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NoN omNis moriar

Ludzkie doświadczenie zdaje się potwierdzać starożytną maksymę: Homo locum 
ornat, non locus hominem. To dzięki wybitnym ludziom środowiska, instytucje czy 
wspólnoty jaśnieją blaskiem ich bogatych osobowości, dojrzałej mądrości, roztropnej 
realizacji życiowego powołania.

Przytoczoną wyżej sentencję w całej pełni wolno odnieść do osoby śp. ks. prof. dra 
hab. Zdzisława Klisia (1955–2009), kierownika Katedry Sztuki Sakralnej Starożytnej 
i Średniowiecznej na Wydziale Historii Kościoła ówczesnej Papieskiej Akademii Teo-
logicznej – dziś Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Związany z tą 
uczelnią przez lat kilkanaście pracą dydaktyczno-naukową (choć kolejne stopnie na-
ukowe zdobywał na Uniwersytecie Jagiellońskim), wpisał się na trwałe w jej dzieje jako 
wybitny znawca europejskiej ikonografii średniowiecznej. 

Stosunkowo krótkie, bo zaledwie 54-letnie życie śp. ks. prof. Klisia w dojrzałej 
fazie oddane było – obok misji kapłańskiej – służbie nauce. Z niebywałą wprost pa-
sją poświęcał się badaniom naukowym w zakresie historii sztuki sakralnej, wykorzy-
stując nawet okres urlopów, przy jednoczesnej rezygnacji z wypoczynku na rzecz 
żmudnych i czasochłonnych kwerend źródłowych w europejskich archiwach i biblio-
tekach. Rezultatami tych peregrynacji dzielił się nie tylko ze studentami w trakcie 
wykładów, ale znacznie wcześniej z kręgiem najbliższych kolegów uniwersyteckich, 
referując dokonane odkrycia w formie pasjonujących opowieści w trakcie spotkań 
towarzyskich. Byliśmy pod wrażeniem zarówno determinacji w realizowaniu podję-
tych przezeń planów badawczych, pracowitości nacechowanej abnegacją względem 
pokus tzw. życia publicznego, jak również rodzących się nowych, licznych publikacji 
Jego pióra. Zapewne nawet nie przeczuwając, że Jego ziemska egzystencja dogasa, 
zachłannie wykorzystywał czas na realizację badań i studiów w tych obszarach, w któ-
rych kompetencje teologa dopełniają ustaleń historyka sztuki. Dzięki temu pozosta-
wił po sobie znaczną spuściznę pisarską, wnoszącą istotne novum do stanu badań nad 
średniowieczną ikonografią chrześcijańską.

Poza walorami rzetelnego naukowca, śp. ks. prof. Zdzisław Kliś wyróżniał się 
w środowisku akademickim postawą niewymuszonej kultury, głębokiej wrażliwości, 
autentycznej prostoty. Nie praktykował uniżonego serwilizmu względem przełożo-
nych, ani też nie tolerował takich przejawów względem swojej osoby. Nigdy nie szukał 
okazji do błyskotliwych awansów na niwie Kościoła, ani tym bardziej na niwie nauki. 
Dystansował się od wszelkich intryg czy koterii, tak niekiedy charakterystycznych dla 
wielu środowisk społecznych, w tym również akademickich. Urzekał za to ujmującą 
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szczerością, oferując wierną przyjaźń w zamian za gotowość dzielenia z Nim radości 
wymiany myśli, poglądów, rzadkich chwil wolnego czasu. Zachował bez wątpienia 
pełnię człowieczeństwa, pomimo pozornej izolacji od wartkiego nurtu życia, spraw 
ludzkich, egzystencjalnych problemów codzienności.

Pomimo upływającego czasu wolno wyrazić nadzieję, iż zarówno Jego osoba, jak 
również niniejsza Księga dedykowana Mu przez kolegów, współpracowników i uczniów 
pozostaną trwałymi wartościami w procesie formowania tożsamości Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

ks. dr hab. Józef Wołczański prof. UPJPII
 dziekan 

Kraków, 16 listopada 2011 roku
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WproWadzeNie 

Dnia 25 stycznia 2009 r. w 54 roku życia zmarł w Krakowie ks. prof. dr hab. Zdzisław 
Kliś, kierownik Katedry Sztuki Sakralnej Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale 
Historii i Dziedzictwa Kulturowego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 
oraz kierownik Sekcji Sztuki Sakralnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, czło-
nek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, badacz i znawca średniowiecznej ikonografii 
w Europie. 

Urodził się 9 listopada 1955 r. w Łodygowicach. Do szkoły średniej uczęszczał 
w Żywcu. Po maturze w 1974 r. wstąpił do Wyższego Krakowskiego Seminarium Du-
chownego i został studentem teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krako-
wie. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 1980 r. Po wikariacie w Jaworznie Szczako-
wej (1980–1982) i w Krakowie Prądniku Czerwonym, w 1983 r. został wikariuszem 
katedry na Wawelu i podjął studia z historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Uwieńczył je rozprawą magisterską na temat ikonogra-
fii Zwiastowania Pańskiego, napisaną pod kierunkiem prof. Jerzego Gadomskiego. 
W 1994 r. obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim dysertację doktorską poświęconą 
przedstawieniom Bożego Narodzenia. W 1999 r. opublikował pracę habilitacyjną pt. 
Paruzja. Przedstawienie Sądu Ostatecznego w sztuce średniowiecznej Europy Środko-
wej. Tytuł profesorski uzyskał w 2008 r. na podstawie dorobku naukowego i pracy 
poświęconej cyklom pasyjnym: Pasja. Cykle pasyjne Chrystusa w średniowiecz nym ma-
larstwie ściennym Europy Środkowej. 

W centrum swoich badań postawił ikonografię średniowiecza. Jej przede wszystkim 
poświęcił swoje rozprawy, stając się autorytetem w tej dziedzinie. Ponadto jako kie-
rownik Sekcji Sztuki Sakralnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego przez szereg lat 
urządzał sesje naukowe poświęcone konserwowanym kościołom krakowskim. Mate-
riały z konferencji ukazywały się w kolejnych tomach w wydawnictwie Unum, w istotny 
sposób pomnażając wiedzę o świątyniach Krakowa. 

Odszedł w pełni sił twórczych, lecz pozostawił po sobie wspomnienie nie tylko 
rzetelnego i pracowitego uczonego, ale przede wszystkim serdecznego, spieszące-
go z pomocą i towarzyskiego kolegi. Środowisko naukowe Uniwersytetu Papieskie-
go Jana Pawła II chcąc uczcić pamięć Księdza Profesora, podjęło inicjatywę wydania 
księgi Jemu dedykowanej. Autorami tekstów są przede wszystkim koledzy z Wydziału 
Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, a zwłasz-
cza Instytutu Historii Sztuki i Kultury, z którym był związany oraz Instytutu Historii 
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lista autorów jednak zdecydowanie wykracza 
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poza to środowisko, obejmuje bowiem także rodzinę Księdza Profesora, Jego uczniów, 
kolegów i przyjaciół. Rodzinę reprezentuje siostrzenica Klaudia Śpiewak, której tekst, 
najbardziej osobisty, zamieszczono jako pierwszy. Spośród uczniów prace dedykowali 
swemu Mistrzowi m.in. ks. dr Pavol Parnican ze Słowacji i ks. dr Szymon Tracz, które-
go doktorat ks. Zdzisław prowadził nawet ze szpitalnego łóżka, do ostatnich chwil ży-
cia. Spośród profesorów, przyjaciół i kolegów swoje teksty ofiarowali przedstawiciele 
kilku pozakrakowskich środowisk naukowych: m.in. prof. Juliusz A. Chrościcki z Uni-
wersytetu Warszawskiego i prof. Tadeusz Jurkowlaniec z Instytutu Sztuki PAN, prof. 
Irena Rolska i ks. prof. Ryszard Knapiński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
oraz prof. Jarosław Wenta z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Wyrażamy nadzieję, iż ta księga będzie wyrazem hołdu złożonego śp. ks. prof. Zdzi-
sławowi Klisiowi i wysokiego uznania dla Jego spuścizny naukowej. Wszystkim Auto-
rom oraz osobom, które przyczyniły się do powstania i wydania tego dzieła składamy 
serdeczne podziękowanie. 

ks. Jacek Urban
ks. Andrzej Witko

Kraków, 25 stycznia 2012 roku
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Wspomnienia o ZdZisłaWie

Każdy człowiek postrzega ludzi na swój własny, indywidualny, subiektywny spo-
sób, który zależy od jego wieku, doświadczeń, osobowości, charakteru i relacji z drugą 
osobą. Podobnie jest w naszej rodzinie… Inne odczucia i wspomnienia o Zdzisławie ma 
jego siostra Ewa, która wraz z nim dorastała i towarzyszyła mu całe życie, inaczej też 
zapamiętał go szwagier, Eugeniusz, wchodzący do rodziny Klisiów, a jeszcze inaczej 
myśleć o wujku będziemy my, jego siostrzenice, patrzące na niego tylko przez pryzmat 
naszej, jakże jeszcze krótkiej egzystencji na Ziemi. Jednak nasze refleksje mają ze sobą 
coś wspólnego i składają się na jedną całość – dla nas wszystkich Zdzisław był przede 
wszystkim człowiekiem, dopiero potem księdzem czy naukowcem… 

Wspomnienia te powinny się rozpocząć rozważaniami osoby najbliższej Zdzisiowi, 
spędzającej z nim najwięcej czasu – siostry. Pytając mamy w któreś popołudnie, kim 
był dla niej wujek, odpowiedziała bez namysłu: „Iskierką przynoszącą radość i miłość”, 
te słowa zapadły mi w pamięć… Dla Ewy Zdzisław był bratem, jakiego tylko mogłaby 
sobie wymarzyć, zawsze ją wspierał i jej towarzyszył. Od najmłodszych lat był dla niej 
autorytetem, to na nim się wzorowała i jako mała dziewczynka naśladowała go. Oczy-
wiście, gdy byli dziećmi, a było między nimi 10 lat różnicy, nie brakowało wygłupów, 
czego odpowiednim przykładem było wrzucenie młodszej siostry przez nastoletniego 
młodzieńca do beczki z wodą w dyngusa. Gdy lata mijały, a wujek udał się do semi-
narium i pozostał w Krakowie, widywali się rzadziej, ale zawsze mieli dla siebie dużo 
serca, dzwonili do siebie i dzielili swoje problemy i radości dnia codziennego. Kiedy 
mama miała dłuższe problemy zdrowotne, brat podtrzymywał ją na duchu, był dla 
niej oparciem, jego dobre rady i sama obecność, jak mama często powtarza, były bez-
cenne. Natomiast gdy objawiła się choroba wujka, można było zauważyć tę rodzinną 
miłość, wsparcie i bezinteresowność z drugiej strony… Moi rodzice, Ewa i Eugeniusz, 
wraz ze śmiercią Zdzisława stracili prawdziwego przyjaciela i ukochanego, wartościo-
wego człowieka. 

Dla mnie wujek był nieodłączną częścią naszej rodziny, nigdy nie traktowałam go 
jak gościa, ale jako osobę, która wyruszyła w podróż swego życia i zawsze wracała do 
miejsca, które było jej najbliższe, do domu w Łodygowicach. Już od pierwszych dni 
wiadome było, że Zdzisław będzie dla mnie ważny – sam mi kiedyś opowiadał o tym 
jak przyjechał do Łodygowic by zobaczyć małą, dopiero co narodzoną Klaudusię, a ta, 
widząc go, instynktownie złożyła rączki jak do modlitwy. Scena ta była nie tylko zabaw-
na, ale i symboliczna, gdyż zobrazowała podświadome odczucie, że mężczyzna stojący 
przed dzieckiem jest zarówno jej krewnym, jak i księdzem. 
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Od czasu pojawienia się na świecie mnie i Natalki wujek często przyjeżdżał, cze-
mu towarzyszyło przyjemne oczekiwanie i dziecięca, beztroska radość, gdy dosta-
wałyśmy mnóstwo słodyczy i jakieś drobne upominki. Pamiętam, jak któregoś lata, 
miałam wtedy może 6 lat, cały dzień czekałyśmy, aż wujek wróci z Anglii, ale zrobiło 
się późno i obie poszłyśmy spać. Jednak kiedy przyjechał, wyskoczyłam z łóżka i po-
biegłam się przywitać i nie pomogły sugestie rodziców, że Zdzisław jest zmęczony po 
podróży, od razu dostałyśmy prezenty – pluszowe plecaczki i maskotki, które mamy 
do tej pory… Wujek zawsze poświęcał nam dużo czasu i uwagi, nie tylko z nami roz-
mawiając, ale także bawiąc się – odbijał z nami piłkę albo uczył nas grać w tenisa. 
Nawet gdy był chory i zmęczony, chociaż na chwilę, żeby zadowolić swoje rozbry-
kane siostrzenice, ściągał buty i biegał boso po trawie. W domu, by nie tracić czasu 
na bezsensowne oglądanie telewizji, graliśmy w karty albo w szachy. Kiedyś nawet 
założyłyśmy się z tatą, że któraś z nas zada wujkowi „szach i mat”, jednak nigdy nie 
udało się nam go pokonać. 

Zdzisław zawsze motywował nas do nauki, rozmawiał z nami po angielsku, toczył 
dyskusje na tematy historyczne i teologiczne. Ujmująca była jego pasja do nauki, prze-
jawiająca się nie tylko w liczbie napisanych książek czy artykułów, ale również w tym 
błysku w oku w czasie opowieści o sympozjach, spotkaniach naukowych, planach i ma-
rzeniach. Był bardzo ambitny i uparty w dążeniu do celu, nie odpuszczał sobie i tego 
samego wymagał od nas, zawsze stanowczo podkreślał wagę nauki i języków, chciał, 
żebyśmy skończyły studia i – kolokwialnie mówiąc – „wyszły na ludzi”. Czasami sobie 
o tym przypominam, gdy mam ochotę się poddać, a wtedy zawsze przychodzi mi do 
głowy myśl, że Zdzisław by tego nie pochwalił i nie mogę go zawieść… 

Jednakże w całej swojej stanowczości wujek był wyrozumiały, empatyczny i miał 
poczucie humoru; świetnie opowiadał kawały, lubił się śmiać. Pamiętam, jak pewnego 
lata w ogrodzie spuszczałam wodę z basenu, poślizgnęłam się i przewróciłam, mocząc 
sobie całe ubranie, a wujek śmiał się najgłośniej, tak szczerze, jeszcze mi dogadując od 
„niezdar”. Chociaż my byłyśmy „oczkiem w głowie” Zdzisława, o czym wielokrotnie 
wspominali nam jego znajomi, miał także wielkie serce dla innych ludzi. Spacerując po 
Łodygowicach, często, widząc znajomą twarz, zatrzymywał się i chociaż przez moment 
rozmawiał z przechodniem, był lubiany i chętnie zapraszany do domów znajomych. 
Jego podejście do ludzi budziło podziw: potrafił zburzyć bariery, zachowując przy tym 
dystans, odznaczał się niezwykłą serdecznością i empatią, szybko nawiązywał przyjaź-
nie, był w nich wierny i lojalny. 

Jednak najmocniej utkwiła mi w pamięci jego długa, bo sześcioletnia, walka z cho-
robą… Nawet gdy było źle, nigdy nie tracił woli życia, dopóki tylko wystarczyło mu 
sił, nie zmieniał swojego trybu pracy, dalej wykładał na uczelni, pisał książki, jeździł 
na warsztaty i spotykał się z naukowcami, dopiero w ostatnim roku zrezygnował z na-
uczania i wziął urlop. Żeby wygrać z rakiem, poddawał się innowacyjnym metodom, 
chemioterapiom, operacjom, co często pociągało za sobą straszne cierpienia i ból. Sta-
rał się nie narzekać i nie pokazywać swoich słabości, niekiedy żeby nas nie martwić, 
próbował ukryć swój ciężki stan zdrowia, był po prostu altruistą. Chociaż czasami mie-
wał gorsze dni i mówił o śmierci, nigdy nie tracił nadziei, co najbardziej obrazowało 
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nasze spotkanie w jego ostatnie Święta Bożego Narodzenia… Wujek był wcześniej 
w domu na Wszystkich Świętych, był tak słaby, że rzadko podnosił się z łóżka i cały 
czas odpoczywał, nie poszedł nawet na mszę św. do kościoła, w zamian za co odprawił 
ją w domu, w gronie rodzinnym. Potem bardzo chciał przyjechać na święta, wszystko 
było już umówione, jednak dwa dni przed samą wizytą źle się poczuł i trafił do szpitala, 
gdzie w Wigilię wszyscy go odwiedziliśmy. Pamiętam, jak się ucieszył na nasz widok… 
Zajadał się rybą w galarecie i kawałkiem karpia, był pogodny, cały czas żartował i opo-
wiadał o swoich planach – chciał wrócić na uczelnię, zorganizować nowe sympozjum 
i napisać kolejną książkę, przy której realizacji miał mu pomóc tata, Eugeniusz. Mieli 
sobie razem jeździć po Polsce i fotografować kościoły. Wspominając to spotkanie, nie 
mogę uwierzyć w to, że miesiąc później już go nie było, odszedł do Domu Ojca, tym 
samym zostawiając swoje plany, marzenia i nas wszystkich… 

Uważam, że w tym miejscu warto wspomnieć o powołaniu wujka, bo przecież nie 
możemy zapomnieć, iż był wspaniałym kapłanem. Zdzisław od najmłodszych lat od-
znaczał się miłością do Boga i ludzi… Ukochał przykazania Pana i według nich żył, na-
wracając tym samym innych na dobrą drogę, drogę światła Chrystusa. Opowiadał nam 
któregoś dnia, jak w szpitalu sprawił, że cierpiący, umierający mężczyzna, niechodzący 
do kościoła i nieprzyjmujący sakramentów, wyspowiadał się, co dla mnie jest prawdzi-
wym dowodem wiary i powołania… 

Wujek Zdzisław dla mnie i dla Natalii wzorem do naśladowania, autorytetem i oso-
bą, która na zawsze wyryła się w naszych sercach i pamięci… Chociaż dzisiaj nie ma go 
już z nami i przed sobą mamy tylko czarny, zimny, marmurowy grób, nie zapominajmy 
o tym, czego nas nauczył i jakim był człowiekiem, ile dobrego zrobił dla każdej spotka-
nej na swej drodze osoby, dla Krakowa i całego świata nauki. Zapamiętajmy go przede 
wszystkim w sposób ludzki, swój własny, indywidualny, subiektywny… 

Wspomnienie rodziny Śpiewaków 
napisane przez siostrzenicę Klaudię
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Artur Badach
Warszawa

Treści obraZu sandra boTTicellego  
Madonna z dzieciątkieM, św. JaneM chrzcicieleM i aniołeM  
Z muZeum narodoWego W WarsZaWie

Twórczość Sandra Botticellego (właśc. Alessandro di Mariano Filipepi), malarza 
żyjącego w latach 1445–1510, urodzonego we Florencji i niemal przez całe życie zwią-
zanego ze środowiskiem artystycznym tego miasta, uważana bywa za szczytowe osią-
gnięcie środowiska artystycznego stolicy Toskanii w czasach Wawrzyńca Wspaniałego 
i na początku XVI wieku. Popularność, zarówno wśród wykształconych elit, jak i wśród 
szerokiej rzeszy odbiorców zapewnił artyście, przynajmniej po części, jego styl – nie-
zwykle dekoracyjny, oparty na bezbłędnie prowadzonym, acz nie pozbawionym fantazji 
rysunku, skoncentrowany na szczegółach, operujący bardzo szeroką paletą barwną, 
nie unikający złota. 

Ale prace Botticellego były zauważane także ze względu na zawartą w nich symboli-
kę, najczęściej bardzo złożoną, nie zawsze jednoznaczną. Mnogość elementów symbo-
licznych, przenikanie się różnorakich wątków treściowych, wielowarstwowość przesła-
nia, charakteryzuje wiele jego dzieł – obrazy mitologiczne, religijne, a nawet portrety. 

Do grupy dzieł, których pełna ikonografia nie została dotychczas odczytana należy 
także jedyny obraz pędzla Botticellego znajdujący się w zbiorach polskich – tondo z Ma-
donną i Dzieciątkiem pomiędzy św. Janem Chrzcicielem i aniołem, od 1945 r. będące 
własnością Muzeum Narodowego w Warszawie (nr inw. M.Ob.607). Obraz był wielo-
krotnie publikowany i analizowany1, zaś kolejni badacze nie tylko podejmowali próby da-
towania dzieła i umieszczenia go w dorobku Botticellego, ale także przedstawiali kolejne 
hipotezy odnośnie identyfikacji postaci i wydarzenia uwiecznionego na obrazie. Pomimo 
tych badań nie tylko nie powstała dotychczas pełna analiza ikonograficzna obiektu czy 
przynajmniej zadowalająca interpretacja treściowa, ale niektóre z symboli wyobrażo-
nych przez florenckiego artystę w ogóle nie zostały zauważone przez badaczy. 

1 Oprócz opracowań autorstwa Marii Skubiszewskiej i Joanny Kilian, które będą jeszcze kilkukrotnie przy-
woływane w niniejszej pracy, należy wymienić: Malarstwo włoskie XIV i wieku. Wystawa z muzeów i zbiorów 
polskich, Kraków 1961, s. 68, nr 53; Galeria Malarstwa obcego. Przewodnik, red. J. Michałkowa, wyd. II, War-
szawa 1964, s. 69 i s. 114, nr 9; Malarstwo europejskie. Katalog zbiorów [Muzeum Narodowego w Warsza-
wie], pod kier. J. Białostockiego, Warszawa 1967, t. I, s. 57, nr 135; R. Lightbown, Sandro Botticelli, London 
1978, t. II, s. 133, nr C31; M. Wodzińska, Technical analysis of a painting ascribed to Botticelli, „Bulletin du 
Musée National de Varsovie”, t. XX, 1979, nr 1, s. 103 n.; Zob. też komentarz K. Estreichera [w:] G. Vasari, 
Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, tłum. i objaśnienia K. Estreicher, t. 3, Warsza-
wa – Kraków 1985, s. 137, przypis 16. 
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Maria Skubiszewska, autorka największej liczby opracowań na temat malowidła, 
uznała, że przedstawienie na tondzie ma swoje źródła w apokryficznej historii opisującej 
spotkanie małego św. Jana Chrzciciela z Dzieciątkiem Jezus na pustyni2. Przypomnia-
ła, że historia ta w okresie wczesnego renesansu stała się niezwykle popularna dzięki 
Żywotowi św. Jana Chrzciciela, uważanego za dzieło dominikanina Domenica Cavalki3. 
W jej opinii tekst ten pozwala także na identyfikację anioła widocznego w kompozycji 
z Orielem (Urielem4), opiekunem św. Jana, podczas jego pobytu na pustyni5. Badaczka 
przywołała też wybrane dzieła literackie i plastyczne ze sceną spotkania Jezusa i Jana6. 
W późniejszej interpretacji Skubiszewska stwierdziła, że obraz „nawiązując do […] apo-
kryficznego epizodu spotkania św. Jana z Dzieciątkiem na pustyni, przetwarza go we 
wzniosłą, budzącą uczucie i refleksje wizję, w której postacie i motywy są powiązane nie 
tyle narracją, co treściami o charakterze doktrynalnym”7. 

Widoczne na obrazie księgi (na ołtarzu i w rękach anioła) Skubiszewska zinter-
pretowała jako wyobrażenia Starego i Nowego Testamentu. Według niej anioł wznosi 
ku Maryi „uważne spojrzenie, przewracając zarazem karty […] Starego Testamentu 
otwartego na tekście proroctwa Izajasza o Matce Boga”8. Później badaczka uzupełniła 
interpretację zauważając, że pokazanie Starego Testamentu jako otwartego, a Nowego 
jako księgi zamkniętej, sprzeczne jest z tradycją ikonograficzną9. Autorka odnotowała 
także obecność (w tle) róż, mających przypominać, jej zdaniem, o niepokalanym poczę-
ciu i czystości Maryi10, oraz bramy, który to motyw, według Skubiszewskiej, zapożyczo-
ny z Księgi Ezechiela, symbolizuje dziewictwo Madonny11. Badaczka zwróciła ponadto 
uwagę na zamyślenie Maryi i na jej smutne spojrzenie skierowane w dal12. 

Z opinią Marii Skubiszewskiej, że kompozycja jest oparta na historii spotkania Dzie-
ciątka z małym św. Janem Chrzcicielem podczas powrotu Świętej Rodziny z Egiptu, zgo-

 2 M. Skubiszewska, A Tondo by Botticelli, „Bulletin du Musée National de Varsovie”, t. XX, 1979, nr 1, 
s. 99. Por. taż, nota [w:] Malarstwo francuskie, niderlandzkie, włoskie do 1600 [katalog zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie], oprac. J. Białostocki i M. Skubiszewska przy współpracy zespołu, Warszawa 
1979, s. 48–49, nr 27. 
 3 Na temat autorstwa tego dzieła zob. przypis 92 poniżej.
 4 Na temat kontrowersji dotyczących tej postaci zob. np. Urjel, [w:] Encyklopedia Kościelna, wyd. M. Nowo-
dworski, t. XXIX, Warszawa 1907, s. 575–576. 
 5 M. Skubiszewska, A Tondo by Botticelli…, dz. cyt, s. 99.
 6 Tamże, s. 99–100. 
 7 M. Skubiszewska, nota [w:] Sztuka cenniejsza niż złoto. Obrazy, rysunki i ryciny dawnych mistrzów 
europejskich ze zbiorów polskich, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, Warszawa 1999, 
s. 106, nr 18. 
 8 M. Skubiszewska, nota [w:] Malarstwo francuskie…,, dz. cyt., s. 49; por. też M. Skubiszewska, A Ton-
do by Botticelli…, dz. cyt, s. 98 oraz nota autorstwa Skubiszewskiej [w:] Muzeum Narodowe w Warszawie. 
Przewodnik po galeriach stałych i zbiorach studyjnych, red. K. Murawska-Muthesius i D. Folga-Januszewska, 
Warszawa 1998, s. 231, nr VI. 8 (to samo w wersji angielskiej: National Museum in Warsaw. Guide. Galleries 
and Study Collections, Warsaw 2001, s. 138). 
 9 M. Skubiszewska, nota [w:] Sztuka cenniejsza niż złoto…, dz. cyt., s. 106. 
10 M. Skubiszewska, A Tondo by Botticelli…, dz. cyt., s. 98; M. Skubiszewska, nota [w:] Muzeum Narodowe 
w Warszawie…, dz. cyt., s. 231; M. Skubiszewska, nota [w:] Sztuka cenniejsza niż złoto…, dz. cyt., s. 106. 
11 M. Skubiszewska, nota [w:] Sztuka cenniejsza niż złoto…, dz. cyt., s. 106; wcześniej (M. Skubiszewska, 
A Tondo by Botticelli…, dz. cyt., s. 98) badaczka zidentyfikowała widoczny w tle otwór jako bramę nie-
bios – porta coeli, wyrażając opinię, że jest to element podkreślający godność Matki Boskiej. 
12 M. Skubiszewska, nota [w:] Malarstwo francuskie…,, dz. cyt., s. 49; M. Skubiszewska, nota [w:] Sztuka 
cenniejsza niż złoto…, dz. cyt., s. 106. 



1. S. Botticelli, Madonna z Dzieciątkiem, św. Janem i aniołem, XV/XVI w., płótno, olej, wym. 111 
×108 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inwent. M.Ob.607, fot. K. Wilczyński.

2. S. Botticelli, Madonna z Dzieciątkiem, św. Janem i aniołem (fragment), 
XV / XVI w.; płótno, olej, wym. 111 ×108 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
nr inwent. M.Ob.607, fot. K. Wilczyński.
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dziła się również Joanna Kilian13. Jednak również ta badaczka zaznaczyła wyraźnie, że 
motywy obrazu wiąże nie tyle narracja, ile przesłanie dewocyjne i doktrynalne. Obecność 
św. Jana trzymającego krzyż i wskazującego na Jezusa, odczytała jako zapowiedź Jego 
męczeńskiej śmierci; odnotowała też stany emocjonalne głównych postaci (smutek na 
twarzy Madonny oraz „ciche rozmarzenie” i zadumę Dzieciątka), jej zdaniem wzmacnia-
jące wymowę dzieła. W krótkim opracowaniu pióra Kilian znalazło się też m.in. zwięzłe 
wyjaśnienie takich symboli, jak: księgi (symbole Starego i Nowego Testamentu), róże 
(czystość Maryi) oraz brama otwarta na niebo (dziewictwo Matki Bożej; autorka zauważa 
m.in. że – analogicznie jak róże – jest to także symbol najpierw występujący w Starym 
Testamencie, później włączony do Litanii Loretańskiej). Autorka zwraca również uwagę, 
chociaż tylko częściowo, na symbolikę wiążącą się z barwami szat Madonny (zauważa, że 
ultramaryna symbolizuje niebiańską godność Madonny).

* * *

Wyobrażenia Madonny z Dzieciątkiem Botticellego, charakteryzuje niepowtarzalny 
nastrój. W malowidłach tych Matka Boska najczęściej wyobrażona jest jako zasmu-
cona, zmartwiona, a przynajmniej jako zadumana i pogrążona we własnych myślach. 
Nastrój smutku lub refleksji udziela się innym postaciom towarzyszącym Madonnie; 
smutne są anioły, święci, fundatorzy14. 

