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Widok na warowny zespó³ katedralny od strony Zalewu Wiœlanego

Plan sytuacyjny Fromborka sprzed 1945 r.

arownia katedralna we Fromborku nie jest zamkiem, ale od pocz¹tku ta wspania³a budowla powstawa³a jako potê¿ny zespó³ obronny, w dokumentach Ÿród³owych nazwany „Castrum Dominae
Nostra” (Zamek Naszej Pani). Z racji usytuowania, rozbudowanego systemu murów obronnych, wie¿
i baszt, inkastelizowana katedra we Fromborku zwi¹zana by³a z systemem obronnym pañstwa krzy¿ackiego. Warownia katedralna jest jedynym tak dobrze zachowanym zabytkiem tego typu w Europie. Wi¹¿e siê z tym miejscem tak¿e postaæ Miko³aja Kopernika, który tu mieszka³ i pracowa³ od roku 1510 do
swojej œmierci w 1543 roku. To g³ównie we Fromborku prowadzi³ obserwacje nieba i napisa³ swoje najwiêksze, rewolucyjne dzie³o „O obrotach sfer niebieskich”.

W 1243 roku, jeszcze w trakcie podboju Prus przez Krzy¿aków, legat papieski Wilhelm z Modeny dokona³
podzia³u administracyjnego zdobywanego terytorium na cztery diecezje: che³miñsk¹, pomezañsk¹, warmiñsk¹ i sambijsk¹. Diecezja warmiñska objê³a najwiêksz¹, œrodkow¹ czêœæ powstaj¹cego pañstwa zakonnego, jej granice od zachodu wyznacza³ Elbl¹g, jezioro Dru¿no i górny bieg rzeki Pas³êki, od pó³nocy
i wschodu bieg Prego³y, a od po³udnia i wschodu granica prusko-mazowiecka. Biskup ka¿dej diecezji
otrzyma³ 1/3 jej terytorium na swoje uposa¿enie (sprawowa³ tutaj tak¿e w³adzê œwieck¹), z którego musia³ wydzieliæ kolejn¹ 1/3 na uposa¿enie kapitu³y. Na biskupie uposa¿enie, czyli dominium, wybrano
œrodkow¹ czêœæ diecezji, któr¹ od zamieszkuj¹cego tu pruskiego plemienia Warmów nazwano Warmi¹.
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zniszczeniu tamtejszego zamku i katedry przez Prusów, nastêpca Anzelma, biskup Henryk Fleming, oko³o1278 roku postanowi³ wznieœæ katedrê — najwa¿niejsz¹ œwi¹tyniê diecezji — w dogodniejszym i bardziej
obronnym miejscu. Wybór pad³ na odleg³¹ o 10 km na zachód prusk¹ osadê, po³o¿on¹ na skraju wysokiego wzniesienia opadaj¹cego stromymi stokami w stronê Zalewu Wiœlanego. Od poœwiêcenia katedry Najœwiêtszej Marii Pannie, osadê nazwano Frauenburg — Zamek / Gród Pani. Miasto ulokowano od strony
Zalewu, u podnó¿a wzgórza katedralnego, prawa miejskie osada otrzyma³a ju¿ oko³o 1278 roku, przywilej odnowiono w 1320 roku.
Oko³o roku 1288 biskup Henryk Fleming przeniós³ z Braniewa do Fromborka tak¿e kapitu³ê katedraln¹
i stolicê diecezji warmiñskiej. G³ównym zadaniem kapitu³y by³o dbanie o katedrê, organizowanie i nadzorowanie liturgii. Kapitu³a pe³ni³a równie¿ wa¿n¹ rolê kolegium doradczego biskupa, a po jego œmierci
rz¹dzi³a diecezj¹ do czasu dokonania przez siebie wyboru nowego biskupa. Kapitu³a katedralna zarz¹-

Widok na wzgórze katedralne ze œredniowiecznej Wie¿y Wodnej (od pó³nocy)

