódowaåie przeważają śäadó dołkowe åa portaäu 
główåómI po obu jego stroåach ErócK UFK fdeåtóczåa sótuacja ma miejJ
sce w iidzbarku tarmińskim i jorągu Ew obu przópadkach wejście 
główåe – zachodåieFK t lstaszewieI gdzie sumaróczåa äiczba śäadów 
jest åiewieäkaI większość także jest åa portaäu zachodåimK 
 
 wnaczenie portalu 
 
 w powóższego jasåo wóåikaI iż miejsce portaäu i śäadóI umieszJ
czoåe åa åim äub w jego sąsiedztwieI åie są dziełem przópadkuK 
t tóm miejscu åaäeżó więc zadać pótaåieW o czóm świadczó dokoåóJ
waåie tóch działań w miejscu wejścia do kościołaI däaczego bóło oåo 
szczegóäåie uprzówiäejowaåe? 
 t ceäu wójaśåieåiaI däaczego pewåa część śäadów została wókoåaJ
åa åa portaäach äub w bezpośredåim ich sąsiedztwieI åaäeżó uświaJ
domić sobie szczegóäåe zåaczeåie tego miejscaK CzłowiekI żójącó 
w początku epoki åowożótåejI przekraczając drzwi wiodące do świąJ
tóåiI wiedział że tóäko tą drogą możåa dostać się do jej wåętrzaK 
kajpewåiej też rozumiał oå zåaczeåie teoäogiczåe miejscaI jakie staJ
åowił portaäI w przeciwieństwie do åaszej dzisiejszej meåtaäåościI 
åie pozwaäającej często åa zrozumieåie sómboäiki tamtóch czasówQUK 
 mortaä zåajdował się wokół drzwiI bramó – okaäał je – przez co 
staåowił istotåó eäemeåt miejsca prowadzącego do wåętrza świątóåiK 
Chociaż pojęcia „bramó” i „portaäu” åie są sóåoåimamiI to jedåak ich 
sómboäiczåe zåaczeåie jest ideåtóczåeK mortaäI jako okaäającó drzwi 
äub bramęI sprawował więc tę samą fuåkcjęK tóåika to z faktuI 
że zåajdują się oåe w tóm samóm miejscuI oddzieäając sferę uświęcoåą 

———— 
QU gK e a å iI pómboäika świątóni chrześcijańskiejI tłumK AK nK i a v i q u eI hraków 
NVVQI sK NRK 
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od świata świeckiegoK qermiåó te są często defiåiowaåe w äeksókoJ
åach i słowåikach pod jedåóm hasłemQVK  
 jiejsceI jakim jest portaäI od tósięcó äat miało åiebagateäåe zåaczeåie 
w różåóch kuäturachK t świątóåiach _abiäoåuI AsóriiI bgiptu i drecji 
staåowił oå przejście do świata boskiegoRMK t świecie chrześcijańskim 
prowadził do wåętrza budóåkuI świątóåiI poprzez zåajdującą się w åim 
bramęK ka istotåą wómowę tego miejscaI wskazuje wieäokrotåe użócie 
w poäskim przekładzie _ibäii wórażeåia „brama”K mojawiło się oåo tam 
aż QRQ razóI przó czóm poåad QMM w ptaróm qestameåcieRNK  
 mojęcie bramó posiada wieäe zåaczeń przeåośåóch i w _ibäii jest 
różåorako iåterpretowaåeK mełåiła więc oåa wieäe fuåkcjiI mKiåK zabezJ
pieczającą przed åiebezpieczeństwemI w kuäturach starożótåóch miast 
wschodu fuåkcję ekoåomiczåą Eodbówał się tam haådeäFI kuätową 
Eszczęśäiwó powrót poprzez bramę do miastaI bół okazjąI abó w tóm 
miejscu podziękować za bezpieczåą podróżFROK wåaczeåie portaäu wóJ
åikało z sómboäiki drzwiI a ta zaś bóła wówodzoåa z _ibäiiRPK  
 w racji tegoI iż muró świątóåi wótóczają przestrzeń sakraäåąI miejsce 
będące wejściem do åiejI åie bóło zwókłóm przejściemI däatego portaä 
umożäiwiał przedostaåie się ze sferó profanum do sacrumI z żócia doczeJ
såego do wieczåegoK tskazuje åa to zåaczeåie łacińskiego termiåu temJ
päum jak też greckiego temenosI które posiadają wspóäåó źródłosłów 
o zåaczeåiu „odgraåiczać”RQK  oację ma  oomaåo  duardiåiI  któró  pisząc  
o furcie stwierdziłW „mo zewåętrzåej stroåie jest świat szeroki E…F Świat 
teå ma w sobie coś z targowiskaW każdó w åim biega tu i tam E…F mrzez 
furtę åatomiast wkraczamó w przóbótek odgraåiczoåó od gwaru i targoJ
wiskaI cichó i błogosławioåóX w saåktuariumI siedzibę świętości”RRK  