Ten widoczny smutek nie jest bynajmniej przypadkowy. Uzasadnienie dla jego 
obecności znajdziemy na wszystkich obrazach, kiedy dokładnie przyjrzymy się 
wyobrażonych tam przedmiotom. W tondach Madonna Magnificat oraz Madonna 
z owocem granatu (ok. 148715; oba w Gallerii degli Uffizi we Florencji) Dzieciątko 
trzyma napoczęty owoc granatu, symbol Męki, a w Madonnie z książką (ok. 1480; 
Museo Poldi-Pezzoli, Mediolan) Jezusowi za „zabawkę” służy malutka korona cier-
niowa. W malowidle wyobrażającym Madonnę z Dzieciątkiem pomiędzy świętymi, 
powstałym do retabulum św. Barnaby (Galleria degli Uffizi), oraz w warsztatowym 
tondzie z Madonną i Dzieciątkiem z florenckiej Galleria Corsini, głównym bohaterom 
towarzyszą anioły trzymające Arma Christi. Na obrazie znanym jako Madonna Chigi 
lub Madonna Eucharystii (ok. 1470; Isabella Stewart Gardner Museum w Bostonie) 
anioł podaje Maryi i Jezusowi naręcze kłosów i winogron przywodzących na myśl 
Ofiarę Eucharystyczną. W Madonnie Bardi (Gemäldegalerie, Staatliche Museen 
w Berlinie) Maryję widzimy siedzącą w cieniu niszy-altany, utworzonej z misternie 
splecionych liści palmowych; bezpośrednio ponad głową Madonny splot przybiera 
wyraźnie kształt krzyża, z lekko rozszerzającymi się ramionami. Wymieniam tutaj 
jedynie przykłady najbardziej wyraziste, takie, gdzie wprowadzenie przez malarza 
podobizn narzędzi Męki Pańskiej (krzyż, gwoździe, korona cierniowa), względnie jej 

13 J. Kilian, nota [w:] Transalpinum. Od Giorgiona i Dürera do Tycjana i Rubensa: wystawa malarstwa ze 
zbiorów Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego 
w Gdańsku, red. D. Folga-Januszewska i A. Ziemba, 2004, nr 13, s. 88. 
14 Por. także J. Mesnil, Botticelli, Paris 1938, s. 106.
15 Datowanie obrazów Botticellego podaję zasadniczo za R. Lightbown, Sandro Botticelli, dz. cyt., chyba że 
przytaczam inne źródło. 
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powszechnie przyjętych symboli (owoc granatu) nie może pozostawiać wątpliwości 
odnośnie właściwej wymowy sceny. 

Fakt, że dla florenckiego mistrza charakterystyczna była właśnie taka konwencja 
mówienia o Męce Jezusa i cierpieniu Matki Boskiej, jest uznawany przez badaczy. Poza 
dwoma przedstawieniami opłakiwania16, nie znajdziemy natomiast w dorobku tego ma-
larza scen obrazów Męki i śmierci, które były tak popularne nie tylko wśród artystów 
średniowiecznych, ale i innych twórców włoskich okresu wczesnego renesansu17.

Wracając do tonda warszawskiego – w samym centrum kompozycji znalazła się po-
stać Jezusa, który siedząc na rękach Matki, mocno wychyla się do przodu, czyniąc 
prawą dłonią gest błogosławieństwa, a jednocześnie, jak gdyby dla zachowania równo-
wagi, lewą rączkę przekładając przez chustkę okrywającą głowę Maryi. 

Zanim podejmiemy próbę interpretacji czynności wykonywanej przez małego Jezusa 
powinniśmy wspomnieć, że z prawie takim samym gestem Dzieciątka, jak na obrazie war-
szawskim spotykać się można już w realizacjach powstałych wcześniej w kręgu Botticelle-
go. Na obrazie Madonna dei Candelabri, (ok. 1487–1490; dawniej w Gemäldesammlung, 
Staatliche Museen w Berlinie, zaginiony), uznawanym za dzieło warsztatowe, Dzieciątko 
stojące na barierce przed tronem także przytrzymuje się lewą ręką chusty pod pobród-
kiem Matki18. Jeszcze bardziej podobne jest Dzieciątko na tondzie z Galerii Palavicini 
w Rzymie (Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem pomiędzy aniołami), również określa-
nym w literaturze jako powstałe w warsztacie Botticellego19. Tu Jezus nie tylko wygina 
się w podobny sposób jak na tondzie z Muzeum Narodowego, ale tak samo prawą rączką 
błogosławi, a lewą, jak gdyby asekuracyjnie, chwyta za fałd chusty Madonny. Jedyną 
różnicą jest to, że Dzieciątko nie przekłada – jak na obrazie warszawskim – rączki pod 
chustą, ale chwyta ją samą tylko dłonią, z góry. 

Gest chwytania przez Jezusa chusty Madonny miał, w czasach kiedy powstawały 
wymienione tu malowidła Botticellego, długą i bogatą tradycję. Takich scen znajdzie-
my wiele, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko przedstawienia powstające na Pół-
wyspie Apenińskim. Szczególnie dużo przedstawień tego typu pojawia się w dorobku 
Duccia di Buonisegna i jego kontynuatorów.

Według ustaleń Jamesa Stubblebine’a, biały welon jako element ubioru Madonny 
wprowadził po raz pierwszy Coppo di Marcovaldo, być może w Madonnie ze Sieny, nama-
lowanej w 1261 r.20 Po nim element ten wyobrażać będzie także mistrz Guido. U samego 
Duccia biały welon na głowie Maryi po raz pierwszy występuje w obrazie powstałym ok. 
1300 r. (dawniej w kolekcji Stockleta, obecne miejsce przechowywania nieustalone)21. 
W tym przedstawieniu, a także w kolejnym obrazie Duccia Madonna tronująca (National 
Gallery w Londynie), trzymane przez Maryję Dzieciątko Jezus lekko chwyta za koniec 

16 Opłakiwanie z Alte Pinakothek w Monachium, z ok. 1489–1492 oraz Opłakiwanie w zbiorach Museo Poldi-
-Pezzoli w Mediolanie z ok. 1490–1500.
17 Por. A. Galizzi Kroegel, The Figure of Mary in Botticelli’s Art, [w:] Botticelli. From Lorenzo the Magnifi-
cent…, dz. cyt., s. 56. 
18 Tamże, il. 164. 
19 J. Mesnil, Botticelli, dz. cyt., pl. XCIII/1. 
20 J. H. Stubblebine, Duccio di Buoninsegna and His School, Princeton 1979, t. I, s. 28. 
21 Tamże, t. I, s. 28, t. II, il. 40. 
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białego welonu. Dopiero na kolejnych przedstawieniach stworzonych przez tego same-
go mistrza, np. tych w Galleria Nazionale dell’Umbria w Perugii, w National Gallery 
w Londynie i w kolekcji prywatnej (eksponowany jako depozyt w Metropolitan Museum 
of Art w Nowym Jorku) widzimy, jak Dzieciątko zdecydowanie ciągnie ku sobie ko-
niec białej chusty, którą okryta jest głowa Madonny22. W wielu dziełach z kręgu Duccia, 
m.in. w tryptyku z kościoła S. Pietro, tzw. Mistrza z Oleny23, Madonnie tronującej tzw. 
Mistrza z Monte Oliveto (Abbadia di Monte Oliveto Maggiore)24, Madonnie tronującej 
tego samego artysty, w Luwrze25, Madonnie z Dzieciątkiem tzw. Mistrza Goodharta (Me-
tropolitan Museum of Art, Nowy Jork)26, Madonnie tronującej tegoż (kolekcja Volterra, 
Florencja)27 i in., koniec chusty owija się wokół rączki Dzieciątka, przy czym w obrazie 
łączonym z tzw. Mistrzem malowidła z Casole (Sammlung Heinz Kisters, Kreuzlingen), 
chusta oplata prawą dłoń Jezusa uchwyconą w geście błogosławieństwa, rzadko wyobra-
żanym w malarstwie z kręgu Duccia28. Na uznawanym za dzieło warsztatu Duccia trypty-
ku z londyńskiej National Gallery ściągana przez Jezusa chusta okrywa częściowo Jego 
postać29. Z jeszcze inną sytuacją mamy do czynienia w Madonnie z Dzieciątkiem, tzw. 
Mistrza z Badia a Isola (kościół w Montecchio)30 oraz w tzw. Poliptyku Clarka (Stearling 
and Francine Clark Art Institute, Williamstown, MA)31, gdzie sama Maryja skrajem chu-
sty okrywa plecy i ramiona znajdującego się przed nią syna32.

Spośród dzieł spoza kręgu Duccia wymienić można m.in. dwa obrazy autorstwa 
Neriego di Bicci (zm. ok. 1492/93) ze zbiorów: Musée des beaux-arts w Dijon oraz 
Petit Palais w Awinionie. Na obu welon Maryi ściągany przez Jezusa owija się dwu-
krotnie – najpierw wokół dłoni Madonny, później wokół nóżek Dzieciątka. Na obrazie 

22 Tamże, t. II, il. 44; znacznie później te same obrazy omówił też L. Bellosi, Il percorso di Duccio, [w:] tegoż, 
„I vivi pareau vivi”. Scritti di storia dell’arte italiana del Duecento e del Trecento, „Prospettiva”, gennaio-
-ottobre 2006, s. 207–208, jednocześnie analizując zmiany w przedstawianiu nakrycia głowy Madonny, jakie 
zaszły w sztuce Italii w okresie XIII–XV w. w porównaniu z malarstwem bizantyńskim. 
23 J. H. Stubblebine, Duccio di Buoninsegna…, dz. cyt., t. II, il. 202.
24 Tamże, il. 204. 
25 Tamże, il. 236.
26 Tamże, il. 256; zob. też t. I, s. 108. 
27 Tamże, il. 257. 
28 Tamże, t. I, s. 150, t. II, il. 365. 
29 Tamże, t. II, il. 128. 
30 Tamże, il. 181. 
31 Tamże, il. 450. 
32 Dodajmy, że J. H. Stubblebine, Duccio di Buoninsegna…, dz. cyt., t. I, s. 13 odnotowuje też istnienie 
przedstawień, na których Dzieciątko ciągnie okrywający głowę Madonny ciemnobłękitny płaszcz (pod 
płaszczem nie występuje tu biała chusta), jednak uznaje je za mało typowe dla twórczości Duccia i jego 
następców. Fakt, że ok. 1300 r. w sieneńskim środowisku powstało najwięcej takich przedstawień jak opi-
sane powyżej, nie zwalnia nas od przypomnienia, że podobne przedstawienia, jakkolwiek zdecydowanie 
rzadziej, pojawiały się także w innych rejonach Italii. Wśród prac ze środowiska pizańskiego Dzieciątko cią-
gnące koniec chusty Madonny zobaczyć można m.in. na obrazie pędzla Giovanniego da Nicola w muzeum 
w Pizie – zob. E. Carli, Pittura pisana del trecento. La seconda metà del secolo, Milano 1961, il. 79. Z kolei 
w dorobku Lippo di Bienivieniego, artysty z Florencji, natknąć się można na przedstawienie (w kolekcji Co-
simo degli Alessandri we Florencji), gdzie Madonna końcem własnego welonu okrywa nagość Syna – zob. 
L. Steinberg, The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion, wyd. II, Chicago – London 
1996, il. 162. Jeżeli chodzi o prace ze środowiska weneckiego, to Dzieciątko chwytające koniec welonu Ma-
donny występuje m.in. w Madonnie dell’Umilità z l. 60. XIV w. (Muzeum Puszkina w Moskwie) i Madonnie 
z Dzieciątkiem, z ok. 1370–1380 (kośc. S. Francesco della Vigna w Wenecji) – oba publikuje R. Pallucchini, 
La pittura veneziana del trecento, Venezia – Roma 1964, il. 596 i 606. 
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awiniońskim widzimy jak Maryja wykonuje lewą dłonią gest, jakby chciała skarcić syna 
za ściąganie jej chusty. Taką samą kompozycję powtarza także florencki relief z tera-
koty, określany jako powstały „według Desiderio da Settignano” (Victoria and Albert 
Museum w Londynie)33. 

W grupie wyobrażeń przedstawiających chwytanie welonu Maryi przez Dzieciątko 
wymieńmy jeszcze rzeźbę z polichromowanej terakoty, łączoną z Donatellem (Museo 
Bardini we Florencji)34. Nagie Dzieciątko, umieszczone przed Matką, zostało pokazane 
w momencie, gdy chwytając lewą rączką rąbek chusty Madonny, zdecydowanym ru-
chem owija go wokół siebie. Gest jest na tyle dynamiczny, że Jezus zapewne straciłby 
równowagę, gdyby nie podtrzymujące go dłonie Matki. 

Przytoczone powyżej przykłady pozwalają zatem uznać czynność chwytania na-
krycia głowy Maryi przez Dzieciątko za dosyć rozpowszechnioną w sztuce włoskiej 
XIII–XV w. Dlatego zastanawiać może fakt, że dotychczas kilku zaledwie autorów poku-
siło się o głębszą analizę takich wyobrażeń i refleksję nad tym, czy mogą one zawierać 
jakiekolwiek przesłanie. 

Zdaniem monografisty Duccia, Jamesa H. Stubblebine’a, który zidentyfikował najwię-
cej przestawień tego typu, ściąganie welonu z głowy Matki jest dla Jezusa po prostu formą 
zabawy, która uwidacznia także bliskość emocjonalną pomiędzy tymi dwiema osobami35. 
Andrea Weber odczytywała ten gest przede wszystkim jako znak zażyłości Matki i Syna36. 
Podobną opinię jak Stubblebine, również w oparciu o analizę obrazów powstałych w krę-
gu Duccia, przedstawił Luciano Bellosi; według niego zabawa matczynym welonem jest 
dla małego Jezusa formą rozrywki37. I dopiero interpretacja zaproponowana przez Victo-
ra M. Schmidta w jego analizie Ducciowskiego przedstawienia Madonny z Dzieciątkiem 
z kolekcji Galleria Nazionale dell’Umbria w Perugii38, postawiła problem w zupełnie no-
wym świetle. Dla Schmidta czynność wykonywana przez Dzieciątko uwidacznia bliskie 
relacje pomiędzy Matką i Synem, przy czym są to również relacje perspektywiczne. Me-
lancholia rysująca się na twarzy Matki Boskiej zdradza, że jest świadoma losów Syna. Gest 
chwytania przez Dzieciątko welonu, jak również sam welon stanowią bowiem aluzję do 
przyszłej Męki. Schmidt przywołuje w tym miejscu kilka tekstów religijnych, popularnych 
w Europie w okresie późnego średniowiecza (m.in. Dialogus Beatae Mariae et Anselmi 
de Passione Domini, Meditationes vitae Christi i Vita Iesu Christi Ludolphusa z Saksonii), 
gdzie jest mowa o tym, że po odarciu Chrystusa z szat na Golgocie Madonna okryła jego 
nagość welonem zdjętym z własnej głowy (tym samym welonem, co można przeczytać 
np. w pismach Pseudo-Bonawentury, Jezus miał zostać zresztą okryty bezpośrednio po 

33 U. Middeldorf, Some Florentine Painted Madonna Reliefs, [w:] Collaboration in Italian Renaissance Art. In 
Memoriam Charles Seymour Jr., ed. W. Stelman Heard, J. T. Padetti, New Haven – London 1978, il. 5.2.
34 Il Museo Bardini a Firenze, vol. 2: Le sculture, a cura di E. Neri Lusanna, L. Faedo, B. Santi, Milano 1986, 
s. 245, nr 172. 
35 J. H. Stubblebine, Duccio di Buoninsegna…, dz. cyt., t. I, s. 29. 
36 A. Weber, Duccio di Buoninsegna (about 1255–1319), Köln 1997, s. 20 i 22. 
37 L. Bellosi, Il percoso di Duccio, [w:] Duccio. Alle origini della pittura senese (kat. wyst. w S. Maria della Sca-
la – Museo dell’Opera del Duomo w Sienie), a cura di A. Bagnoli, R. Bartalini, L. Bellosi, M. Laclotte, Milano 
2003, s. 135. 
38 V. M. Schmidt, nota [w:] Duccio. Allle origini…, dz. cyt., s. 198, nr 30.
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narodzeniu, w stajence betlejemskiej39). Dało to początek późniejszemu perizonium (być 
może od gr. peri – wokół, zone – pas, fartuch40), które można dostrzec na przeważającej 
większości wyobrażeń Ukrzyżowania41. Do znacznie rzadziej spotykanych w sztukach pla-
stycznych należą natomiast przedstawienia Matki Boskiej w momencie okrywania nagości 
Syna. Przykładami są: fresk ze szkoły Pietra Cavalliniego w kościele S. Maria Donnaregina 
w Neapolu (pocz. XIV w.), przedstawiający wydarzenia na szczycie Golgoty42, a z terenu 
Europy północnej kwatera z ołtarza pasyjnego z ok. 1445, Hansa Hirtza(?)43 (Staatliche 
Kunsthalle w Karlsruhe), oraz tzw. kwatera św. Anny Samotrzeć, dzieło nieznanego warsz-
tatu westfalskiego z ok. 1490 r. (Wallraf-Richartz-Museum w Kolonii)44. Na jednej z kwater 
tryptyku powstałego w Katalonii w 1355–1360 (The Pierpont Morgan Library w Nowym 
Jorku), widzimy z kolei Madonnę, która stojąc u stóp krzyża z rozpiętym nań nagim Chry-
stusem, podaje jednemu z żołnierzy białą chustę, jednocześnie wskazując dłonią na Jezusa. 
Na następnej kwaterze z tego samego ołtarza biodra Jezusa okrywa już perizonium45. 

Zasadnym wydaje się odnotowanie w tym miejscu, że niedawno bardzo podobną in-
terpretację czynności ściągania chusty przez Jezusa jak ta autorstwa V. M. Schmidta, za-
proponował inny badacz sztuki włoskiej – Paul Hills, który przedmiotem swojej analizy 
uczynił znany obraz Tycjana Madonna di Ca’ Pesaro (1526; kościół S. Maria Gloriosa dei 
Frari w Wenecji). Pisząc o wyobrażonym tam Dzieciątku ściągającym białą chustę z gło-
wy Matki i owijającym ją wokół własnej główki, Hills zinterpretował ten gest jako wyra-
żający akceptację przez Jezusa własnej śmiertelnej natury, a tym samym swojej Męki46.

Chusta na głowie Madonny na warszawskim obrazie Botticellego to element stro-
ju bez wątpienia zapożyczony przez florenckiego artystę ze współczesnych mu ubio-
rów kobiecych. Chusty, zdobione poprzecznymi pasami o różnej szerokości, swobod-
nie spływające na tył głowy i częściowo okrywające ramiona, względnie wiązane tak, 
aby – jak w naszym przedstawieniu – tworzyły „łuk” pod brodą właścicielki, zauważyć 
można na malarskich wizerunkach powstających w Italii już w 1. poł. XV w.47. 

Odnotować należy, że taki element daje się zaobserwować również w innych reali-
zacjach samego Botticelliego: prawie dokładnie tak samo zdobione chusty okrywają 
zarówno głowy Madonn – w Madonnie Magnificat i Madonnie z owocem granatu (oba 
w Galleria degli Uffizi), Madonnie z Dzieciątkiem i trzema aniołami (Pinacoteca Am-
brosiana, Mediolan), Madonnie pod namiotem (Madonna del padiglione, ok. 1493, 

39 Pseudo-Bonawentura, Rozmyślania o życiu Jezusa Chrystusa, [w:] Teksty o Matce Bożej. Franciszkanie śre-
dniowieczni, oprac. M. S. Wszołek, wstęp C. Napiórkowski, Niepokalanów 1992, seria „Beatam me dicent”, 
5, s. 76. O żywotności sceny okrywania Chrystusa na Golgocie pisze także S. Kobielus, Krzyż Chrystusa. Od 
znaku i figury do symbolu i metafory, Warszawa 2000, s. 126–127.
40 Na temat innej możliwej etymologii perizonium zob. S. Kobielus, Krzyż Chrystusa…, dz. cyt., s. 123. 
41 Dodać można, że według Schmidta Duccio. Alle origini…, dz. cyt., s. 198 innym, obok chusty ciągniętej przez 
Dzieciątko, elementem zapowiadającym Ukrzyżowanie są na obrazie z Perugii skrzyżowane nogi Jezusa. 
42 E. Sanderg-Vavalà, La croce dipinta italiana e l’iconographia dellà Passione, Roma 1985, s. 279; A. Derbes, 
Picturing the Passion in Late Medieval Italy. Narrative Painting, Franciscan Ideologies and the Levant, Cam-
bridge 1996, s. 141 oraz il. 85. 
43 Za: L. Réau, Iconographie de l’art chrètien, t. II: Iconographie de la Bible, 2: Nouveau Testament, Paris 1957, s. 472.
44 L. Steinberg, The Sexuality of Christ…, dz. cyt., il. 39. 
45 Tamże, s. 33 oraz il. 38. 
46 P. Hills, Titian’s veil, „Art History”, vol. 29, 2006, no. 5, s. 772.
47 Zob. np. R. Levi Pisetzky, Storia del costume in Italia, Milano 1964, vol. II, il. 107 i 108; por. też uwagi na s. 295. 



Treści obrazu Sandra Botticellego…

23

te same zbiory), jak i np. św. Katarzyny – na obrazie Madonna z sześcioma świętymi 
(Uffizi). W Madonnie z owocem granatu chustę w barwne pasy nosi oprócz Maryi 
także jeden z aniołów (ma ją owiniętą wokół szyi). Na obrazie przedstawiającym Ma-
donnę z Dzieciątkiem i św. Jana na tle antycznego reliefu (kolekcja Covacevich w No-
wym Jorku)48 Maryja ma natomiast na sobie welon z całkowicie przezroczystej tka-
niny, z kilkoma zaledwie, poprzecznymi pasami w kolorze złotym. Botticelli nie był 
pierwszym artystą, który przedstawiał Madonnę z głową osłoniętą chustą, względ-
nie welonem dekorowanymi w taki sposób49. W malarstwie sieneńskim z przeł. XIII 
i XIV w., już tutaj przywoływanym, na wizerunkach maryjnych oprócz welonów bia-
łych można rozpoznać także welony w pasy: zarówno w intensywnych kolorach, jak 
i np. w innym odcieniu bieli niż tło; niekiedy na powierzchni pasów widnieją elementy 
geometryczne lub roślinne50. W Madonnie Magnificat powierzchnia chusty pokryta 
jest pasami purpurowymi, granatowymi i złotymi, w Madonnie z owocem granatu pasy 
są purpurowe i niebieskie na białym tle, w obrazie warszawskim, jak powiedziano, na 
chuście występuje róż i czerwień. Jak się przyjmuje, kolorystyka tkanin widocznych 
na obrazach Botticellego, m.in. chętne posługiwanie się błękitami i jasnym fioletem, 
a także złotem, to efekt wpływu twórczości jego nauczyciela Fra Filippo Lippiego, 
który malowane przez siebie postacie chętnie ubierał w szaty w takich kolorach51. 
Można natomiast zadać pytanie czy zestawienia barw na welonach Madonn Botticel-
lego nie oparte były na głębszych przesłankach niż tylko wierność realiom historycz-
nym i względy estetyczne? Takie kolory jak tu wymienione były charakterystyczne 
jeszcze dla wczesnochrześcijańskich wyobrażeń, np. orantów, których przedstawia-
no w welonach ozdobionych na brzegach purpurowymi pasemkami lub purpurowym 
kręgiem52. W malowidłach bizantyńskich Madonna ma natomiast często głowę okry-
tą ciemnoczerwoną albo ciemnoniebieską pallą53. 

Pośród dzieł powstałych w środowisku sieneńskim w okresie od XIII do XV w. moż-
na ponadto spotkać wyobrażenia Madonny z Dzieciątkiem, gdzie Jezus stoi lub siedzi 
na matczynych kolanach okrytych białą tkaniną, którą interpretuje się jako symboli-
zującą obrus używany podczas Eucharystii54. Analizując przed trzydziestu laty Pokłon 
Trzech Króli Botticellego, z pocz. lat 70. XV w. (Galleria degli Uffizi), Rab Hatfield odno-
tował z kolei, że Madonna, prezentująca nagie Dzieciątko Jezus mędrcom ze Wchodu, 
posadziła je na własnych kolanach, okrytych końcem białego welonu, który spływa 

48 Publikowany [w:] Botticelli. From Lorenzo the Magnificent to Savonarola, katalog wystawy w Musée de 
Luxemburg w Paryżu i Palazzo Strozzi we Florencji, Milano 2003, s. 130, nr 13. 
49 O nakryciach głowy Madonny u Botticelliego zob. też np. C. Dempsey, Sandro Botticelli, [w:] Dictionary 
of Art, ed. J. Turner, London – New York 1996, t. IV, s. 500. 
50 Zob. np. J. H. Stubblebine, Duccio di Buoninsegna…, dz. cyt. t. II, il. 131, 383, 387, 416, 423, 529, 531 i in. 
51 Lightbown, Sandro Botticelli, dz. cyt., s. 41 i 82. Zob. także N. Allen Pattillo Jr., Botticelli as a colorist, „The 
Art Bulletin”, vol. XXXVI, 1954, nr 3, np. s. 205 i nast. 
52 Wg D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek. R. Turzyń-
ski, Warszawa 1990, s. 453. 
53 Tamże, s. 454. 
54 A. Weber, Duccio di Buoninsegna…, dz. cyt., s. 12 – na przykładzie obrazu Madonna z S. Bernardino, z ok. 
1280. Dalsze przykłady takich przedstawień, zob. np. E. Carli, La pittura senese, Milano 1955, il. 3, 108 i 126; 
Duccio. Alle origini…, nr 13. 
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z jej głowy55. Również Hatfield przyrównał tę materię do korporału56, na którym spoczy-
wa Chrystus obecny w Eucharystii. Dla porównania: najpewniej z analogiczną sytuacją 
mamy do czynienia w powstałym mniej więcej w tym samym czasie co tondo warszaw-
skie obrazie Madonna z Dzieciątkiem i aniołem, pędzla Cosimo Rossellego (Museum 
of Fine Arts w Bostonie). Dolną część ciała Dzieciątka spowija półprzezroczysty welon, 
opadający z głowy Matki; ciało Jezusa wprawdzie częściowo zasłania go, ale bez wątpie-
nia jest to koniec tej samej tkaniny, którą ma na głowie Madonna57. 

Potwierdzenie związku pomiędzy chustą na głowie Bożej Rodzicielki a perizonium 
odnajdziemy wreszcie w obrazach przedstawiających same sceny pasyjne. Dobrymi 
przykładami wydają się być zwłaszcza malowane krucyfiksy powstałe w Italii w XIII 
i XIV w. W wymienionej grupie malowideł występują takie, gdzie perizonium osłania-
jące biodra Ukrzyżowanego ma formę chusty, najczęściej jasnej, ozdobionej różno-
barwnymi pasami. Przedstawienia takie napotkać można pośród dzieł pochodzących 
z różnych ośrodków: z Florencji58, a także ze środowiska weneckiego, gdzie spotkamy 
je w dorobku Paolo Veneziano i jego warsztatu. Analizując różne sceny Ukrzyżowania 
Veneziano (oprócz malowanych krucyfiksów z kościoła S. Samuele, z ok. 1349 i z Isti-
tuto Ellenico di S. Giorgio dei Greci, z ok. 1345, w Wenecji, należy też wymienić sce-
nę ukrzyżowania na mozaice w baptysterium bazyliki S. Marco, dzieło Paolo i Marco 
Veneziano), Michelangelo Murano dokładnie opisał sposób dekoracji perizonium, nie 
podjął jednak próby określenia jej pochodzenia59. 

Potwierdzenie wreszcie takiej, jak zaprezentowano powyżej, interpretacji perizonium 
odnajdujemy w twórczości samego Botticellego. Przykładem może być obraz Opłakiwa-
nie z kolekcji mediolańskiego Museo Poldi-Pezzoli (ok. 1495). Biodra martwego Chry-
stusa okrywa tu skąpe perizonium – chusta zdobiona w szerokie pasy, na przemian złote 
i granatowe. Kolana omdlewającej Madonny, na które złożone zostało ciało Syna, zostały 
okryte z kolei długim, jasnym całunem, również zdobionym paskami, tym razem znacz-
nie węższymi, złożonymi z trzech linii (szerszej w środku, dwóch węższych po bokach). 
Podobnie jest na Ukrzyżowaniu z Fogg Art Museum (Cambridge, MA), publikowanym 
przez Lightbowna60 jako dzieło własne Botticellego, gdzie perizonium to biała tkanina 
dekorowana rzadko rozmieszczonymi, zdwojonymi paskami. 

55 R. Hatfield, Botticelli’s Uffizi ‘Adoration’. A Study in Pictorial Content, Princeton 1976, s. 40. Zob. też il. 2. 
Można ponadto zauważyć, że także Mędrzec klęczący bezpośrednio przed Dzieciątkiem dotyka jego nóżek 
nie gołą dłonią, ale przez białą tkaninę – tamże, s. 39. 
56 Na temat genezy korporału – w tradycji łączonego też niekiedy z całunem, w który owinięte było ciało 
Chrystusa – zob. np. M. Straszewicz, Korporał, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. IX, Lublin 2002, kol. 899. Por. 
T. Dobrzeniecki, Niektóre zagadnienia ikonografii Męża Boleści, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warsza-
wie”, XV, 1, 1971, s. 187.
57 L. B. Kanter, Italian Paintings in the Museum of Fine Arts Boston, vol. I: 13th–15th century, Boston 1994, 
s. 159–161, nr 44. 
58 Szereg takich przedstawień opublikowali m.in. E. B. Garrison, Italian Romanesque Panel Painting. An 
illustrated Index, Florence 1949, s. 174 i nast., a także E. Sanderg-Vavalà, La croce dipinta italiana…, dz. 
cyt., (np. s. 108 i nast., 547, 550, 605, 851 i in.). Autorzy ci opisują sposoby dekoracji perizonium, jednak nie 
interpretują tego elementu. 
59 M. Murano, Paolo da Venezia, Milano 1969, seria „Arte e pensiero”, 7 – np. s. 146 i tabl. 84 oraz s. 151 i tabl. 11. 
60 Lightbown Sandro Botticelli, dz. cyt., t. II, s. 94, nr B81. Przywołane tu obrazy z Mediolanu i Cambridge, to 
jedyne znane mi przykłady takiego traktowania perizonium przez samego Botticellego. J. Mesnil, Botticelli, 
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Oprócz opisanego welonu, na uwagę zasługują również inne elementy stroju Ma-
ryi: suknia i płaszcz, których kolory nie zostały wybrane przypadkowo. Błękit płaszcza 
rzeczywiście symbolizować może niebiańską godność Bożej Rodzicielki61. Z kolei czer-
wień jej sukni, widocznej tylko w niewielkim fragmencie, odnosi się raczej na pewno do 
Męki Jezusa i do współcierpienia jego matki. 

