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Początki drobnej plastyki użytkowej 
pierwszych chrześcijan.  
Motyw Chrystusa – Dobrego Pasterza  
w artes minores

Wpisując się w serię referatów z cyklu „Symbol – znak – przesłanie. Wy-
twory rąk ludzkich”, jako historyk Kościoła zajmujący się archeologią chrze-
ścijańską, pochylę się nad tematem drobnej plastyki użytkowej pierwszych 
chrześcijan. Jest to zagadnienie – można śmiało powiedzieć – niedoceniane. 
Ze względu na ogrom tematu niniejsza praca stanowi oczywiście jedynie 
przyczynek do znacznie szerszego zagadnienia, jakim jest chrześcijańska 
symbolika grupy artes minores. Wprowadzając odbiorcę w tematykę, po-
krótce przedstawię ogólne informacje dotyczące całej grupy artes minores, 
czyli drobnej plastyki użytkowej. Następnie zajmę się jednym, należącym 
do najstarszych, najczęściej występującym, a przez to najbardziej repre-
zentatywnym wyobrażeniem zdobiącym drobną plastykę używaną przez 
pierwszych chrześcijan: motywem Chrystusa – Dobrego Pasterza. Początek 
naszych rozważań wyznacza moment, w którym pojawiają się najstarsze 
identyfikowalne przykłady symboliki chrześcijańskiej w drobnej plastyce, 
a  terminus post quem to kres panowania cesarza Konstantyna Wielkiego 
(306–337), związanego ze swobodnym rozwojem sztuki chrześcijańskiej 
i pojawieniem się wielu nowych tematów ikonograficznych.

Gdy już ustaliliśmy zakres analizowanego materiału oraz przyjęliśmy 
ramy czasowe, przyjrzyjmy się bliżej materii – drobnej plastyce, na której 
interesujące nas przedstawienie występowało. Grupę artes minores można 
podzielić na dwie zasadnicze podgrupy: pierwszą stanowią przedmioty 
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codziennego użytku, drugą natomiast przedmioty luksusowe. Co rozu-
miemy przez określenia „przedmioty codziennego użytku” i „przedmioty 
luksusowe”? Ogólnie rzecz biorąc, do przedmiotów codziennego użytku 
należą wszystkie małogabarytowe obiekty towarzyszące człowiekowi epoki 
starożytnej w jego życiu codziennym: naczynia, sztućce, dzbany, ampułki, 
patery, lampy oliwne, misy (i wszelkiego rodzaju naczynia gliniane) oraz 
wiele innych. Chodzi zatem o przedmioty produkowane po niskich kosztach, 
z nastawieniem na masową sprzedaż. Druga grupa, przedmioty luksusowe, 
jest mocno zróżnicowana. W jej skład wchodzić będą z jednej strony złota 
i srebrna biżuteria (naszyjniki, wisiory, diademy, enkolpiony, bransolety, 
pierścienie, gemmy, fibule itd.), małogabarytowe elementy wystroju wnętrz 
(posążki, ozdobne skrzyneczki itd.), z drugiej zaś również przedmioty co-
dziennego użytku, jednakże w „wersji” luksusowej. Nie zmienia się przezna-
czenie przedmiotu, wyróżnia go jednak wartość i jakość wykonania, a także 
częstokroć pojawiająca się na nim oryginalna dekoracja. Możemy się zatem 
spotkać z lampką oliwną wykonaną nie tak jak zazwyczaj z terakoty (glinki), 
ale z brązu oraz misternie dekorowaną1.

W muzealnych gablotach możemy dziś podziwiać całą gamę eksponatów 
z obu powyższych grup, reprezentowanych w porównywalnych proporcjach. 
Zważywszy jednak na fakt, że przedmioty codziennego użytku produkowa-
ne były w ilościach – powiedzielibyśmy dziś – hurtowych i zdecydowanie 
dominowały w danej epoce (tutaj: starożytności) pojawia się pytanie: dla-
czego w muzeach spotykamy niemal tyle samo przedmiotów luksusowych? 
Stanowiły one przecież zaledwie znikomy procent zamówień. Odpowiedź 
jest prosta: przedmioty codziennego użytku wytwarzane były z materiałów 
tańszych, a przez to mniej trwałych, a ich intensywne użytkowanie powo-
dowało stosunkowo szybkie zużywanie i niszczenie. Dlatego w magazy-
nach muzealnych odnaleźć możemy dziesiątki, jeśli nie tysiące nie w pełni 
zachowanych eksponatów należących do tej pierwszej kategorii (fragmenty 
tac, dzbanów, kielichów), które dla zwiedzających nie będą zbyt interesujące. 

1 Niestety, w tak krótkim opracowaniu zmuszony jestem stosować pewne uogólnienia. 
Nie istnieje bowiem jako taki katalog grupy drobnej plastyki, a w większych opracowaniach 
przedmioty należące do tej grupy klasyfikuje się ze względu na czas lub miejsce powstania, 
materiał, dziedzinę sztuki czy występującą na nich dekorację. Dlatego też zainteresowa-
nych odsyłam do dwóch ogólnych i łatwo dostępnych opracowań tematu: F.W. Deichman, 
Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1994, s. 293–316; B. Filarska, Archeologia chrześcijańska 
zachodniej części Imperium Rzymskiego, Warszawa 1999, s. 109–121.
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Stanowią natomiast bezcenny materiał badawczy dla historyka czy archeo- 
loga, dostarczający informacji o tym, jak żyli ludzie w okresie starożytnym. 
Do muzealnych gablot trafiają tylko eksponaty zazwyczaj dobrze zacho-
wane i jednocześnie na tyle ciekawe, aby przyciągnąć uwagę „przeciętnego 
zwiedzającego”. Przedmiotów codziennego użytku spełniających powyższe 
kryteria nie jest bynajmniej tak wiele.

Przedmioty luksusowe cechuje z kolei oryginalność. Są to pod wieloma 
względami niepowtarzalne, zazwyczaj pojedyncze eksponaty, wykonywane 
na zamówienie. A zatem przedmioty luksusowe mają zwykle niepowtarzalną 
dekorację, wykonane są precyzyjnie, ze znacznie lepszych materiałów niż 
te codziennego użytku. Kiedy pojawiały się w domostwach (nie tylko bo-
gatych Rzymian), były szczególnie cenione, troskliwie zabezpieczane przed 
uszkodzeniem. W okresie późnego antyku, głównie w IV i V wieku, kiedy 
Cesarstwo Rzymskie doświadcza wielu najazdów, nie zabiega się o zacho-
wanie przed zniszczeniem zwykłych przedmiotów codziennego użytku, 
ale pieczołowicie zabezpiecza się te droższe, luksusowe – skarby rodzinne 
przebywające w rodzinach od pokoleń i stanowiące o ich zamożności. Nawet 
gdy dana rodzina migruje w zmieniającym granice cesarstwie, tego rodzaju 
przedmioty przewozi ze sobą. Gdy zaś nie może ich zabrać, zabezpiecza 
i zakopuje w nadziei ich odzyskania. Dzisiejsi archeolodzy, badając rzymskie 
pozostałości miast, obozów legionowych czy pojedynczych willi wiejskich, 
często natrafiają na „skarby” składające się niekoniecznie ze złotych monet lub 
biżuterii (choć również), ale właśnie z wyżej opisanych przedmiotów, które 
nazwaliśmy luksusowymi2. Wypełniają one dzisiejsze sale muzealne na równi 
z przedstawiającymi mniejszą wartość przedmiotami codziennego użytku.

Dla historyka wielką wartość grupy artes minores stanowi fakt, że przed-
mioty wyrabiane w okresie Cesarstwa Rzymskiego pochodziły z określo-
nych regionów imperium. I tak na przykład najlepsza ceramika użytkowa 
z terakoty (tzw. terra sigillata) produkowana na masową skalę pochodziła 
z Afryki Północnej. Cechowała ją dobra gatunkowo glinka o specyficznym 
czerwonawym odcieniu oraz wysoka jakość wykonania dekoracji3. Najbar-

2 Można przytoczyć wiele przykładów takich znalezisk. Wśród nich znajduje się odkryty 
w roku 1956 w Water Newton – 118 km na północ od Londynu – „srebrny skarb” chrześci-
jański, na który składają się naczynia liturgiczne i plakietki wotywne. Zob. K.S. Painter, 
The Water Newton Early Christian Silver, London 1977. 

3 Zob. J.W. Salomonson, Spätrömische rote Tonware mit Reliefverzierung aus nordafrikanisch-
en Werkstatten, „Bulletin Antieke Beschaving”, 44:1969, s. 4–109, F. Baratte, Forme quotidiane 
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dziej znane warsztaty brązownicze w okresie późnego antyku znajdowały się 
z kolei w Egipcie, zaś szkła pochodziły z terenów północnych cesarstwa itd.4  
Chociaż grupa artes minores, czyli drobna plastyka użytkowa ze względu 
na małe gabaryty stanowi najbardziej „ruchliwą” grupę zabytków, to jednak 
dzięki wiedzy na temat źródła ich pochodzenia historyk może tworzyć mapy 
kontaktów handlowych czy wymiany kulturowo-społecznej tamtego okresu, 
co bez wątpienia podnosi wartość takowych znalezisk5.