———— 
QV wobK hasło „drzwiI bramaI wrota” – tK e o f f s ć m m e rI ieksókon dawnóch i nowóch 
sómboäi do wókorzóstania w praktóce duszpasterskiej i katechetócznejI  tłumK  AK  j a J
k o w s k aI hieäce OMMNI sK OQK 
RM pK h o b i e ä u sI kiebiańska gerozoäimaK ld sacrum miejsca do sacrum modeäuI 
Ząbki OMMQI sK OUK 
RN dK p z a m o c k iI jotów bramó w kowóm TestamencieK mrzóczónek do teoäogii 
bibäijnejI meäpäiå OMMNI sK NPX zobK też httpWLLwwwKschabespureåKdeLwetzriääeåLiådexK 
phpLcremdsprachäiche__ezeichåuågeå xdostępW NMKMOKOMNTzK 
RO dK p z a m o c k iI bezpieczeństwo – sK OPX haådeä – sK POX miejsce kuätu – sK PSK 
RP jK o o ż e kI fdee i sómboäe sztuki chrześcijańskiejI hraków OMNMI sK NVK 
RQ gK e a å iI sK UMI USX zobK też jK i u r k e rI mrzesłanie sómboäi w mitachI kuäturach i reJ 
äigiachI tłumK oK t o j å a k o w s k iI hraków NVVQI sK PNPX tK e o f f s ć m m e rI sK OQK 
RR oK  d u a r d i å iI  wnaki święteI tłumK gK _ i r k e å m a j e rI trocław NVUTI sK QOK 
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 t ceäu wójaśåieåia szczegóäåego zåaczeåia tego miejscaI åaäeżó 
posłużyć się przókładami pochodzącómi z misma ŚwiętegoK moza iåJ
terpretacją portaäu i bramóI jako oddzieäającej obie przestrzeåieI ważJ
kie zåaczeåie ma jej iååe sómboäiczåe odåiesieåieK kaäeżó ją wszakże 
utożsamić z sómboäem ChróstusaI któró powiedziałW „gestem drzwiaJ
mi däa owiec E…F ga jestem drzwiamiX jeśäi kto przeze måie wejdzieI 
będzie zbawioåó” EgaåI NMI TJVFK gezus staje się więc jedóåą osobąI 
za której pośredåictwem możåa dozåać zbawieåiaRSK 
 t przópowieści o dobróm pasterzu gezus åazówa siebie bramą 
owiec i dobróm pasterzemI mówiącW „waprawdęI zaprawdęI powiadam 
wamW hto åie wchodzi do owczaråi przez bramęI aäe wdziera się iååą 
drogąI teå jest złodziejem i rozbójåikiemK hto jedåak wchodzi przez 
bramęI jest pasterzem owiec” Eg NMI NJOFK _ramę åaäeżó w tóm fragJ
meåcie rozumieć jako samego ChróstusaI przez którą musi przejść 
każdóI kto chce zostać zbawioåóRTK 
 qrzeba zazåaczóćI iż portaäe zawierające czasem bogatą sómboäikę 
w formie płaskorzeźb umieszczoåóch wokół äub w tómpaåoåieI bółó 
same w sobie świętóm miejscemRUK Cechę tę åaäeżó także odåieść do 
uboższóch w swóm wórazie architektoåiczåóm portaäiI jakie reprezeåtuje 
grupa badaåa przez autoraK tieäce iåteresującó däa åiåiejszóch rozważań 
jest wåiosek sformułowaåó przez oK duardiåiegoI któró stwierdziłI 
że wchodząc do świątóåi åaäeżó zostawić åa zewåątrz móśäi doczesåego 
świataI  próżåośćI  a  z  racji  wejścia  do  świętego  miejsca  oczóścić sięRVK 
qo ostatåie słowo ma åiebagateäåe zåaczeåieI gdóż oczószczeåie wskaJ
zuje åa czóååośćI która ułatwiała przedostaåie się do miejsca świętegoK 
 t bwaågeäii śwK jateusza zapisaåe są słowa gezusaI któró rzekłW 
„tchodźcie przez ciasåą bramęK _o szeroka jest brama i przestroååa 
ta drogaI która prowadzi do zgubóI a wieäu jest takichI którzó przez 
åią wchodząK gakże ciasåa jest brama i wąska drogaI która prowadzi 
do żóciaI a mało jest takichI którzó ją zåajdują!” Ejt TI NPJNQFK 
morówåaåie dwóch różåóch bram Eszerokiej i wąskiejF ma skłoåić 
äudzi do wóbraåia postępowaåia osób åieäiczåóchI kroczącóch przez 
———— 
RS aK c o r s t å e rI Świat sómboäiki chrześcijańskiejI  tłumK  tK  w a r z e w s k aI  
mK m a c h c i a r e kI oK q u r z ó ń s k iI tarszawa NVVMI sK PUQK 
RT cK d r ó g ä e w i c zI Brama i pasterzI xwWz bgzegeza bwangeäii śwK ganaK häuczowe 
tekstó i temató teoäogiczneI redK cK d r ó g ä e w i c zI iubäiå NVVOI sK UNK 
RU gK e a å iI sK VRK 
RV oK d u a r d i å iI sK QOJQPK 
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bramę ciasåąSMK _rama wąska sómboäizuje także żócie zgodåe z zasaJ
dami åauczaåómi przez ChróstusaI w przeciwieństwie do szerokiejI 
będącej zaprzeczeåiem zbawieåia i sómboäizującej wieczåe zatraceJ
åieK mrzejście przez bramę Eczóäi ChróstusaF daje gwaraåcję żócia 
wieczåegoI zaś omiåięcie go uåiemożäiwia osiągåięcie tego ceäuSNK 
 t świetäe przótoczoåóch przókładówI czóteäåe staje się zåaczeåieI 
jakie przópisówaåo portaäowi i wejściu do świątóåiK qakże prógI jako 
zåajdującó się poåiżej portaäu i pod drzwiamiI rówåież dzieäi dwie 
przestrzeåieI będąc jedåocześåie graåicąI åa której świat świecki 
i reäigijåó åawiązują łączåośćSOK 
 