Kolejnym rekwizytem z warszawskiego tonda Botticellego, który nie był do tej pory 
przedmiotem interpretacji, a który posiada, w mojej opinii, istotne przesłanie symbo-
liczne, jest koszulka, w którą ubrane jest Dzieciątko Jezus. Koszulka ta wykonana jest 
z białego, niezwykle cienkiego, niemal przezroczystego materiału, przez który dokład-
nie widać muskulaturę dziecięcego ciałka. 

Podobne koszulki uszyte z prawie przezroczystej tkaniny, nałożone na małego Je-
zusa dostrzec można na kilku co najmniej obrazach Botticellego – np. w Madonnie 
z Dzieciątkiem i ośmioma aniołami (Berlin, Staatliche Museen). Jednak cechą, która 
występuje tylko na obrazie warszawskim jest to, że koszulka jest niezapięta (rozpru-
ta?) – na naszych oczach zsuwa się z prawego ramienia Jezusa. 

Według legendy popularnej już w średniowieczu szata, którą nosił Jezus została 
przygotowana osobiście przez Maryję62. Szata ta nie posiadała szwów – została utka-
na w całości, i w cudowny sposób „rosła” razem z Jezusem. Czynność sporządzania 
przez Matkę Boską szaty dla Syna nie należała do tematów, które szczególnie często 
inspirowały malarzy lub rzeźbiarzy, jednak znane są przedstawienia wyobrażające 
ten epizod63. 

Akceptacja założenia, że szata Jezusa powiększała się wraz z nim, musi prowadzić 
do przyjęcia faktu, że w momencie doprowadzenia na mieście kaźni, miał on na sobie 
to samo ubranie, które dostał od Matki w dzieciństwie64. Informacja, że Chrystus został 
doprowadzony na Golgotę w tunice, która „nie była szyta, ale cała tkana od góry do 
dołu”, została zanotowana przez św. Jana65. Bezpośrednio przed ukrzyżowaniem żoł-

dz. cyt., s. 174 oraz il. XCV, opublikował natomiast Ukrzyżowanie (z kośc. S. Domenico w Fiesole), będące 
według niego dziełem nieznanego artysty tworzącego pod wpływem florentczyka, zaś Ruda, dz. cyt., s. 488, 
nr 46 – przedstawienie martwego Chrystusa (Musée Thomas Henry w Cherbourgu), dawniej łączone z Botti-
cellim, a ostatnio z Filippo Lippim; na obu obrazach biodra Chrystusa okrywa podobne, pasiaste perizonium.
61 Zauważyła to już Joanna Kilian, nota [w:] Transalpinum…, dz. cyt., s. 88 myląc jednak płaszcz z suknią. 
62 Wg T. Dobrzeniecki, Rzeźba sakralna w Polsce, Warszawa 1980, s. 54, nr 233. 
63 Rozpowszechnionymi przykładami z naszej części Europy są dwie płaskorzeźby drewniane z pocz. XVI w., 
z których pierwsza (zaginiona), inspirowana, jak dowiedziono, rysunkiem Wita Stwosza, wchodziła w skład 
poliptyku z Lusiny (W. Walanus, Poliptyk z Lusiny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie – nowe spo-
strzeżenia, „Modus. Prace z historii sztuki”, II, 2001, s. 73 i nast.; tam wcześniejsza literatura), a druga stanowi 
pozostałość ołtarza wykonanego przez mistrza Jakoba Beinharta do kościoła św. Marii Magdaleny we Wroc- 
ławiu – teraz w Muzeum Narodowym w Warszawie (T. Dobrzeniecki, Rzeźba sakralna…, s. 54; Wokół Wita 
Stwosza. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2005, s. 218). Na obu reliefach można 
dostrzec siedzącą Matkę Boską, która zajęta jest tkaniem szatki, umocowanej na wysokim wieszaku.
64 Po raz pierwszy Jezusa rozebrano przed biczowaniem, w pretorium, jednak na czas drogi na Golgotę z po-
wrotem otrzymał on własne szaty – Mt 27, 31, Mk 15, 20. Zob. także A. Derbes, Picturing the Passion…, dz. 
cyt., s. 142. Por. z motywem trzech szat pojawiającym się w niektórych pismach teologicznych i wyobraże-
niach plastycznych – T. Dobrzeniecki, Niektóre zagadnienia…, s. 111, s. 255. Wszystkie odniesienia do Pisma 
Świętego i cytaty biblijne w oparciu o wydanie: Pismo Święte Starego i Nowego Testament – Biblia Tysiąclecia, 
wyd. III, Poznań – Warszawa 1980. 
65 J 19, 23. Później pisał o tym np. św. Bonawentura, Drzewo życia, [w:] tegoż, Pisma ascetyczno-mistyczne, 
Warszawa 1984, s. 274.
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nierze zdarli szatę z Jezusa66 (jak mówi tradycja – z tak wielką siłą, że spowodowało to 
odnowienie się ran po biczowaniu), aby później ciągnąć o nią losy67. 

Temat odarcia z szat ujęty w pismach apokryficznych był później przedmiotem roz-
ważań m.in. Pseudo-Bonawentury68. Jeżeli chodzi o sztuki plastyczne, to scena odarcia 
pojawia się dopiero na zabytkach z okresu średniowiecza69, a zwiększenie częstotliwości 
jej występowania zaobserwować można od 2. poł. XIII w., m.in. dzięki zamówieniom pły-
nącym ze środowiska franciszkańskiego70. Analizując te przedstawienia trudno byłoby 
wskazać jakąś utwierdzoną tradycję ikonograficzną71. Odnotować trzeba, że w niektórych 
z wymienionych wcześniej ilustracji odarcia z szat (np. na fresku ze szkoły Cavalliniego 
w Neapolu) sam sposób jej zdejmowania uwidacznia, że ubiór Jezusa był jednoczęściowy. 
Niekiedy, jak np. na fresku ze sceną Ukrzyżowania w kaplicy S. Felice w bazylice św. An-
toniego w Padwie (ok. 1376) tunika Jezusa jest zapinana pod szyją na guziki72. Wyobra-
żenie samej szaty zdartej z Jezusa na Gologocie było niekiedy włączane (czasem łącznie 
z kośćmi do gry) do plastycznych wyobrażeń narzędzi Męki – Arma Christi73. 

Można zatem pokusić się o hipotezę, że na warszawskim obrazie Botticellego ko-
szulka Dzieciątka Jezus przedstawiona jako rozpruta (?), osuwająca się jego ramienia, 
jest bezpośrednim nawiązaniem do odarcia Go z szat (np. na Golgocie) i zapowiedzią 
tego właśnie momentu Pasji. 

Postać św. Jana Chrzciciela, widoczna po lewej stronie malowidła, nie budziła bodaj 
nigdy wątpliwości co do identyfikacji, a to przede wszystkim ze względu na swoje charak-
terystyczne atrybuty i strój. Kwestią, która pojawiała się kilkukrotnie w publikacjach do-
tyczących warszawskiego dzieła, i do której należy się bezwzględnie odnieść jest pytanie, 
czy obecność św. Jana daje podstawy do traktowania całej sceny w realiach historycznych. 

Renesans przyniósł spopularyzowanie wizerunków św. Jana jako dziecka lub mło-
dzieńca, w sztuce wcześniejszej widzimy go najczęściej w starszym wieku, niejedno-
krotnie jego ciało nosi wyraźne oznaki trudów życia74. Warto odnotować, że artyści 
renesansowi zachowali przeważnie jednak tradycyjne atrybuty i ubiór Jana; również na 
obrazie z Muzeum Narodowego ma on na sobie skórę wielbłądzią i czerwony płaszcz, 
jakie, według tradycji, otrzymał wówczas, kiedy w wieku siedmiu lat opuścił rodzinę 
i zamieszkał na pustyni. Wymienione tu elementy ubioru zidentyfikować można już 
w przedstawieniach wczesnośredniowiecznych, m.in. bizantyńskich75. 

66 Zob. w apokryficznej Ewangelii Nikodema – EwNik X, 1. Wszystkie odniesienia do pism apokryficznych 
w oparciu o wydanie: Apokryfy Nowego Testamentu, pod red. M. Starowieyskiego, t. I: Ewangelie apokryficzne, 
cz. 1–2, Lublin 1986. 
67 Mt 27, 35; Mk 15, 24; Łk 23, 34; J 19, 23–24. 
68 Zob. też L. Réau, Iconographie…, dz. cyt., t. II, 2, s. 471. 
69 Jej wczesnymi przykładami są obrazy reprezentujące styl bizantyński, powstałe na terenie Italii 
w XIII–XV w., obecnie eksponowane w Pinakotece Watykańskiej, Pinakotece w Bolonii oraz w kolekcji 
Maitland Griggs w Nowym Jorku – E. Sanderg-Vavalà, La croce dipinta italiana…, dz. cyt., s. 278–279. 
70 A. Derbes, Picturing the Passion…, dz. cyt., s. 138. 
71 E. Sanderg-Vavalà, La croce dipinta italiana…, dz. cyt., s. 280. 
72 R. Pallucchini, La pittura veneziana del trecento, il. 444. 
73 Zob. np. T. Dobrzeniecki, Niektóre zagadnienia…, dz. cyt., il. 16, 18, 64, 123, 132, 143. 
74 R. Knapiński, Jan Chrzciciel. Ikonografia, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin 1997, kol. 778. 
75 Tamże, kol. 778–779. Na temat atrybutów św. Jana Chrzciciela zob. też L. Réau, Iconographie…, dz. cyt., 
t. II, 1: Ancient Testament, s. 433, 438–439 i 448.
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Maria Skubiszewska analizując obraz kilkukrotnie określała widoczną tutaj scenę 
jako ilustrację spotkania Chrystusa i św. Jana, jakie, w świetle tradycji apokryficznej mia-
ło mieć miejsce wówczas, kiedy św. Rodzina powracała z Egiptu do Galilei76. 

Przypomnijmy, że Chrystus i św. Jan byli niemal rówieśnikami. Ewangelia według 
św. Łukasza stwierdza wyraźnie, że Zwiastowanie (a więc i poczęcie Jezusa) miało miejsce 
w szóstym miesiącu od poczęcia Jana przez Elżbietę (Łk 1, 26 i 36). Taka sama tradycja 
przetrwała zresztą także w niektórych ewangeliach apokryficznych77. Żywotność tradycji 
związanej z datą narodzin Jana Chrzciciela zaowocowała ustanowieniem przez Kościół jego 
święta na dzień 24 czerwca78. Na podstawie tekstów apokryficznych można także określić, 
na ok. 4 lata, wiek Jezusa w momencie, kiedy św. Rodzina wróciła z Egiptu do Galilei79. 

Przedstawianie w obrębie jednej sceny św. Jana Chrzciciela i Jezusa jako dzieci, bez 
wątpienia sięga tradycji bizantyńskiej. Najstarszym zabytkiem tego typu jaki udało się 
zidentyfikować jest jednak prawdopodobnie tzw. Paliotto w zbiorach Akademii Sztuk 
Pięknych w Sienie, powstałe dopiero ok. 1270 r., gdzie wyobrażono scenę spotkania 
św. Elżbiety, z malutkim św. Janem na rękach, z Madonną, trzymającą Jezusa80. Przed-
stawienie św. Rodziny obejmujące nie tylko Jezusa, Maryję i św. Józefa, ale również po-
stać św. Jana Chrzciciela (a niekiedy także św. Elżbietę), należało do tematów chętnie 
podejmowanych przez malarzy renesansowych. Własne plastyczne wizje tego moty-
wu pozostawili po sobie tacy twórcy, jak Andrea Mantegna, Luca Signorelli, Leonardo 
da Vinci, Rafael, Michał Anioł, Tycjan, Annibale Carracci i in. – by wymienić jedynie 
twórców włoskich; niektórzy z artystów stworzyli zresztą kilka wersji tego tematu81. 
W większości tych malowideł mamy do czynienia z wyobrażeniem Jezusa i św. Jana 
Chrzciciela w tym samym wieku. Najczęściej są to małe dzieci. Na obrazie pędzla Pin-
turicchia z Pinakoteki w Sienie, Jezus i Jan to chłopcy w wieku najpewniej ok. 3–4 lat82. 
W większości przedstawień zachowany został zatem realny wiek chłopców, pomimo, 
niejednokrotnie, symbolicznej wymowy malowideł. Na obrazie Pinturicchia Jezus trzy-
ma księgę, a Jan – krzyż z banderolą z napisem „Ecce Agnus Dei” oraz dzban – zapo-
wiadający jego przyszłą misję związaną z udzielaniem chrztu nawrócenia83. 

Interesującym, chociaż rzadko przywoływanym w literaturze, dziełem ilustrującym 
tę samą tendencję jest obraz Domenica Ghirlandaia ze Staatliche Museen, Gemäldega-
lerie w Berlinie, namalowany być może przy okazji wykonywania przez artystę fresków 
ze scenami z życia św. Jana do kaplicy grobowej Francesci Pitti Tornabuoni (zm. 1477) 
w kościele Santa Maria Sopra Minerva w Rzymie, gdzie obaj chłopcy są już zapewne 

76 O tradycji tego spotkania w apokryfach – np. R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy 
i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Kraków 1994, s. 23. 
77 EwGruz, III; EwDZOrm III, 8 i V, 14. 
78 Zob. też E. Weis, Johannes der Täufer, [w:] Lexikon der Christlichen Ikonographie, ed. E. Kirschbaum, 
t. VII: Ikonographie der Heiligen, Rom – Freiburg – Basel –Wien 1974, kol. 165; L. Réau, Iconographie…, dz. 
cyt., t. II, 1, s. 434; Mazurkiewicz, Deesis…, dz. cyt., s. 32. 
79 Zob. PsMt XXVI, 1; EwDzOrm XVI, 5. 
80 A. Masseron, Saint Jean Baptiste dans l’art, Paris 1957, s. 69 oraz il. 17. 
81 Najbardziej znane przedstawienia omawia m.in. A. Masseron, Saint Jean Baptiste dans l’art, dz. cyt., s. 61 i nast. 
82 M. Aronberg Lavin, Giovannino Battista: a Study in the Renaissance Religious Symbolism, „The Art Bul-
letin”, XXXVII, 1955, 2, s. 98 oraz il. 24. 
83 A. Masseron, Saint Jean Baptiste dans l’art, dz. cyt., s. 62 oraz il. 56. 



Artur Badach

28

kilkunastoletnimi młodzieńcami84. Bardzo podobną kompozycją i ukazaniem głównych 
bohaterów w zbliżonym wieku, odznacza się obraz ze szkoły (?) Fra Filippo Lippiego 
Spotkanie Jezusa i św. Jana z Kaiser Friedrich Museum w Berlinie85. 

Ale dokładnie w tym samym okresie można też zaobserwować wyobrażenia innego 
rodzaju, których autorzy (a może zleceniodawcy) nie kierowali się zasadą przedstawie-
nia obu postaci w zgodzie z realiami historycznych. I tak np. na dwóch znanych obra-
zach Filippa Lippiego, tzw. Adoracji z Palazzo Medici (l. 50. XV w.; Staatliche Museen 
Preussischer Kulturbesitz w Berlinie), oraz tzw. Adoracji Kamedulskiej (l. 60. XV w.; 
Galleria degli Uffizi) Dzieciątko, leżące na murawie i adorowane przez matkę, jest na-
gim niemowlęciem, natomiast stojący w głębi Jan Chrzciciel to chłopiec przynajmniej 
kilkuletni86; malarz skoncentrował się w obu wypadkach na prorockiej wymowie tej 
postaci, wyobrażając Jana ubranego w skórę, z krzyżykiem owiniętym banderolą z cy-
towaną już powyżej inskrypcją. 

Alexander Masseron i Louis Réau87, analizując w swoim czasie ikonografię św. Jana 
Chrzciciela w europejskiej sztuce nowożytnej, zgodnie zwrócili uwagę na występo-
wanie takich przedstawień, przy czym Masseron za artystę, który szczególnie często 
przedstawiał Jezusa i Jana jako znacznie różniących się wiekiem, uznał właśnie Sandra 
Botticcellego (oraz jego krąg)88.

Nie sposób nie przyznać racji temu badaczowi. Jeżeli bowiem prześledzimy te przed-
stawienia autorstwa florentczyka, które wyobrażają jednocześnie obu chłopców, to prze-
konamy się, że interesujące nas malowidło z Muzeum Narodowego nie jest przykładem 
odosobnionym. Na obrazie ze zbiorów Galleria Palatina we Florencji, z ok. 1500 r., gdzie 
Botticelli przedstawił św. Jana Chrzciciela, przytulającego Dzieciątko, które wyciąga ku 
niemu Maryja, Jan jest również starszy; widzimy go stojącego w tradycyjnym stroju, pod-
czas gdy spowity w pieluszki Jezus pozostaje na rękach Matki89. Zdecydowanie straszy 
(o kilka lat) od swego kuzyna jest Jan na cytowanym już malowidle z nowojorskiej ko-
lekcji Covachevich oraz na tondzie z Madonną i św. Janem klęczącymi po obu stronach 
Dzieciątka z Museo Civico w Piacenzie (ok. 1481–1482)90. Większa różnica wieku obu 
interesujących nas postaci daje się dostrzec w kompozycji z Dzieciątkiem adorowanym 
przez Madonnę i św. Jana, datowanej na pocz. l. 90 XV w., wykorzystanej w co najmniej 
trzech dziełach Botticellego i jego warsztatu: obrazie z Museum of Fine Arts w Bostonie 
i dwóch tondach, należących dawniej do kolekcji Lanckorońskich w Wiedniu oraz do 
kolekcji Johna Haya w Waszyngtonie91. Wszędzie tam Jezus jest niemowlęciem, zaś Jan 
może być nawet kilkunastoletnim chłopcem. 

84 J. K. Cadogan, Domenico Ghirlandaio. Artist and Artisan, New Haven – London 2000, s. 43 i 246–247, nr 23. 
85 M. Aronberg Lavin, Giovannino Battista…, dz. cyt., s. 96 oraz il. 18. 
86 A. Masseron, Saint Jean Baptiste dans l’art, dz. cyt., s. 69–70, omawiając obraz z Berlina zdecydowanie 
na wyrost określa wiek Jana na dziesięć lat (dizaine); zob. także M. Aronberg Lavin, Giovannino Battista…, 
dz. cyt., s. 92–94. O tzw. Adoracji kamedulskiej – Ruda, op. cit., s. 230 i nast. 
87 L. Réau, Iconographie…, dz. cyt., t. II, 1, s. 438. 
88 A. Masseron, Saint Jean Baptiste dans l’art, dz. cyt., s. 69. 
89 Obraz ostatnio publikowany [w:] Botticelli. From Lorenzo the Magnificent…, s. 150, nr 18. 
90 Tamże, s. 110, nr 8. 
91 Zob. L. B. Kanter, Italian Paintings…, dz. cyt., s. 176–178, nr 52. 
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W świetle wniosków płynących z analizy powyżej przytoczonych dzieł można by za-
sadniczo podtrzymać tezę, że interesujące nas dzieło przedstawia scenę historyczną: spo-
tkanie Jana i Jezusa, zaś znaczna różnica wieku dająca się zaobserwować między nimi nie 
może być tutaj czynnikiem rozstrzygającym, zważywszy przede wszystkim na znamienny 
sposób wyobrażenia tych dwóch postaci przez samego Botticelliego i jego warsztat. Ale 
czy znajomość maniery przyjętej przez florenckiego mistrza zwalnia nas od zadawania 
pytań o ewentualny inny kontekst łączący postacie uwiecznione w tondzie?

W okresie, o którym mówimy informacje o życiu świętego Jana można było znaleźć 
m.in. w tekście La vita di Christo, autorstwa Pseudo-Bonawentury. Jednak zdecydowa-
nie największy wpływ na ewolucję ikonografii tego świętego w renesansowej Italii wy-
warło La vita di San Giovanni Battista, zamieszczone w Volgarrizzamento delle vite dei 
SS. Padri, Domenica Cavalki z lat ok. 1320–1342, które szybko rozpowszechniło się, także 
wśród artystów92. W 2. poł. XV w. popularnością zaczęła się natomiast cieszyć sztuka La 
rappresentazione quando San Giovanni fu visitato nel deserto Cristo, pióra Fea Belcariego 
(1410–1484), nota bene inspirowana w dużym stopniu wcześniej przytoczonym tekstem93. 
W obu znalazły się opisy spotkania św. Rodziny, wracającej z Egiptu, z Janem94. 

Argumentem przeciwko interpretacji obrazu warszawskiego jako ilustracji konkret-
nego wydarzenia historycznego, a w szczególności wydarzenia z okresu dzieciństwa 
Jezusa, jest także sceneria, w jakiej rozlokowano postacie, nie odwzorowująca żadnej 
konkretnej przestrzeni (np. domu św. Rodziny), w której mogło dojść do spotkania 
głównych bohaterów, dodatkowo wypełniona przedmiotami, o których powiemy niżej, 
o wyraźnie symbolicznym charakterze. 

Do nazwania relacji zachodzącej na obrazie z Muzeum Narodowego pomiędzy Jezu-
sem a św. Janem należy prawidłowo określić gesty tego ostatniego. Botticelli uwiecznił 
Jana w momencie, kiedy ten wskazuje na Jezusa, jednocześnie zwracając w jego kierunku 
smutne spojrzenie. Szeroko spopularyzowany w ikonografii świętego gest wskazywania 
przywodzi na myśl prorockie posłannictwo Jana, którego częścią było określenie Jezusa 
jako oczekiwanego Mesjasza. Jak pamiętamy, ta swoista identyfikacja, wyrażona przez 
Jana słowami „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”, miała miejsce w Betanii, 
kiedy Jezus zbliżył się do Jana, w tym czasie nauczającego i udzielającego chrztu nad Jor-
danem (J 1, 29). Jan, określając Jezusa jako baranka paschalnego, w sposób pośredni za-
powiedział jego męczeńską ofiarę. Świadomość tej ofiary odbija się w smutnym i pełnym 
refleksji spojrzeniu młodego proroka. Zapowiedź Męki stanowi też oczywiście krzyżyk, 
a właściwie laska pasterska zakończona krzyżykiem95, w ręce Jana. 

Zaproponowana tutaj interpretacja obrazu Botticellego wydaje się zgodna z niektó-
rymi tendencjami obecnymi w sztuce późnego quattrocenta. W literaturze zwracano 

92 M. Aronberg Lavin, Giovannino Battista…, dz. cyt., s. 87 i nast. Autorka ta pierwotnie uważała La vita di 
San Giovanni Battista za dzieło D. Cavalki. W swojej późniejszej publikacji (M. Aronberg Lavin, Giovannino 
Battista: a supplement, „Art Bulletin”, XLIII, 1961, no 4, s. 320–321) określiła jednak taką atrybucję jako 
bezpodstawną i zaproponowała, aby dzieło uznać za włoskie tłumaczenie anonimowego łacińskiego żywota 
św. Jana, które z nieznanych przyczyn dołączone zostało do Volgarizzamento… Cavalki. 
93 M. Aronberg Lavin, Giovannino Battista: a Supplement…, dz. cyt., s. 323. 
94 Odpowiedni fragment z La vita di San Giovanni cytuje M. Aronberg Lavin, Giovannino Battista…, dz. cyt., s. 90. 
95 R. Knapiński, Jan Chrzciciel…, dz. cyt., kol. 779. 
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już uwagę na fakt, że w przedstawieniach z Jezusem i św. Janem Chrzcicielem daje się 
w tym okresie zaobserwować silniejszą niż kiedykolwiek wcześniej dążność do nawią-
zywania do symboliki pasyjnej. Jako wyrazisty przykład tej tendencji Marylin Aronberg 
Lavin przytacza obraz Botticellego z ok. 1500 r., na którym Maryja pochyla Dzieciątko 
w kierunku św. Jana (Galleria Palatina we Florencji), zaliczając do elementów zapowia-
dającą Pasję nie tylko krzyżyk trzymany przez Jana, ale też pozę Jezusa (przypominającą 
tę charakterystyczną dla scen zdjęcia z krzyża), wreszcie smutek malujący się na twa-
rzach postaci96. W opinii badaczki również szukając genezy i przyczyn popularności tego 
wątku ikonograficznego należy raz jeszcze sięgnąć do La vita di San Giovanni, gdzie 
powiedziano, że Jezus wyjawił Janowi prawdę o swej przyszłej Męce97. 

W dalszej kolejności skoncentrujmy się na postaci anioła, zamykającej kompozycję 
warszawskiego malowidła z prawej strony. W tym wypadku nie ma żadnych podstaw, 
aby podtrzymać, przedstawioną przez Marię Skubiszewską, identyfikację tej postaci 
z anielskim opiekunem św. Jana z okresu jego wędrówki po pustyni. Przede wszystkim 
dlatego, że w obrębie kompozycji Botticellego nie znalazło się nic, co mówiłoby o związ-
ku pomiędzy tymi dwoma postaciami. Ponadto, jak już zasygnalizowano, każda z nich 
koncentruje się na innej czynności: Jan, wpatrzony w Jezusa, wskazuje nań ręką, anioł, 
w zamyśleniu patrzący na Maryję, wertuje książkę trzymaną przed sobą. W mojej opinii 
możliwa jest tylko jedna identyfikacja postaci anielskiej: to archanioł Gabriel, który zwia-
stował Maryi macierzyństwo. Zanim padną argumenty na poparcie tej tezy, trzeba w tym 
miejscu uznać za całkowicie słuszne cytowane na wstępie przypuszczenia badaczy, że 
księgi uwiecznione na malowidle to przedstawienia Starego (księga w rękach anioła) 
i Nowego (zamknięta księga w białej oprawie) Testamentu. 

Próbując w bardzo syntetyczny sposób ująć sens Zwiastowania należałoby stwier-
dzić, że archanioł Gabriel zapowiedział Maryi narodziny Jezusa, co było oparte na ob-
jawieniach proroków starotestamentowych (Skubiszewska słusznie przypuszcza, że 
anioł wertujący księgę zapoznaje się z proroctwem Izajasza). Przyniesiona przez Ga-
briela do Nazaretu zapowiedź Inkarnacji najwyraźniej znajduje swoje poparcie także 
w dwóch innych elementach rozpoznawalnych na prawym skraju interesującego nas 
malowidła. Księga w białej oprawie spoczywa na mensie ołtarzowej, a zatem w miejscu, 
gdzie podczas każdej Eucharystii dokonuje się Wcielenie. Księga ta częściowo przy-
słonięta jest ponadto białą tkaniną, słusznie zidentyfikowaną przez Skubiszewską jako 
korporał – obrus używany podczas Przeistoczenia. Obraz z Muzeum Narodowego nie 
jest zresztą jedynym dziełem w dorobku Botticellego, na którym odnajdziemy taki mo-
tyw – bardzo podobne księgi (częściowo osłonięte białymi materiami) spoczywają też 
np. obok Madonny z Dzieciątkiem na dwóch wczesnych obrazach mistrza: Madonna 
z Dzieciątkiem i dwoma aniołami w Musée des Beaux-Arts w Strasburgu oraz Madon-

96 M. Aronberg Lavin, Giovannino Battista…, dz. cyt., s. 99. Interpretację tę przyjęli też zasadniczo autorzy kata-
logu wystawy Botticelli. From Lorenzo the Magnificent…, dz. cyt., s. 150, nr 18. Omówiona tutaj tendencja odsunę-
ła na dalszy plan, znacznie bardziej rozpowszechnioną wcześniej, dążność do eksponowania w przedstawieniach 
św. Jana symboliki chrztu, co było podkreślane zaopatrywaniem go w odpowiednie atrybuty (dzban, miska) lub 
wyobrażeniem w sąsiedztwie wody – por. M. Aronberg Lavin, Giovannino Battista…, dz. cyt., s. 97 i in. 
97 Tamże, s. 99. 



Treści obrazu Sandra Botticellego…

31

na Ogrodu Różanego z ok. 1470 r., w Luwrze98. Podsumujmy – archanioł Gabriel patrzy 
na Maryję, której z Boskiego polecenia przekazał wieść o Wcieleniu, zgodną z dawnym 
proroctwami. Symbolem Inkarnacji jest księga Nowego Przymierza spoczywająca na 
ołtarzu. Spojrzenie Gabriela jest smutne, bo te same proroctwa, które zapowiadają ma-
cierzyństwo Maryi99 mówią też o przyszłej Męce Jezusa, podając nawet jej szczegóły100. 
Pamiętać należy, że zgodnie zarówno z wymową Pisma Świętego, jak i z nauką Kościo-
ła, już sam przebieg Zwiastowania zdeterminował przyszłość Matki Boskiej i jej udział 
w dziele Zbawienia. Maryja, wyrażając zgodę na Wcielenie Jezusa była świadoma Jego 
zbawczej misji101. Przyjęcie przez nią propozycji złożonej przez bożego posłańca, stano-
wiło również – w opinii teologów – zgodę na jej męczeństwo duchowe102. 