Chrześcijanie – co jest oczywiste – podobnie jak reszta populacji otaczali 
się przedmiotami codziennego użytku z szeroko rozumianej grupy artes 
minores. Jednakże za najstarszą chrześcijańską drobną plastykę użytkową 
można uznać przedmioty posiadające jakieś szczególne znaki determinujące 
ich przynależność. Choć więc chrześcijanie od początku (od I wieku) używali 
naczyń, biżuterii i całej gamy drobnej plastyki użytkowej, choć Chrystus 
podczas Ostatniej Wieczerzy używał tacy na chleb i mięso, kielicha na wino, 
to przecież nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że ten a ten kielich 
należał do Chrystusa. Nie dysponujemy informacjami źródłowymi potwier-
dzającymi pochodzenie tych przedmiotów, wyglądają bowiem tak samo jak 
tysiące innych używanych w owym czasie. Zatem plastyka użytkowa, którą 
możemy określić mianem chrześcijańskiej, pojawia się, gdy ze względu 
na charakter dekoracji – zawierającej symbole chrześcijańskie – możemy 
ją wyraźnie wydzielić z pozostałej grupy artes minores6. Ważne jest więc dla 
nas ustalenie momentu, w którym w sposób jasny i czytelny pojawiają się 
w artes minores najstarsze wyobrażenia sztuki chrześcijańskiej. Spróbujmy 
więc odpowiedzieć na pytanie, kiedy pojawia się sztuka chrześcijańska, gdyż 
będzie to także uchwytny moment pojawienia się oryginalnych przykładów 
chrześcijańskiej drobnej plastyki.

Sztuka chrześcijańska, a konsekwentnie jej symbolika, rodziła się w nie-
zwykle złożonej społeczno-politycznej, a także religijno-kulturowej rze-

a confronto: la ceramica d’uso commune e il vasellame d’argento. I tesori tardoantichi, [w:] Aurea 
Roma. Dalla città pagana alla città cristiana, red. S. Ensoli, E. La Rocca, Roma 2000, s. 174n.

4 Zob. F. Fremersdorf, Die römische Gläser mit Schliff, Bemalung und Goldauflagen aus 
Köln, Köln 1967; F.W. Deichmann, Archeologia…, s. 294–300n. 

5 Zob. E. Cirelli, Ravenna e il commercio nell ’Adriatico in età tardoantica, [w:] Felix Ra-
venna. La croce, la spada, la vela: L’alto Adriatico fra V e VI secolo, red. A. Augenti, C. Bertelli, 
Ravenna 2007, s. 46n.

6 Zob. J.C. Kałużny, Kształtowanie się przedstawień chrystologicznych jako świadectwo 
przemian ideowych w Kościele III i IV wieku, „Studia Laurentiana”, 4:2004, s. 130n.
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czywistości. Musiała przełamać szereg barier, nim zaistniała jako zjawisko 
akceptowalne w Kościele IV wieku. Pierwszą przeciwnością, z którą sztuka 
chrześcijańska borykała się niemal od początku, była niechęć środowisk 
radykalno-rygorystycznych w Kościele do kultury antycznej jako całości, 
a sztuki w sposób szczególny7. Dla elit Kościoła II wieku sztuka wiązała się 
bezpośrednio z bałwochwalczym kultem8, przed którym Bóg wielokrotnie 
przestrzega w tekstach Starego Testamentu:

Nie będziecie sporządzać obok Mnie bożków ze srebra, ani bożków ze złota nie będziecie 
sobie czynić. (Wj 20, 239)

Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu. (Wj 34, 17)

Strzeżcie się, byście nie zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które zawarł 
z wami, i nie uczynili sobie wyobrażenia w rzeźbie tego wszystkiego, co wam zabronił 
Pan, Bóg wasz. Bo Pan, Bóg wasz, jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym. 
(Pwt 4, 23–24)

Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu – rzecz obrzydliwą 
dla Pana, robotę rąk rzemieślnika – i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały 
lud powie: Amen. (Pwt 27, 15)

Jednak najważniejszym tekstem Starego Testamentu, który nie pozo-
stawia cienia wątpliwości co do istoty problemu, jest drugie przykazanie 
Dekalogu z Księgi Wyjścia: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego 
obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani 
tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie 
będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, 
który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia 
względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącz-

7 Zob. Klemens Aleksandryjski, Kobierce, t. 2, V, 5, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, 
Warszawa 1994, s. 26; J.C. Kałużny, Kościół a sztuka w Cesarstwie Rzymskim I–IV wieku, 
[w:] Charisteria Tito Górski oblata, red. S. Stabryła, R.M. Zawadzki, Kraków 2003, s. 70.

8 Zob. B. Wronikowska, Poglądy Ojców Kościoła na sztukę w ciągu pierwszych dwóch stuleci 
istnienia Kościoła, „Roczniki Humanistyczne KUL”, 26:1978, z. 4, s. 5n.

9 Wszystkie cytaty z Pisma Świętego pochodzą z: Pismo Święte Starego i Nowego Testa-
mentu, (Biblia Tysiąclecia), Poznań–Warszawa 1971.
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nego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań” 
(Wj 20, 4–6).

Niemal bez zmian powtórzony jest w Księdze Powtórzonego Prawa: „Nie 
uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko 
albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał 
im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący 
nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu – tych, którzy 
Mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy 
Mnie miłują i strzegą moich przykazań” (Pwt 5, 7–10).

Kolejną barierą do przełamania był strach chrześcijan przed ujawnieniem 
wobec państwa nieakceptującego, a częstokroć prześladującego wyznawców 
nowej religii (do 313 roku), a przecież wyroby o dekoracjach chrześcijań-
skich byłyby jawnym przyznaniem się do wyznawania zabronionej wiary10. 
W końcu chrześcijaństwo, od początku związane z aikoniczną tradycją 
żydowską, nie posiadało żadnych oryginalnych wzorców ikonograficznych. 
Wzorce te zaczęto przejmować z tradycji ikonograficznej świata antycznego 
i przystosowywać do własnych potrzeb. Konsekwentnie, jak zauważa Pierre 
Prigent: „Sin dal primo momento, l’iconografia paleocristiana si presenta 
estremamente dipendente dall’arte ellenica e soprattutto romana. Ciò avvie-
ne sia in materia di tecnica che di stile, ma anche di temi. La prima arte 
cristiana è innanzi tutto eredità e dipendenza”. Sztuka chrześcijańska była 
zdeterminowana wpływem kultury świata antycznego, nie tylko – co jest 
logiczne – pod względem stylu, techniki czy materii wykonania, ale również 
pod względem wzorców ikonograficznych11.

Wszystkie te czynniki wpłynęły na fakt, że sztuka chrześcijańska pojawia 
się w Kościele dopiero – a może już – na przełomie II i III wieku jako zjawisko 
oddolne, łamiąc bezwzględnie dotychczas przestrzegane zakazy starotesta-
mentalne i niechęć elit, a wychodząc naprzeciw potrzebom wyrażenia emocji 
i odczuć religijnych za pomocą obrazów. Bezsprzecznie wiąże się to z prze-
mianami ideologiczno-kulturowymi zachodzącymi w ówczesnym Kościele, 
kształtowanym już przez środowisko chrześcijan pochodzenia pogańskiego, 
dla których tradycja judeochrześcijańska była obca, a świat hellenorzymski 
środowiskiem naturalnym12. W efekcie także ojcowie Kościoła zaczynają 

10 Zob. J.C. Kałużny, Kościół a sztuka…, s. 70n.
11 Zob. P. Prigent, L’arte dei primi Cristiani. L’eredità culturale e  la nuova fede, Roma 

1997, s. 10.
12 Zob. J.C. Kałużny, Kształtowanie się przedstawień…, s. 19n.



Początki drobnej plastyki użytkowej pierwszych chrześcijan. 109

powoli akceptować tworzącą się sztukę. Pojawiają się nawet z  ich strony 
pierwsze propozycje tematów: gołąb, ryba, statek, lira, kotwica13. Coraz od-
ważniej odkrywają tajemnicę obecności Boga nie tylko w historii Izraela, ale 
również w szeroko rozumianych dziejach cywilizacji antycznych14. Wydaje 
się, że powoli, od początku III wieku, środowisko duszpasterskie akceptuje 
to, co i tak wydaje się nieuniknione, starając się jedynie, aby sztuka niosła 
ze sobą symbole bliskie duchowości chrześcijan15, gdyż dla licznej grupy nie-
piśmiennych stawała się prostą formą przekazu wiary16, a dla pogan środkiem 
głoszenia Dobrej Nowiny17.