 wnaczenie poszczególnóch kierunków świata 
 
 modkreśäoåó wóżej podział åa przestrzeń sacrum i profanumI wóåiJ
kał też z sómboäikiI jaką przópisówaåo poszczegóäåóm stroåom świataK 
mrzestrzeń zachodåia więc wiązała się ze sferą doczesåą i kraiåą 
umarłóchI a także złaK w tego powodu człowiek wchodzącó do domu 
_ożego przez portaä zachodåiI w kieruåku prezbiteriumI podążał ku 
ChróstusowiSPK hościołó chrześcijańskie bółó wzåoszoåe åa äiåii 
wschódJzachódI gdzie prezbiterium zåajdowało się od wschoduSQK 
kawa rozciąga się od wschodu åa zachódI przó czóm wejście do świąJ
tóåi „umiejscowioåe jest po stroåie zachodåiejI gdzie chowa się słońce 
w miejscu åajmåiejszego światłaI sómboäizującóm świat świeckiI 
profanumI aäbo kraiåę umarłóch”SRK  ka  wschodzie  _óg  stworzół rajI  
däatego przeciwåó kieruåek zachodåiI a więc teåI gdzie umiejscaJ
wiaåo główåe wejście do kościołaI bół domeåą złaK qak więc wschód 
i zachód odpowiadałó koäejåo åiebu i piekłuSSK 
 rzasadåieåie orieåtowaåia kościołów åa osi wschód – zachód odåajJ
dujemó też w pismach ljców hościoła i świętóchI opartóch wszakże åa 
miśmie ŚwiętómK Świętó Augustóå i lrógeåes tłumaczółI żeW „płońce 
———— 
SM dK p z a m o c k iI sK SRK 
SN qamżeI sK TVI NUSK 
SO jK  b ä i a d eI  pacrum – mit – historiaI tłumK AK q a t a r k i e w i c zI tarszawa NVVPI 
sK RSJRTK 
SP jK o o ż e kI sK NVI PMTK 
SQ gK e a å iI sK QSK 
SR qamżeI sK QVK 
SS _K  r s p i e å s k iI  hrzóż i kołoK w historii sómboäiki chrześcijańskiejI tłumK _K Ż y ł k oI 
ddańsk OMNMI sK NMVK  
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podåoszące się åa wschodzie jest sómboäem ChróstusaI åazówaåego 
…płońcem pprawiedäiwości» i …tschodem»”STK Świętó qomasz z AkwiJ
åu argumeåtował orieåtowaåie kościołów kiäkoma czóååikamiW „ptoJ
sowåe jestI że do modäitwó zwracamó się ku wschodowi po pierwsze po 
to żebó wskazać majestat _oga objawiającó się w ruchu åiebaI którego 
początek jest åa wschodzieX po drugie däategoI że raj ziemski iståiał åa 
wschodzieI a mó usiłujemó do åiego powrócićX po trzecie däategoI że 
ChróstusI któró jest światłem świataI został przez proroka wachariasza 
åazwaåó tschodemI a według aaåieäaW „wzåiósł się poåad wszóstkie 
åieba åa wschodzie”X po czwarte wreszcie däategoI że stamtąd ostatåiego 
dåia przójdzie låI według słów bwaågeäii świętego jateuszaW …gak błóJ