Symbolikę wprowadzaną przez postacie i trzymane przez nie przedmioty, na pierw-
szym planie uzupełniają także elementy widoczne w tle obrazu z Muzeum Narodowego. 
Prostokątny otwór widniejący za plecami Madonny był do tej pory określany w literaturze 
mianem drzwi i interpretowany jako odnoszący się bezpośrednio do Bożej Rodzicielki, 
która np. przez Ojców Kościoła porównywana była do „bramy niebios”, przez którą zstąpił 
na ziemię Odkupiciel103. Symbol ten określa zatem Maryję jako Pośredniczkę pomiędzy 
Bogiem a ludźmi. Takie samo wezwanie („Brama niebieska”) znalazło się też w Litanii 
Loretańskiej, która w używanym do dzisiaj brzmieniu ugruntowała się w 1. poł. XVI w. 
Motyw otwartej bramy (okna104), przez którą widoczne jest niebo lub pejzaż, w pracach 
o tematyce maryjnej z interesującego nas okresu uważać należy za powszechny. U Bot-
ticellego (względnie w jego kręgu) pojawia się m.in. w bostońskiej Madonnie Chigi, Ma-
donnie z Dzieciątkiem i adorującym aniołem (National Gallery w Londynie), Madonnie 
z Dzieciątkiem (Petit-Palais w Awinionie), Zwiastowaniu (Uffizi), Zwiastowaniu z tzw. 
Ołtarza S. Marco (Uffizi), Madonnie z Dzieciątkiem i dwoma aniołami (Akademie der bil-
denden Künste, Wiedeń), Madonnie Dzieciątkiem, św. Janem i sześcioma aniołami (Galle-
ria Borghese w Rzymie); wcześniej wielokrotnie zaobserwować go można w dorobku Fi-
lippa Lippiego105. Nie ma natomiast podstaw, aby bramę uwiecznioną na Botticellowskim 
tondzie odczytywać jako znak niepokalanego poczęcia i dziewictwa Matki Bożej, za czym 

 98 Ostatnio publikowany [w:] Botticelli. From Lorenzo the Magnificent…, dz. cyt., s. 94, nr 3. 
 99 Szczególnie Iz 7, 14. 
100 Iz 53, 2–9; wraz z komentarzem. 
101 Por. W. Granat, Boskie Macierzyństwo, [w:] Gratia Plena. Studia teologiczne o Bogurodzicy, red. B. Przybyl-
ski, Poznań – Warszawa – Lublin 1965, s. 171. Zob. też D. Bialic, Duchowe Macierzyństwo Matki Zbawiciela, 
[w:] Gratia Plena…, dz. cyt., s. 249 i 270. Jeżeli chodzi o poglądy teologów średniowiecznych, to w takim du-
chu wypowiadał się np. Piotr Jan Olivi, czynny w 2. poł. XIII w. we Francji i we Florencji – Akt zgody Dziewicy 
Maryi wyrażony w czasie Zwiastowania, [w:] Teksty o Matce Bożej. Franciszkanie…, dz. cyt., s. 105 i nast. 
102 Z. Kraszewski, Udział Matki Bożej w dziele Odkupienia, [w:] Gratia Plena…, dz. cyt., s. 286–287. 
103 Maryję do bramy porównywali m.in. św. Ambroży, Na obłóczyny dziewicy…, [w:] Teksty o Matce Bożej. Ojco-
wie Kościoła łacińscy, tłum. W. Eborowicz i W. Kania, Niepokalanów 1981, seria „Beatam me dicent”, 2, s. 55–57 
oraz św. Ildefons z Toledo, O wieczystym dziewictwie Najświętszej Maryi Panny, w tym samym tomie, s. 171 i 178. 
104 Zob. M. Biernacka, Niepokalane Poczęcie, [w:] Maryja Matka Chrystusa, seria „Ikonografia nowożytnej 
sztuki kościelnej w Polsce”, red. J. S. Pasierb, t. I, Warszawa 1987, s. 48; A. Galizzi Kroegel, The Figure of 
Mary in Botticelli’s Art, dz. cyt., s. 58 przypomina ponadto, że w odniesieniu do Maryi stosowano niekiedy 
również określenie „okno niebios”. 
105 Np. w Zwiastowaniu z Palazzo Barberini w Rzymie, Zwiastowaniu z Alte Pinakothek w Monachium, Zwia-
stowaniu z Palazzo Doria w Rzymie, Madonnie z Dzieciątkiem i dwoma aniołami w Galleria degli Ufizzi, 
Zwiastowaniu w katedrze w Spoleto i in. 
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opowiadały się Skubiszewska i Kilian106. Na obrazie warszawskim prostokątny otwór po-
zostaje szeroko otwarty, dając nie przesłonięty niczym widok na pokryte obłokami niebo, 
podczas gdy tekst biblijny, z Księgi Ezechiela, który dał asumpt do przyrównania dziewic-
twa Maryi do bramy – wyraźnie mówi o bramie zamkniętej107. Fakt zamknięcia bramy jest 
też wyeksponowany w maryjnych tekstach patrystycznych. 

Na tle otworu, jak powiedziano, Botticelli namalował dwa wazony, każdy z ośmio-
ma różami – na przemian białymi i różowymi (czerwonymi). Powtórzył zatem sposób 
przedstawienia róż, jakie znalazły się np. na jego obrazie wyobrażającym Madonnę 
z Dzieciątkiem pomiędzy św. Janem Chrzcicielem a św. Janem Ewangelistą, pierwotnie 
należącym do ołtarza fundacji Bardich w kościele S. Spirito we Florencji (1485, obec-
nie w Staatliche Museen w Berlinie). W pewnym stopniu podobną sytuację spotykamy 
w paryskiej Madonnie Ogrodu Różanego, tutaj za plecami Matki Boskiej dostrzeżemy 
krzaki róż z białymi i czerwonymi kwiatami.

Badaczki zajmujące się w przeszłości malowidłem warszawskim jako potencjalne 
źródło symbolu róży raz jeszcze wymieniły zgodnie Litanię Loretańską, gdzie Maryja 
została nazwana Różą Duchowną. Zdaniem tych samych autorek róże w obrazie war-
szawskim przywołane zostały m.in. jako symbole czystości i niepokalanego poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny108. Nie podważając takiej interpretacji powinno się pamię-
tać także o tym, że w średniowieczu róża, posiadająca raniące kolce, została włączo-
na do symboliki związanej z Męką Pańską i współcierpieniem Maryi109. W przypadku 
róż czerwonych ta wymowa zostaje wzmocniona – bo do Pasji nawiązuje również ich 
barwa110. Róże białe, tradycyjnie symbolizujące czystość, dziewictwo oraz np. poboż-
ność, mogą wskazywać na te przymioty Matki Boskiej111. W wizerunkach maryjnych, 
jakie wyszły z warsztatu Botticellego róże niosące symboliczne treści występują często. 
W Madonnie Bardi obok wyobrażenia róż znalazła się nawet banderola z inskrypcją 
QUASI PLANTAZIO ROSE IN IERICHO, jednoznacznie identyfikującą starotestamen-
tową Księgę Syracha jako źródło tego motywu112. 

106 M. Skubiszewska, A Tondo by Botticelli…, dz. cyt., s. 98; M. Skubiszewska, nota [w:] Sztuka cenniejsza niż 
złoto…, dz. cyt. s. 106; Kilian, nota [w:] Transalpinum…, dz. cyt., nr 13. 
107 Ez 44, 2. Zob. M. Biernacka, Niepokalane Poczęcie, dz. cyt., s. 48. Zamknięta bramę symbolizującą dzie-
wictwo Maryi można zobaczyć m.in. na znanym obrazie Domenico Veneziano Zwiastowanie, w zbiorach 
Fitzwilliam Museum w Cambridge. 
108 Zob. M. Skubiszewska A Tondo by Botticelli…, dz. cyt., s. 98; M. Skubiszewska, nota [w:] Malarstwo fran-
cuskie…,, dz. cyt., s. 49; M. Skubiszewska, nota [w:] Sztuka cenniejsza niż złoto…, dz. cyt., s. 106; J. Kilian, 
nota [w:] Transalpinum…, dz. cyt., s. 88.
109 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 192–193. Zob. też np. interpretację obrazu Maestro 
di Pratovecchio, Madonna z Dzieciątkiem na tle krzewu różanego ze zbiorów wawelskich, [w:] Donatorce 
w hołdzie. Katalog wystawy odnowionych obrazów i rodzinnych pamiątek z daru Karoliny Lanckorońskiej, Kra-
ków 1998, s. 87 (M. Skubiszewska). 
110 Por. św. Bonawentura, Mistyczny krzew winny czyli traktat o Męce Pańskiej, [w:] tegoż, Pisma…, dz. cyt., 
s. 180 i nast. 
111 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 115; W. Kopaliński, Słownik symboli, wyd. II, War-
szawa 1990, s. 362–363. Por. też M. Biernacka, Niepokalane Poczęcie, dz. cyt., s. 54. Porównanie Maryi do 
róży można odnaleźć w średniowiecznych pismach teologicznych i mistycznych – zob. np. św. Antoni z Pa-
dwy, Kazanie na Zwiastowanie NMP, [w:] Teksty o Matce Bożej. Franciszkanie…, dz. cyt., s. 24–25. 
112 Odnotowują to R. Lightbown, Sandro Botticelli, dz. cyt., t. I, s. 101 oraz M. Skubiszewska, A Tondo by 
Botticelli…, dz. cyt., s. 99. 
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Zastanawiając się nad możliwą wymową ośmiu róż dodajmy, że obraz warszawski 
nie jest jedynym dziełem malarza, w jakim zwrócona został uwaga na tę właśnie liczbę. 
Przypuszczalnie z podobną sytuacją mamy do czynienia w tzw. tondzie Raczyńskich 
(ok. 1481–1483; Gemäldegalerie, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Ber-
lin), wyobrażającym Madonnę z Dzieciątkiem w otoczeniu ośmiu aniołów, z których 
każdy trzyma kwiat lilii. 

Liczba kwiatów z pewnością nie jest przypadkowa. W kulturze antycznej ósemka 
uchodziła za symbol tego, co doskonałe113. Zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła (np. 
Cyryla Aleksandryjskiego) i pisarzy wczesnochrześcijańskich (Orygenesa), cyfrę osiem 
można interpretować jako oznaczającą początek nowego życia, które człowiek rozpocz-
nie po życiu na ziemi (porównywanym do wędrówki przez siedem dni). Ósemka jest 
symbolem dotarcia do sfery nieśmiertelności i zjednoczenia z Bogiem. W efekcie cyfra 
osiem była odczytywana jako symbol zmartwychwstania – zarówno Jezusa, jak i czło-
wieka, względnie nabycia nowego życia duchowego, np. przez chrzest114. Inne pisma 
patrystyczne (np. Grzegorza z Nyssy i Klemensa Aleksandryjskiego) mówią natomiast 
o „ósmym dniu”, identyfikując go z dniem Pańskim, w którym dokona się Sąd i kiedy 
każdy otrzyma zapłatę odpowiednią do jego uczynków115. Ósemka była wreszcie cyfrą 
oznaczająca Nowy Testament (Staremu Przymierzu przypisywano siódemkę). 

Dodajmy także, iż bardzo podobnie rekwizyty jak w tle tonda warszawskiego znaleźć 
można na obrazie Madonna z Dzieciątkiem, sześcioma aniołami i św. Janem, z ok. 1488– 
–1490, powstałym prawdopodobnie w warsztacie Botticelllego (Galleria Borghese, Rzym)116. 
Na ścianie w głębi, za plecami postaci, umieszczono tam duże prostokątne okno, otwarte na 
niebo, zaś na jego tle trzy ozdobne kandelabry podtrzymujące wielkie bukiety róż. 

* * *

Postacią centralną w obrazie Botticellego z kolekcji Muzeum Narodowego jest Je-
zus trzymany przez Matkę na rękach. Patrząc na obraz po raz pierwszy można odnieść 
wrażenie, że głównym przesłaniem zawartym w wizerunku tej postaci jest błogosławień-
stwo – Zbawiciel wyciąga ku widzowi prawą rączkę ze złożonymi dwoma palcami. Przy 
bardziej wnikliwej analizie dają się jednak dostrzec także inne elementy, najpewniej nie-
przypadkowo umieszczone tutaj przez artystę. Biała koszulka Jezusa jest wyraźnie roz-
pięta, zaś jedynym epizodem z życia Chrystusa, z którym można by skojarzyć ten fakt jest 
dwukrotne odarcie Go z szat przez oprawców – po raz pierwszy przez ubiczowaniem, po 
raz drugi przed przybiciem do krzyża. Tradycja utrzymująca, że szata, którą miał na sobie 
Jezus przed śmiercią, była identyczna z tą, którą jeszcze w dzieciństwie wykonała dla Nie-
go Matka, stanowi argument za taką interpretacją. Posiadający głębsze znaczenie wydaje 
się również być gest chwytania przez Jezusa chusty spływającej z głowy Maryi, który po-

113 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 48; por. J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dictionnaire 
des symboles, 2, Paris 1982, s. 511. 
114 Za D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 48–49; J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dictionnaire 
des symboles, dz. cyt., s. 512. 
115 D. Forstner Świat symboliki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 49–50.
116 R. Lightbown, Sandro Botticelli, dz. cyt.,, il. 169. 
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zornie może być odczytywany tylko jako podyktowany koniecznością przytrzymania się, 
zachowania równowagi przez Dzieciątko wychylone do przodu. Ale również i ten gest po-
winno się odczytywać w świetle m.in. pism apokryficznych i wypowiedzi Ojców Kościoła, 
głoszących, że chusta Marii okazała się być przedmiotem użytecznym Chrystusowi co 
najmniej w dwóch sytuacjach; gdy tuż po narodzeniu zastąpiła Mu pieluszkę, oraz na 
Golgocie, kiedy po odarciu z szat okryła jego nagość. 

Nie sposób nie zauważyć, iż oba elementy: tunika Dzieciątka i chusta, której się 
Ono chwyta, przypominają w swojej „sferze symbolicznej” także o osobie Maryi. I trud-
no tego nie uznać za działanie całkowicie świadome. Kolejnym i nie mniej istotnym 
zadaniem przedstawienia, jest przypomnienie roli Marii w dziele Zbawienia. Bezpo-
średnią konsekwencją postawy Matki Boskiej w momencie Zwiastowania, o którym 
przypomina postać archanioła Gabriela, było Wcielenie Jezusa117. Ale Maryja, będąc 
świadoma losu Syna, wyraża gotowość współudziału w Męce. 

Aluzją do Męki mogą być także wyobrażenia czerwonych róż, umieszczonych w wa-
zonach na dalszym planie malowidła. 

Postacie Maryi, Gabriela i św. Jana Chrzciciela, który zapowiedział przyjście Jezu-
sa przypominają fakt Inkarnacji. Przypominają o niej również nieosłonięty otwór w ścia-
nie – portal, przez który widać niebo oraz księga Nowego Testamentu owinięta białą tka-
niną, budzącą skojarzenia ze spełniającym ważną rolę podczas Eucharystii korporałem 
– oba spoczywające zresztą na kamiennej podstawie, interpretowanej jako ołtarz. 

O roli Maryi – Pośredniczki pomiędzy Stwórcą i ludzkością przypomina brama sze-
roko otwarta w kierunku niebios. Matka Boża została przy tym pokazana jako niepo-
kalanie poczęta, co symbolizują np. białe róże. Jej czystość jest zarazem wzorem do 
naśladowania przez wiernych – odbiorców obrazu. 

Następnym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi jest św. Jan Chrzciciel, które-
go osoba uważana jest za spinająca tradycję Starego i Nowego Testamentu. 

Można odnieść wrażenie, że w malowidle warszawskim dominuje nastrój smutku 
i refleksji nad przyszła Męką Jezusa i współcierpieniem Maryi. Ale nie sposób nie od-
notować występowania elementów pozwalających zmodyfikować tak jednostronną in-
terpretację. Do tych należy, jak sądzę, np. liczba kwiatów, wyeksponowanych w dwóch 
wazonach po osiem sztuk. Jeżeli, w zgodzie z tradycją, będziemy uważać ósemkę za 
symbol odrodzenia i zmartwychwstania, zyskamy podstawę do interpretacji tego ele-
mentu jako zapowiadającego ostateczny triumf nad śmiercią.

117 Por. A. Galizzi Kroegel, The Figure of Mary in Botticelli’s Art, dz. cyt., s. 56 i 58. 
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o WnęTrZach goTyckich śWiąTyń na XVii-WiecZnych obraZach

Na wstępie odwołam się do eseju mojego profesora Jana Białostockiego pt. Portrety ko-
ściołów Pietera Saenredama: Sacrum czy profanum?1, wydrukowanego już po jego śmier-
ci. Przypominając XVII-wieczne określenie malarza, jako „portrecisty” form architektury, 
będę się starał równocześnie pokazać bogactwo ujęć malarskich i odmiennych funkcji 
samych przedstawień gotyckich kościołów dla malarzy flamandzkich, holenderskich, ślą-
skich czy gdańskich, jak i dla zamawiających obrazy. Przypomnę też klasyczną książkę 
Hansa Jentzena na ten temat2 czy późniejsze liczne publikacje3, w tym o Saenredamie4. 
Jako pierwszy przykład omówię dzieło namalowane na Śląsku w 1 poł. XVII w.

akT WiecZysTej adoracji

W kaplicy Oppersdorffów przy kościele św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku znaj-
duje się Epitafium rodziny Georga III von Oppersdorffa i jego żony Benigny Polikseny 
von Promnitz, z kartuszem, na którym znajduje się data 16325. Obok postaci klęczą-
cych małżonków, ich dzieci, świętych patronów i aniołów stróżów, pokazano na nim 
późnogotycki kościół z ołtarzem głównym, widzianym od strony wejścia, spod chóru. 
Warto podkreślić, że jest obraz olejny na płótnie o znacznych wymiarach 250 × 400 cm, 
który wisi wysoko w kaplicy rodu, a pierwotnie znajdował się w ich lokalnej rezydencji. 
Według Piotra Oszczanowskiego, autorem był Bartłomiej Strobel młodszy (krąg lub 
warsztat), ale po jego wyjeździe z Głogówka kończył go malarz lokalny, co wydaje się 

1 J. Białostocki, Portrety kościołów Pietera Sanredama: sacrum czy profanum, [w:] Sacrum i sztuka, Rogoźno, 
materiały z konferencji zorganizowanej przez Sekcję Historii Sztuki KUL, Rogoźno, 18–20 października 1984, 
Oprac. N. Cieślińska, Kraków 1989, s. 39–43.
2 H. Jentzen, Das niederlandische Architekturbild, Leipzig 1919; reed. Braunschweig 1979.
3 W. A. Liedtke, Architectural Painting In Delft: Gerard Houckgeest, Hendrick van Vliet, Emanuel de Witte, 
Doornnspijk 1982.
4 H. Macandrew, Dutch Church Painters: Saendredam’s Great Church At Haarlem in Context, National 
Gallery of Scotland, Edinburgh 1984; R. Ruurs, Saenredam. The Art of Perspective, Amsterdam – Philadel-
phia – Groningen 1987; G. Schwartz i M.J. Bok, Pieter Saenredam. The Painter and His Time, The Hague 
1990; Perspectives: Saenredam and the Architectural Painters of the 17th Century, Museum Boymans-van Beun-
ingen, Rotterdam 1991; A. de Groot, G. van Heemestra, L. M. Helmus, M. C. Plomb, Pieter Saenredam. The 
Utrecht work: Paintings and Drawings by the 17th- Century Master of Perspective, The Sacred Spaces of Pieter 
Saenredam, Centraal Museum Utrecht 2000, The Paul Getty Museum, Los Angeles 2002.
5 A. Kijaczko-Dereń, Malowane epitafia Georga III I Franza Eusebiusa I von Oppersdorff w kościele parafialnym 
pw. św. Bartłomieja w Głogówku, [w:] W blasku Luksemburgów, Habsburgów i Wazów. Studia nad mecenatem 
artystycznym panów Głogówka w XIV–XVIII wieku, red. P. Oszczanowski, Głogówek – Wrocław 2008, s. 63 n.
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możliwe, skoro pozostałe postacie poza Georgiem III 
są namalowane na znacznie niższym poziomie.

Przy powiększeniu środkowego fragmentu obrazu 
zadziwia precyzja w odwzorowaniu struktury i iko-
nografii manierystycznego ołtarza z końca XVI w., 
z czytelnym programem chrystologicznym i aniołami 
z Arma Christi. Na mensie ołtarza palą się dwie świece 
(il. 1). Pomimo drobnych błędów perspektywicznych 
w układzie późnogotyckiego prezbiterium, detale ar-
chitektury kościoła, jak i wyposażenia są dobrze czytel-
ne. Dodajmy jeszcze, że z wielu obrazów epitafijnych na 
poziomie cechowego malarstwa, ten wyróżnia się pre-
cyzją architektonicznego wnętrza gotyckiego kościoła 
z przełomu XIV/XV w., z nowożytnymi kolumnami 
na cokołach w prezbiterium, jak i w nawach. Oszcza-
nowski, opierając się na wizytacji kościoła z 1680 roku, 
dopuszcza możliwość, że „ukazane na obrazie wnętrze 
kościelne z charakterystycznymi kolumnami mogło rzeczywiście odpowiadać wyglądo-
wi świątyni sprzed jej gruntownej barokizacji”6. Moim zdaniem bardziej realnie pokaza-
no sam ołtarz główny jako fundację rodu z końca XVI wieku w tej katolickiej świątyni. 
Tym bardziej, że na kolejnym Epitafium Georga III z jego drugą żoną Esterą Barbarą 
von Meggau i ich potomkami z roku 1642, w tej samej strukturze kościelnej pojawił się 
zupełnie nowy, wysoki ołtarz, umieszczony w połowie prezbiterium, z bocznymi bram-
kami. Jego centralną część wypełnia wielki, poziomo ustawiony obraz ołtarzowy Zmar-
twychwstanie Chrystusa. Wspomniane malowidła pokazały więc dwie kolejne fundacje 
ołtarzowe we wnętrzu kościoła pw. św. Bartłomieja w Głogówku w 1 poł. XVII wieku, 
całkowicie przekształconym w 2 poł. XVIII w.

pochóWek pod posadZką kościelną

Hendricks van Vliet namalował Wnętrze Oude Kerk w Delft z konduktem pogrzebowym 
w 1657 roku, na desce o wymiarach 75,7 na 64,4 cm. Obraz znajduje się w niewielkim 
muzeum M. L. Wurfbain Sztuk Pięknych w miejscowości Oegstgeest 7 (il. 2). Wnętrze 
ukazane zostało w poprzek naw, z południa na północ. Od strony głównego wejścia 

6 P. Oszczanowski, Nagrobek Georga III von Oppersdorff w Głogówku – próba nowego sporzenia, [w:] W bla-
sku…, dz. cyt., s. 147, przypis 85.
7 D. H. A. C. Lokin, La representation des interieurs d’eglise a Delft entre 1650 et 1675, [w:] Les maitres de 
Delft, contemporains de Vermeer, Un autre regard sur l’espace, la lumiere et la perspective, M. C. C. Kersten, 
D. H. A. C. Lokin avec la collaboration de M. C. Plomb, Musée Municipal het Prinsnhof, Delft 1996, Zwolle 
1996, s. 71, il. 56. Dodam, że wystawa towarzyszyła bardziej odwiedzanej ekspozycji: Johannes Vermeer, 
National Gallery of Art, Washington, Maurithuis, La Haye, Zwolle 1996 (w wersji amerykańskiej: Johannes 
Vermeer, National Gallery of Art, Washington, 12 November 1995 – 11 February, Royal Cabinet of Paintings 
Mauritshuis, The Hague, b.m.d, 1995.

1. Fragment środkowy Epitafium rodziny Georga 
III von Oppersdorffa i jego żony Benigny Polikseny 
von Promnitz z 1632 r. Kaplica rodowa von Oppers-
dorffów przy kościele św. Bartłomieja w Głogówku.
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(znajdującego się pod wysoką wieżą) pod chórem mu-
zycznym z organami, wchodzi kondukt składający się 
żałobników w czerni, w wysokich kapeluszach, kro-
czących za trumną. Dwaj grabarze otwarli w posadzce 
miejsce grobu do złożenia zmarłego. Efekt słoneczne-
go światła przenikającego z okien od strony zachod-
niej, rozbłyskuje na ścianie północnej, kontrastując 
z czernią strojów, jak i szaro-brunatnymi plamami na 
pierwszym planie. Kobieta w żałobie, stojąc nad otwar-
tym grobem, tłumaczy dziewczynce znaczenie i sens 
ceremonii pogrzebowych. Spokój i smutek dominują 
w odbiorze tego obrazu, jednego z wielu o tej tematyce 
w malarstwie holenderskim8.

To jeden z najbardziej przemyślanych obrazów 
przedstawiających wnętrza kościelne, zarówno od 
kompozycji i treści.

Oude Kerk w Delft istniał od XII wieku, ale był 
rozbudowywany. Wieża przy fasadzie pochodzi 
z XIV w. Niewidoczne na tym obrazie północne ra-
mię transeptu w stylu gotyku płomienistego ukoń-
czył na pocz. XVI wieku Anthonis Keldermans, bra-
bancki architekt9. Posadzkę kościoła pokrywały płyty 
z inskrypcjami nagrobnymi (w tym m.in. Jana Ver-
meera van Delft z 1675 r.). Na filarach zawieszane 
były tablice z herbami zmarłych pochowanych w ich 
pobliżu10. W Oude Kerk wzniesiono barokowe na-
grobki, w tym sławnego admirała floty holenderskiej 
Martena H. Trompa (1578–1653), ukończony w 1658 
roku11. Na obrazie H. de Vlieta dwie rodziny mieszczańskie oglądają ten monument, 
słuchając opowieści o admirale z ust zakrystiana (Nagrobek admirała M. H. Trompa 
w Oude Kerk w Delft, obecnie w Toledo Museum of Art., Ohio, USA, il. 3). Wedle 
jednej z hipotez, obraz miał być zamówiony przez wdowę po admirale dla ukazania 
ukończonego nagrobka męża w tradycji rycerskiej: czarna tablica z herbami zdjętymi 
z trumny i chorągiew nagrobna wisząca wysoko12.

 8 Mort et Enterre, deces et deuil dans la periode 1700–1900, Musée Central Utrecht, Utrecht 1980. 
 9 D. P. Oosterban, De Oude Kerk te Delft gedusende de Middeleeuwen, Den Haag 1973, passim; H. Jense 
i inni, Keldermans. Een architectonisch network in de Nederlanden, s-Gravenhage – Bergen op Zoom 1987, 
T. Hoekstra i K. W. Woods, Anthonis Keldermans, [w:] The Dictionary of Art, vol. 17, 1998, s. 883. 
10 Kartusze herbowe, zwane też tablicami zmarłych. Por. M. Wisłocki, Sztuka reformacji na Pomorzu 1525 –1684, 
praca doktorska pod kierunkiem prof. J. Harasimowicza, rkps w IHS Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 237 i n.
11 Wdowa po admirale, Cornelia Teding van Berkhout podpisała w imieniu Stanów Generalnych kontrakt 
z rzeźbiarzami: Romboutem Verhulstem i Willemem de Keyser oraz z architektem Jacobem van Campen. 
Por A. Bredius, Adjudication pour la tombe de Tromp, „Archives de l’histoire de l’art neerlandaise”, V, 1882– 
–1883, s. 62–66, Rotterdam 1991, s. 215. 
12 D. H. A. C. Lokin, La representation…, dz. cyt., s. 72, il. 57.

2. H. van Vliet, Wnętrze Oude Kerk w Delft z konduk-
tem pogrzebowym, z 1657 r., M. K. Wurbain Sztuk 
Pięknych w Oegstgeest.

3. H. van Vliet, Nagrobek admirała M. H. Trompa 
w Oude Kerk w Delft z 1658 r., Toledo Museum of 
Art (Ohio, USA).
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Dla przygotowania poszczególnych widoków wnętrz kościelnych malarze szkoły 
w Delft z XVII wieku wykonywali precyzyjne rysunki, które były następnie wykorzy-
stywane, po pewnych zmianach do malowania konkretnych obrazów. Przykładowo 
może to być rysunek Wnętrza Nieuwe Kerk w Delft z amboną Hendricka van Vliet, 
wykonany kredką czarną i czerwoną, retuszowany na biało, zachowany w szkicow-
niku o wymiarach 27 × 21,6 cm13. Jest on bardzo bliski, ale nie identyczny z kom-
pozycją jego obrazu ze zbiorów Muzeum Puszkina w Sankt Petersburgu, o wymia-
rach 61 × 53 cm, który został namalowany w 165514. Najbardziej chyba szczegółowo 
przeanalizowano rysunki i obrazy Saenredama, przedstawiające kościoły w Utrech-
cie z 1636, 1644, 1651 i 1662 r., porównując je także ze współczesnymi fotografiami 
wnętrz i widoków brył z elewacjami15.

Trzeci z kolei malarz architektury w XVII-wiecznym Delft to wspomniany Hendrick 
van Vliet (urodzony ok. 1612 i zmarły w 1675 r. w Delft). Był uczniem swego stryja, por-
trecisty i malarza historii Willera van Vliet i zapewne Michele’a van Mierevelta. Po wpisa-
niu się do cechu malarzy w 1632 roku w swoim mieście był portrecistą, aby ostatecznie 
wyspecjalizować się w malowaniu wnętrz kościelnych. Wedle Dircka Van Bleyswijcka 
(Descripions…, 1667) był „także dobry w oświetleniu za dnia i nocy, znający perspektywę 
jaką można zobaczyć w świątyniach nowożytnych lub współczesnych”16. Po opuszczeniu 
miasta przez swoich konkurentów: Emanuela De Witte (ok. 1616–1691/92) po 1652 roku 
i Gerarda Houckgeesta (1660–1661) po 1653 roku zdobył pozycję monopolisty w zakre-
sie malowania wnętrz kościelnych, przestawiając na różne sposoby monumentalne świą-
tynie: Oude Kerk i Nieuwe Kerk w Delft.

W kopenhaskim Statens Museum for Kunst zachowała się niezwykła kaseta per-
spektywiczna, zwana po niderlandzku perspectifkasjes, przypisywana Hendrickowi van 
Vliet, a ukazująca widoki wnętrza kościelnego, wzniesionego w epoce późnogotyc-
kiej17. Powstające w kręgu malarzy z Amsterdamu i Delft w połowie XVII wieku kasety 
perspektywiczne stały się jakby dziełem popisowym malarzy specjalizujących się we 
wnętrzach kościelnych i świeckich.

ZWiedZanie śWiąTyń chrZeścijańskich

Znamy setki obrazów flamandzkich i holenderskich pokazujących turystów w trak-
cie zwiedzania wnętrz kościelnych, najczęściej nieokreślonych bliżej budowli. Wymie-
nię tylko jeden obraz z 1608 roku, a więc stosunkowo wczesny, namalowany przez 
Hendrika van Steenwijck (Antwerpia 1581/2 – Lejda 1649), ukazujący wnętrze kato-

13 Tamże, s. 70, il. 54.
14 Tamże, s. 70, il. 55.
15 A. de Groot, G. van Heemestra, L.M. Helmus, M. C. Plomb Pieter Saenredam…, dz. cyt., część katalogowa. 
16 D. van Bleyswijck, Beschryving der Stadt Delft, vol. 2, Delft 1667, s. 852.
17 D. Bomford, Perspective, Anamorphosis and Illusion: Seventeenth – Century Dutch Peep Shows, [w:] Ver-
meer Studies, ed. by I. Gaskell and M. Jonker, National Gallery of Art, Washington, New Heaven – London 
1996, s. 125 i n., il. 2; A. Ziemba, Iluzja a realizm. Gra widzem w sztuce holenderskiej 1580–1660, Warszawa 
2005, s. 48 i 175, il. 7.
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lickiego kościoła. Zakrystian przekazuje obja-
śnienia turystom, wskazując ręką z kluczami na 
gotycki tryptyk w kaplicy na pierwszym planie. 
Nikt nie modlił się w tej świątyni, którą zwie-
dzają mężczyźni, poza czasem odprawianiem 
nabożeństw. Malarz flamandzko-holenderski 
starał się pokazać kościół bliższy południowo-
niderlandzkim budowlom, a sam obraz wisi 
w Musée du Louvre18.