Skoro znamy już czas powstania sztuki chrześcijańskiej, a konsekwent-
nie najstarszych jej przedstawień, warto przyjrzeć się bliżej chrześcijańskiej 
grupie artes minores. Podobnie jak cała drobna plastyka świata antycznego, 
także ta chrześcijańska będzie podzielona na dwie opisane wyżej grupy, czyli 
przedmioty codziennego użytku oraz luksusowe18. Najstarsza zachowana 
drobna plastyka chrześcijańska z III wieku to  jednak przede wszystkim 
przedmioty codziennego użytku: tace terakotowe, patery, dzbany, ampułki. 
Największą zachowaną grupę stanowią obecne we wszystkich rzymskich 
domostwach, miejscach pochówku, salach „starożytne żarówki”, czyli lampki 
oliwne, w tysiącach odnajdywane do dnia dzisiejszego. Dla przykładu warto 
wspomnieć mały fragment kolekcji afrykańskich lampek oliwnych z Muzeum 
Watykańskiego z motywami chrześcijańskimi (monogramy Chrystusa, trzech 
młodzieńców w piecu ognistym, ofiara z Izaaka, gołębica z gałązką oliwną) 
i żydowską menorą (il. 1). Nieco później, poczynając od IV wieku, pojawiają się 
przedmioty drobnej plastyki o charakterze luksusowym. Świadczy to o kilku 
rzeczach. Po pierwsze, o coraz większej liczbie zamożnych wyznawców chrze-
ścijaństwa. Po drugie, wraz z wolnością religijną, wprowadzoną w 313 roku 
tzw. edyktem mediolańskim, warsztaty produkujące przedmioty luksusowe 
otwierają się na nową grupę nabywców, tym bardziej że zalicza się do niej 

13 Zob. Th. Klauser, Erwägungen zur Entstehung der altchristlichen Kunst, „Zeitschrift 
für Kirchengeschichte”, 76:1965, s. 3.

14 Zob. B. Wronikowska, Poglądy Ojców Kościoła…, s. 5–12; J.C. Kałużny, Kształtowanie 
się przedstawień…, s. 50n.

15 Zob. Th. Klauser, Erwägungen zur Entstehung…, s. 7n.
16 Zob. R. Knapiński, Biblia Pauperum – czy rzeczywiście księga ubogich duchem?, „Roczniki 

Humanistyczne KUL”, 48:2000, z. 2, s. 223n.
17 Zob. J.C. Kałużny, Kościół a sztuka…, s. 82.
18 Zob. F.W. Deichman, Archeologia…, s. 293n.
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sama rodzina cesarska. Po trzecie, już w III wieku sztuka chrześcijańska wy-
pracowała bogaty wachlarz ikonograficzny, który w okresie wolności religijnej 
może być jeszcze bardziej rozbudowany i w pełni wykorzystany19.

O oryginalności chrześcijańskiej sztuki użytkowej o luksusowym charak-
terze decydował fakt, że zleceniodawca pojedynczych wyrobów mógł pozwo-
lić sobie na zamówienie przedmiotu nie tylko wartościowego, ale również 
ozdobionego niepowtarzalnym, oryginalnym motywem ikonograficznym, 
częstokroć znacznie odbiegającym od powtarzalnych, powszechnie stoso-
wanych tematów chrześcijańskich. Przykładami tego typu wyrobów mogą 
być chociażby: dyptych z Monachium z oryginalną sceną Wniebowstąpienia 
(il. 2)20 czy relikwiarz z Brescii wypełniony co prawda przedstawieniami 
ewangelicznymi, ale rzadko występującymi w sztuce „popularnej”, m.in.: 
Chrystusa nauczającego w synagodze, śmierci Judasza, Chrystusa – Dobrego 
Pasterza bramy owiec, czy Ananiasza i Safiry przed Piotrem (il. 3)21. W poczet 
chrześcijańskiej luksusowej sztuki użytkowej wchodzi również szczególna 
grupa przedmiotów: naczynia liturgiczne (zachowane eksponaty tego typu 
cechuje niezwykła szlachetność i głównie chrystologiczna ikonografia)22, 
przedmioty związane bezpośrednio i pośrednio z liturgią (szkła złocone, np. 
związane z sakramentem małżeństwa, złote pasy ślubne, pierścienie itp.23) 

19 Zob. J.C. Kałużny, Kształtowanie się przedstawień…, s. 134n.
20 Dyptych znajduje się dziś w monachijskim muzeum (zob. F. Tasso, Avorio con scena 

di Ascensione, [w:] Aurea Roma. Dalla città pagana…, s. 611). Dla przykładu można wymienić 
jeszcze wiele innych eksponatów, wśród nich: relikwiarz św. Nazariusza z Mediolanu (zob. 
J. Szwedowski, Relikwiarz św. Nazariusza z Mediolanu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 
33:1986, z. 4, s. 149–164), mediolański dyptych z Mariami u grobu (zob. E. Kitzinger, L’arte 
bizantina, Milano 1989, s. 46n) czy monumentalne dzieło drobnej plastyki, Tron arcybiskupa 
Maksymiana z Rawenny (zob. A.M. Liberti, Cattedrala di Massimiano, [w:] Aurea Roma. 
Dalla città pagana…, s. 613). Przykłady można mnożyć; powyższe wyróżnia oryginalność 
ikonografii (zob. F.W. Deichman, Archeologia…, s. 310n.)

21 Relikwiarz ten posiada kilkadziesiąt przedstawień, z czego znaczącą grupę stanowią 
rzadko występujące przedstawienia sztuki wczesnochrześcijańskiej. Zob. A.M. Liberati, 
Lipsanoteca di Brescia, [w:] Aurea Roma. Dalla città pagana…, s. 613–614; M. Simon, Cywi-
lizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1979, il. 101–105.

22 Zob. K.S. Painter, The Water Newton…, s. 5n; M. Martin, Wealth and Treasure in the 
West, 4th–7th century, [w:] The Transformation of the Roman Word, red. L. Webster, M. Brown, 
Los Angeles 1997, s. 56–63. 

23 Zob. F.W. Deichmann, Archeologia…, s. 296n.
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oraz naczynia zdobione, biżuteria, dyptychy, piksydy, relikwiarze (pierwotnie 
zwykle pojemniki na np. kosztowności, wtórnie zamieniane na relikwiarze) 
i małogabarytowa rzeźba24.

Zatem sztuka chrześcijańska, a raczej najstarsze jej przejawy, nazywane 
często „katakumbowymi bazgrołami”, pojawiła się na przełomie II i III wieku 
i od tego czasu możemy zacząć również poszukiwania najstarszych chrze-
ścijańskich eksponatów drobnej plastyki. Musimy jednak zadać pytanie: jak 
te przedstawienia wyglądały, czyli czego szukać? Najdawniejsze dekoracje 
chrześcijańskie, które zachowały się w najstarszych częściach pierwszych 
katakumb chrześcijańskich Rzymu (katakumby św. Kaliksta, Domitylli, 
Pryscylli czy Pretekstata)25, to po pierwsze tematy niezwykle proste (ta-
kie jak dzban, kubek, gołębica, kiść winogron, gałązka oliwna26 –  il. 4), 
a po wtóre o dwuznacznej, pogańsko-chrześcijańskiej wymowie. Pogański 
„płaszcz” – stary ikonograficzny temat – wypełniała nowa chrześcijańska 
treść27. Dla przykładu personifikacja cnoty pietas (osoba z podniesionymi 
ku górze w modlitewnym geście rękami) dla chrześcijan stanie się orantem 
(szkło złocone z przedstawieniem św. Agnieszki – il. 5), Endymion – nagi 
młodzieniec odpoczywający pod pergolą – będzie dla chrześcijan Jonaszem 
(szkło złocone Jonasz, IV wiek – il. 6) itd.28. Trzeba więc znać nie tylko typ 
przedstawienia, ale również być w stanie odszyfrować właściwy przekaz, 
„wyławiając” drobne sygnały determinujące rzeczywiste znaczenie obrazu.

Można zauważyć, że w grupie artes minores od początku zaistniał szeroki 
wachlarz przedstawień. Z tego powodu autor zdecydował się nie prezen-
tować przekroju oryginalnych tematów występujących w drobnej plastyce. 
Przerosłoby to ramy niniejszego opracowania. Podjął się czytelniejszego dla 
odbiorcy zadania: przedstawienia jednego tematu występującego w wielu 
grupach drobnej sztuki użytkowej. Przy wyborze kierowano się następującymi 
kryteriami: po pierwsze, wybrany obraz sztuki wczesnochrześcijańskiej winna 
charakteryzować ciągłość, a zatem po dziś dzień powinien być obecny w sztuce 
kościelnej. Po drugie, temat ten miał często występować w grupie artes mino-

24 Zob. tamże, s. 244, 297n.
25 Zob. A. Grabar, Le vie della creazione nell ’Iconografia Cristiana Antichita e Medioevo, 

Milano 1999, s. 23n; B. Filarska, Początki sztuki wczesnochrześcijańskiej, Lublin 1983, s. 35n.
26 Zob. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 33, 171, 180, 

228, 417.
27 Zob. J.C. Kałużny, Kształtowanie się przedstawień…, s. 49n.
28 Zob. tamże, s. 47n.
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res, a jednocześnie posiadać bogatą i ciekawą treść. Po trzecie, powinien być 
reprezentatywny dla obu grup drobnej plastyki, tak wyrobów codziennego 
użytku, jak i przedmiotów luksusowych. Ostatnim kryterium wyboru miał 
być wiek przedstawienia: chodziło o przybliżenie jednego z najstarszych 
przedstawień należących do grupy tzw. „dwuznacznej ikonografii” – pogań-
sko-chrześcijańskiej. Kierując się powyższymi przesłankami, dokonano wy-
boru głębokiego w treść, trwałego, a jednocześnie bogato reprezentowanego 
obrazu Chrystusa – Dobrego Pasterza, który występował w drobnej plastyce 
tak użytkowej, jak luksusowej w środowisku pierwszych chrześcijan.