skawica pojawia się od wschodu i jaśåieje aż åa zachódI tak będzie 
z przójściem póåa Człowieczego»”K t przeciwieństwie do wschoduI 
stroåa zachodåia sómboäizowała więc świat świeckiI któró bół grzeszåó 
i utożsamiał sferę profanumI a także kraiåę zmarłóchI w koåsekweåcji 
szataåaSUK w tej stroåó wszakże zachodziło słońceK cakt odbieraåia przez 
człowieka tradócójåego ówczesåej sómboäiki w sposóbI do jakiego åam 
dzisiaj często åie starcza wiedzó i umiejętåościI ułatwiał jemu czóteäåe 
zrozumieåie seåsu sómboäiczåegoI zawartego w wejściu do kościołaK  
 
 modsumowanie  
 wamierzeåiem åiåiejszego artókułu bóło zwerófikowaåie założeåiaI 
iż śäadó dołkowe wieäokrotåie możåa odåaäeźć åa portaäach gotóckich 
kościołówK t tóm ceäuI dzięki iåweåtarózacji poåad NSM obiektów 
sakraäåóchI zebraåo szczegółowe daåeI które pozwoäiłó wósåuć kiäka 
wåioskówK gedåóm z åich jest potwierdzeåie postawioåej tezóI iż duża 
iäość dołków i bruzd zåajduje się åa samóm portaäu i bardzo bäisko 
tego miejscaK t daäszóch rozważaåiach autor podjął próbę wójaśåieJ
åia powodówI däa któróch miejsce to bóło szczegóäåie pożądaåe przez 
twórców śäadówI gdóż szczegóäåie upodobaäi sobie oåi to miejsceK 
webraåe daåe äiczbowe poświadczająI że śäadó przó portaäu åie są 
dziełem przópadkuI aäe działaåie to miało głębsze zåaczeåie kuätoweSVK 
kiezaäeżåie od tegoI jaka jest geåeza owóch śäadówI możåa zauwaJ
żyćI że miejsce bäisko wejścia bóło bardzo istotåe däa twórcówK 
———— 
ST qeå i koäejåó cótat za gK e a å iI sK QTK 
SU oK t a ä c z a kI pómboäika i wóstrój świątóni chrześcijańskiejI mozåań OMMRI sK PRK  
SV wobK też gK e o c h ä e i t å e rI Tajemnicze znakiKKKI sK NMMK 
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t ceäu wójaśåieåia tego staåu rzeczóI przeaåaäizowaåo zåaczeåie 
portaäuI bramóI wejścia do kościołaK pamo mismo ŚwięteI jak i dzieła 
ljców hościołaI zawierają wieäokrotåie fragmeåtó wskazujące åa 
istotåe przezåaczeåie tego miejscaI jako przejścia do sferó sacrumK 
morta bóła też utożsamiaåa z osobą samego ChróstusaK aäa człowieka 
początku epoki åowożótåejI kiedó to åajpewåiej powstałó śäadóI seås 
tego przejścia bół zapewåe bardziej czóteäåó i zrozumiałóI åiż obecJ
åieK tiedział oåI że tędó możåa dostać się do aomu _ogaI więc wóJ
koåówaåa w jego okoäicó czóååość miała wzmacåiać efektI do którego 
zabieg teå miał prowadzićK 
 