Dla naszej kultury artystycznej niezwykle 
ważną rolę odgrywa niedawno znaleziony ob-
raz pt. Wnętrze bazyliki Mariackiej w Gdańsku 
z „Sądem Ostatecznym” – Hansa Memlinga z po-
łowy XVII wieku (il. 4). Został nabyty w listopadzie 2008 roku w lowańskim antykwa-
riacie Corneliusa Engelena do zbiorów Bazyliki NMP w Gdańsku. Stało się to dzięki 
ekspertyzie dr. hab. Ryszarda Szmydki (Lowanium) za pieniądze prywatnego fundato-
ra, które zdołał błyskawicznie uzyskać Mirosław Zeidler (d. konserwator zabytków m. 
Gdańska). Miałem przyjemność rozpakowywać ten obraz w pomieszczeniu przylegają-
cym do Królewskiej Kaplicy i możliwość studiowania go w nocy, przed jego oficjalnym 
pokazem w dniu 24 listopada 2008 w bazylice NMP w Gdańsku. 

Obraz pochodzi z kolekcji rodziny von Dohna z Markowa (dawniej Reichertswal-
de) pod Morągiem. Po odzyskaniu przez rodzinę mienia upaństwowionego w okresie 
istnienia NRD, został sprzedany na aukcji w Dorotheum19. Znając długoletni konflikt 
powojenny Kościoła Mariackiego z Muzeum Narodowym w Gdańsku o zwrot swojej 
własności, należy się cieszyć, że możemy być pewni, gdzie i jak wisiał tryptyk Memlin-
ga w tej świątyni przez setki lat. 

Sam obraz Wnętrze…, jest namalowany na płótnie naklejonym w późniejszym okre-
sie na deskę, o wymiarach 66 × 76 cm. Badania technologiczne przeprowadzone w In-
stytucie Zabytkoznawstwa UMK na początku roku 2009 potwierdziły jego datę powsta-
nia – około poł. XVII w. – i rękę lokalnego malarza. 

Malarz, stojąc w konkretnym miejscu wnętrza świątyni gdańskiej (w kaplicy św. Je-
rzego) ukazał przestrzeń tego kościoła wiarygodnie, pod kątem 45 stopni w kierunku 
prezbiterium i południowej części transeptu, z kilkunastoma dziełami sztuki, które znane 
są do dziś z oryginałów i opisów. Był to, co trzeba podkreślić, zabieg techniczny zgodny 
z obrazami malarzy holenderskich z XVII w. Pod filarem znajdował się ołtarz, należący 
dawniej do bractwa św. Jerzego. Na pierwszym filarze w transepcie północnym, na któ-
rym zawieszono ołtarz Sądu Ostatecznego Memlinga znajdował się Tron Łaski (który nie 
został zwrócony Polsce po 1945 r. i znajduje się nadal w Berlinie). Można zobaczyć nadal 
na tym filarze haki, które służyły do zawieszania obu obrazów. 

18 J. Foucart, Catalogue des peintures flamandes et hollandaises du Musée du Louvre, Coordination ed. par 
E. Foucart-Walter, Paris 2009, s. 264, inw. 1864, sygn. „H. V. Steinweyck fec. 1608”.
19 Dorotheum, Wien, VI 2008. 

4. ,Wnętrze bazyliki Mariackiej w Gdańsku, z „Sądem Osta-
tecznym” – H. Memlinga’ z 1 poł. XVII w., Bazylika Mariacka 
w Gdańsku.
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Sama scena środkowa Sądu Ostatecznego na tryptyku Memlinga była namalowana 
z natury, ale została pokazana od dołu, pod ostrym kątem, co jednak zmieniło kompozy-
cję XV-wiecznej kompozycji, a nawet proporcje głównych postaci. Łatwo też zauważyć, 
że kolorystyka obrazu oświetlonego przecież tylko świecami okazała się bardziej żywa 
niż obecna, po konserwacjach z XIX i XX wieku. Tryptyk Memlinga jako najsławniejszy 
wówczas obiekt w tym kościele, jest również najważniejszym dziełem sztuki pokazanym 
na tym obrazie Wnętrza…, a pozostałe obiekty uznano za drugorzędne w tym wnętrzu. 
Nie jest to jednak wierna reprodukcja, jak fotografia dokumentalna czy pomiar architek-
toniczny, a raczej ukazanie otwartego tryptyku Memlinga o fałszywym kształcie i nazbyt 
intensywnie oświetlonego. Jak wiadomo, część środkowa ołtarza posiada w rzeczywi-
stości wymiary 225,5 × 162,5, czyli stosunek wysokości do szerokości wynosi 1:3. Na 
obrazie namalowanym w poł. XVII wieku proporcja wysokości do szerokości wynosi 1:9, 
czyli obraz posiada kształt znacznie bardziej wysmukły, zaś skrzydła boczne są propor-
cjonalnie szersze niż być powinny, a ołtarz nie dałby się zamknąć jak skrzynia. Ten błąd 
w proporcjach otwartego tryptyku nie zmienia naszej opinii o wadze obrazu dla naszej 
kultury  czy faktu uszanowania tradycji katolickich w luterańskim kościele. 

Układ perspektywiczny tego widoku wnętrza nie jest w pełni realistyczny, ponieważ 
malarz łączy w jednym obrazie jakby różne punkty widzenia konkretnego kościoła. 
Ukazuje też oświetlenie słoneczne, padające od strony południowej. Na tym obrazie, 
w planach bardziej odległych widzimy, co mogłem zauważyć w tym samym wnętrzu 
kościelnym oglądając ten obraz XVII-wieczny, bardziej obiektywny sposób przedsta-
wienia wnętrza NMP w Gdańsku.

Jak wiemy ze źródeł, przy otwieraniu ołtarza, zamkniętego na co dzień skrzydłami, 
specjalną opłatę pobierał dzwonnik tego kościoła, który także oprowadzał najznamie-
nitszych gości. Na obrazie pokazano, jak w głębi kościoła przechadza się sześć postaci, 
ale na pierwszym planie znajdują się trzy, ustawione en face do nas, z których tylko 
jedna nosi kapelusz. Dwie pozostałe w strojach kolorowych tylko towarzyszą osobisto-
ści ubranej na czarno, zapewne dyplomacie przebywającemu w Gdańsku przed połową 
XVII w. Dzwonnik gdański20 z gołą głową, ukazany w profilu, objaśnia turystom, co 
można było zobaczyć w tym wnętrzu około połowy XVII wieku, a szczególnie zwracano 
uwagę na tryptyk Hansa Memlinga21. 

Wedle identyfikacji zaproponowanej przez Mirosława Zeidlera i dr Krzysztofa 
Dowgiałłę22, ma to być poseł francuski Claude de Mesmes d’Avaux ze swoim se-

20 P. Saenredam, Portret zakrystiana Jana Jansz. Van Ermelo, siedzącego, narysowany 23 X 1636 (Museum der 
bildenden Kunste, Lipsk). Zob. A. de Groot, G. van Heemestra, L. M. Helmus, M. C. Plomb Pieter Saenre-
dam…, dz. cyt., nr kat. 67. Był on zakrystianem w Mariakerk w Utrechcie w latach 1618–1640. 
21 J. Białostocki, Le Musée de Pologne (Gdańsk, Kraków,Warszawa), Bruxelles 1966, Les Primitifs Flamands, 
1, „Corpus de la peinture des anciens Pays-bas méridionaux au quinzième siècle” vol. 9, s. 80 i n. Charles 
Ogier widział ołtarz w dniu 22 maja 1635 (cyt. wg s. 107): „Interim ego cum Florido, Moleao [sic!] et aliis vidi 
maiorem ecclesiam, amplam illam quidam ac multis magnisque organis, epitaphiis ac altaribus decoratam prae-
sertimque uno altari, in wuo iudicium ultimum pictum est clauditurque duabus valvis. Fama est imperatorum 
Rodolphum quadriginta mille thalaros pro hac pictura dare voluisse.Lutherani hanc ecclesiam obitent.” 
22 M. Zeidler (Wystąpienie) i dr K. Dowgiałło (Tajemniczy obraz z 1 poł. XVII w. Historia jego postaci) w dniu 
22 kwietnia 2010 r. wygłosili na ten temat referaty z okazji obchodów 400-lecia konsulatu Królestwa Francji 
w Gdańsku, w Galerii Zeidlera na ul. Ogarnej.  
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kretarzem Charlesem Ogierem, co podtrzymali inni autorzy23. Zacytuję pamiętnik 
Ch. Ogiera: „Tymczasem ja z Fleury de Mesemes i innymi zwiedziłem główną świą-
tynię, ogromną, zaprawdę i zdobną […] szczególnie […] jednym ołtarzem, w którym 
jest obraz Sądu Ostatecznego zamykany [skrzydłami] podwojami […]. Ten kościół 
zajmują luteranie”24. Dodajmy jeszcze, że pamiętnikarz zapisał to pod datą: 22 maja 
1635 roku. Potwierdza to też analiza kostiumologiczna postaci na pierwszym planie, 
ubranych zgodnie z modą tych lat. 

Kiedy pamiętnikarz Ch. Ogier udał się następnie do Lubeki, to w Dom Kirche zoba-
czył tryptyk z Ukrzyżowaniem, który uznał za anonimowe dzieło, ale ręki tego samego 
malarza co Sąd Ostateczny w Gdańsku. Jest to pierwsza historycznie atrybucja, w pełni 
poprawna, mimo że nie pada nazwisko malarza. Oto cytat z Ch. Ogiera, który jako 
pierwszy poprawnie przypisał oba dzieła temu samemu artyście: „Ten ci to ten sam był 
[malarz], który namalował ów wspaniały obraz [imaginem] w kościele gdańskim”25. 
A więc dyplomata francuski Charles Ogier jako znawca sztuki nad Bałtykiem, wykazał 
się niezwykle profesjonalną umiejętnością uważnej obserwacji i doskonałą pamięcią 
wzrokową, a wreszcie i darem zapisywania swoich obserwacji i wydarzeń dla… potom-
ności! A nie można tego napisać o innych relacjach nowożytnych dotyczących atrybucji 
tego tryptyku Memlinga z Gdańska. 

Czy jednak jego postać jako towarzysząca ambasadorowi Królestwa Francji została 
namalowana na omawianym obrazie przez anonimowego twórcę lokalnego (gdańskie-
go)? Nie mamy takiej pewności, jest to hipoteza. 

Oglądanie w XVII wieku ołtarza Sądu Ostatecznego Memlinga, wysłuchiwanie le-
gend na temat jego powstania czy sprowadzenia do Gdańska, wreszcie oceny wartości 
materialnej tryptyku zostało potwierdzone w wielu źródłach26 i opisywane było szcze-
gółowo wedle informacji uzyskanych przez turystów27. 

Na koniec tej części zacytujmy wyjątkowo precyzyjny opis kościoła i tryptyku 
z czerwca 1651 roku, dokonany przez Giacoma Fantuzziego. Drobne pomyłki, jak i naj-
cenniejsze konstatacje podróżnika podkreślam przez sic!, ujęte w nawias kwadratowy. 
Osobny komentarz dał też wydawca relacji Fantuzziego – prof. Wojciech Tygielski28. 

23 D. Abramowicz, Ambasador ukryty na starym obrazie. Udało się zidentyfikować osobę z dzieła z XVII w. 
,,Polska-Dziennik Bałtycki’’, 23 IV 2010, s. 6;  M. Marcinkowska Obraz w obrazie czyli tajemnicze dzieło 
z Memlingiem w tle, ,,Cenne, Bezcenne, Utracone/Valuable, Priceless, Lost”, nr 4(61), październik–gru-
dzień 2009, s. 10–13.
24 Karola Ogiera Dziennik podróży do Polski 1635–1636, cz. I, tłum. E. Jędrkiewicz, wyd. W. Czapliński, 
Gdańsk 1950, s. 29.
25 Karola Ogiera Dziennik podróży do Polski  1635–1636, cz. II, wyd. M. Pelczar i I. Fabiani-Madeyska, 
Gdańsk 1953, s. 228. Problemem dawnych atrybucji dzieła Memlinga zajmował się m.in.: J. Białostocki Les 
Musées de Pologne…, dz. cyt.,  s. 82 n oraz dokumenty nr 9–16,  s. 107 n.
26 G. Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła 
sztuki, Warszawa 2008, s. 150 n.,  zwłaszcza s. 146, ale bez znajomości istnienia omawianego obrazu z XVII w.
27 Białostocki, dz. cyt., s. 110–111; G. Frisch Der Sankt Marien Pfarrkirchen in Dantzig inwendige Abriss, 
wydała, wstępem i komentarzem opatrzyła K. Cieślak, Gdańsk 1999, o roli zakrystianina tamże s. X–XI; 
K. Cieślak, Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą: sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo, 
Wrocław 2000, s. 76–77.
28 Giacomo Fantuzzi Diariusz podróży po Europie (1652), tłum. i wstęp W. Tygielski, Warszawa 1990, s. 39–40.
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Do najciekawszych rzeczy, jakie można zobaczyć Gdańsku, należy kościół Panny 
Maryi, dawniej świątynia katolików, teraz będąca w rękach heretyków, którzy odpra-
wiają tam swoje nabożeństwa, słuchają kazań, mszy i spowiadają się, a robią to ogólnie, 
grzechów pojedynczo nie wymieniając. 

Kościół jest niezwykle piękny i wielki, ma trzy bardzo wysokie nazwy, o sklepieniu 
z polerowanego kamienia, którego są również wykonane wszystkie filary [sic!], posiada 
organy równie wielkie, jak i piękne, zdobne w rozmaite malowidła i wspaniałe posągi 
w całości pozłacane, dźwięk mają cudownej harmonii, a znajdują się w końcu kościoła, 
na wprost, zajmując całą szerokość jego środkowej nawy; poniżej na środku posadzki 
stoi wspaniała mosiężna chrzcielnica, zdobna w drogocenne figurki i statuetki. 

W jednym z ołtarzy o filar nawy środkowej wspartym, po lewej stronie idąc ku oł-
tarzowi głównemu, znajduje się bardzo cenny obraz, stale zamknięty na klucz, który 
trzyma zakrystianin [sic!]. Jest to Sąd Ostateczny, gdzie dostrzec można wielką ilość 
przedstawień i postaci; na górze dusze zbawionych do nieba idą, na dole dusze potępio-
ne zdążają do piekła, widać tam osoby duchowne i świeckie wszystkich stanów i kondy-
cji wszelakiej, świetną dłonią malowane, zaś w środku owego obrazu Archanioł Michał, 
w pełnej zbroi przedstawiony, na wadze trzymanej w ręku dusze waży. Na piersiach jego 
widać misternie malowane odbicie spowodowane odblaskiem ogni piekielnych, które 
ma pod sobą, w odbiciu owym ujrzeć można jak żywe wszystkie te same postacie, co 
na dole w piekle tkwią, a robota to tym kunsztowniejsza, że bardzo małe i szczegółowo 
namalowane owe postacie w odbiciu, że stanąć na ołtarzu trzeba, by żadnego szczegółu 
dzieła roboty tak kunsztownej nie uronić [sic!]. Obraz jest starodawny, w roku 1450 
wykonany [sic!] bez imienia autora, na desce malowany. Kiedyś na Morzu Bałtyckim 
odnalezionej [sic!] i mówią, że ceny dla swej wielkiej wartości nie ma.29 

Zacytowana relacja Fantuzziego odpowiada omawianemu obrazowi Wnętrza bazy-
lik Mariackiej w Gdańsku z Sądem Ostatecznym – H. Memlinga z 1 poł. XVII w., a nie 
uwzględnia wcześniejszych czy późniejszych relacji podróżników czy sławnego opi-
su w j. niemieckim i łacińskim dzwonnika kościoła Mariackiego, Gregoriusa Frischa 
z końca XVII w.30 

śWiąTynie na obraZach pieTera saenredama

Wspomniany już Giacomo Fantuzzi (1616–1679), dyplomata papieski niskiego 
szczebla, po siedmioletnim pobycie w Polsce postanowił w 1651 odbyć podróż powrot-
ną z Warszawy do Rzymu drogą okrężną: z Gdańska ruszył do Lubeki, skąd dalej przez 
Hamburg, Bremę, Emden, Amsterdam, Antwerpię, Brukselę, Kolonię, Frankfurt, 
Monachium i Trydent. W swoim dzienniku z podróży31 zauważył i podkreślił różnice 
między wyznaniami protestanckimi. Kalwinów posądzał o ukrywanie swego ateizmu, 

29 Tamże, s. 103.
30 Frisch Der Sankt Marien…, dz. cyt., s. X–XI i opis tryptyku w dwóch językach: łacińskim i niemieckim na 
s. 204–211.
31 Fantuzzi Diariusz…,  dz. cyt., passim.
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uznając ich za najbardziej perfidną sektę. Pisał 
o ich świątyniach, że „nie mają żadnych obrazów ni 
ołtarzy […] kościoły ich jednak o wiele są od lute-
rańskich schludniejsze”32.

W Emden zapisał: „pośrodku owych kościołów 
stoją stołki i niskie krzesła, by tam siadać, kiedy 
się słucha kazania, a w święta także i gry organów 
[…]. Widziałem też, jak wielu z nich z nakrytą gło-
wą […] przechadza się po kościele samotnie lub 
między sobą rozmawiając; na tym właśnie polega 
cały kalwiński obrządek”33.

Luteranie zaś wedle Fantuzziego modlili się 
w kościołach nadal pełnych starych obrazów reli-
gijnych i ołtarzy. Czynili to głośno, wspólnie śpiewając psalmy i odmawiając modlitwy. 
Przypomnijmy tutaj jego opis gotyckiego kościoła Sint-Maartenskerk w Groningen. 
Jest to kościół halowy z transeptem, z wieżą wysoką na 96 metrów (Maartenstoren, 
zwaną też Olle Grieze).

„…piękny kościół na nową modłę zbudowany stoi przy owym pierwszym placu 
[Grote Markt], ma trzy sklepione nawy, bardzo szerokie, cały jest na nowo pobielony, 
i dobrze, jak to kalwini mają w zwyczaju, utrzymany; także i on ma piękną wieżę, a na 
niej ładny zegar, który przed wybiciem godziny daje cudny koncert dzwoneczkami”34. 
Obecnie karyllion, po rozbudowie w XX wieku, ma w zestawie aż 49 dzwonów, w czte-
rech oktawach.

Fantuzzi, zachwycając się Haarlemem, zanotował jedynie: „kościoły urody 
wielkiej”35, nie omawiając poszczególnych budowli, czego żałuję. Nie mogę bowiem 
przytoczyć jego opisu przy okazji analizy obrazu Pietera Jansz. Saenredama pt. Wnętrza 
św. Bawona w Haarlemie z Musée du Louvre36 (il. 5). Widzimy na nim ujęcie boczne 
nawy głównej i kaplic, z nawą północną. Bez trudu dostrzeżemy na tym niezwykłej 
piękności obrazie aż dwie grupy równolegle zwiedzające kościół gotycki. W kaplicy 
w głębi obrazu namalowano mężczyznę w kapeluszu, który jest indywidualnie oprowa-
dzany przez swego przewodnika unoszącego rękę w górę i wskazującego na elementy 
niewidocznego dla nas wyposażenia kościoła. Zaś przy bocznym wejściu stoi grupa 
czterech mężczyzn w kapeluszach, w strojach orientalnyxh, objaśniana przez postać 
bez nakrycia głowy. Obok jako ich służący stoi karzeł. 

Pozorny realizm tego obrazu zostaje zakłócony przez światło padające do wewnątrz 
orientowanego na wschód kościoła św. Bawona z okien od północy. W kierunku ołtarza 

32 Tamże, s. 93.
33 Tamże.
34 Tamże, s. 98.
35 Tamże, s. 113.
36 Foucart Catalogue des peintures, o. c., s. 253, inw. R. F. 1983–100. Sygn. „P. Saenred. fe AN o 1630”. Napis 
łaciński na grobowcu w tłum. moim: „Słuszność doktryny i uświęcanie, a nie mitra i krzyż, wyróżniają tego 
biskupa, który oczekuje chwały wiecznej po śmierci”.

5. P. Saenredam, Wnętrze św. Bawona w Haarlemie, Mu-
sée du Louvre , Paryż.
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głównego w prezbiterium ustawiony jest też posąg klęczącego biskupa katolickiego, na 
grobowcu o formach barokowych. Był to całkiem fantastyczny element wyposażenia 
tego kościoła, w epoce panującego kalwinizmu w Haarlemie. Jego ustawienie w koście-
le służącym kalwinom musiało mieć jakiś związek z konfesją katolicką samego malarza 
lub zamawiającego ten obraz kupca czy podróżnika z katolickiego kraju. 

Nie można też zaprzeczyć, że protestanccy z wyznania malarze holenderscy wy-
konywali również dla katolików jako zamawiających specjalne treści obrazów. Ho-
lenderski architekt i malarz, wykształcony w Italii Bartholomeus van Bassen (Haga 
1590–1652) namalował dwa wnętrza renesansowo-barokowych kościołów z ówczesnym 
wyposażeniem, a – co bardziej odbiegające od praktyki protestantyzmu – przedstawił 
trwające nabożeństwo wedle liturgii katolickiej, jak ukazali to Flamandowie37. To przy-
kład ważny dla ideowego rozróżnienia znaczenia form stylistycznych kościołów, wycho-
dzący od tradycji miniatur i obrazów braci Van Eycków aż do końca XVII wieku. 

WnęTrZa goTyckiej śWiąTyni jako symbol Tradycji pańsTWa

Jeśli już wspomniałem o fantazyjnych, a więc nierealistycznych przedstawieniach 
kościołów gotyckich przez malarzy holenderskich, to trudno tu pominąć obraz z 1620 
roku B. van Bassena Wnętrze gotyckiego kościoła imaginacyjnego, z mauzoleum Wil-
helma I Orańskiego38, które jeszcze nie istniało w swej nowej formie w Nieuwe Kerk 
w Delft (il. 6). Ten fantastyczny widok wnętrza sugeruje, iż można było ustawić mauzo-
leum księcia na skrzyżowaniu nawy głównej z transeptem gotyckiego kościoła. Już po 
ukończeniu mauzoleum około 1625 roku namalowano szereg realistycznych widoków 
wnętrza Nieuwe Kerk z grobowcem, wykonywanych dla szerzenia kultu Ojca Ojczyzny, 
czyli Wilhelma I Orańskiego, który został zabity w dniu 10 lipca 1584 r. na schodach 
Het Prinsenhof, niedaleko od tej świątyni. Przypomnę, że ten monumentalny obiekt 
wzniesiono ostatecznie na miejscu ołtarza głównego w Nieuwe Kerk, gdzie odbywały 
się tradycyjnie koronacje książąt Orańskich. 

Pierwsza rezolucja Stanów Generalnych w sprawie nowego, monumentalnego mau-
zoleum dla księcia została uchwalona 14 listopada 1613 roku i wspomina o istnieniu 
pierwszych modeli, a dopiero następna przekazuje nam nazwisko jego twórcy. Jego pro-
jektantem był Hendrik de Keyser, a po jego śmierci w 1621 roku ukończył je syn, Pieter 
de Keyser. Inskrypcje zatwierdzone przez władze ok. 1621 r. napisał sławny Constantijn 
Huygens, sekretarz książąt orańskich39.

Dostrzegam tutaj podobieństwa do kultu ks. Albrechta Hohenzollerna w daw-
nej katolickiej katedrze w Królewcu i jego monumentalnego nagrobka przyścienne-
go, wzniesionego przez sławnego artystę antwerpskiego Cornelisa Florisa w latach 

37 A. Ziemba, Iluzja a realizm…, dz. cyt., s. 318, il. 276. 
38 W. A. Liedtke, Architectural Painting in Delft, dz. cyt., s. 22 n; D. H. A. C. Lokin, La representation…, dz. 
cyt., s. 45, il. 32.; A. Ziemba, Iluzja a realizm…, dz. cyt., s. 315, il. 273, tabl. 97.
39 E. I. Jimkes-Verkade, De iconologie van het grafmonument van Willem I, prins Oranje, [w:] De stad Delft: 
cultuur en maatschapij van 1572 tot 1667, Delft Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft 1981, I, s. 214–227.
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1568–1571 na miejscu ołtarza głównego na 
ścianie wschodniej prezbiterium40. Stało się 
to po porzuceniu przez Albrechta katolicy-
zmu i funkcji mistrza Zakonu Szpitala NMP 
w 1525 roku, a przejęciu władzy świeckiej 
w Prusach. Po jego śmierci rozwijano oficjal-
ny kult jako Patris Patriae dla Księstwa Pru-
skiego, polskiego lenna, które uzyskało nie-
podległość dopiero w 1701 roku. Przejście 
na protestantyzm Albrechta i poddanych 
jego księstwa pruskiego w XVI w. mogły być 
uznawane w zbuntowanych Zjednoczonych 
Prowincjach za analogiczne do dziejów Niderlandów Północnych w końcu XVI w.

Należy podkreślić, że ten fantastyczny widok kościoła gotyckiego z mauzoleum 
Księcia Wilhelma I Orańskiego nie powstał wyłącznie z tego powodu, aby wstawić 
wczesnobarokowy model do „starodawnej” świątyni. Mogła to być propozycja w du-
chu katolickim innego usytuowania mauzoleum księcia w strukturze świątyni, bo na 
skrzyżowaniu nawy z transeptem – tak jak np. mauzoleum św. Stanisława w katedrze 
na Wawelu. Van Bassen mógł nie popierać koncepcji umieszczenia mauzoleum księcia 
Wilhelma I zamiast głównego ołtarza w prezbiterium Nieuwe Kerk, a może nawet su-
gerował przeniesienie grobowca do Oude Kerk?

Co ważniejsze, nie był to jedyny obraz ukazujący mauzoleum w gotyckim ko-
ściele! Uczeń Van Bassena, Dirck van Delen (Heusden 1605 – Arnemuiden 1671) 
w 1645 r. namalował dość niezdarnie Portret czteroosobowej rodziny przy mauzoleum 
Wilhelma I Orańskiego w kościele gotyckim (o wymiarach 74 × 114 cm). Obraz znajduje 
się w Rijksmuseum w Amsterdamie41 i jest znany szerszej publiczności, która często 
porównuje wnętrze kościoła Nieuwe Kerk i mauzoleum księcia z realiami. Grobowiec 
został ukazany z boku od strony północnej, z opuszczeniem trzech wysokich obeli-
sków, co wynikło moim zdaniem z poziomej kompozycji tego obrazu. W tle widzimy 
organy umieszczone nad głównym wejściem. Struktura trójnawowej budowli gotyckiej 
jest bardzo czytelna i nie ma nic wspólnego z rzeczywistym Nieuwe Kerk czy Oude 
Kerk w Delft. Tym bardziej, że brak tutaj elementów wyposażenia obu tych wnętrz. 
Moim zdaniem, w tym wyjątkowym obrazie styl gotyckiej świątyni miał w tym wypadku 
sugerować istnienie historycznej tradycji istnienia Zjednoczonych Prowincji. W ideal-
nej przestrzeni wstawiono mauzoleum Ojca Ojczyzny, zgodnie z istniejącym modelem 
H. de Keysera, zaś zbiorowy portret czterech osób, pozujących już po obejrzeniu mau-
zoleum, sugeruje ich podróż np. z Zelandii do Delft i jej utrwalenie przez malarza miesz-
kającego stale w Arnemuiden, a pełniącego w tej prowincji funkcję konsula. Trudno też 

40 A. Huysmans, J.Van Damme, C.Van de Velde, Ch. Van Mulders,  Cornelis Floris 1514–1575. Beeldhouver 
architect ontwerper, Brussel 1996, s. 93–95, 260,  il. 81, 224; D.L. Wójcik Formy upamiętniające w sztuce 
kościelnej Prus Książęcych w XVI i XVII wieku, praca doktorska  napisana pod kierunkiem  prof. J. Harasimo-
wicza na UMK, 2008, w posiadaniu autora jako recenzenta, t. I–II, passim.
41 A. C. Lokin, La representation…, dz. cyt., s. 47; A. Ziemba, Iluzja a realizm…, dz. cyt., s. 317–318, il. 275.

6. Wnętrze gotyckiego kościołą imaginacyjnego, z mauzoleum Wil-
helma I Orańskiego z 1620 r., Szepmuveszeti Muzeum, Budapeszt. 
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pominąć obraz namalowany przez Emanuela de Witte Wnętrze gotyckiego protestanc-
kiego kościoła z motywami Oude Kerk i Nieuwe Kerk w Amsterdamie (Rijksmuseum 
w Amsterdamie), o pokaźnych wymiarach 122 × 10442.

podsumoWanie

Przypomniany tutaj materiał ilustracyjny z sumarycznymi interpretacjami sugeru-
je, że kościoły od wieków, poza liturgią i prywatną modlitwą wiernych, pełniły także 
funkcje publiczne: w koronacjach i pogrzebach monarchów43, biskupów, opatów; od-
bywały się w nich także lokalne sejmiki czy tzw. prowincjonalne sesje posłów i senato-
rów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej44. Z wydanych przewodników po miastach całej 
Europy, listów czy pamiętników podróżników wiemy, jak chwalono się nawiedzaniem 
i adoracją relikwii w skarbcach kościelnych czy na ołtarzach. Prześcigano się w ilości 
odwiedzanych relikwii czy sławnych świątyń. Wśród katolików niezwykle popularne 
były pielgrzymki do cudownych wizerunków Madonny czy sanktuariów poszczegól-
nych świętych. 