Dla czytelności prezentacji analizę przedstawienia Chrystusa – Dobrego 
Pasterza rozpoczęto od zwięzłego opisu tego tematu. Następnie zwrócono 
uwagę na antyczne pochodzenie obrazu i jego ideologiczne korzenie, które 
zbliżyły go do przedstawień chrześcijańskich. Dodatkowo uwzględniono 
specyfikę treści towarzyszącej temu przedstawieniu w sztuce, a także jej ewo-
lucję na drodze przystosowania do służby Kościołowi. Ważny punkt stanowi 
częstotliwość występowania tego obrazu, świadcząca o jego popularności 
w sztuce chrześcijańskiej w ogóle, a w drobnej plastyce w szczególności. 
W końcu dodać należy, że chociaż w opracowaniu tym interesuje nas przede 
wszystkim drobna plastyka, to samo wyobrażenie Chrystusa – Dobrego 
Pasterza było i jest nadal tak popularne, że nieuniknione stało się odwołanie 
do przykładów z innych dziedzin sztuk plastycznych, chociaż priorytetem 
była naturalnie grupa artes minores.

Jako pewnego rodzaju ciekawostkę, mającą nas jednak utwierdzić w na-
szym wyborze, przytoczmy wypowiedź Tertuliana (chrześcijańskiego ra-
dykała pochodzącego z Kartaginy – ok. 160–220), który ostro występował 
przeciw stosowaniu przez chrześcijan jakichkolwiek wyobrażeń, stwier-
dzając, że prowadzą do bałwochwalstwa29. W szczególny sposób dotykało 
go zamieszczanie ich na naczyniach liturgicznych, gdyż, jak pisał: „cui ille 
si forte patrocinabitur pastor, quem in calice depingis, prostitutorem et ipsum 
Christiani sacramenti, merito et ebrietatis idolum, et moechiae asilum post 
calicem subsecuturae, de quo nihil libentius bibas, quam ovem poenitentiae 
secundae. At ego ejus pastoris scripturas haurio qui non potest frangi: hunc 
mihi statim Joannes offert cum poenitentiae lavacro et officio dicentem: Facite 

29 Tertulian występuje przeciw wszelakim formom bałwochwalstwa, piętnując stoso-
wanie jakichkolwiek wyobrażeń. Wyraźnie stwierdza, że odwracają naszą uwagę od Boga, 
mamiąc iluzją prawdy. Zob. Tertulian, O bałwochwalstwie, III, Pisma Starochrześcijańskich 
Pisarzy 65, Warszawa 2008, s. 129n.
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dignos poenitentiae fructus, et ne dixeritis: «patrem habemus Abraham»: 
et ne scilicet rursus blandimenta delinquentiae de patrum resumerent gratia: 
«Potest enim Deus de lapidibus istis filios suscitare Abrahae»” (Mt 3, 8–9)30.

Wniosek, jaki się nasuwa, jest oczywisty: jakieś chrześcijańskie dekora-
cje – skoro tak wzburzyły Kartagińczyka – musiały już występować: jego 
negatywna reakcja to zjawisko wtórne w stosunku do przyczyny, czyli de-
koracji. Ale tym, co dla nas bardziej interesujące, jest fakt, że owa dekoracja 
pojawiła się na drobnej plastyce chrześcijańskiej, i  to na wyjątkowym jej 
przykładzie, a mianowicie na kielichu liturgicznym. Dlaczego jednak po-
ruszamy tę kwestię? Ponieważ na wspomnianym kielichu eucharystycznym 
znajdowało się właśnie wyobrażenie Dobrego Pasterza!

Chrystus – Dobry Pasterz
Obraz Dobrego Pasterza to przedstawienie młodego mężczyzny bez brody 

w postawie stojącej, ubranego zwykle w krótką tunikę i sandały. Młodzieniec 
obiema rękami przytrzymuje spoczywającą na jego ramionach owcę. Gdy pa-
sterz prawą ręką wykonuje gest przemowy, trzyma w niej pojemnik na mleko 
(syryngę) czy też wspiera się na lasce, wtedy owcę dzierży lewą ręką. Często 
dodawanym motywem były lokowane w jego towarzystwie jedna lub dwie 
owce, stanowiące pewnego rodzaju asystę pasterza. Na tym kończą się typowe 
elementy tej kompozycji. Rodzaj ubrania, jak również pozostałe elementy to-
warzyszące przedstawieniu ulegały zmianie w zależności od czasu powstania, 
jak i formy wykonania (fresk, mozaika, płaskorzeźba, rzeźba). Dodatkową, 
szeroką gamę możliwości proponuje interesująca nas grupa drobnej plastyki 
(odciski w terakocie, szkła złocone, metaloplastyka czy gemmy).

Wyobrażenie Chrystusa jako Dobrego Pasterza jest jednym z najbardziej 
znanych przedstawień chrystologicznych o rodowodzie antycznym. Posiada 
ono bogatą i ciekawą historię, której ważnym, choć nie jedynym etapem, jest 
przedstawienie boga Hermesa jako Kriophorosa, czyli niosącego na ramio-
nach barana (popiersie Hermesa Kriophorosa, II wiek, Muzeum Barracco, 
Rzym – il. 7)31. Przedstawienie to ma związek z dziejami miasta Tanagry, 

30 Tertulian, De pudicitia, X, Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, t. 2, ed. 
J. P. Migne, Paris 1844, kol. 1000. Tekst powstał ok. roku 217 w okresie, gdy Tertulian znacznie 
radykalizuje swoje poglądy moralno-dyscyplinarne, co powoduje jego zerwanie z Kościołem. 

31 Zob. M. Nota, Parte superiore di statua di Hermes Kriophoros, [w:] Aurea Roma. Dalla 
città pagana…, s. 631–632, il. 338.
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gdzie w świątyni stał taki właśnie posąg. Umieszczono go tam na pamiąt-
kę pewnego wydarzenia, które z biegiem czasu otoczyły legendy, a nawet 
mityczny przekaz32. Według przekazu antycznego podróżnika Pauzaniasza 
okolice Tanagry dotknęła zaraza. Ocalała ludność schroniła się w mieście, 
ale i tam stopniowo tracono nadzieję na ratunek. Wówczas przypomniano 
sobie o szczególnie zasłużonym patronie miasta, Hermesie, i zaczęto kie-
rować do niego błagalne modlitwy o wybawienie z dramatycznej sytuacji. 
Hermes, ukazawszy się u bram miasta pod postacią pięknego młodzieńca 
z baranem na ramionach, „odwrócił od ich miasta zarazę, obnosząc wokół 
murów baranka. Z tej racji Kalamis wykonał posąg Hermesa niosącego 
na ramionach baranka. Dlatego też w czasie uroczystości na cześć Hermesa 
młodzieniec uznawany za najpiękniejszego obnosi na ramionach baranka 
wokół murów miasta”33. „Ubóstwienie” powyższego wizerunku wydaje się 
być ważnym, a często wstydliwie pomijanym przez chrześcijańskich badaczy 
przyczynkiem do jego chrześcijańskiej „kariery”34. Jednym z nielicznych, 
który odważnie prezentują to zagadnienie, jest niemiecki badacz Josef Fink. 
Opisuje on dość przekonująco kwestię przejścia od postaci Hermesa, poprzez 
bukoliczne przedstawienia pasterskie, do „schrystianizowanego” wyobrażenia 
Dobrego Pasterza35.