_________ 
 
 

Akbhp 
 
qabK P  tókaz zinwentarózowanóch miejscowości 
 

ipK kazwa miejscowości tezwanie kościoła 

NK _ałoszóce  Świętej oodziåó 

OK _arczewo  śwK Aååó i pzczepaåa 

PK _artąg  śwK gaåa bwaågeäistó 

QK _ągart  śwK gaåa Chrzcicieäa 

RK _iskupiec  śwK gaåa Chrzcicieäa 

SK _łędowo  śwK jichała Archaåioła 

TK _obowo  śwK tojciecha 

UK _orętó EruiåaF JJJJ 

VK _raåiewo  śwK hatarzóåó 

NMK _ódgoszcz śśK jarciåa i jikołaja 

NNK _óstrze EossuariumF JJJJ 

NOK Cedró tieäkie  śwK Aåiołów ptróżów 

NPK Cerekwica  śwK jikołaja 

NQK Chojåice  Ścięcia śwK gaåa Chrzcicieäa 
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NRK Czaråe aoäåe  jatki _oskiej oóżańcowej 

NSK Czaråóäas  śwK Aådrzeja Apostoła 

NTK aługobór  śwK gaåa bwaågeäistó 

NUK aobre jiasto  kajświętszego wbawicieäa i tszóstkich 
Świętóch 

NVK aobró  jatki _oskiej hróäowej moäski 

OMK auszåo  śwK aorotó 

ONK azierzgoń  qrójcó mrzeåajświętszej 

OOK azierżążåo  śwK gakuba ptarszego 

OPK bäbäąg  _ożego Ciała 

OQK bäbäąg  kajświętszej jarii maååó 

ORK bäbäąg  śwK aucha 

OSK bäbäąg  śwK gerzego 

OTK bäbäąg  śwK jikołaja 

OUK bäbäąg – mróchåik  śwK Aåtoåiego 

OVK błdótó tieäkie  śwK jarciåa 

PMK ciszewo EruiåaF JJJJ 

PNK crombork  śwK aucha 

POK crombork  śwK jikołaja 

PPK dardeja  śwK gakuba 

PQK ddańsk  śwK bäżbietó 

PRK ddańsk  śwK gaåa 

PSK ddańsk  śwK gózefa 

PTK ddańsk  śwK hatarzóåó 

PUK ddańsk  śwK jikołaja 

PVK ddańsk  tåiebowzięcia kajświętszej jarói maååó 

QMK dębice  śwK jateusza 

QNK dåiew  śwK jikołaja 

QOK dåojewo  śśK pzómoåa i gudó Apostołów 
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QPK dorzędziej  śwK tojciecha 

QQK dóra  śwK jarciåa 

QRK drabowo  śwK Aååó 

QSK drzęda  śwK jikołaja 

QTK drzóbåo  śwK jichała Archaåioła 

QUK dutkowo Edzieäåica läsztóJ
åaF śwK tawrzóńca 

QVK eeårókowo  śwK hatarzóåó 

RMK gabłowo  śwK tawrzóńca 

RNK gasåa  qrójcó mrzeåajświętszej 

ROK gezieråik  śwK gerzego 

RPK gezioraåó  śwK _artłomieja 

RQK haäwa  śwK jarii jagdaäeåó 

RRK hijewo hróäewskie  śwK tawrzóńca 

RSK hisieäice  jatki _ożej hróäowej Świata 

OTK häoåówka  śwK hatarzóåó Aäeksaådrójskiej 

RUK hłecko  śśK gerzego i gadwigi 

RVK hokoszkowó  śwK _arbaró 

SMK hończewice  jatki _ożej tåiebowzięcia 

SNK hościeäåa gaåia  qrójcó Świętej 

SOK hoźäiåó  jatki _oskiej oóżańcowej 

SPK hrekoäe  hrzóża Świętego 

SQK hrzówe hoło  wåaäezieåia hrzóża Świętego 

SRK hrzóżaåowo  śwK _arbaró 

SSK hwidzóå  śwK gaåa bwaågeäistó 

STK hwieciszewo  śwK jarii jagdaäeåó 

SUK hwietåiewo  modwóższeåia hrzóża Świętego 

SVK iichåowó  śwK rrszuäi 

TMK iidzbark tarmiński  śśK miotra i mawła 
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TNK iigåowó  śwK jarciåa 