Warto więc było przypomnieć o istnieniu odrębnej specjalizacji malarskiej, tzw. 
kerkinterieuers przy okazji omawiania dzieł malarzy holenderskich. Omawiał ich 
twórczość przy okazji zastosowania motywu kotary – w realistycznych ujęciach ko-
ściołów – Antoni Ziemba45. Od lat fascynuje mnie zamiana ołtarza głównego w kato-
lickim kościele na monumentalny grobowiec władcy protestanckiego i wynikające 
stąd przemiany symboliki, także politycznej. Stąd zainteresowanie mauzoleum Wil-
helma I Orańskiego w Nieuwe Kerk w Delft, który stał się miejscem pielgrzymek 
i kultu46. 

„Przypadkowości i chaotyczności, jakie znamionuje świat ludzi, przeciwstawia się 
ład i doskonałość architektury” świątyń, jak pisał Jan Białostocki o malarstwie Piete-
ra Saenredama47. Wyobrażony kościół „przenika ożywcze światło, symbol boskiego 
ducha, [która] zawiera w sobie świat ludzki. Życie toczy się w nim tak, jak w świecie 
realnym”48. 

Obecnie, jak to widzimy, sławne kościoły katolickie i świątynie innych wyznań prze-
żywają gwałtowny etap desakralizacji w oczach milionów. Desakralizacja wnętrz sa-
kralnych trwa w dzień powszedni, jak i w święta kościelne. Tysiące ludzi płacących za 

42 E. de Witte [w:] P. J. J. van Thiel, Alle schilderijn van het Rijksmuseum te Amsterdam, Amsterdam 
1976,  spr.
43 M.in. J. A. Chrościcki, O symbolice władzy monarszej w sztuce XVII wieku, [w:] Europa i świat w początkach 
epoki nowożytnej, część II, red. A. Mączak, Warszawa 1992, s. 167–192, 373–374.
44 J. A. Chrościcki, Sejmy i sejmiki (1569–1793), w przygotowaniu.
45 A. Ziemba, Iluzja a realizm…, dz. cyt., s. 157 n.
46 A. C. Lokin, La representation…, dz. cyt., s. 44 n., il. 32–34, 36, 39, 40, 46, 48–50 C, 60–64.  
47 J. Białostocki, Portrety kościołów, dz. cyt., s. 43.
48 Tamże, s. 42; por. też Z. Herbert,  Pieter Saenredam (1597–1665). Portret architektury, [w:] tegoż, ,,Mistrz 
z Delft” i inne utwory odnalezione, oprac. B. Toruńczyk, Warszawa 2008. 



O wnętrzach gotyckich świątyń na XVII-wiecznych obrazach

bilety wejścia w kilku kasach, przed wejściem: do naw kościelnych, osobno do skarbca, 
kaplic, na wieżę czy do podziemi, przyzwyczaiło się do faktu, że kiedyś to były świąty-
nie, a dziś to muzea sztuki sakralnej z dawnych wieków. 

Funkcja oglądania i fotografowania/filmowania wszystkiego, co się widzi, pochłania 
wchodzących do kościołów. Najświętszy Sakrament znajduje się gdzieś z boku wnętrza 
świątyni – ukryty, zapomniany i nieodwiedzany. Przypomina to XVII-wieczne obrazy, 
gdzie w wielkiej przestrzeni pustego kościoła byli pokazywani tylko żebracy i pojedyn-
cze sylwetki turystów, a przed bocznym ołtarzem odprawiał samotnie mszę św. ksiądz, 
bez udziału wiernych49. A więc już tak kiedyś było?

Powstaje więc kwestia: jaka była skala tej desakralizacji w XVII wieku, a jak jest 
dzisiaj?

Podobne pytania czy wątpliwości można mnożyć, ale problem świątyń zwiedzanych 
masowo przez turystów i stających się świeckimi muzeami był zapowiadany już na 
XVII-wiecznych obrazach malarzy z Północy Europy.

49 A. C. Lokin, La representation…, dz. cyt., s. 47, il. 35.
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witraż Bł. wincenty kadłuBek – dar iZy Żeleńskiej  
i Zofii skrochoWskiej dla domu XX. emeryTóW W krakoWie

Poznanie witraża w kaplicy krakowskie-
go Domu XX. Emerytów przy ul. św. Mar-
ka nr 10 zawdzięczam życzliwości dwóch 
księży profesorów. Ks. Ryszard Knapiński 
powiedział mi o jego istnieniu, ks. Zdzisław 
Kliś znalazł czas, aby otworzyć drzwi do 
kaplicy i towarzyszyć mi przy oglądaniu wi-
traża, wykazując tak charakterystyczną dla 
siebie otwartość na poznanie dzieła sztuki 
mimo jego dwudziestowiecznej metryki.

Okazały dom XX. Emerytów, usytuowany 
na tzw. działce św. Marka rozpościerającej się 
na zachód od dawnego kościoła marków, zo-
stał wybudowany w roku 1925 według projek-
tu architekta Józefa Pokutyńskiego z fundacji 
kardynała Adama Stefana ks. Sapiehy, me-
tropolity krakowskiego1. Trzypiętrowy, trój-
skrzydłowy, w stylu historyzującego moder-
nizmu (z elementami neobaroku), frontem 
zwrócony ku kościołowi, boczną, południową 
elewacją wpisuje się w pierzeję ulicy i łączy 
z murem bramnym. Pośrodku domu, na I pię-
trze, znajduje się niewielka kaplica występują-

ca płytkim, pięciobocznym ryzalitem przed lico fasady, nosząca wezwanie bł. Wincentego 
Kadłubka. Wybór patrona zapewne nie był bez związku z ożywieniem u progu XX wie-
ku kultu świątobliwego biskupa – cystersa i kronikarza, beatyfikowanego w 1764 roku. 
Część jego relikwii kardynał Jan Puzyna sprowadził z Jędrzejowa do katedry wawelskiej, 
a w roku 1923 uroczyście obchodzono siedemsetną rocznicę śmierci błogosławionego2.

1 S. Sławiński, J. Hiżycka, A. Kwaśniewicz, Blok nr 1. Studium historyczno-konserwatorskie z uwzględnieniem 
zagadnień urbanistycznych, Miejskie Biuro Projektów, 1988, mps, t. 1, s. 66–67, t. 2, tabl. 8–13, archiwum 
Wydziału Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
2 D. Olszewski, Kult bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Zarys historii, [w:] 850-lecie fundacji opactwa 
jędrzejowskiego, red. D. Olszewski, Kielce 1990, s. 161; K. J. Czyżewski, W. Walczak, Ikonografia biskupów 

1. Witraż Bł. Wincenty Kadłubek, kaplica Domu XX. Emerytów w Kra-
kowie, proj. Zofia Skrochowska, wyk. Krakowski Zakład Witrażów 
S. G. Żeleński 1926, fot. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska.
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Ozdobą skromnie wyposażonej kaplicy jest witraż umiesz-
czony w centralnym oknie, zdający się pełnić rolę nastawy 
ołtarzowej (il. 1). Wykonany został w technice klasycznej, ze 
szkieł antycznych i ornamentowych o kontrastowej kolorysty-
ce, łączonych ołowiem, z oszczędnym użyciem farb naszkliw-
nych, osadzony w żelaznej konstrukcji nośnej3. Przedstawia 
bł. Wincentego Kadłubka jako biskupa krakowskiego i auto-
ra Kroniki polskiej, starca o ascetycznej twarzy, namalowanej 
konturą i patyną4 (il. 2). Biskup ukazany en pied w stroju pon-
tyfikalnym, w albie, czerwonej tunice i fioletowym ornacie, 
w paliuszu i mitrze, z pastorałem w lewym ręku, z księgą i gę-
sim piórem w prawym. Postać zwrócona en face, ustawiona na 
„złotym” tle zbudowanym z koncentrycznie ułożonych pasów 
żółtego szkła, zdających się imitować niszę zamkniętą konchą. Całość ujęta szeroką ramą 
z motywem stylizowanych kwiatów – dzwonków w kontrastowej kolorystyce (turkusowo-
-oranżowo-zielono-niebiesko-białej) z równo rozłożonymi plamami barw. Na skraju alby 
widoczna niewielka prostokątna „aplikacja” z motywem pojedynczego kwiatu. U dołu wi-
traża znajdują się napisy informacyjne namalowane czarną konturą: po prawej: „Ofiara 
Krakowskiego Zakładu Witrażów S. G. Żeleński”, pośrodku: „R. P. 1926”, po lewej: „Proj. 
Skrochowska”. Kompozycja witraża została zbudowana kolorem szkła i graficznym duk-
tem ołowianych spojeń. W ujęciu kompozycji, traktowaniu postaci, ostro załamanych 
fałdach ornatu i złotym tle wyczuwalne jest odniesienie do tych portretów biskupów 
krakowskich z galerii w krużgankach klasztoru Franciszkanów, które wykazują jeszcze 
średniowieczną proweniencję5. Natomiast zgeometryzowana bordiura roślinna nosi zna-
miona art déco, wpisując tym witraż w nurt modny w chwili jego powstania.

Za witraż darowany do kaplicy Domu XX. Emerytów podziękował jego rektor, ks. Mate-
usz Jeż, pisząc: „Znany zaszczytnie w Polsce i za granicą Krakowski Zakład Witrażów S. G. 
Żeleński (al. Krasińskiego 23) wykonał bezpłatnie piękny witraż dla kaplicy Domu księży 
archid.[iecezji] krakow.[skiej] pod wezw. błog. Wincentego Kadłubka w Krakowie, przed-
stawiający tegoż Patrona, według projektu (również bezpł.[atnego]) p. Zofii Skrochowskiej, 
artystki-malarki. Za ten hojny dar składam Szlachetnym Ofiarodawcom serdeczne Bóg za-
płać i polecam ich gorąco Wielebnemu Duchowieństwu oraz Komitetom kościelnym. …”6.

Krakowa w XIX wieku, [w:] Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. III (seria Ars vetus et nova, t. XXX), 
red. J. Wolańska, W. Bałus, Kraków 2010, s. 40.
3 Konstrukcja złożona z ramy i dwóch szerokich, poprzecznych płaskowników. Płaszczyznę witraża dodat-
kowo usztywnia sześć wiatrownic, czyli cienkich stalowych prętów, do których kwatery są przymocowane 
miedzianymi drucikami, zwanymi wąsami.
4 O ikonografii błogosławionego patrz: K. Czyżewski, W. Walczak, Ikonografia błogosławionego Wincentego 
Kadłubka, „Cistercium Mater Nostra” R. 2, 2008, nr 2, s. 215–271.
5 Np. portrety biskupów Piotra Tomickiego, Jana Latalskiego, Jana Chojeńskiego, Andrzeja Zebrzydow-
skiego. K. Czyżewski, M. Walczak, Praeclara episcoporum cracoviensium pinacotheca. Galeria portretów bi-
skupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie, [w:] Studia z dziejów kościoła Franciszkanów 
w Krakowie, red. Zdzisław Kliś, Kraków 2006, s. 204 n. 
6 „Wiadomości dla duchowieństwa”, R. 14, 1927, nr 2, okładka, s. 3 (nienumerowana). Za wskazanie tego źródła 
dziękuję p. Ryszardowi Piechowiakowi. Tekst podziękowania cytuje Zofia Skrochowska-Broszkowa: Autobiogra-

2. Witraż Bł. Wincenty Kadłubek (frag-
ment), kaplica Domu XX. Emerytów w Kra- 
kowie, proj. Z. Skrochowska, wyk. Krakow-
ski Zakład Witrażów S. G. Żeleński 1926, 
fot. D. Czapczyńska-Kleszczyńska.
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W chwili realizacji witraża 
Zakład prowadziła Iza Żeleńska 
i to jej imię kryje się w widnie-
jącym na witrażu określeniu 
„Ofiara Krakowskiego Zakła-
du Witrażów…”. Ta (wedle 
słów Karola Maszkowskiego) 
„dzielna niewiasta” po śmierci 
męża Stanisława Gabriela Że-
leńskiego, który zginął u progu 
Wielkiej Wojny, samodzielnie 
prowadziła firmę i mimo naj-
pierw wojennych trudności, po-
tem powojennych ograniczeń, 
w ciągu zaledwie kilku lat ener-
gicznej pracy rozwinęła ją, przejmując inwentarz kilku mniejszych pracowni, rozszerzając 
krąg współpracowników i zdobywając nowych zleceniodawców z terenu całej odrodzonej 
Polski7. W okresie bezpośrednio poprzedzającym fundację witraża do Domu XX. Emery-
tów Zakład odniósł w 1925 roku wielki sukces na Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Pary-
żu, otrzymując Grand Prix za wykonanie witraży Via crucis według projektu Józefa Me-
hoffera, przeznaczonych do Kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu8 oraz Drzewo 
Żywota Wojciecha Jastrzębowskiego9. O nagrodzie zawiadomił Izę Żeleńską zaprzyjaźnio-
ny z nią Jerzy Warchałowski, komisarz generalny działu polskiego, „serdeczne składając 
powinszowania”10. Józef Mehoffer podziękował Żeleńskiej za znakomite wykonawstwo 
rysując węglem jej portret11. Mniej więcej w tym czasie, w którym powstał witraż do ka-
plicy XX. Emerytów Zakład transponował w szkło oryginalne projekty Piotra Chołodnego 
do cerkwi Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Stawropigijskiej) we Lwowie12 i  peł-
ne ekspresji Karola Maszkowskiego do kościoła ewangelickiego w Warszawie13, a nieco 

fia (bez sygnatury), Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, mps z 13. VIII 196 (1), s. 5–6 [dalej: 
TPSP, Autobiografia]. Panie Annie Joniak dziękuję za pomoc w odszukaniu materiałów dotyczących artystki.
7 Szczególnym wyzwaniem dla Zakładu były prace przeznaczone dla obszaru autonomicznego województwa 
śląskiego, dotąd zdominowanego przez wytwórnie niemieckie. O działalności Zakładu kierowanego przez Izę 
Żeleńską patrz: D. Czapczyńska-Kleszczyńska, „Dzielna niewiasta”. Iza z Madeyskich Żeleńska (1878–1956) 
[w:] Żeby wiedzieć. Studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie, red. W. Walanus, M. Walczak, J. Wolańska, 
Kraków 2008, s. 337–350.
8 A. Zeńczak, Witraże w Kaplicy Świętokrzyskiej przy katedrze na Wawelu 1904–1905, 1923–1925 [w:] Józef 
Mehoffer Opus Magnum, Kraków 2000, s. 185–189.
9 Witraż eksponowany w Muzeum Witrażu czynnym przy Krakowskim Zakładzie Witrażów S. G. Żeleński 
sp. z o.o.; Warsztaty Krakowskie 1913–1926, pr. zb. pod red. M. Dziedzic, Kraków 2009, s. 399. 
10 Krakowski Zakład Witrażów i Mozaiki S. G. Żeleński. Podziękowania. 1925–1928, s. 1, druk ulotny, wła-
sność prywatna. 
11 D. Czapczyńska-Kleszczyńska, „Dzielna niewiasta”, s. 342, il. 10.
12 Krakowski Zakład Witrażów i Mozaiki S. G. Żeleński. Podziękowania 1925–1926, s. 9–10, druk ulotny, 
własność prywatna. Podziękowanie sygnowane przez projektanta i proboszcza cerkwi, ks. Damiana Łopatyń-
skiego, datowane na 25 sierpnia 1925 r.
13 Krakowski Zakład Witrażów i Mozaiki S. G. Żeleński. Podziękowania 1929–1932, s. 7, druk ulotny, wła-
sność prywatna. Podziękowanie za dwa witraże: Ap. Jakuba Młodszego i Ap. Judy Tadeusza wystawione przez 

3. Iza Żeleńska w pracowni szklarskiej Krakowskiego Zakładu Witrażów S. G. Żeleński przy 
Al. Z. Krasińskiego 23 w Krakowie, lata trzydzieste XX w., fot. ze zbiorów Narodowego Archi-
wum Cyfrowego, Zespół Koncern Ilustrowanego Kuriera Codziennego, nr inw. 1G-1908-2.
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później Jerzego Winiarza do katedry łódzkiej i kaplicy 
w rezydencji prezydenta RP w Spale14. Iza Żeleńska 
czynnie uczestniczyła w procesie realizacji witraży, 
przyczyniając się do efektu końcowego swym niezwy-
kłym wyczuciem koloru i umiejętnością doboru szkieł 
(il. 3). W dobrze pojętym interesie Zakładu umiejętnie 
reklamowała jego dokonania, między innymi wykorzy-
stując pisemne podziękowania składane zarówno przez 
zamawiających (proboszczów, komitety parafialne, ko-
latorów), jak i projektantów. Podawała je do publicznej 
wiadomości na łamach poczytnych pism katolickich 
i dzienników krajowych oraz wydawała w formie kil-
kustronicowych druków ulotnych. Niektóre z nich za-
mieściła w reklamowej broszurze pióra ks. Adama Ko-
pycińskiego15. Doświadczenie i kulturę artystyczną Izy 
Żeleńskiej doceniali artyści współpracujący z Zakładem. 
Za udzielenie cennych wskazówek dotyczących sztuki witrażowej dziękowała jej Hele-
na d’Abancourt de Franqueville, autorka pracy o współczesnych witrażach religijnych16. 
O trudzie wieloletniej pracy Żeleńskiej pięknie pisała, już po II wojnie światowej, prof. 
Helena Blumówna17.

Autorka projektu, czyli druga z ofiarodawczyń witraża, jest postacią mało znaną, by 
nie powiedzieć zapomnianą. Warto więc przybliżyć jej sylwetkę. Zofia Skrochowska, 
w rzeczywistości dwojga imion Helena Zofia urodziła się w roku 1880 jako córka Celiny 
z Fedorowiczów i Ignacego Mansweta Skrochowskich18 (il. 4). Jej ojciec, filozof i histo-
ryk, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor Uniwersytetu Lwowskiego, przerwał 
karierę naukową „dla spraw majątkowych i rodzinnych”19. Zofia lata dziecięce i wczesnej 
młodości spędziła na podkarpackiej wsi20. Piękno okolicy wpłynęło na jej „upodobania 
i rozwój artystyczny”. Pierwszych lekcji rysunku udzielali jej artyści malarze Czesław 
Pełczyński i Władysław Pochwalski, a także zaprzyjaźniony z rodziną rzeźbiarz Ludwik 

kolegium kościelne zboru ewangelicko-augsburskiego przy pl. Małachowskiego 1, datowane na 23 paź-
dziernika 1930. Realizację cyklu witraży z przedstawieniami apostołów rozpoczął Zakład w 1924 r., o czym 
wspomina Iza Żeleńska w listach do syna Adama, m. in. z 1924 (bez daty dziennej) oraz z dnia 2 maja 1925, 
21 stycznia 1926 i 26 października 1928 (własność prywatna).
14 Krakowski Zakład Witrażów i Mozaiki S. G. Żeleński […]. Podziękowania 1926–1928, s. 11, druk ulotny, 
własność prywatna. Podziękowania sygnowane przez Zarząd pałaców i zabudowań w Spale, datowane na 31 
grudnia 1927 i proboszcza katedry w Łodzi, ks. Wacława Wyrzykowskiego, datowane na 20 sierpnia 1928. 
Kartony do Łodzi Winiarz zaczął opracowywać już w 1926 r.
15 A. Kopyciński, Krakowski Zakład Witrażów, Oszkleń Artystycznych i Fabryka Mozaiki Szklanej w Krakowie 
S. G. Żeleński, Kraków 1929.
16 H. d’Abancourt de Franqueville, Witraż w sztuce religijnej [w:] O polskiej sztuce religijnej, red. J. Langman, 
Katowice 1932, s. 141, przyp. 3.
17 H. Blum, Witraże Żeleńskich, „Tygodnik Powszechny”, 1952, nr 32, s. 6.
18 R. Skręt, Ignacy Manswet Skrochowski [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. XXXVIII/3, z. 158, Warsza-
wa – Kraków 1998, s. 393–394.
19 TPSP, Autobiografia, s. 1–7. Z tego źródła pochodzą wszystkie dane dotyczące życia artystki nie opatrzone 
oddzielnym przypisem.
20 Prawdopodobnie w Ropie, majątku jej stryja Feliksa Skrochowskiego. 

4. Zofia Skrochowska-Broszkowa, fot. ze zbiorów 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krako-
wie (bez nr inw.).
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Puget. W lwowskim mieszkaniu wujostwa Fedorowiczów miała okazję oglądać obrazy 
Witolda Pruszkowskiego (krewnego ciotki), które dostarczały jej we wczesnej młodo-
ści silnych przeżyć artystycznych; pod wpływem ich uroku i techniki pozostała przez 
całe życie. Jako dziewiętnastoletnia panna w 1900 roku udała się w trwającą aż dziesięć 
lat podróż artystyczną po Europie. Uczyła się malarstwa w wielu prywatnych szkołach 
i pracowniach malarskich w Wiedniu (prywatna szkoła Seligmana), Paryżu (Académie 
Delecluse i Académie Vitti, „wspólna pracownia” p. Fay), Monachium (korekty malarza 
Lipca i malarki Zimmermann, pracownia Aschbey’a) oraz Brukseli (u prof. Richarda 
w Académie Royale, w pracowni Pierra Paulusa, na wieczorowych kursach rysunków). 
W Paryżu korekt jej prac dokonywała sama Olga Boznańska, z którą się przyjaźniła. 
Skrochowska odwiedzając rodzinę w podkrakowskim Czernichowie spotykała Jacka 
Malczewskiego, który zabierał ją na pejzaże i narysował jej portret węglem. W 1910 roku 
powróciła do Krakowa, by po dwóch latach ponownie wyjechać. Tym razem do Londynu 
na zaproszenie przyjaciółki – angielskiej malarki Oliwii Brackenbury, z którą później 
zwiedzała Włochy i malowała pejzaże na jednej ze szwedzkich wysp. W Londynie ko-
rzystała z pracowni, z której rozciągał się widok na Tamizę, malowała też w plenerze, na 
wystawach zapoznawała się z malarstwem Whistlera i Turnera. Poznawszy malarkę ze 
szkoły Utagawa, zaczęła zgłębiać specyfikę techniki japońskiego drzeworytu. Tuż przed 
wybuchem Wielkiej Wojny powróciła do Krakowa. Malowała we własnej pracowni „bar-
dzo obszernej z wspaniałymi widokami z jednej strony na Wawel, a z drugiej na kościoły 
krakowskie – nie potrzebowałam wychodzić z niej by mieć tematy malarskie – nasu-
wały się same”. Wówczas malowała i uprawiała grafikę, szczególnie litografię i drzewo-
ryt. Po wojnie w swojej pracowni malarskiej urządziła warsztat koszykarski i tkacki21. 
W roku 1926 wyszła za mąż za Michała Broszko, hydromechanika, prof. Politechniki 
Warszawskiej22. Odtąd występowała jako Zofia Skrochowska-Broszkowa23. Spotykana 
jest także forma Zofia Skrochowska-Brożek24. W Indeksie artystów plastyków figuruje pod 
nazwiskiem Helena Broszko-Skrochanowska25. Po zamążpójściu opuściła swe mieszka-
nie w Krakowie26 i wyjechała do Warszawy. W tym okresie malowała głównie portrety 
i kwiaty, stosując pastel w połączeniu z węglem. Wybuch II wojny światowej zastał ja 
w Warszawie. Tam spędziła okupację. W czasie Powstania utraciła mieszkanie wraz z ca-
łym mieniem: między innymi dwa obrazy Olgi Boznańskiej, recenzje z wystaw i pracow-

21 Projektowała torebki, czapki, kapelusze i kasetki, dając zatrudnienie „wielu paniom”, które wykonywały je 
z farbowanej (kolorowej) rafii.
22 http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=139370&kid=107 (11.05.2011 r.).
23 Pod tym nazwiskiem ukaże się biogram artystki w  Słowniku Artystów Polskich.
24 Por. m.in. R. Skręt, Ignacy Manswet Skrochowski, dz. cyt., s. 394; Wykaz autorów projektów witrażów 
zrealizowanych w okresie 1902–1955 przez Krakowski Zakład Witrażów S. G. Żeleński, mps oprac. A. Żeleński, 
por. D. Czapczyńska-Kleszczyńska, Witraże w Krakowie. Dzieła i twórcy, [w:] Krakowska Teka Konserwator-
ska, T. V, s. 97.
25 Indeks artystów plastyków absolwentów i pedagogów wyższych uczelni plastycznych oraz członków ZPAP działają-
cych w latach 1939–1996, wyd. 2, Gdańsk – Kraków – Łódź – Poznań – Toruń – Warszawa – Wrocław 1997, s. 12.
26 Jak podaje Księga adresowa miasta Krakowa 1926, malarka mieszkała wówczas przy Al. Zygmunta Kra-
sińskiego 14. W domu tym, wybudowanym w czasie I wojny przez prof. Kazimierza Morawskiego, wówczas 
należącym do Franciszka Górskiego, po II wojnie światowej zamieszkała Pia Górska [w l. dwudziestych 
uczennica Witolda Pruszkowskiego].
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nię malarską (po wojnie odzyskała kilka grafik). Po Powstaniu Warszawskim znalazła 
się w obozie w Pruszkowie. Potem rozpoczęła tułaczkę, która zakończyła się we Wrzesz-
czu, bowiem Michał Broszko został mianowany profesorem Politechniki Gdańskiej. Po 
latach wspominała, iż do Gdańska pojechali „wagonem towarowym w towarzystwie pak, 
tobołów i żywej kozy!”. W 1955 została członkinią sopockiego oddziału Związku Arty-
stów Polskich. W 1961 roku spisała swoją biografię, w odpowiedzi na apel Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, zbierającego materiały do słownika artystów. 
Zmarła trzy lata później, w wieku 84 lat.

Jeszcze w czasie nauki za granicą Zofia Skrochowska zaczęła brać udział w wysta-
wach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W 1906 – wówczas była w Monachium – pokazała rysunkowy szkic portretowy i olej 
Jabłka27. W czerwcowej wystawie TPSP w 1910 prezentowała obrazy olejne: Anemony, 
Profil, Winogrona, Róże i liście, Róże, Pomarańczki, Nasturcje oraz rysunki węglem: Sta-
ruszka, Pan X., Rachela, Autoportret, Portret panny B.28. Uczestniczyła w wystawie dzieł 
sztuki Związku Powszechnego Artystów Polskich w Krakowie, odbywającej się w lipcu-
-sierpniu 1913, pokazując prace powstałe w Londynie: wszystkie opatrzone tytułem Wi-
dok na Tamizę, z rozszerzeniami: Chelsea rano, olej, Chelsea rano, akwarela i Chelsea 
nad wieczorem, olej29. Na wystawie „Sztuki”, odbywającej się na przełomie 1915 i 1916 
roku, prezentowała trzy prace: Pejzaże, Kwiaty, gwasz i Studyum30. W 1916 na wystawach 
bieżących w czerwcu i lipcu-sierpniu przedstawiła dwa portrety i rysunek węglem31 oraz 
gwasz Kwiaty, akwarelę Rumianki i rysunek Kobieta z profilu32. W 1927 roku wzięła udział 
w trzech wystawach. Na otwartej 13 lutego głośnej wystawie Niezależnych, pokazała dwa 
oleje: Most na Tamizie i Portret pułk. S. oraz rysunek węglem Portret hrabiny K.33. Jesienią 
na wystawie bieżącej krakowskiego TPSP zaprezentowała trzy obrazy olejne (wszystkie 
zatytułowane Widok z mego okna)34, a w listopadzie uczestniczyła w ekspozycji zorgani-
zowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie na dziesięciolecie po-
wstania Związku Artystek Polskich, pokazując litografię Wawel, akwarelę Matka Boska, 
olej Róże i rysunek węglem Portret siostry35. Miała brać udział w wystawach w Brukseli. Po 

27 Katalog wystawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w grudniu 1906 roku, poz. 40–41.
28 Katalog wystawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w czerwcu 1910 roku, poz. 133–145.
29 Katalog wystawy Związku Powszechnego Artystów Polskich w Krakowie. Wystawa dzieł sztuki w pawilonie 
architektury obok Parku dra Jordana, lipiec-sierpień 1913, poz. 102–104.
30 Katalog XIX wystawy „Sztuki” i VI wystawy „Rzeźby” w Krakowie 1915–1916, poz. 127–129 (jako Skro-
chomska).
31 Katalog XX. Wystawy „Sztuki”, Kraków czerwiec 1916, poz. 96–98.
32 Katalog wystawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, lipiec-sierpień 1916, poz. 55–57.
33 Katalog wystawy obrazów niezależnych artystów plastyków w Krakowie, 1927, poz. 221–223. Wystawa urządzo-
na w wynajętej sali w domu przy ul. Sławkowskiej 12 była wyrazem sprzeciwu artystów wobec nieudolności dy-
rekcji TPSP, cieszyła się wielkim powodzeniem – por.: Kronika artystyczna, [w:] Sztuki Piękne, t. 3, październik 
1926-wrzesień 1927, s. 155–158, 193–197, 239, na s. 237 reprodukcja Portretu hrabiny K. (J. Kwileckiej).
34 Wystawa zbiorowa Ludomira Ślendzińskiego z Wilna i wystawa bieżąca Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, październik-listopad 1927, poz. 141–143.
35 X-lecie Związku Artystek Polskich. Katalog obrazów i rzeźb, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwo-
wie, listopad 1927, poz. 104–107. Por. J. Nowotnowa, Związek Artystek Polskich, [w:] Almanach Lwowski „Ate-
neum”, 1928, s. 233.