Jak widać, „boskie” konotacje to pierwsze, ale nie jedyne znaczenie, 
jakie przypisywano przedstawieniu Dobrego Pasterza w sztuce antycznej. 
Kolejnym motywem wiążącym się z tym wyobrażeniem są wielokrotnie 
wykorzystywane w różnorakich dekoracjach sceny pasterskie, nawiązujące 

32 Zob. M. Simon, Cywilizacja…, s. 339.
33 Pauzaniasz, U stóp boga Apollona z Pauzaniasza Wędrówki po Helladzie księgi VIII, 

IX i X, ks. IX, XXII, 1, Wrocław 2005, s. 270.
34 Chociaż przedstawienie bóstwa niosącego na ramionach owcę, barana czy cielę (przed-

stawienie greckie Moschoforosa z VI wieku przed Ch.) znane jest już we wcześniejszych 
tradycjach religijno-kultycznych, także bliskowschodniej – bóg Tammuz (zob. Th. Klauser, 
Studien zur Entstehungsgeschichte der christlichen Kunst I. Der Schafträger auf den Sarkophagen, 
„Jahrbuch für Antike und Christentum”, 1:1958, s. 20–30.), to do ikonografii chrześcijańskiej 
trafia ono z ikonograficznej tradycji rzymskiej, a ta żywo czerpie z wzoru greckiego Hermesa 
Kriophorosa – rzeźby dłuta Kalamisa wykonanej ok. 450 roku przed Chr. Zob. J. Ostrowski, 
Starożytny Rzym polityka i sztuka, Warszawa–Kraków 1999, s. 406.

35 Analizy tej dokonuje przy okazji omówienia przedstawień znajdujących się na sar-
kofagu z S. Maria Antiqua w Rzymie. Zob. J. Fink, Mythologische und biblische Themen 
in der Sarkophagplastik des 3. Jahrhunderts, „Rivista di Archeologia Cristiana”, 27:1951, s. 182.
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poniekąd do schematu Hermes – Kriophoros, ale zwykle przedstawiane 
w bogatszych kompozycjach. Autorzy używali tego przedstawienia, aby 
podkreślić idylliczność prezentowanego na obrazie miejsca. Taki przekaz 
powodował, że kompozycję w sposób szczególny upodobała sobie sztuka 
sepulkralna („cmentarna”), tak pogańska (sarkofag z via Salaria, połowa 
III wieku – il. 8), jak i chrześcijańska (sarkofag z S. Maria Antiqua, druga 
połowa III wieku – il. 9). W obu przypadkach zresztą przekaz treści obrazu 
był podobny – symbolizował wieczną szczęśliwość36. Scena ta nawiązywała 
do wyobrażenia pasterza, który według bukoliki Kalpurniusza (I wiek n.e.): 
„gdy zmierza wieczorem do owczarni, nie waha się nieść na ramionach 
owcę wyczerpaną niedawnym porodem”37, rezygnując z własnej wygody, aby 
oszczędzić zwierzęciu żmudnej wędrówki. To proste wyobrażenie, prosta 
scena pasterska, staje się ucieleśnieniem cnoty humanitas, wyrażeniem naj-
wyższych cnót człowieczeństwa: miłosierdzia, altruizmu i bezinteresowności 
w działaniu na rzecz drugiego człowieka, innych istot, a w konsekwencji 
na rzecz całego świata stworzonego. W ten sposób popularna scena pasterska 
staje się personifikacją cnoty humanitas38.

Włoski historyk sztuki S. Bertoli, podobnie jak wcześniej J. Fink, opo-
wiada się za przejściem od Kriophorosa, poprzez sceny bukoliczno-paster-
skie, do chrześcijańskiego przedstawienia Dobrego Pasterza, gdyż obraz 
ten ze swej natury predestynowany był do sztuki chrześcijańskiej, pisał 
on: „Perciò, se anche vi è stato qualche influsso in origine da parte dell’arte 
pagana, e precisamente dell’Hermes Kriophoros, nell’aspetto finale assunto 
dal «Pastor Bonus» dei fedeli non c’è più nullo di pagano ed è effettiva-
mente pieno di un fascino cristiano”39. Od takiego rozumienia tylko krok 
dzieli to „bosko-pasterskie” wyobrażenie od przedstawienia Chrystusa jako 
Dobrego Pasterza.

Typ owego przedstawienia doskonale oddaje drobna plastyka prezento-
wana w muzeum archeologicznym w Stambule, gdzie spotykamy kolekcję 
czterech kilkudziesięciocentymetrowych figurek marmurowych z przed-
stawieniem Chrystusa – Dobrego Pasterza (III i IV wiek – il. 10). Statuetki 

36 Zob. H.I. Marrou, Zmierzch Rzymu czy późna starożytność?, Warszawa 1997, s. 46; 
J. Fink, Mithologische…, s. 180n.

37 H.I. Marrou, Zmierzch Rzymu…, s. 46.
38 Zob. Th. Klauser, Studien zur Entstehungsgeschichte… I, s. 31–51.
39 S. Bertoli, La tematica del Buon Pastore da Aquileia a Ravenna, „Felix Ravenna”, 

88:1963, s. 98.
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nawiązują w sposób oczywisty do tematu, ale nie są w stanie oddać całości tak 
przecież płynnego i różnorodnego schematu przedstawienia40. Tym bardziej 
że figurki Kriophorosa (dobrego pasterza o konotacjach antycznych) będą 
do nich niezwykle podobne. Wystarczy porównać eksponaty ze Stamubłu 
z marmurową statuetką z muzeum kapitolińskiego w Rzymie (IV wiek – il. 11), 
z figurką z kości słoniowej z muzeum w Liverpoolu (III wiek? – il. 12), czy 
w końcu ze sceną pasterską ze szkła złoconego z muzeum w Nowym Jorku 
(II–III wiek – il. 13). Prostota i głęboka myśl humanistyczna o niekoniecznie 
mitologicznym wydźwięku predestynowała to wyobrażenie do powszech-
nego stosowania w drobnej plastyce i w sztuce chrześcijańskiej w ogóle. 
Przypisywanie mu wówczas chrystologicznego znaczenia było możliwe, ale 
nie stanowiło zapewne bezwzględnego wymogu.

O niewyczerpanym – jak się zdaje – bogactwie przesłania związanego 
z  tym przedstawieniem niech zaświadczy przypisywanie mu nie tylko 
wymienionych znaczeń, ale również takich, które z  czasem przylgną 
do innych obrazów sztuki chrześcijańskiej. Na przykład niemiecki badacz 
Theodor Klauser dostrzega w osobie Dobrego Pasterza cechy nauczyciela41, 
a J. Kollwitz pogłębia tę interpretację, akcentując dodatkowo w jego osobie 
wyraziciela cnoty pobożności (pietas)42. Jeżeli zgodzimy się z tym punktem 
widzenia, możemy określić postać Dobrego Pasterza jako nauczyciela 
z akcentem na wyraziciela cnoty pietas. Konsekwentnie możemy przyjąć 
rozwinięcie powyższej myśli zastosowane przez G. Otranta który używa 
do przedstawienia Pasterza określenia pietas, ale w kontekście humanitas, 
pisząc, że: „il Pastore come simbolo di filantropia, cioè della «humanitas» 
o della «pietas erga homines», mentre l’Orante rappresenterebbe la «pie-
tas erga deos», cioè la devozione”43. Całość tej myśli jest zresztą niczym 
innym, jak nawiązaniem do konkluzji wysuniętej przez wspomniane-
go Th. Klausera, który stwierdza, że przenikanie się cech związanych 

40 Zob. W.N. Schumacher, Hirt und „Gute Hirt”. Studien zum Hirtenbild in der römischen 
Kunst von zweiten bis zum Anfang des vierten Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung 
der Mosaiken in der Südhaus von Aquileia, „Römische Quartalschrift für christliche Alter-
tumskunde und für Kirchengeschichte”, 34:1977, s. 253–287.

41 Zob. Th. Klauser, Christusbild. Lehrer, [w:] Reallexikon für Antike und Christentum, 
t. 3, red. Th. Klauser, Stuttgart 1957, kol. 7n.

42 Zob. J. Kollwitz, Das Christusbild des dritten Jahrhunderts, Münster 1953, s. 13n.
43 G. Otranto, Tra letteratura e iconografia: note sul Buon Pastore e sull ’Orante nell ’arte 

cristiana antica (II–III secolo), „Vetera Christianorum”, 26:1989, s. 76.
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z przedstawieniami pogańskimi, tak bukolicznego pasterza – humanitas, 
jak i człowieka pobożnego – pietas, sprawiły, iż stały się one popularne 
w sztuce chrześcijańskiej44.