Pierwszym biskupem diecezji warmiñskiej w 1250 roku zosta³ Anzelm, cz³onek Zakonu Krzy¿ackiego.
Biskup Anzelm pocz¹tkowo ustanowi³ stolicê biskupstwa w Braniewie, gdzie w 1260 roku zbudowa³ pierwsz¹, drewnian¹ katedrê i powo³a³ kapitu³ê katedraln¹, w sk³ad której wesz³o 16 kanoników. Jednak po
Wschodnia œciana warowni, po lewej Pa³ac Biskupi, w g³êbi kapitularz
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Rzut poziomy warownego zespo³u katedralnego
1 — koœció³ katedralny, 2 — kapitularz, 3 — Pa³ac Biskupi, 4 — Kustodia (dom
kustosza), 5 — Kuria NMP, 6 — nowa wikarówka, 7 — basteja wschodnia,
8 — brama zachodnia, 9 — furta pó³nocna, 10 — brama po³udniowa,
11 — pozosta³oœci barbakanu, 12 — Wie¿a Kopernika, 13 — Baszta Kustodii,
14 — Baszta Prochowa, 15 — Wie¿a Radziejowskiego, 16 — Wikariat
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Widok na wzgórze katedralne od pó³nocnego wschodu

dza³a tak¿e — jako pan feudalny — przyznanym jej terytorium, które podzielono na trzy komornictwa. Kanonicy dbali o rozwój gospodarki lokuj¹c wsie, buduj¹c zamki, koœcio³y, m³yny, tartaki i karczmy.
Katedra we Fromborku od pocz¹tku chroniona by³a przez obwarowania, pocz¹tkowo ziemne, wkrótce
ca³oœæ za³o¿enia obwiedziono murem obronnym z basztami, wie¿ami i gankami obronnymi, i otoczono suFrombork / Frauenburg warownia katedralna
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w¹ twierdz¹, chronion¹ murami, basztami, fos¹ i wie¿ami bramnymi z mostami zwodzonymi. Ca³e to za³o¿enie z niewielkimi zmianami przetrwa³o do 1945 roku, a odrestaurowane po zniszczeniach wojennych,
ponownie zachwyca piêknem architektury i miejsca.
Pierwsza, drewniana katedra, chroniona przez obwarowania drewniano-ziemne pruskiego grodu, wzniesiona zosta³a oko³o 1278 roku. Wznoszenie murowanej œwi¹tyni na jej miejscu rozpoczêto oko³o 1329 roku
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Po³udniowy mur obronny, widok od po³udniowego zachodu

Wie¿a Radziejowskiego, widok z zau³ka przy Baszcie Kustodii
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ch¹ fos¹. W obrêbie murów wzniesiono kapitularz, szko³ê i domy
dla kanoników. Nieco póŸniej poza obrêbem warowni wyznaczono parcele, na których wybudowano wygodniejsze domy dla kanoników, tzw. kanonie, otoczone
ogrodami. Kanonicy mieszkali
w kanoniach zewnêtrznych, a jedynie podczas zagro¿enia przenosili siê do domów w obrêbie
warowni. Uk³ad przestrzenny ca³ego za³o¿enia kszta³towa³ siê g³ównie w XIV stuleciu, ale system
obronny rozbudowywano i modernizowano do pocz¹tków wieku XVII. Ca³e za³o¿enie od pocz¹tku by³o przemyœlanym, kompleksowym przedsiêwziêciem
o wielkich walorach artystycznych, funkcjonalnych i obronnych. Za czasów Kopernika warownia fromborska by³a prawdzi-
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Warowny zespó³ katedralny we Fromborku — widok z Wie¿y Radziejowskiego

staraniem biskupa Henryka Wogenapa. Budowê prowadzono ze wschodu na zachód: najpierw wzniesiono prezbiterium katedry (zachowana tablica z dat¹ konsekracji: 1342), potem — wyd³u¿ony z powodu
liczby o³tarzy kanonickich — korpus, na koñcu ca³oœæ przesklepiono. Budowê ukoñczono w 1388 roku
(datê podaje napis w kruchcie). Znakomita gotycka architektura katedry fromborskiej zachwyca harmoni¹ proporcji i detalem architektonicznym: koronkowymi szczytami, naro¿nymi wie¿yczkami, piêkFrombork / Frauenburg warownia katedralna
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