Witraż Bł. Wincenty Kadłubek…

II wojnie swoje prace prezentowała w Gdańsku-Wrzeszczu. W autobiografii spisanej pod 
koniec życia artystka podkreśliła: „ważną rolę w okresie krakowskim odgrywały prace 
poświęcone witrażom, do których kartony zamawiał u mnie Zakład Witrażów S. G. Że-
leńskiego. Przerwało mi rozmalowanie się w kartonach witrażowych zamążpójście”. Nie 
udało się ustalić, kiedy Zofia Skrochowska rozpoczęła współpracę z Krakowskim Zakła-
dem Witrażów, ani do jakich obiektów jej projekty były przeznaczone. Można tylko przy-
puszczać, że pierwsze zamówienia mogła otrzymać po powrocie ze studiów do Krakowa 
w roku 1910. Właścicielem Zakładu był wówczas Stanisław Gabriel Żeleński, którego ro-
dzice przyjaźnili się ze Skrochowskimi. Wedle słów artystki „rodzinę Żeleńskich łączyła 
również z nami dawna przyjaźń, ojca mego obdarzał stary p. Władysław Żeleński swą 
przyjaźnią – pamiętam, jak grał nam u siebie na fortepianie ustępy ze swej opery „Gopla-
ny”, naśladując przy tym całą orkiestrę i nazywając mnie „Aliną” a siostrę „Balladyną”. Po 
II wojnie napisała enigmatycznie: „Wiem, że kilka witraży według mych kartonów znaj-
duje się: św. Stanisław w jednym z kościołów w Warszawie, również w Rzymie, podobno 
wiele innych w odrestaurowanych po wojnie kościołach. Znajomi widzieli witraże, według 
mych kartonów, na wystawach we Lwowie i w Szwajcarii – lecz bliższych wiadomości 
o tych rzeczach nie mam”. Jak sama Skrochowska zaznaczyła, małżeństwo i wyjazd do 
stolicy w 1926 roku miały zakończyć jej współpracę z Zakładem kierowanym przez Izę 
Żeleńską. Czy na pewno? Słowa malarki zdaje się potwierdzać nieobecność jej nazwiska 
w Wykazie robót witrażowych, prowadzonym przez Adama Żeleńskiego od października 
1929 roku, czyli od momentu rozpoczęcia przez niego pracy w Zakładzie u boki matki36, 
lecz jak wytłumaczyć pojawienie się nazwiska artystki na liście projektantów witraży zre-
alizowanych w Zakładzie w latach 1930–1931?37. Odpowiedzi należy szukać w bogatym 
archiwum Krakowskiego Zakładu Witrażów S. G. Żeleński38.

Warto podjąć trud poszukiwań dalszych projektów witraży oraz innych prac artystki, 
które mogą się kryć w zbiorach prywatnych i muzealnych. Jak dotąd witraż z bł. Win-
centym Kadłubkiem jest jedyną tego typu, znaną pracą Zofii Skrochowskiej. 

36 Wykaz robót witrażowych od 1. X 1929, oprac. Adam Żeleński, rkps (bez paginacji), własność prywatna.
37 Krakowski Zakład Witrażów i Mozaiki S. G. Żeleński. Podziękowania 1929–1932, s. 15, druk ulotny, wła-
sność prywatna.
38 W archiwum Zakładu, obecnie dla mnie niedostępnym, dokumentacja prac wykonywanych w okresie 
międzywojennym jest zgromadzona w setkach teczek przypisanych do poszczególnych obiektów. Niestety 
w dokumentach nie zawsze pojawia się nazwisko projektanta. 
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Greta Dzikowska

VeláZqueZ – malarZ miTologii

„Wolę być pierwszym w rzeczach pospolitych, niż drugim w subtelnościach”1 – te 
słowa miał skierować Velázquez do swojego teścia i nauczyciela Francisca Pacheca. 
Zacytowana myśl artysty wydaje się bardzo trafna przy opracowywaniu obrazów mi-
tologicznych hiszpańskiego malarza, gdyż artystę zajmowały nader prozaiczne czyn-
ności i przedmioty. Tak też w pierwszej chwili wydawało mi się, że De Silva pod przy-
krywką mitu malował zwykłe sceny rodzajowe. Jednak z czasem zmieniłam zdanie. 
Specyfika jego podejścia do sztuki nadała właśnie taki charakter przedstawieniom 
zaczerpniętym z mitologii. 

W literaturze polskiej dotykającej wątku mitu w twórczości Hiszpana do najciekaw-
szych należą pozycje Andrzeja Witko Co Velázquez zawdzięcza Rubensowi2, Las Hilan-
deras Velázqueza w świetle interpretacji3 oraz O pierwszej podróży Velázqueza do Włoch4.

W dużym stopniu pomocne okazały się materiały obcojęzyczne, jak chociażby Cor-
pus Velazqueño5. Poza tym cennym materiałem źródłowym kluczową rolę odegrały po-
zycje Svetlany Alpers6, Enriquetty Harris7, Diego Angulo8, Jonathana Browna9, Martina 
Warnke10, Javiera Portúsa Peréza11, Salvadora Salorta Ponsa12.

Aby z lepszym skutkiem zrealizować wybrany temat, zastosowałam metodę syn-
tetyczno-analityczną, która wykorzystując zebraną literaturę oraz pozyskany materiał 
ilustracyjny pozwoliła na sformułowanie ostatecznych wniosków. 

Dzieła omówiłam w kolejności, która pozwala połączyć je na podstawie pokrewnych 
motywów. Jako pierwszy wybrałam obraz Triumf Bachusa. Następnie omówiłam historię 
Wulkana, Wenus i Marsa, o której traktują następujące płótna: Kuźnia Wulkana, Mars 
i Wenus z lustrem. Na koniec zostawiłam obrazy, które w pewnym stopniu łączy motyw 
wyroku boskiego na zwykłym śmiertelniku. Są to Merkury i Argus oraz Las Hilanderas.

 1 A. Dobrzycka, Diego Velázquez, Warszawa 1990, s. 10.
 2 A. Witko, Co Velázquez zawdzięcza Rubensowi, [w:] Polska i Europa w dobie nowożytnej, Warszawa 
2009, s. 465–473.
 3 Tenże, Las Hilanderas Velázqueza w świetle interpretacji, [w:] Wielkie dzieła, wielkie interpretacje, Warsza-
wa 2007, s. 81–92.
 4 Tenże, O pierwszej podróży Velázqueza do Włoch. [w:] Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbig-
niewowi Boni w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa 2011, s. 414–423. 
 5 Corpus Velázqueño, 1–2, Madrid 2000.  
 6 S. Alpers, Por la fuerza del arte. Velázquez y otros, Madrid 2007.
 7 E. Harris, Estudios completos sobre Velázquez, Madrid 2006. 
 8 D. Angulo, Estudios completos sobre Velázquez, Madrid 2007.
 9 J. Brown, Escritos completos sobre Velázquez, Madrid 2008.
10 M. Warnke, Velázquez forma y reforma, Madrid 2007. 
11 J. Portús Peréz, Fábulas de Velázquez mitología e historia sagrada en el Siglo de Oro, Madrid 2007.
12 S. Salort Pons, Diego Velázquez pintor 1599–1660, Madrid 2008.
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Tematyka mitologiczna
zagościła na płótnach Ve-
lázqueza po jego pierw-
szej podróży do Włoch. Jed-
nak jeden z sześciu zacho-
wanych obrazów porusza-
jących tę problematykę po-
wstał nieco wcześniej. 

Triumf Bachusa (il. 1) 
został namalowany w latach 
1628–1629. W obliczu ca-
łej twórczości artystycznej 
hiszpańskiego malarza, wy-
bór tematu jest zaskakujący. 
Jest to pierwszy obraz mito-
logiczny, jaki wyszedł spod pędzla Velázqueza. Skąd pomysł na takie dzieło? De Silva miał 
do dyspozycji królewską kolekcję obrazów, w której nie brakowało dzieł mitycznych. 
Ponadto mógł się przyczynić do tego Rubens, który odwiedził dwór królewski Filipa IV. 
Jednak to, w jaki sposób Velázquez podszedł do tematu jest niespotykane w historii ma-
larstwa. Triumf Bachusa w interpretacji Hiszpana przypomina raczej sceny bodegones. 

Obraz przedstawia greckiego boga wina – Bachusa w towarzystwie ośmiu męż-
czyzn, którzy fizjonomią przypominają współczesnych Velázquezowi mieszkańców 
miasteczek hiszpańskich. Współbiesiadnicy Bachusa wykazują skrajny realizm. Bóg 
odwraca wzrok od wesołej gromady, co alienuje go w pewnym stopniu z kompozycji. 
Nagie ciało Bachusa jest najjaśniejszym elementem obrazu i kontrastuje z ciemnymi 
postaciami zgromadzonymi wokół niego. Ogorzałe od słońca twarze kompanów pozwa-
lają przypuszczać, iż są to chłopi na co dzień pracujący na roli. Z drugiej strony korono-
wana liśćmi winogron głowa, purpurowy kolor szaty, jak i skrzyżowane nogi, na sposób 
w jaki często przedstawiano królów-sędziów nadają scenie iście królewski charakter13.

Drugi tytuł omawianego obrazu to Pijacy. Wynika to z dwojakiego charakteru 
i dwóch różnych aspektów zaprezentowanej sceny. W kompozycji można wyróżnić 
dwie części składowe. Z lewej strony ukazany został hołd składany bóstwu. Ta część 
utrzymana została w duchu klasycznym i odpowiada pierwszemu tytułowi – Triumf Ba-
chusa. Prawa strona obrazu ukazuje koronację jednego z uczestników biesiady przez 
Bachusa i towarzyszy kosztujących wino. 

Mit o Bachusie widziany oczyma Velázqueza odbierany był często jako parodia 
świata realnego, ukrytego pod tematem mitologicznym. Pojawiła się też opinia, że za-
miarem Velázqueza była dyskredytacja bogów i zaprezentowanie ich w formie groteski. 
Juan de la Encina uważa, iż historycy sztuki, którzy sugerują, że Velázquez ośmiesza 
bogów olimpijskich, nie czynią tego bez powodu. Piętnowanie przywar mieszkańców 
Olimpu było popularne w ówczesnej literaturze, którą malarz bez wątpienia znał. Się-

13 M. Warnke, Velázquez forma…, dz. cyt., s. 69.

1. Diego Velázquez, Tryumf Bachusa, olej na płótnie, 1628–29, Museo del Prado, Madryt.
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gając do mitologii, artysta nie postrzegał jej poprzez świat wyobraźni, ale sprowadzał 
scenę do cech prawdopodobieństwa i przeciągał motyw mitologiczny w kierunku na-
szego świata14.

Tryumf Bachusa uważany jest także za wskazówkę dla monarchy, jako model pa-
radygmatyczny zachowań młodego króla, który powinien zwrócić się do uciśnionych 
poddanych, aby zapewnić im godny byt15. 

Pod względem kompozycyjnym obraz ujawnia postęp techniki artysty. Malarz 
zastosował nową gamę kolorów i światło przecinające cienie. Artykulacja pomiędzy 
postaciami jest o wiele bardziej interesująca, aniżeli we wcześniejszych jego pracach16.

Pozostałe obrazy o tre-
ści mitologicznej powstały 
już po podróży Velázqueza 
do Włoch. Historię Wenus, 
Marsa i Wulkana zawarł 
artysta w trzech obrazach. 
Pierwszym z nich jest Kuź-
nia Wulkana (il. 2). Dzieło 
to powstało w czasie pierw-
szej wizyty Velázqueza 
we Włoszech, a zostało 
sprzedane cztery lata póź-
niej Filipowi IV, co ozna-
cza, że artysta nie otrzymał 
na nie zamówienia, a na-
malował je z własnej woli17. 

Malarz przedstawił mo-
ment, w którym Apollo informuje Wulkana, że jego żona – Wenus, miała romans z Mar-
sem. Apollo oznajmił tę wiadomość w otoczeniu współpracowników zdradzonego męża. 
Czyniąc to, malarz chciał zapewne ukazać różnorodne reakcje poszczególnych osób 
na nieprzyjemną i nieoczekiwaną wiadomość. Wyrażenie uczuć każdej osoby zostało po-
traktowane w sposób specyficzny, ażeby każda postać perfekcyjnie odegrała określoną 
rolę w akcji. Towarzysze Wulkana, na wieść o zdradzie zastygli w bezruchu. Pozy, jakie 
przyjęli mężczyźni, emanują pewną teatralnością, przepojoną naturalnością, która łagodzi 
nadmiernie sztuczne efekty. Struktura kompozycyjna obrazu wzorowana jest na schema-
tach reliefów klasycznych. Zainicjowaną scenę otwiera Apollo, a zamyka ją kowal tnący 
blachę po prawej stronie obrazu. Model ten jest przykładem tradycji, wywodzącej się 
z malarstwa renesansowego, wprowadzającej postacie wtórne, aby wykazać wirtuozerię 
artysty. Pojawiają się figury w różnych zbliżeniach, pozach i posturach anatomicznych, 
pozwalających na poprawne odtworzenie ludzkiego, męskiego ciała. Widok nagich po-

14 D. Angulo, Estudios completos…, dz. cyt., s. 203.
15 M. Warnke, Velázquez forma…, dz. cyt., s. 70.
16 D. Angulo, Estudios completos…, dz. cyt., s. 120.
17 Tamże, s. 102.

2. Diego Velázquez, Kuźnia Wulkana, olej na płótnie, 1630, Museo del Prado, Madryt.
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staci z przodu, z tyłu i z boku pozwala sądzić, że istotną rolę odegrały tu klasyczne rzeźby. 
Naturalność, z jaką malarz zaprezentował pracowników kuźni pozwala myśleć, iż artysta, 
w przeciwieństwie do włoskich twórców tego okresu, nie próbował w swoich modelach 
uczłowieczać rzeźby klasycznej, a jedynie się nią inspirował18. Velázquez stosował tech-
nikę długich pociągnięć pędzlem, co zwiększa wrażenie trójwymiarowości. Interesująca 
jest także metoda pracy, którą ujawnia badanie radiograficzne płótna. Są to modyfika-
cje istotne; zmiana pozycji głowy Apolla, jak i bardziej trywialne – zmiana konturów ciał 
ludzkich. Najbardziej zaskakujące jest jednak dodanie wąskich pasów płótna po bokach, 
które może wynikać z chęci nadania głębi symulowanej przestrzeni. Malarz doskonale 
rozegrał też przejścia światła i cienia19.

Co do bezpośrednich inspiracji w tworzeniu sceny artyście mogły pomóc ilustracje za-
mieszczane w wydaniach Metamorfoz Owidiusza. Najbardziej prawdopodobna jest rycina 
Antonia Tempesty. Dzieło ujawnia także fascynację sztuką Guida Reniego i Guercina20.

Kluczową rolę w przedstawieniu odgrywa Apollo. Jego świetlista postać zupełnie 
odbiega od ciemnej kuźni. Promieniujące od niego światło pada na scenę i uwydatnia 
plastyczność atletycznych ciał rozgrzanych przez ogień kuźni. Gdyby nie postać Apol-
la, można by uznać, iż jest to kolejny bodegón, pokazujący pracę kowali. Malarz z mi-
strzowską precyzją odtworzył wiele przedmiotów stanowiących wyposażenie pracowni. 
Ciekawe jest to, iż Wulkan, który również jest przedstawicielem Olimpu, ukazany został 
zupełnie odmiennie niż Apollo. Wulkan nie wyróżnia się niczym od pozostałych pracow-

ników kuźni, został nawet umieszczony trochę w cieniu. 
Zagłębiając się dalej w ten temat i patrząc na niego pod 
kątem zarówno całej twórczości Velázqueza, jak i jego ży-
cia, można przyjąć, iż artysta chciał wprowadzić różnicę 
pomiędzy Apollem – bogiem światła, piękna, patronem 
sztuki i poezji, a Wulkanem – bogiem ognia, kowali, złotni-
ków, opiekunem rękodzielników – czemu dał wyraz także 
w innych swoich dziełach. Taka interpretacja wskazywała-
by na podniesienie malarstwa do poziomu muzyki i poezji 
i zdystansowania go od pracy rzemieślników21. 

Kontynuacją tej historii jest obraz przedstawiający boga 
wojny (il. 3), sprawcę upokorzenia Wulkana – Marsa. Wo-
jownik został przyodziany jedynie w niebieską przepaskę 
na biodrach i ozdobny hełm na głowie. Siedzi wśród poroz-
rzucanych tkanin, jakby trochę zamyślony albo zmęczony. 
Bardzo różni się od tradycyjnego wizerunku tryumfatora. 
U jego stóp leżą tarcza i zbroja. Jest to dość nietypowe 
przedstawienie postaci będącej uosobieniem waleczności. 
Dlaczego Velázquez w taki sposób ujął Marsa? 

18 S. Salort Pons, Diego Velázquez pintor…, dz. cyt., s. 109–11.
19 Tamże.
20 M. Warnke, Velázquez forma…, dz. cyt., s. 75. 
21 Tamże.

3. Diego Velázquez, Mars, olej na płótnie, 
1640, Museo del Prado, Madryt.
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Kontekst, w jakim obraz został zrealizowany, a także 
mając na uwadze inne dzieła z otoczenia Marsa, apatyczny 
stan boga wojny od razu staje się jasny. Obraz ten był prze-
znaczony do Pawilonu Myśliwskiego, który jednoznacznie 
kojarzy się z polowaniem, walką. Seria obrazów z Pawilo-
nu miała na celu racjonalizację uczuć wojownika. Byłaby 
to więc parodia Marsa, aby pokazać królowi bezsens wojny. 
Zaniedbany, jak na wojownika, wygląd Marsa, oznaki zmę-
czenia, zobojętnienia i pewnego przygnębienia były postrze-
gane, jako alegoria upadku politycznego oraz wojskowego 
hiszpańskiej monarchii, bądź też jako drwina z mitologii22.

Jednak najbardziej prawdopodobne wydaje się, iż scena 
odnosi się do przygód Wulkana, Wenus i Marsa, w którym 
zdradzony mąż zaskoczył parę w pełnym akcie miłosnym, 
zarzucając na nich sieć metalową, przygotowaną specjalnie 
na tę okazję. Bóg wojny mógł poczuć się upokorzony, że te-
raz to on został wystawiony na publiczne pośmiewisko.

Poza treścią obrazu ważne są także motywy, jakie artysta 
zaczerpnął z innych wielkich dzieł. Mars jest w jakimś stopniu 
hołdem złożonym przez hiszpańskiego artystę wielkiemu ge-
niuszowi renesansu – Michała Anioła. Velázquez ukazał boga 
wojny w stanie spoczynku, ze zbroją złożoną u stóp zgodnie 
z ikonografią rzeźby Ares Ludovisi (il. 4), głowa Marsa oparta 
na ręce przypomina posąg Lorenza Mediciego (il. 5) w wyko-
naniu Michała Anioła. Jednak i w tej pracy korzystanie z ży-
wego modela wydaje się najbardziej prawdopodobne. Mars 
hiszpańskiego artysty ujawnia jego nieprzeciętną obserwację 
rzeczywistości. W szczególności zwracają uwagę cechy ana-
tomiczne sfery ramienia i brzucha. Chociaż fałdy brzucha 
Marsa i Aresa Ludovisi są w rzeczywistości efektem pozycji 
siedzącej, to w niczym nie przypominają naturalistycznego traktowania u Velázqueza23.

Użyte barwy ujawniają wpływy Tycjana i Rubensa. Ciepłe odcienie skóry wskazują na 
znaczenie koloru dla tchnięcia życia w malowany akt według tradycji weneckiej. Ta figura 
naturalnych rozmiarów jest malowana swobodnie, długimi pociągnięciami pędzla. Analiza 
techniczna ujawnia korekty postaci podczas realizacji obrazu. Badanie uwidoczniło trudno-
ści w naszkicowaniu rąk i nóg. Kolor nie został ograniczony przez linię24. 

Trzecią bohaterką przytoczonej historii jest Wenus (il. 6). Ten rzadki przykład aktu 
w sztuce hiszpańskiej powstał podczas drugiego pobytu Velázqueza we Włoszech. 
Najprawdopodobniej pierwszym właścicielem obrazu był Domingo Guerra Coronel. 

22 S. Salort Pons, Diego Velázquez pintor…, dz. cyt., s. 172.
23 J. Portús Peréz, Fábulas de Velázquez…, dz. cyt., s. 255, 257.
24 Tamże, s. 257–258.

4. Ares Ludovisi, marmur, II w., Palaz-
zo Alterns, Rzym.

5. Michał Anioł, Nagrobek Lorenza Medici, 
fr., marmur, 1624–31, San Lorenzo, Flo- 
rencja.
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W 1651 r. obraz został od-
notowany w kolekcji Ga-
spara Méndeza de Haro. 
Następnie był w posiadaniu 
markiza Carpio, wicekróla 
Neapolu. Wenus z lustrem 
można spotkać także pod ty-
tułem Rokeby Wenus, który 
pochodzi od nazwy Rokeby 
Hall, gdzie wisiał wizerunek 
w XIX w. W 1906 r. został za-
kupiony przez Galerię Naro-
dową w Londynie. Osiem lat 
później obraz został uszko-
dzony przez sufrażystki, jednak szybko go odrestaurowano i powrócił do kolekcji25.

Płótno przedstawia kobietę leżącą na łożu w bliżej nieokreślonym wnętrzu. Towa-
rzyszy jej kupidyn trzymający zwierciadło, w którym odbija się mało wyraźna twarz ko-
biety. Lustro sprawia, że widz ma swój udział w scenie. Jest ono łącznikiem pomiędzy 
wzrokiem bogini, a oglądającymi obraz. Wenus zdaje się obserwować ludzi podziwiają-
cych jej piękno. Artysta używa także prostego zabiegu optycznego dla zwrócenia uwa-

gi na lustrzane odbicie twa-
rzy Wenus, aby widz nie 
koncentrował się jedynie 
na ciele kobiety. Ten nie-
wielki przedmiot jest także 
sprawcą odwrócenia nor-
my malarstwa, gdzie bogini 
jest tylko biernym odbiorcą 
wzroku widza. Ważniejsze 
jest to, że Velázquez poprzez 

zatarcie rysów twarzy rejestruje rzeczywisty efekt odległości i perspektywy atmosfe-
rycznej26. Hiszpański akt pokazany plecami zwiększa jego erotyczne oddziaływanie 
pobudzając wyobraźnię widza. Wsparta na prawym ramieniu głowa bogini potęguje 
miękkie i płynne linie jej ciała. Alabastrowy kolor jej skóry kontrastuje z żywą czer-
wienią zasłony i cielistym kolorem amora. Ta oryginalna kompozycja wywołała wiele 
spekulacji co do znaczenia i źródła inspiracji. Obraz wywodzi się z ogólnej znajomości 
szesnastowiecznej sztuki weneckiej, w której wątek Wenus był często podejmowany 
przez artystów. Najczęściej przywoływanym źródłami inspiracji dla pozy Wenus sta-
ła się rzeźba klasyczna, którą malarz znał w oryginale: Hermafrodyta Borghese (il. 7). 
Pojawiła się również teza, iż pod postacią Wenus artysta ukrył kochankę, z którą miał 

25 S. Salort Pons, Diego Velázquez pintor…, dz. cyt., s. 224–226.
26 J. Portús Peréz, Fábulas de Velázquez…, dz. cyt., s. 260–261. 

6. Diego Velázquez, Wenus z lustrem, olej na płótnie, 1649–51, National Gallery, Londyn.

7. Hermafrodyta Borghese, marmur (rzymska kopia), ok. 1608–20, Luwr, Paryż.
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nieślubnego syna, bądź iż pozującą do aktu modelką była kurtyzana hiszpańska. Kim-
kolwiek by nie była, realistyczne proporcje pozwalają sądzić, że przy tworzeniu aktu 
artysta posłużył się modelką. Fałda ciała w prawym ramieniu i po wewnętrznej stronie 
uda oraz kolana są szczegółami zaobserwowanymi na żywym modelu27. 

Wenus z lustrem może mieć także koneksje z filozofią neoplatońską De amore Marsylia 
Ficina. Włoski humanista przytacza myśl Platona o istnieniu dwóch bogiń: niebiańskiej 
i ziemskiej. Dla Ficina miłość ma swój początek w kontemplacji piękna poprzez zmysł 
wzroku. W myśl Włocha, podwójny charakter Wenus jest paralelą aspektów duchowego 
i fizycznego. Wenus niebiańska związana jest z umysłem, a zarazem jest personifikacją 
kontemplacji boskości. Wenus ziemska wiąże się z pięknem cielesnym. Piękno zewnętrz-
ne jest odbiciem blasku duchowego, który jest obrazem Boga. Miłość uduchawia pra-
gnienie fizyczne. A zmysł wzroku jest odpowiedzialny za ten proces. Zmysł wzroku jest 
sam w sobie niematerialny, jak światło, które łączy oko z przedmiotem, bez którego zdol-
ność widzenia byłaby niemożliwa. Ficino stawia wzrok nad dotyk, co oznacza pokonanie 
niskich aspektów cielesnych. Velázquez byłby w stanie zrozumieć i odnieść się do neo-
platońskiej filozofii miłości poprzez jego niezliczone indeksy kulturalne. Działanie miło-
ści, które wchodzi w duszę poprzez oczy stało się tematem literackim28. Towarzyszący 
bogini Amor jest symbolem miłości, przywiązany wstążką do lustra może oznaczać znie-
wolenie przez piękno, którego kontemplacja pobudza do miłości29. 

Poprzez grę światła i cienia 
Velázquez osiągnął cel, który 
daje wrażenie ciała tętniące-
go życiem. Źródło światła jest 
poza obrazem. Szeroka gama 
kolorystyczna jest niezwykle 
wysublimowana i stonowana.

Najpóźniej powstałe płótna 
Velázqueza o tematyce mitycz-
nej to Merkury i Argus oraz Prządki. Patrząc na oba dzieła można dostrzec podobne 
podejście do problemu agresji. Pojawia się wątek przemocy o złagodzonym wymiarze, 
a zazdrość, muzyka i śmierć przeplatają się ze sobą. 

Merkury i Argus (il. 8) jest jednym z ostatnich płócien, jakie wyszły spod pędzla artysty. 
Należy do serii czterech obrazów mitologicznych przeznaczonych do Salonu lustrzanego. 
W skład ten wchodziły Apollo i Marsjasz, Wenus i Adonis oraz Amor i Psyche. Niestety, 
dzieła te spłonęły doszczętnie w czasie pożaru Alkazaru w r. 173430. 

Tekstem źródłowym dla obrazu były Metamorfozy Owidiusza, według których kapłan-
kę Junony – Io uwiódł Jupiter. W obawie przed zazdrosną żoną zamienił on dziewczynę 
w jałówkę (istnieje druga wersja, w której to Hera przekształciła Io w krowę). Junona 
nakazała strzec ją Argusowi – stuokiemu olbrzymowi, który podczas snu zamkniętą miał 

27 E. Harris, Estudios completos…, dz. cyt., s. 197, 214.
28 J. Portús Peréz, Fábulas de Velázquez…, dz. cyt., s. 261.
29 Tamże.
30 J. Brown, Escritos…, dz. cyt., s. 292–293.

8. Diego Velázquez, Merkury i Argus, olej na płótnie, 1659, Museo del Prado, Madryt.
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tylko parę oczu. Władca Olimpu 
rozkazał Merkuremu zabić giganta 
i uwolnić Io. Merkury użył podstępu. 
Ukołysał Argusa do snu dźwiękiem 
fletu i zabił go mieczem31. 

Velázquez z pewnością znał ob-
raz Rubensa podejmujący ten sam 
wątek, aczkolwiek rozwiązał go 
w zupełnie innej konwencji. Fla-
mand przedstawił egzekucję. Hisz-
pan ujął ten temat całkiem inaczej, 
być może po części pod wpływem 
formatu pracy. Wymiary obrazu nie pozwoliły, aby znalazło się na nim miejsce na uka-
zanie podniesionego ramienia Merkurego. W konsekwencji Velázquez wybrał mo-
ment, kiedy to Merkury skrada się w kierunku śpiącego Argusa. Wersja de Silvy ema-
nuje pewnym procesem zawieszenia wyroku32. 

Warto też zwrócić uwagę, iż tak jak w Kuźni Wulkana artysta zamiast cyklopów 
przedstawił zwyczajnych kowali, tak i tu w miejscu stuokiego olbrzyma pojawia się zwy-
kły pastuch. Merkurego natomiast identyfikuje tylko skrzydlaty kapelusz. Komponując 
postać Merkurego Velázquez sięgnął do Umierającego Gladiatora (il. 9)33. 

Interesująca jest metoda podziału starożytnej figury na dwie części. Tenże posąg 
został wykorzystany zarówno do przedstawienia Merkurego, jak i Argusa. Merkury 
od antycznej rzeźby przejął pozę tułowia, głównie ramion, natomiast Argus ułożenie 
nóg, rąk oraz głowy. Użycie tego samego modelu dla obu bohaterów jednoczy kata 
i ofiarę. Oboje pokazani zostali, jak równy z równym. Równość jest czymś natural-
nym w malarstwie Velázqueza. Artysta malował z takim samym zainteresowaniem 
i godnością postaci karłów, jak i członków rodziny królewskiej. Diego Angulo zinter-
pretował ten temat w oparciu o Iliadę Homera oraz esej francuskiej filozof i pisarki 
Simone Weil – L’Iliada, ou le poeme. Podążając za myślą Francuzki Angulo pisze, 
iż w obrazie Merkury i Argus, Velázquez przedstawił śmierć, jako wspomnianą ideę 
równości, która według Weil ma swoje źródło u Greków. Rzeźba Umierającego Gala, 
która posłużyła artyście za model, była rzymską kopią greckiego oryginału. Tak więc 
za pośrednictwem Gala Merkury i Argus stali się dalekimi potomkami wojowników 
z Iliady34. 

Biorąc pod uwagę jego pierwotne miejsce przeznaczenia hipoteza ulega zmianie. 
W salonie lustrzanym dekoracja miała wydźwięk polityczny. Miały tam miejsce nego-
cjacje. Ukończenie obrazu zbiegło się z datą podpisania pokoju pirenejskiego35. Rów-
nowaga pomiędzy napastnikiem i ofiarą współbrzmi z krajami zawierającymi ugodę.

31 Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, s. 422–423. 
32 J. Brown, Escritos…, dz. cyt., s. 293; S. Alpers, Por la fuerza del arte…, dz. cyt., s. 120.
33 J. Brown, Escritos…, dz. cyt., s. 294.
34 D. Angulo, Estudios completos…, dz. cyt., s. 122–123.
35 Tamże, s. 125–126.

9. Umierający Gladiator, marmur (rzymska kopia), II w., Muzea Kapitolińskie, Rzym.
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W ogólnym odniesieniu do kompozycji tego obrazu można zauważyć, że dyspozycja 
mitycznych postaci na płótnie hiszpańskiego artysty mogła zostać zaczerpnięta z ryci-
ny, prezentującej ten sam temat, autorstwa Piera Francesco de Mola. Velázquez ope-
rował głównie plamą barwną, która tworzy materię. Pominięte zostały szkicowość oraz 
kontury postaci. Rozmyte figury giną w zamazanym tle. Dominują szarości, od których 
odbiega jedynie czerwona szata skradającego się Merkurego36. Czerwień może być 
także imitacją krwi, zapowiedzią zbliżającej się śmierci.