Powyższe koncepcje interpretacyjne zbliżyły naszego Dobrego Pasterza 
do innej, również antycznej, sceny bukolicznej o mitologicznej konotacji, 
której należy w tym miejscu poświęcić nieco miejsca. Mowa o przedsta-
wieniu Orfeusza. Pojawiają się jednak dwa pytania: Dlaczego sceny orfickie 
miałyby być utożsamiane ze scenami bukolicznymi i z obrazem Chrystu-
sa Dobrego Pasterza? W jaki sposób to przedstawienie, które może być 
utożsamione ze scenami pasterskimi, było prezentowane w sztuce antycz-
nej? Kompozycje orfickie wypracowane przez sztukę grecką dopracowała 
sztuka cesarskiego Rzymu45. Typ przedstawienia klasycznej sceny orfickiej 
prezentuje Orfeusza, siedzącego (rzadziej stojącego), z  lirą w lewej ręce. 
Młodzieniec ubrany był zwykle na wschodnią modłę: we frygijską czapkę, 
krótką tunikę z długimi rękawami, płaszcz spięty klamrą, spodnie i sandały. 
Otaczały go zwierzęta różnych gatunków, w tym także owce (dominowały 
w sztuce chrześcijańskiej), choć brak tu jakiegoś stałego schematu. Cechą 
charakterystyczną było umieszczanie obok siebie zwierząt dzikich i udo-
mowionych. Tło stanowiła prawdziwie bukoliczna sceneria. Jako przykład 
może służyć terakotowa taca z sceną orficką z połowy IV wieku (il. 14). Nie 
dziwi więc, że przedstawienie to może być niekiedy utożsamiane z obrazem 
Dobrego Pasterza46. Zwykle sam Orfeusz był wyobrażony jako mityczny 
pieśniarz, który w wymiarze Starego Testamentu mógł nabrać cech psal-
misty – króla Dawida47, a w odniesieniu do Nowego Testamentu odnosić 
się do Chrystusa48. Czy taki przykład Chrystusa – Dobrego Pasterza / Or-

44 Zob. Th. Klauser, Studien zur Entstehungsgeschichte der christlichen Kunst III. Schafträger 
und orans als Vergegenwärtigung einer populären Zweitugendethik auf den Sarkophagen, „Jah-
rbuch für Antike und Christentum”, 3:1960, s. 120n.

45 Zob. P. Prigent, L’arte…, s. 139–142.
46 Zob. S. Bertoli, La tematica del Buon Pastore da Aquileia a Ravenna, „Felix Ravenna”, 

37:1963, z. 88, s. 98.
47 Zob. K. Weitzmann, The Continuity of Classical Art: Culture, Myth and Faith, [w:] Age 

of Spirituality, New York–Princeton 1980, s. 87–89. 
48 Zdania na temat tego przedstawienia w kontekście sztuki chrześcijańskiej są podzie-

lone. Niektórzy uważają, że jest to obraz Chrystusa; inni mówią o nim jako o formie przed-
stawienia Dobrego Pasterza; co bardziej wstrzemięźliwi twierdzą, że jest to ikonograficzne 
wyrażenie tęsknoty za pojednaniem między ludźmi. A. Wrześniowski mówi o wieszczu 
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feusza nie jest czystym nadużyciem? Wypada w tym miejscu przytoczyć 
argumenty, które nie tylko predestynowały scenę orficką do zastosowania 
jej w sztuce chrześcijańskiej, ale mogły doprowadzić ją do utożsamienia 
z obrazem Dobrego Pasterza.

Przedstawienie Orfeusza w sztuce wyrażało harmonię świata. Nieopa-
nowaną naturę zwierząt lub żywiołów potrafił on okiełznać przy pomocy 
swej muzyki i pieśni. Więcej! Przypisuje się Orfeuszowi moc łagodzenia 
gwałtownych instynktów ludzi, a nawet bogów oraz wprowadzanie harmonii 
w ich życie, o czym pisał Wergiliusz:

Stawały rącze rzeki, stada dzikich zwierząt
Otaczały go, idąc za tym błogim głosem
Orfeusza. Dąb nawet wyrwał korzeń z gleby
I szedł [luka w tekście] i szemrzące lasy
Chciwą korą chwytały słowa jego śpiewu.
Nawet zaprzęg podwójny Luny zdołał wstrzymać,
Gdy jechała przez niebo: konie chciały słuchać,
Więc słuchałaś, dziewico, łamiąc prawa nocy49.

Skoro antyk nadał tak niezwykłe i  symboliczne znaczenie obrazowi 
boskiego minstrela, trudno się dziwić, że poszukująca „godnych” wzorców 
ikonograficznych sztuka chrześcijańska z chęcią z tego obrazu skorzystała. 
Po raz kolejny zewnętrzna szata przedstawienia nie ulega zmianie; trans-
formacji ulega treść przekazu. Dla chrześcijan Chrystus jest Panem natury, 
który odkupił człowieka, wprowadzając w ludzkie życie prawdziwą harmonię, 
utraconą wraz z grzechem pierwszych rodziców w raju. Trudno się dziwić, 
że ikonografia chrześcijańska skorzysta z takich obrazów raju, do złudzenia 
przypominających idylliczną atmosferę scen orfickich czy bukoliczną sielankę 
scen pasterskich. Podobieństwo to dostrzega już Euzebiusz z Cezarei (biskup 
i historyk Kościoła, 265–340), dla którego Orfeusz wraz z jego historią stał 
się dla świata pogańskiego paeparatio evangelica, zapowiadając Chrystusa, 

głoszącym chwałę Bożą (zob. A. Wrześniowski, Postać Orfeusza w ikonografii wczesnochrze-
ścijańskiej, „Archeologia”, 21:1970, s. 121). Jednak w zasadzie wszyscy dopuszczają możliwość 
interpretacji tego przedstawienia w sensie chrystologicznym. Zob. B. Wronikowska, Picturae 
sacrae. Motywy ikonograficzne malowideł przedkonstantyńskich w chrześcijańskich katakumbach 
Rzymu, Lublin 1990, s. 179.

49 Cyt. za S. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1998, s. 361.
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prawdziwie ujarzmiającego niepohamowane i dzikie obyczaje ludzi, wpro-
wadzającego pokój tam, gdzie panował chaos50.

Jednak to nie rajsko-sielska harmonia predestynowała sceny orfickie 
do zastosowania ich w charakterze przedstawień chrystologicznych. Głębokie 
znaczenie ma tu historia samego Orfeusza, który z miłości do Eurydyki – po 
jej tragicznej śmierci – zszedł do królestwa podziemi i nie tylko powrócił 
stamtąd żywy, ale także wyprowadził zeń swą ukochaną (ostatecznie przed-
sięwzięcie Orfeusza kończy się niepowodzeniem, ale dla chrześcijan liczyła 
się sama idea wyzwolenia z piekieł). Historia ta mogła z powodzeniem stano-
wić zapowiedź dzieła Chrystusa, który z miłości do człowieka jako pierwszy 
„przeszedł” przez śmierć, odkupił nasze winy i wskazał, jak Go naśladować 
i zyskać życie wieczne. Jednak zaznaczyć trzeba, że samodzielne dekoracje 
orfickie o wydźwięku chrześcijańskim były w sztuce chrześcijańskiej dość 
rzadkie51, a ich „kariera” nie trwała długo. Pojawiły się pod koniec III wieku52, 
apogeum ich popularności przypada na wiek IV, ale już w V wieku odchodzi 
się od stosowania tej kompozycji53.

Co jest powodem odejścia od owego przedstawienia? Pierre Prigent 
postawił dwie hipotezy, które miałyby wyjaśnić przyczyny tego zjawiska. 
Po pierwsze, była to scena tkwiąca głęboko nie tyle nawet we wzorcach 
antycznych, ile w mitologii greckiej, a nawet w religii pogańskiej, natomiast 
zwycięskie chrześcijaństwo bezlitośnie pozbywało się tego typu „tła” kultu-
rowego. Po drugie, pełne zrozumienie treści chrystologicznych tkwiących 
w tym temacie było zarezerwowane tylko dla intelektualistów wychowanych 
w tradycjach klasycznych, a nadszedł przecież czas, w którym głoszenie 

50 Zob. H. Stern, Orphée dans l ’art paléochretien, „Cahiers Archéologiques”, 23:1974, 
s. 1–6; P. Prigent, L’arte…, s. 145–147.

51 Pierre Prigent w książce analizującej początki sztuki chrześcijańskiej, w rozdziale 
Orfeo nel cristianesimo pisze tak: „noi lo seguiremo ritenendo che sia meglio peccare in ri-
gore che in  lassismo” i wymienia zaledwie 10 przedstawień (6 fresków, 4 płaskorzeźby 
sarkofagowe – zob. P. Prigent, L’arte…, s. 142). Jego ostrożny i przemyślany wybór wydaje 
się uzasadniony tym bardziej, że idzie w tym względzie za innym rzetelnym badaczem, 
H. Sternem (zob. H. Stern, Orphée…, s. 2n), który okroił znacznie zaproponowaną przez 
H. Leclerqa liczbę domniemanych chrześcijańskich przedstawień Chrystusa – Orfeusza 
z 24 do właśnie 10. Zob. H. Leclerq, Manuel d’Archéologie chrtienne depuis les origines jusqu’au 
VIIIe siècle [2 t.], XII, Paris 1907, kol. 2735–2755. 

52 Zob. B. Wronikowska, Picturae sacrae…, s. 178.
53 Zob. P. Prigent, L’arte…, s. 145n.
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Ewangelii miało być powszechne, kierowane do wszystkich grup społecz-
nych. Ukrywanie swych przekonań za symbolami nie było już konieczne54. 
Tezy te wydają się wielce prawdopodobne, ale w konsekwencji rodzi się 
pytanie: dlaczego nie znika analizowane przez nas przedstawienie Dobrego 
Pasterza, także posiadające bogaty rodowód antyczny?