TOK iisewo  modwóższeåia hrzóża Świętego 

TPK iisewo jaäborskie  śwK jikołaja 

TQK iubieszewo  śwK bäżbietó 

TRK iubiszewo  Świętej qrójcó 

TSK iubomiåo  śwK hatarzóåó 

TTK Łajsó  śwK jikołaja 

TUK Łasiå  śwK hatarzóåó Aäeksaådrójskiej 

TVK Łekåo  śśK miotra i mawła 

UMK jaróåowó  śwK Aååó 

UNK jątowó tieäkie  śśK Apostołów miotra i mawła 

UOK jiäejewo  śwK ptaåisława 

UPK jiłakowo  modwóższeåia hrzóża Świętego 

UQK jiłobądz  jacierzóństwa kajświętszej jarói maååó 

URK jiłoradz  śwK jichała Archaåioła 

USK jiågajåó  śwK tawrzóńca 

UTK jogiäåo  śwK gakuba tiększego Apostoła 

UUK jorąg  śśK miotra i mawła 

UVK jószewo  modwóższeåia hrzóża Świętego 

VMK kiedźwiedzica  śwK gakuba 

VNK kiewieściå ApostołaF śwK gakuba 

VOK kowa Cerkiew  tåiebowzięcia kajświętszej jarói maååó 

VPK kowe  śwK jateusza 

VQK kowó ptaw  śwK jateusza 

VRK lboziå  śwK jichała Archaåioła 

VSK lkoåiå  śśK hosmó i aamiaåa 

VTK lpiå  wåaäezieåia hrzóża Świętego 

VUK lrłowo  śwK _arbaró 

VVK lråeta  śwK gaåa Chrzcicieäa 
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NMMK lsetåik  śwK gakuba ptarszego 

NMNK lsice  śwK Aåtoåiego madewskiego 

NMOK lstaszewo EruiåaF JJJJ 

NMPK maäuzó  karodzeåia kajświętszej jarói maååó 

NMQK mączewo  wwiastowaåia kajświętszej jarói maååó 

NMRK miaseczåo  karodzeåia kajświętszej jarói maååó 

NMSK meäpäiå  _ożego Ciała 

NMTK mieåiążkowo  śwK gaåa Chrzcicieäa 

NMUK mierzchałó  śwK jałgorzató 

NMVK mietrzwałd  śwK miotra 

NNMK młoskiåia  śwK hatarzóåó 

NNNK młużåica  śwK jałgorzató 

NNOK mogorzała tieś  śwK jikołaja 

NNPK mostoäiå  śwK jichała Archaåioła 

NNQK mrabutó  śwK tojciecha 

NNRK mrabutó  kościół „poäski” 

NNSK mruszcz ddański  modwóższeåia hrzóża Świętego 

NNTK muck  śśK miotra i mawła 

NNUK murda  śwK jichała Archaåioła 

NNVK oadostowo  śśK gerzego i Aååó 

NOMK oadzóń Chełmiński  śwK Aååó 

NONK oajkowó  śwK _artłomieja 

NOOK oakowiec  śwK Aåtoåiego 

NOPK oeszeä  śśK miotra i mawła 

NOQK oogiedäe  śwK jałgorzató 

NORK oogóż  śwK _arbaró 

NOSK pątopó  śwK godoka 

NOTK pkarszewó  śwK jichała Archaåioła 

NOUK pkórcz  tszóstkich Świętóch 
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NOVK ptara hościeäåica  śwK gerzego 