Poza wyżej wymienionymi przyczynami może istnieć jeszcze jeden – dla 
nas niezwykle istotny – czynnik zaniku scen orfickich o konotacjach chrze-
ścijańskich. Można bowiem postawić hipotezę, że nastąpił proces zespole-
nia dwóch wyżej wymienionych scen bukolicznych: pasterskiej i orfickiej. 
Od momentu pojawienia się tych kompozycji w sztuce chrześcijańskiej miały 
one podobne cechy zewnętrznego wyrazu (ikonografię), a  jednocześnie 
spełniały analogiczne zadania: miały podkreślać, wyrażać atmosferę spokoju 
danego miejsca, z akcentem na pax aeternum – stąd tak chętnie używano 
ich w sztuce sepulklarnej55. Wynikać z tego może, że przedstawienia wy-
stępowały zamiennie. W IV wieku daje się również zaobserwować proces 
rozbudowania całej bukolicznej scenerii w kompozycji Dobrego Pasterza; 
co więcej – nabiera ona niejako cech dostojeństwa i harmonii, które wcześniej 
towarzyszyły scenom orfickim. Hugo Brandenburg, analizując oba typy 
przedstawień, mówi wręcz o swego rodzaju powrocie do umiarkowanych 
form klasycznych i datuje ów proces na połowę IV wieku56. Wydaje się zatem, 
że sceny orfickie mogły wniknąć w przedstawienie Dobrego Pasterza, roz-
budowując jego treść, a w pewnej mierze także zmienić jego formę, dodając 
mu wzniosłości i powagi.

W tym miejscu wypada zamknąć rozważania nad wielowątkowym 
nurtem znaczeniowo-ikonograficznym antycznego przedstawienia Paste-
rza / Kriophorosa / Orfeusza, który dał wzorzec ikonograficzny dla obrazu 
Chrystusa – Dobrego Pasterza. Powracamy bowiem do głównego wątku 
naszych rozważań, a mianowicie odpowiedzi na pytanie: w  jaki sposób 
antyczne przedstawienie pasterskie, o mniej lub bardziej skomplikowa-

54 Zob. tamże, s. 157.
55 Dla porównania przyjrzyjmy się scenom Dobrego Pasterza i Orfeusza zamieszczonym 

w kilku kompozycjach z rzymskich fresków katakumbowych z IV wieku, które ewidentnie 
występują zamiennie, a czasem uzupełniająco. Zob. A. Nestori, Repertorio topografico delle pitture 
delle catacombe romane, Città del Vaticano 1975, katakumba Kaliksta, n. 9; katakumba św. Piotra 
i Marcelina: n. 64, n. 79; katakumba Domitylli: n. 31, n. 45; katakumba Pryscylli, n. 29.

56 Zob. H. Brandenburg, Frühchristliche Kunst in Italien und Rom, [w:] B. Brenk, 
Spätantike und frühes Christentum, Frankfurt a. M. 1977, s. 108n.



Początki drobnej plastyki użytkowej pierwszych chrześcijan. 121

nym pochodzeniu i konotacjach, zdołało przetrzeć szlaki chrześcijańskiej 
ikonografii? Co wpłynęło na jego popularność i trwałość w sztuce chrze-
ścijańskiej? W tym miejscu bezwzględnie należy zwrócić się do tradycji 
symbolicznego przedstawiania Boga jako Pasterza w Piśmie Świętym. 
Bezsprzecznie stanowi to jeden z najistotniejszych przyczynków do pełnej 
akceptacji ikonograficznego wyobrażenia Dobrego Pasterza i wcielenia 
go do kanonu obrazów sztuki chrześcijańskiej. W Starym Testamencie na-
wiązanie do Boga – Pasterza występuje wielokrotnie (Lb 27, 15–17; Ps 22, 95; 
Iz 40, 10–11; Jr 23, 1–4; Ez 34, 1–31), a reprezentacyjny, choć oczywiście nie 
jedyny fragment, znajdujemy w psalmie Dawida, będącym pieśnią zaufania 
do Boga, Pasterza Izraela:

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. (Ps 23, 1–4)

W nowotestamentalnych przypowieściach Chrystus wielokrotnie uży-
wa obrazu Boga – Pasterza jako Sędziego, który oddzieli owce od kozłów 
(Mt 25, 31–34); siebie samego jako Pasterza, którego uderzą, a wówczas 
owce – uczniowie się rozproszą (Mt 26, 31; Mk 14, 27), niejednokrotnie 
mamy też obraz Chrystusa, który lituje się nad ludem, będącym jak owce 
bez Pasterza (Mt 9, 36; Mk 6, 34). Nie sposób też nie zatrzymać się przy 
przypowieści o zbłąkanej owcy, na poszukiwanie której wyrusza Bóg – Pa-
sterz, a gdy ją znajduje, raduje się nią bardziej niż całym swym stadem 
(Mt 18, 12–14). Jednak kwintesencją obrazu Chrystusa – Dobrego Pasterza 
w przekazie ewangelistów wydaje się 10. rozdział Ewangelii wg św. Jana, 
w którym Chrystus przedstawia tajemnicę odkupienia, spoczywającą na nim 
jako na Dobrym Pasterzu: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie 
wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest zło-
dziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem 
owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje 
owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich 
czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. (…) Powtórnie więc 
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powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem 
bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i roz-
bójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie 
przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej 
przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, 
aby [owce] miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. 
Dobry pasterz daje życie swoje za owce. (…) Ja jestem dobrym pasterzem 
i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja 
znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie 
są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, 
i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz” (J 10, 1–16).

Po tak wyrazistym zaprezentowaniu Boga jako Pasterza na kartach Pisma 
Świętego zaskoczenie budziłoby niezastosowanie tego wyobrażenia w rodzą-
cej się w III wieku sztuce chrześcijańskiej, tym bardziej że zaistniała taka 
spójność ideologicznego przekazu; antyk zdawał się przygotować drogę pod 
wprowadzenie tego przedstawienia do ikonografii chrześcijańskiej. Wydaje 
się, że nawet ojcowie Kościoła, choć nie bez oporów57, najszybciej akceptują 
właśnie to wyobrażenie58.

W interesującej nas grupie artes minores przedstawienie Chrystusa – Do-
brego Pasterza, tak w III jak i w IV wieku, staje się tematem niezwykle po-
pularnym. Podobnie zresztą jak w całej sztuce chrześcijańskiej tego czasu: 
charakterystyczną cechą tego przedstawienia w okresie przedkonstantyńskim 
było sytuowanie go na pierwszym planie59. W okresie konstantyńskim, choć 
nie było już tak dominujące, nadal odgrywało istotną rolę w kompozycjach 
malarskich60, podobnie zresztą jak i na dekoracjach sarkofagów. Choć nie 
zawsze centralnie, to lokowane było zawsze w istotnym miejscu całej kom-
pozycji61. Chrześcijańska drobna plastyka wyraźnie preferuje ten w miarę 

57 Zob. R. Knapiński, Ojcowie Kościoła o znaczeniu obrazów w przekazie wiary, „Roczniki 
Humanistyczne KUL”, 47:1999, z. 4, s. 5n.

58 Zob. Th. Klauser, Studien zur Entstehungsgeschichte… I, s. 24n.
59 Zob. B. Wronikowska, Picturae sacrae…, s. 87.
60 Ponad 100 przykładów fresków i drugie tyle płaskorzeźb sarkofagowych z przedsta-

wieniem Dobrego Pasterza znajdziemy w repertoriach sztuki wczesnochrześcijańskiej. Zob. 
J.C. Kałużny, Kształtowanie się przedstawień…, tabela przedstawień chrystologicznych, 
hasło: Dobry Pasterz, s. 180.

61 Sarkofagi, o których mowa, to chociażby: 1. sarkofag z La Gayole, połowa III wie-
ku – Dobry Pasterz (dalej: DP) znajduje się przy centralnie siedzącej postaci; 2. sarkofag 
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„bezpieczny” ideologiczno-ikonograficznie temat. W III wieku będzie on re-
prezentatywny dla całej grupy artes minores. Pojawią się zatem także zawie-
rające go przedmioty luksusowe o wyjątkowo ekskluzywnym charakterze, 
takie jak złoty pierścień z przedstawieniem Dobrego Pasterza wykonanym 
w onyksie (III wiek – il. 15). Technika wykonania tego wyobrażenia słusznie 
nasuwa nam popularne w okresie cesarstwa, często kolekcjonowane w śro-
dowisku arystokracji gemmy, wyraźnie sugerując bogatego chrześcijańskiego 
zleceniodawcę. Jednak uczciwie trzeba przyznać, że przedmioty luksusowe, 
kładąc akcent na oryginalność przedstawień, odstępują w IV wieku od tak 
już wówczas „oklepanego” tematu jak Dobry Pasterz, zastępując go bardziej 
alegorycznymi nawiązaniami do tego obrazu. Pojawiają się wówczas takie 
dekoracje, jak na przykład przedstawienie na relikwiarzu z Brescii – Chrystus 
jako Dobry Pasterz, żywa brama strzegąca owiec (il. 3) itd.

W okresie konstantyńskim (początek IV wieku) przedstawienie Dobrego 
Pasterza w pełni „odnajdzie się” natomiast w grupie przedmiotów codzien-
nego użytku. Motyw ten będzie należał do ulubionych, choć zostanie nieco 
okrojony w swej ikonografii (pasterzowi z owcą na ramionach w najlepszym 
przypadku towarzyszyć będzie drzewo lub stojąca u jego nóg druga owca). 
I znów wracamy do antycznych kaganków, gdyż właśnie na glinianych 
lampkach oliwnych temat Dobrego Pasterza powielany będzie niemalże 
do znudzenia. Stał się on tak popularny, że gdy dziś w sklepiku prowadzonym 
przy katakumbie św. Agnieszki w Rzymie nabywamy kopię chrześcijańskiej 
lampki oliwnej, widnieje na niej to właśnie dobrze nam znane wyobraże- 
nie (il. 16).

Rzecz jednak ciekawa: obraz Dobrego Pasterza już w IV wieku powoli 
znika nie tylko z  luksusowej grupy artes minores, ale również z  fresków 
katakumbowych czy sarkofagów. Czyżby zatem wraz z wolnością religijną 
(od roku 313), gdy pojawiają się już głęboko zakorzenione w Piśmie Świętym 
przedstawienia sztuki chrześcijańskiej, zmalało przywiązanie do popular-
nych i powszechnie stosowanych do tej pory przedstawień o rodowodzie 

z Santa Maria Antiqua, połowa III wieku (il. 2) – DP znajduje się przy centralnie siedzącej 
postaci; 3. sarkofag z via Salaria, druga połowa III wieku (il. 1) – DP znajduje się centralnie; 
4. sarkofag z Cyklem Jonasza, koniec III wieku – DP znajduje się w prawym górnym rogu 
kompozycji; 5. sarkofag Baebii Hertofilii, druga połowa III wieku – scena pasterska znajduje 
się pod medalionem z popiersiem zmarłej z mężem; 6. sarkofagi strigillowane (Muzeum 
Kapitolińskie), koniec III wieku – scena pasterska jest ulokowana centralnie. Oczywiście 
przykładów można by podać więcej, przytoczonych zostało kilka najstarszych.
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antycznym, świadcząc o słabnącej zależności sztuki chrześcijańskiej od sztuki 
antycznej? Hipoteza ta wydaje się kusząca tym bardziej, że w owym czasie 
zanikają lub przechodzą proces znacznej transformacji niemal wszystkie ob-
razy pochodzenia antycznego62. Wróćmy jednak do naszego przedstawienia. 
Warto bowiem zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt zagadnienia. W miarę 
jak z ekskluzywnej grupy drobnej plastyki znikała postać Dobrego Pasterza, 
w jego miejsce dość płynnie pojawiały się inne przedstawienia chrystolo-
giczne, w których, po pierwsze, Chrystus był przedstawiany bezpośrednio, 
a nie symbolicznie63; po drugie zaś – począwszy od IV wieku przedstawiany 
był w Majestacie. Tematy te stopniowo przeradzały się w przedstawienia 
Chrystusa Kosmokratora – Władcy Świata; był to proces niezwykle płynny, 
niemalże umykający uwagi obserwatora64. Co ciekawe, na niektórych z po-
wyższych przedstawień osobie Chrystusa nadal towarzyszyły owce, choć 
ich obecność nie zawsze była w pełni kompozycyjnie czy nawet treściowo 
uzasadniona65. W późniejszym czasie temat Chrystusa – Dobrego Pasterza 
powracał do łask w ikonografii chrześcijańskiej; było to zjawisko falowe 
i uzależnione od wielu czynników religijno-kulturowych, jednak dziś nikt 
nie ma wątpliwości, że przedstawienie Dobrego Pasterza weszło na stałe 
do kanonu sztuki chrześcijańskiej. Bez większych wątpliwości można także 
stwierdzić, że w wieku III i na początku wieku IV przedstawienie Dobrego 
Pasterza w sztuce wczesnochrześcijańskiej z akcentem na szeroko rozumia-
ną grupę artes minores było jednym z najpopularniejszych i można śmiało 
powiedzieć, że przecierało drogę dla ikonografii chrześcijańskiej66.

62 Zob. J.C. Kałużny, Kształtowanie się przedstawień…, s. 72, 105n.
63 Rodzi się tutaj pytanie: Czy wpływ mentalności świata antycznego na środowisko 

chrześcijan był tak silny, że przedstawianie Boga (Chrystusa) stało się dopuszczalne, co po-
zwoliło twórcom – począwszy od IV wieku – zabrać się do bezpośrednich przedstawień 
Chrystusa, ukazując Tajemnicę Wcielenia? Zob. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Tajemnica 
Wcielenia w najstarszej ikonografii chrześcijańskiej, „Vox Patrum”, 20:2000, z. 38–39, s. 393n.

64 Ewolucję ikonograficznych przeobrażeń wizerunku Chrystusa z akcentem na przed-
stawienie Majestatu Boga prezentuje C. Capizzi. Studium to jest nie tylko mocno osadzone 
w tekstach źródłowych, ale jednocześnie przedstawia bardzo bogaty zbiór ikonograficz-
ny – 550 przykładów. Zob. C. Capizzi, Pantokrator, Roma 1964, s. 181n.

65 Zob. Repertorium der Christlich-Antiken Sarkophage. Rom und Ostia, t. 1, red. F.W. Deich- 
mann, Wiesbaden 1967, il. 200, 724.

66 Zob. P. Bloch, Das Christusbild, [w:] Lexikon der christlichen Ikonographie, t. 1, red. 
E. Kirschbaum, Freiburg im Br. 1969–1976, kol. 401n.



1 
 Lampki oliwne pochodzące 

z Afryki Północnej  
– terra sigillata, m.in. 

z przedstawieniami: gołębicy, 
trzech młodzieńców w piecu 

gorejącym, monogramami 
Chrystusa, III–VI w., 

 Kolekcja Muzeum 
Watykańskiego, 

 fot. J.C. Kałużny

2 
Relikwiarz z Brescii, 

koniec IV w.  
za: Aurea Roma,  

s. 614, il. 314

3 
Dyptych z kości słoniowej. 
Sceny chrystologiczne, ok. 
roku 400; 
za: Aurea Roma. Dalla città 
pagana alla città cristiana, 
red. S. Ensoli, E. La 
Rocca, Roma 2000,  
s. 611, il. 312



4 
Płyta nagrobna – Vincentia  
in Pace, kubek, gołębica 
z gałązką oliwną,  
katakumba św. Sebastiana (ICUR 
V, 13229),  
za: Roms christliche Katakomben, 
red. V. Fiocchi Nicolai,  
F. Bisconti, D. Mazzoleni, 
Regensburg 1998, il. 169

5 
Szkło złocone,  
katakumba Pamfilego  
– św. Agnieszka orantka, 
 IV w. 
za: Aurea Roma,  
s. 371, il. 5

6 
Szkło złocone  
– prorok Jonasz,  
IV w.  
za: Aurea Roma,  
s. 618, il. 320



7 
Popiersie  
Hermesa Kriophoros,  
II w. 
 za: Aurea Roma,  
s. 632, il. 338

8
Sarkofag pogański lub chrześcijański z via Salaria, połowa III w.  
za: B. Filarska, Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1999, ryc. 16

9 
Sarkofag chrześcijański z S. Maria Antiqua w Rzymie, druga poł. III w.  

za: B. Filarska, Archeologia chrześcijańska, ryc. 17.



10 
Figurki marmurowe 
Dobrego Pasterza,  
III–IV w.,  
Muzeum Archeologiczne 
Stambuł, 
fot. M. Winiarska

11 
Statuetka marmurowa 

Kriophorosa  
z muzeum kapitolińskiego 

w Rzymie,  
IV w. 

za: Aurea Roma,  
s. 632, il. 339

12 
Figurka z kości słoniowej 

Kriophoros  
z muzeum w Liverpoolu, 

III w.?  
za: Aurea Roma,  

s. 633, il. 342.



13 
Szkło złocone 

 scena bukoliczna, 
muzeum w Nowym Jorku, 

IV w.  
za: Aurea Roma,  

s. 628, il. 332

14 
Taca terakotowa  

(kopia według  
antycznej formy)  

Scena orficka,  
pierwsza połowa IV w. 

 za: Aurea Roma,  
s. 621, il. 324



15 
Złoty pierścień  
z przedstawieniem 
Dobrego Pasterza  
w onyksie,  
muzeum w Kolonii,  
III w.  
za: Aurea Roma,  
s. 633, il. 341

16 
Lampka oliwna  
(kopia według  
wzorców antycznych)  
z katakumby  
św. Agnieszki w Rzymie, 
XX w.  
fot. J.C. Kałużny