NPMK ptarogard ddański  śwK jateusza 

NPNK ptaró qarg  śśK pzómoåa i gudó qadeusza 

NPOK ptebäewo EruiåaF JJJJ 

NPPK ptraszewo  śwK hatarzóåó 

NPQK pubkowó  śwK ptaåisława 

NPRK puchó aąb  śśK Aååó i goachima 

NPSK pułowo  śwK hrzóża 

NPTK pusz  śwK Aåtoåiego 

NPUK pząbruk  śwK jikołaja 

NPVK pzczepaåki  śwK tawrzóńca 

NQMK pztum  śwK Aååó 

NQNK pzubiå  śwK jarciåa 

NQOK pzóåwałd  kajświętszej jarói maååó pzkapäerzåej 

NQPK Świecie  jatki _ożej Częstochowskiej  
i śwK ptaåisława 

NQQK Świętó daj  śwK tojciecha 

NQRK qczew  modwóższeåia hrzóża Świętego 

NQSK qłokowo  śwK gaåa Chrzcicieäa 

NQTK qoäkmicko  śwK gakuba Apostoła 

NQUK qräąg  śśK Apostołów miotra i mawła 

NQVK qrutåowó  śśK Apostołów miotra i mawła 

NRMK qrzebcz pzäachecki  tåiebowzięcia kajświętszej jarói maååó 

NRNK quja  śwK gakuba Apostoła 

NROK qóchåowó  śwK gerzego 

NRPK råikowo  śwK gaåa Chrzcicieäa 

NRQK råisław  śwK _artłomieja 

NRRK tągrowiec  śwK gakuba Apostoła 

NRSK tieäki darc  kiepokaäaåego moczęcia kajświętszej jarói 
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maååó 

NRTK tieäkie Czóste  śwK hatarzóåó 

NRUK tieäkie taäichåowó  śwK gaåa Chrzcicieäa 

NRVK tiäczęta  mrzemieåieåia mańskiego 

NSMK tocławó EruiåaF JJJJ 

NSNK tozławki  śwK Aåtoåiego lpata 

NSOK Żeråiki  karodzeåia kajświętszej jarói maååó 

NSPK Żåiå  śwK cäoriaåa 
 
 
qabK Q  tókaz kościołów z otworami na portalach lub w ich pobliżu 
 

ipK kazwa miejscowości tezwanie kościoła 

NK _arczewo  śwK Aååó i pzczepaåa 

OK _łędowo  śwK jichała Archaåioła 

PK _raåiewo  śwK hatarzóåó 

QK Cedró tieäkie  śwK Aåiołów ptróżów 

RK Cerekwica  śwK jikołaja 

SK Chojåice  Ścięcia śwK gaåa Chrzcicieäa 

TK aobre jiasto  kajświętszego wbawicieäa i tszóstkich 
Świętóch 

UK bäbäąg – mróchåik  śwK Aåtoåiego 

VK ciszewo EruiåaF JJJJ 

NMK crombork  śwK jikołaja 

NNK ddańsk  śwK gaåa 

NOK dåiew  śwK jikołaja 

NPK gasåa  qrójcó mrzeåajświętszej 

NQK gezieråik  śwK gerzego 

NRK hrzóżaåowo  śwK _arbaró 

NSK hwietåiewo  modwóższeåia hrzóża Świętego 
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NTK iichåowó  śwK rrszuäi 

NUK iidzbark tarmiński  śwK miotra i mawła 

NVK iubieszewo  śwK bäżbietó 

OM Łasiå  śwK hatarzóåó Aäeksaådrójskiej 

ONK Łekåo  śwK miotra i mawła 

OOK jiłoradz  śwK jichała Archaåioła 

OPK jorąg  śwK miotra i mawła 

OQK kowe  śwK jateusza 

ORK kowó ptaw  śwK jateusza 

OSK lråeta  śwK gaåa Chrzcicieäa 

OTK lstaszewo EruiåaF JJJJ 

OUK mrabutó  śwK tojciecha 

OVK mruszcz ddański  modwóższeåia hrzóża Świętego 

PMK oadostowo  śwK gerzego i śwK Aååó 

PNK oadzóń Chełmiński  śwK Aååó 

POK oakowiec  śwK Aåtoåiego 

PPK oeszeä  śśK miotra i mawła 

PQK pkarszewó  śwK jichała Archaåioła 

PRK ptarogard ddański  śwK jateusza 

PSK ptebäewo EruiåaF JJJJ 

PTK pusz  śwK Aåtoåiego 

PUK pzczepaåki  śwK tawrzóńca 

PVK qczew  modwóższeåia hrzóża Świętego 

QMK qoäkmicko  śwK gakuba Apostoła 

QNK qräąg  Świętóch Apostołów miotra i mawła 
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qabK R  tókaz świątóńI na któróch są otworóI ale poza portalami 
 

ipK kazwa miejscowości tezwanie kościoła 

NK _artąg  śwK gaåa bwaågeäistó 

OK Bągart  śwK gaåa Chrzcicieäa 

PK _orętó EruiåaF JJJJ 

QK _ódgoszcz  śśK jarciåa i jikołaja 

RK _óstrze EossuariumF JJJJ 

SK bäbäąg  _ożego Cała 

TK bäbäąg  śwK jikołaja 

UK crombork  śwK aucha 

VK dardeja  śwK gózefa 

NMK ddańsk  tåiebowzięcia kajświętszej jarói maååó 

NNK ddańsk  śwK hatarzóåó 

NOK dorzędziej  śwK tojciecha 

NPK dóra  śwK jarciåa 

NQK gabłowo  śwK tawrzóńca 

NRK hłecko  śśK gerzego i gadwigi 

NSK hończewice  jatki _ożej tåiebowzięcia 

NTK jątowó tieäkie  śśK Apostołów miotra i mawła 

NUK lkoåiå  śśK hosmó i aamiaåa 

NVK lrłowo  śwK _arbaró 

OMK lsice  śwK Aåtoåiego madewskiego 

ONK mostoäiå  śwK jichała Archaåioła 

OOK pkórcz  tszóstkich Świętóch 

OPK ptara hościeäåica  śwK gerzego 

OQK ptaró qarg  śśK pzómoåa i gudó qadeusza 

ORK puchó aąb  śśK Aååó i goachima 

OSK pząbruk  śwK jikołaja 
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OTK pzubiå  śwK jarciåa 

OUK qłokowo  śwK gaåa Chrzcicieäa 

OVK quja  śwK gakuba Apostoła 

PMK qóchåowó  śwK gerzego 

PNK tągrowiec  śwK gakuba Apostoła 

POK Żåiå  śwK cäoriaåa 
 

_________ 
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ŚiAaY alŁhltb kA mloTAiACe hlŚCflŁÓt dlTYChfCe  
mliphf mÓŁklCkbg 

 
 ptreszczenieW Artókuł ma åa ceäu zwerófikowaåieI czó teza åiektóróch badaczó 
o åagromadzeåiu okrągłóch śäadów wokół portaäi kościołów gotóckichI ma oparcie 
w staåie faktóczåómK Autor dokoåał iåweåtarózacji poåad NSM obiektów sakraäåóch 
z tereåu moäski mółåocåejI a åastępåie zestawił zebraåe daåe w tabeäachK modjął także 
próbę wójaśåieåia powodówI däa któróch portaä bół miejscem szczegóäåie pożądaåóm 
däa wókoåówaåia czóååości poäegającej åa tworzeåiu śäadów dołkowóchK ldpowiedJ
åią iåterpretację oparto główåie åa tekstach _ibäiiI która wieäokrotåie podkreśäa zåaJ
czeåie miejsca prowadzącego ze świata profaåum do sacrumK Całość rozważań wzboJ
gacoåo szczegółowómi wókazami miejscowościI które autor odwiedziłI w tabeäach 
podaåo dokładåe iäości śäadów widoczåóch åa eäewacjach świątóńI uwzgäędåiając ich 
usótuowaåie w odåiesieåiu do kieruåków świataK 
 
Słowa kluczoweW kubki Eśäadó dołkoweFI świątóåie moäski mółåocåejI portaäK 
 
 

mfT ToACbp lk Teb mloTAip lc delTfC CeroCebp  
lc kloTebok mliAka 

 
 AbstractW qhe aim of the articäe is to verifó the existiåg thesis about rouåd traces 
arouåd ghotic church portaäsK qhe author has cataäogued over NSM reäigious buiädiågs 
from åortherå moäaåd aåd tabuäated the gathered dataK ee has aäso made aå attempt to 
expäaiå the reasoås for which a portaä was aå especiaääó appropriate päace for makiåg 
pit tracesK qhe iåterpretatioå has beeå based maiåäó oå _ibäicaä textsI which repeaJ
tedäó emphasise the sigåificaåce of the päace äeadiåg from the profaåe to the sacred 
worädK qhe specuäatioås have beeå compäemeåted with a detaiäed äist of äocatioås 
visited bó the author aåd the tabäes specifó the exact åumber of traces oå the church 
waääs with coåsideratioå of their geographicaä orieåtatioåK  
 
heó wordsW pit tracesI churches of kortherå moäaådI portaäK 
 

Transäated bó eanna oóbkowska 
 
 
 
 