Las Hilanderas (il. 10) to arcydzieło, którego żaden artysta nigdy nie skopiował. Jego 
złożona kompozycja i wielowątkowość treści przysparzają badaczom wiele trudności. Dy-
lemat dotyczył przede wszystkim identyfikacji treści obrazu. Dzieło to pojawiło się w do-
kumentacji po raz pierwszy w r. 1664 w inwentaryzacji zbiorów pałacu Pedro de Arce37. 
W przywołanych materiałach źródłowych obraz został zidentyfikowany, jako Fabula de 
Aragne, de Velázquez. Następnie w inwentarzu z r. 1711 Luisa de la Cerda, dzieło zo-
stało zarejestrowane jako Kobiety pracujące w fabryce gobelinów. De la Cerda przekazał 
obraz kolekcji królewskiej. Ciekawe jest to, iż temat mitologiczny został zamieniony na 
scenę rodzajową. Dopiero w XX w. obraz zaczął odzyskiwać oryginalne znaczenie. W r. 
1903 C. R. Ricketts stwierdził, iż kompozycja w tle jest częściową kopią obrazu Tycjana 
Porwanie Europy. Enriquetta Harris w 1940 r. zidentyfikowała postać z hełmem jako Mi-

36 S. Salort Pons, Diego Velázquez pintor…, dz. cyt., s. 301; J. Brown, Velázquez. Painter and Courtier, 
New Haven-London 1986, s. 246.
37 A. Witko, Las Hilanderas…, dz. cyt., s. 82: Inwentarz Pedra de Arce to najstarsze świadectwo dotyczące 
dzieła Las Hilanderas. W dokumencie obraz został przedstawiony jako opowieść o Arachne. Ta informacja 
wskazuje, że płótno stanowiło pierwotnie własność prywatną. 

10. Diego Velázquez, Las Hilanderas, olej na płótnie, 1657, Museo del Prado, Madryt.
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nerwę. Osiem lat później Elizabeth Trapier zauważyła, że Minerwa i Arachne nie zostały 
przedstawione w gobelinie, ale przed nim. W tym samym czasie Diego Angulo i Charles 
de Tolnay przywrócili pierwotne znaczenie dzieła. Potwierdzili ostatecznie identyfika-
cję tematu, jako ilustracji fragmentu VI księgi Metamorfoz Owidiusza. Odwołuje się ona 
do zawodów tkackich Ateny i Arachne. Śmiertelniczka ośmieliła się przedstawić na swo-
jej tkaninie Zeusa gwałcącego Europę. W konsekwencji upokorzona bogini przemieniła 
Arachne w pająka38.

Scena składa się z dwóch części. Na pierwszym planie artysta ukazał pracujące ko-
biety. To właśnie na tej podstawie obraz uznawany był za przedstawienie rodzajowe. 
Faktycznie, wnętrze odzwierciedla pracownię tkanin. Po prawej stronie młoda kobieta 
odwrócona plecami zwija nici, obok niej stoi dziewczyna z koszem. Po stronie lewej 
również ukazane zostały dwie kobiety: starsza pracująca na kołowrotku i młodsza sto-
jąca za nią. Pośrodku kucająca dziewczyna zbiera nici z podłogi. Ta część obrazu jest 
zaciemniona i wypełnia całą szerokość płótna.

W drugiej, jaśniejszej części obrazu, można odnaleźć trzy wątki. Trzy damy są świad-
kami sceny rozgrywającej się na tle zawieszonej tkaniny. Jedna z nich spogląda jakby 
poza scenę, być może nawet poza obraz. Na oczach eleganckich kobiet Atena przemie-
nia Arachne w pająka. Gobelin prezentuje Porwanie Europy. Scena główna, która nadaje 
sens obrazowi, rozwija się w planie bardziej odległym. Las Hilanderas prezentuje struk-
turę kompozycyjną, którą artysta stosował już wcześniej w scenach bodegones. Analo-
giczny przykład można odnaleźć w obrazie Chrystus w domu Marii i Marty.

O złożoności kompozycji świadczy mnogość interpretacji, jakie powstały na temat 
obrazu. Malarz stworzył dzieło o bardzo oryginalnej strukturze narracyjnej. Ponadto 
jest to obraz, który uważa się za sprzeczny. Narusza jedno z podstawowych praw nar-
racji klasycznej – jasność struktury dzieła. Kompozycja Velázqueza przesycona zosta-
ła aluzjami i niejasnościami. Artysta postawił szereg pytań, na które historycy sztuki 
szukali i nadal szukają odpowiedzi. Kim są damy w eleganckich strojach? Dlaczego 
artysta odwrócił logikę kompozycji umieszczając punkt kulminacyjny historii w tle, 
a nie na pierwszym planie? Jaki był cel w zamieszczeniu kopii dzieła Tycjana, którego 
zresztą identyfikacja przywróciła właściwe znaczenie płótna?

Carl Justi rozumiał przedstawioną scenę jako sytuację z życia codziennego. Przy-
puszczał on, że artysta przedstawił pracujące kobiety w fabryce tapicerii św. Elżbiety 
w Madrycie. Porównywał też obraz z fotografią, której domeną jest uchwycenie chwili. 
Takie wrażenie potęguje kręcący się kołowrotek. Poza kołem, które się kręci, ruch po-
jawia się także w rękach i nogach pracujących kobiet. W żadnym innym dziele artysta 
nie zarejestrował tyle ulotnego ruchu39.

Jednak Diego Angulo udowodnił, że za tym realistycznym obrazem warsztatu tka-
nin, artysta mądrze i poetycko zakonspirował historię o Arachne. Odkrycie to było 
fundamentalne dla zmiany tradycyjnego odbioru Velázqueza jako artysty tylko reali-
stycznego oraz podejścia do własności intelektualnej transcendentnego charakteru 

38 Corpus Velázqueño, dz. cyt., 2, s. 516, 566; J. Brown, Escritos…, dz. cyt., s. 295–296, 405–406; 
39 M. Warnke, Velázquez forma…, dz. cyt., s. 146.
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jego pracy, zarówno w treści, jak i formie40. Angulo odsyła także do książki z biblioteki 
malarza Philosophia secreta Pereza de Moi. W tej pozycji mit również interpretowany 
jest na kilku poziomach. Zgodnie z tezą de Moi, dzieło Velázqueza można zinterpreto-
wać na trzy sposoby: postęp artystyczny jest niepohamowany, należy ukarać artystę, 
który porównuje się do Boga, nie można gardzić dziełem sztuki41. 

Na drugim planie kompozycji artysta zamieścił prawdopodobnie instrument mu-
zyczny. Wprowadzenie tego elementu jest zastanawiające. Z jakiego powodu instru-
ment znalazł się w warsztacie tkackim i czy rzeczywiście jest to instrument muzyczny? 
Jeśli faktycznie jest to bas, wówczas po raz kolejny można mówić o nobilitacji sztu-
ki. Tak jak na strunach tworzona jest muzyka, tak i na krośnie powstaje dzieło pod 
postacią gobelinu. A może odpowiedzi znowu należy szukać w księgozbiorze artysty. 
Velázquez posiadał dwa egzemplarze sławnych dzieł znanego greckiego traktacisty: 
Discorides. Acerca de la materia medica y de los venenos mortiferos. Traducido… e ilu-
strado… por el Doctor Andrés de Laguna (Walencja 1651). Autor publikacji postawił 
tezę o skuteczności muzyki na wszelką truciznę i jad pająka. Jednak późniejsze anali-
zy obrazu sprawiły, że uważano ten przedmiot za instrument będący odpowiednikiem 
krosna. Z drugiej strony bas nie jest częścią gobelinu, przedmiot znajduje się w pobliżu 
sceny z Ateną i Arachne. Jest rzeczywistością. W związku z tym należy postawić pyta-
nie, w którym miejscu kończy się mit zapoczątkowany w gobelinie, a gdzie zaczyna się 
scena prawdziwa?42 

Ta niezwykle złożona kompozycja jest kompilacją wielu wybitnych dzieł artystów 
europejskich. Velázquez użył dwóch modeli ignudi Michała Anioła, jako źródła in-
spiracji dla dwóch kobiet na pierwszym planie: staruszki utożsamianej z Ateną Pallas 
i młodej kobiety odwróconej plecami – Arachne43. Scena ukazująca wyrok na zuchwałej 
Arachne została zainspirowana pracą Rubensa o tej samej tematyce. 

Minerwa podnosi rękę w sposób autorytatywny, przekształcając Arachne w pają-
ka. Podobnie, jak w Merkurym i Argusie, artysta dystansuje się od przemocy. Tolnay 
stwierdził, że malarz przedstawił uprzedni moment kary, w którym gobelin jest ocenia-
ny przez boginię stwierdzającą, że umiejętności obu w tej sztuce są równe44. Poza tym 
Velázquez może poniekąd utożsamiał się z Arachne, która pochodziła z niższej war-
stwy społecznej. W tym miejscu warto wspomnieć o zaburzeniu hierarchii społecznej, 
z jakim spotykamy się w tym dziele. Trzy dystyngowane damy zostały ukazane w tle, 
jako małe figurki, podczas gdy na pierwszym planie widnieją kobiety z niższej warstwy 
społecznej pokazane w dużo większej skali45.

Gobelin w tle przedstawiający kopię dzieła Tycjana jest uznaniem prymatu Wene-
cjanina w historii malarstwa i hołdem złożonym wielkiemu mistrzowi. Zaprezentowanie 
Porwania Europy w tym kontekście jest demonstracją wiary Sewilczyka w szlachetność 

40 J. Brown, Escritos…, dz. cyt., s. 405–406.
41 M. Warnke, Velázquez forma…, dz. cyt., s. 147.
42 D. Angulo, Estudios completos…, dz. cyt., s. 135–139. 
43 S. Salort Pons, Diego Velázquez pintor…, dz. cyt., s. 301–302.
44 Tamże, s. 144–145. 
45 S. Alpers, Por la fuerza del arte…, dz. cyt., s. 163.
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malarstwa46. A przede wszystkim jest niemym krzykiem malarza o uznanie malarstwa, 
jako sztuki wolnej. To roszczenie artysty o uznanie szlachetności jego profesji przewijało 
się wiele razy w jego płótnach. Może też za tym przemawiać fakt, iż prezentacja dzieła 
Tycjana góruje nad pierwszym planem przedstawiającym pracę rękodzielniczą oraz kon-
trastuje z jej ciemnym kolorytem. Obraz jest również wyzwaniem stawianym twórczości 
Tycjana na wzór rywalizacji Arachne i Minerwy. Ciekawe jest także rozłożenie światła. 
Nadaje ono scenie niemal mistyczny, tajemniczy charakter. 

Velázquez swej fascynacji naturalizmem nie wyzbył się nawet w obrazach o treści mi-
tologicznej, przez co uczynił z nich wyjątek, a nawet odstępstwo od reguł sztuki europej-
skiej dla tego gatunku malarstwa. Postaci mitycznych w żaden sposób nie idealizował. 
Ograniczona paleta barwna oraz postaci rodem z Półwyspu Iberyjskiego biorą udział 
w niemal każdej scenie. Wyjątkowość dzieł Velázqueza potęgują liczne aluzje i niedopo-
wiedzenia, które dają widzowi dużą możliwość interpretacji i odwołania się do własnej 
wyobraźni. Mimo, iż realizacje doczekały się wielu analiz, nie oznacza to, że postawiona 
została odpowiedź na pytanie: Co artysta chciał wyrazić?

46 J. Brown, Escritos…, dz. cyt., s. 298.
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Kraków

kielich i pusZka na komunikanTy „Z Taiemnicami męki panski”  
W krakoWskim klasZTorZe siósTr WiZyTek

Jednym z cenniejszych zabytków złotnictwa, jakie przechowywane są w krakow-
skim klasztorze sióstr wizytek jest kielich dekorowany emaliowanymi plakietkami, na 
których przedstawiono epizody Męki Pańskiej. Mimo wysokiej klasy artystycznej, za-
bytek ten jeszcze do niedawna nie wzbudzał większego zainteresowania badaczy i był 
jedynie wzmiankowany w literaturze przedmiotu; okazję, by przyjrzeć mu się bliżej dała 
dopiero zorganizowana w ubiegłym roku wystawa, prezentująca – w wyborze – „skar-
by” krakowskich wizytek. Powodem jej zorganizowania był jubileusz czterechsetlecia 
założenia Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz trzysta trzydziesta rocz-
nica ufundowania przez biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego klasztoru kra-
kowskiego1. Prezentowane na wystawie eksponaty zostały poddane wnikliwym bada-
niom naukowym, a ich wyniki opublikowano w bogato ilustrowanym katalogu; znane 
dotąd tylko wąskiej grupie specjalistów  efektowne, przyciągające uwagę zwiedzających 
dzieło sztuki złotniczej doczekało się zatem obszernej noty katalogowej, opracowanej 
przez Jerzego Żmudzińskiego2. 

Kielich wykonany z częściowo złoconego srebra i ozdobiony sześcioma owal-
nymi plakietkami dekorowanymi emalią malarską, jest – jak świadczy znak imien-
ny – dziełem augsburskiego złotnika Wolfganga Caspara Kolba, notowanego od 
1673 r., zmarłego w 1704 r.3. Czas wykonania kielicha można określić precyzyjnie na 
podstawie wybitego na stopie znaku miejskiego Augsburga z lat 1688–16894, a kolej-
nych ważnych informacji dostarczają zapisy archiwalne. W przechowywanej w archi-
wum klasztornym Księdze fundacji, a ściślej w jej części zawierającej OPISANIE Na 
Wieczną Pamiątkę […] Tego wszystkiego cokolwiek Nam dał Xze Jegomosc Fundator 

1 F. S. Ignaszewska, Fundacja Małachowskiego, „Rocznik Krakowski”, R. 47, 1976, s. 89–106; taż, Historia 
fundacji SS. Nawiedzenia N.M.P. (wizytek) w Krakowie (1681–1699),  „Nasza Przeszłość”, t. 58, 1982, 
s. 5–93.  
2 J. Żmudziński, Kielich [w:] Życie sen krótki. Skarby krakowskich wizytek. Katalog wystawy z okazji jubile-
uszu 400-lecia założenia zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz fundacji klasztoru sióstr wizytek 
w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie. Pałac biskupa Erazma Ciołka, czerwiec–wrzesień 2010, red. 
A. Włodarek, Kraków 2010, s. 160–161 (nr katalogu VI/2).
3 Znak imienny złotnika (w formie monogramu CK w owalnym polu) znajduje się na kryzie stopy 
(tamże, s. 160). Te sam złotnik wykonał również monstrancję, darowaną wizytkom przez biskupa Ma-
łachowskiego w 1694 r. – J. Żmudziński, Monstrancja [w:] Życie sen krótki, dz. cyt., s. 158–159 (numer 
katalogu VI/1).
4 J. Żmudziński, Kielich, dz. cyt., s. 160.
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y Dobrodziey nasz Jan z Małachowic Małachowski […] Fundator Klasztoru tego po-
cząwszy od Roku Panskiego 1681 az do 1699, wśród darowizn z 1689 r. odnotowano: 
„Dał kielich szmelcowany złocisty”; w innym miejscu Księgi fundacji ów kielich opi-
sany został jako „kielich złocisty z szmelcowanymi Taiemnicami wokoło y wnodze”5. 
Według Jerzego Żmudzińskiego „Niewykluczone, że razem z kielichem ozdobionym 
plakietkami emaliowanymi Małachowski ofiarował wizytkom także tak samo dekoro-
waną puszkę (niezachowaną)”6, a do postawienia takiej hipotezy upoważniają zapisy 
w inwentarzu z 1720 r.: „Puszki do chowania Najsw’ Sakramentu. Srebrna suto zło-
cista z Taiemnicami Męki Panski 1”, „Kielichy. Szmelcowany z Taiemnicami Męki 
Panski 1”7. Dodajmy, że te same informacje powtórzono w inwentarzu z 1750 r.8, ale 
w inwentarzu spisanym czterdzieści lat później puszka „suto złocista z Taiemnicami 
Męki Panski” nie została już wymieniona9. 

We wspomnianym wyżej wykazie biskupich darów nie ma wprawdzie informa-
cji o przekazaniu siostrom puszki na komunikanty, niemniej za przyjęciem hipotezy 
o darowaniu im przez biskupa Małachowskiego nie tylko kielicha, ale i puszki na ko-
munikanty „z Taiemnicami Męki Panski”, przemawia kolejna wiadomość archiwalna. 
W inwentarzu z 1899 r. wymieniono puszkę na komunikanty określoną jako „puszka 
duża do cyborium gładka”, a jej opis uzupełniony został informacją, że „była zrobio-
na na miejsce fundatorskiej z emaliami, którą jak podanie twierdzi, ukradł złodziey 
w nocy zakradłszy się kaplicą św: Rocha, komunikanty wysypał na ołtarz”10. Najpew-
niej przytoczone zapisy dotyczą jednej tylko, nie zachowanej do dziś („jak podanie 
twierdzi” – skradzionej) puszki, którą raz opisywano jako „Srebrna suto złocista z Ta-
iemnicami Męki Panski”, innym zaś razem określono mianem „fundatorskiej z ema-
liami”. Wydaje się więc prawdopodobne, że nie zachowana do naszych czasów  pusz-
ka na komunikanty z dekoracją nie tylko wykonaną w tej samej technice co plakietki 
zdobiące darowany przez biskupa Małachowskiego kielich, który przetrwał do dziś, 
ale i zbieżną z nim pod względem tematyki przedstawionych scen, nie tylko mogła po-
wstać w tym samym czasie i w tym samym warsztacie złotniczym, w którym ów kielich 
wykonano, lecz również  stanowić miała z nim komplet11.

Osoba spisująca w 1899 r. inwentarz nie podała, kiedy skradziono puszkę, moż-
na się jednak domyślać, że kradzież miała miejsce po 1750 r., z tego bowiem roku 

5 Archiwum Klasztoru SS. Wizytek w Krakowie, rkps A II, L.p. 5, s. 77, 82.
6 J. Żmudziński, Kielich,  dz. cyt., s. 161.
7 Tamże.
8 Archiwum Klasztoru SS. Wizytek w Krakowie, rkps A II, L.p. 10, s. 25 . 
9 Archiwum Klasztoru SS. Wizytek w Krakowie, rkps B–X, Nr 1, L.p. 14, s. 1;  zob. też J. Żmudziński, Puszka 
na komunikanty [w:] Życie sen krótki, dz. cyt., s. 186 (nr katalogu VI/33).  
10 Archiwum Klasztoru SS. Wizytek w Krakowie, rkps B–X Nr 6, s. 48–49. Według Jerzego Żmudzińskiego 
naczynie opisane jako „puszka duża do cyborium gładka” można z pewnymi wątpliwościami identyfikować 
z zachowaną do dziś puszką na komunikanty, datowaną na przełom XVIII i XIX w. – zob. J. Żmudziński, 
Puszka na komunikanty, dz. cyt., s. 186. 
11 Wprawdzie Jerzy Żmudziński pisząc o wyrobach złotnictwa zakupionych dla wizytek sumptem  Małachow-
skiego w Augsburgu stwierdził, że: „Wyroby te nie stanowią jednak kompletu w ścisłym tego słowa znacze-
niu, nawet jeśli pochodzą z tego samego warsztatu (były ofiarowywane – i zapewne kupowane – w różnym 
czasie)”  (J. Żmudziński, Monstrancja, dz. cyt., s. 159), ale specyfika dekoracji obu naczyń pozwala – jak się 
wydaje – przypuszczać, że mogły być wykonane jako komplet. 
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pochodzi ostatnia o niej informacja, a przed 1790 r., gdyż w inwentarzu spisanym 
w tymże roku tak dekorowanej puszki nie wymieniono. O dalszych losach skradzio-
nej puszki niczego nie możemy powiedzieć, możemy natomiast  – uznawszy za moż-
liwe do przyjęcia, iż wykonano ją wraz z zachowanym do dziś kielichem – z dużą 
dozą prawdopodobieństwa określić, jak wyglądały sceny „z Taiemnicami Męki Pan-
ski”, które tę puszkę zdobiły.

Co nas do tego upoważnia?
By udzielić odpowiedzi na to pytanie, musimy nieco więcej uwagi poświęcić pla-

kietkom dekorującym kielich. Na stopie naczynia przedstawiono Modlitwę w Ogrojcu 
(il. 1), Biczowanie (il. 5) i Naigrawanie (il. 7), zaś na czarze Ostatnią Wieczerzę (il. 11), 
Ecce Homo (il. 3) i Ukrzyżowanie (il. 9). W warsztatach złotników augsburskich wy-
korzystanie emaliowanych plakietek było w końcowych latach XVII w. bardzo czę-
ste12; Wolfgang Caspar Kolb zastosował tego rodzaju dekorację również w kielichu 
wykonanym w 1689 r., zachowanym w opactwie norbertanów Wilten w Innsbrucku13, 
jednak zdobiące go plakietki – jak trafnie stwierdził Jerzy Żmudziński – choć repre-
zentują podobny program ikonograficzny, „nie są tożsame warsztatowo”14, a sceny 
są inaczej zakomponowane. Natomiast wśród dekorowanych w ten sposób wyrobów 
augsburskich wykonanych w latach późniejszych można wskazać zabytki ozdobione 
scenami niemal bliźniaczo podobnymi do scen przedstawionych na kielichu w klasz-
torze wizytek. Tak właśnie ma się rzecz ze sceną Naigrawania na plakietce zdobiącej 
czarę kielicha z lat około 1777–1779, wykonanego przez Josepha Antona Seethale-
ra i przechowywanego w opactwie benedyktynów St. Georgenberg-Fiecht15 oraz ze 
scenami na srebrnym ołtarzyku ze zbiorów Muzeum Historycznego w Moskwie, da-
towanym na lata około 1755–1757, wykonanym przez Esaiasa Neggesa  i Josefa Igna-
za Salera – autora emaliowanych plakietek16. Dekorację ołtarzyka łączy z dekoracją 
kielicha w klasztorze wizytek niemal identyczne w obu zabytkach zakomponowanie 
plakietek z przedstawieniem Biczowania, Naigrawania, a także Ukrzyżowania, z tą 
tylko różnicą, że w tej ostatniej scenie na ołtarzyku przedstawiono znacznie więcej 
postaci.  Do podobnych wniosków prowadzi też porównanie dekoracji kielicha daro-
wanego wizytkom przez biskupa Małachowskiego ze scenami zdobiącymi kielich wy-
konany na Śląsku lub Warmii, ufundowany przez Krzysztofa Jana Szembeka, biskupa 
warmińskiego w latach 1724–1740 i przekazany przez niego zapisem testamentowym 

12 W zbiorach polskich znajdują się trzy tak zdobione kielichy oraz dwie tacki pod ampułki z tego czasu  – za-
bytki te znajdują się w katedrze w Łowiczu, w krakowskim kościele jezuitów pw. Najświętszego Serca Je-
zusowego, w kościele parafialnym pw. MB Szkaplerznej i św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu oraz w Muzeum 
Archidiecezji Warszawskiej – zob. Świat ze srebra. Złotnictwo augsburskie od XVI do XIX wieku w zbiorach 
polskich. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie 29 kwietnia–1 sierpnia 2004, Kraków 2005, s. 74–76 
(nr katalogu II/29-II/34,  noty katalogowe opr. A. Kilijańska).    
13 R. Rampold,  Messkelch [w:] Gold und Silber. Sakrale Kostbarkeiten aus Tirol. Stiftungen und Stiftsbesitz. 
Katalog zur Sonderausstellung im Museum Stift Strams, 1. Juli – 10. Oktober 2004, b.m.w.  2004, s. 182, 186, 
il. na s. 184 (nr katalogu 105).   
14 J. Żmudziński, Kielich, dz. cyt., s. 161.
15 T. Naupp, Messkelch (Festtagskelch) [w:] Gold und Silber, dz. cyt., s. 124, il. na s. 122 (nr katalogu 59).
16 H. Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmiede 1529–1868, t. 1, Geschichte und Werke – Abbildungskata-
log, München 1980, s. 157, 229, il. XXI.   
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katedrze fromborskiej17. Kielich ozdobiony jest plakietkami z malowanymi purpurą 
na emalii epizodami Męki Pańskiej – na stopie przedstawiono Biczowanie, Ukrzy-
żowanie i Zmartwychwstanie, a na koszyczku czary – Modlitwę w Ogrojcu, Ostatnią 
Wieczerzę i Ecce Homo18. Naszą uwagę zwraca niemal taki sam program ikonograficz-
ny (z jednym wyjątkiem wybrane zostały te same epizody), bez trudu dostrzegamy 
również i to, że na obu zabytkach sceny ukazujące ten sam epizod Męki Pańskiej 
łączy wyraźne podobieństwo kompozycji (wyjątek stanowi plakietka z Ukrzyżowa-
niem). Wprawdzie wykonawca dekoracji kielicha ufundowanego przez biskupa Szem-
beka w scenie Modlitwy w Ogrojcu ograniczył się do przedstawienia tylko Chrystu-
sa i anioła, ale bez trudu zauważamy, że Chrystus wygląda niemal tak samo jak na 
plakietce zdobiącej kielich w klasztorze wizytek. Sceny Ostatniej Wieczerzy na obu 
zabytkach różnią się wyglądem tła i ilością przedstawionych apostołów (na plakietce 
na kielichu ufundowanym przez biskupa Szembeka jest ich mniej), ale upozowanie 
postaci jest bliźniaczo podobne. Natomiast  sceny przedstawiające Biczowanie są za-
komponowane niemal identycznie. 

Tak duże podobieństwo zachodzące pomiędzy dekoracją tych czterech zabyt-
ków – wykonanych nie tylko w różnym czasie, ale i w różnych warsztatach (kielich fun-
dacji biskupa Szembeka reprezentuje nawet inne środowisko artystyczne, choć należy 
brać pod uwagę możliwość wykonania plakietek w Augsburgu19) – można wytłumaczyć 
tylko użyciem przez wykonawców tych samych wzorów graficznych.

Owe wzory odnajdujemy wśród rycin z serii (złożonej z karty tytułowej i trzynastu 
numerowanych rycin) o tematyce pasyjnej, które wykonali w końcowych latach XVI w. 
dwaj rytownicy holenderscy – Jacques de Gheyn II (zm. 1629), zarazem wydawca serii, 
i jego uczeń Zacharias Dolendo (zm. około 1600); autorem rysunków, na podstawie 
których powstała seria był Karel van Mander (1548–1606), holenderski malarz, a także 
teoretyk i historiograf sztuki20. Wszystkie ryciny, wybrane jako wzory przez wykonaw-
cę plakietek zdobiących kielich darowany wizytkom przez biskupa Małachowskiego, 
sztychował Zacharias Dolendo. 

Przedstawione na plakietkach epizody Męki Pańskiej są zredukowanymi wersjami 
graficznych wzorów, ale stopień redukcji jest różny. Komponując scenę Modlitwy 

17 M. Okulicz, Złotnictwo sakralne dominium warmińskiego od połowy XIV do końca XVIII wieku. Katalog 
wystawy, Muzeum Warmii i Mazur na zamku w Olsztynie, październik 2005 – wrzesień 2006, Olsztyn 2006, 
s. 252 (nr katalogu 80).
18 Tamże, il. na s. 252–255.
19 Sugestię tę zawdzięczam  mgr. Jerzemu Żmudzińskiemu, którego w tym miejscu proszę o przyjęcie słów 
podziękowania za życzliwą pomoc w przygotowaniu niniejszego opracowania.  
20 The New Hollstein, The de Gheyn Family, cz. 1, oprac. J. P. Filedt Kok, M. Leesberg, red. G. Luijten, 
Rotterdam 2000, nr 36–49 (wcześniejszą literaturę, a także przykłady posługiwania się rycinami z tej serii 
przez malarzy – głównie malarzy pracujących na terenie Prus Książęcych – podaje R. Sulewska, „Pasja” 
według Karela van Mandera – polskie przykłady recepcji, „Barok: historia, literatura, sztuka”, R. 14, nr 1–2, 
2007, s. 117–137).  Ryciny znajdują sie m.in. w zbiorach Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU 
i PAN w Krakowie (zob. Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Szko-
ła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w., cz. III: D E, opr. J. Motyka, Kraków 2003, nr 156–165); dr Karolinę 
Grodzińską, dyrektor Biblioteki, proszę o przyjęcie słów podziękowania za udzielenie zgody na wykonanie 
i opublikowanie fotografii.
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w Ogrojcu (il. 1) wykonawca plakietki powtórzył scenę z ryciny21 (il. 2) niemal w cało-
ści, zrezygnował tylko z widocznego na dalszym planie pojmania Chrystusa, pominął 
też niektóre elementy scenerii. W oparciu o podobną zasadę wykorzystania wzoru 
powstało przedstawienie Ecce Homo (il. 3), ale w tym przypadku znacznie zmniejszo-
na została ilość widocznych na rycinie osób22 (il. 4), zarówno tych, które towarzyszą 
Chrystusowi, jak i tych zgromadzonych przed pałacem Piłata. Porównując pozostałe 
plakietki z rycinami dostrzegamy znacznie większy zakres redukcji – wykonawca pla-
kiet przejmował z rycin tylko ich najważniejsze fragmenty z postacią Chrystusa, a owe 
fragmenty na rycinach wybranych jako wzory przedstawione są albo na pierwszym 
planie, albo pośrodku, albo też w głębi kompozycji. Na plakietce z przedstawieniem 
Biczowania (il. 5) z ryciny23 (il. 6) odwzorowana została ta jej część, gdzie przedsta-
wiony jest Chrystus przywiązany do kolumny i oprawcy. Plakietka ze sceną Naigra-
wania (il. 7) to zredukowana wersja środkowej części ryciny24 (il. 8) – przejęty został 
Chrystus, dwóch stojących, szydzących zeń mężczyzn i jeden z nakładających koronę 
cierniową oraz mężczyzna przyklękający. Podobnie ma się rzecz ze sceną Ukrzyżo-
wania  (il. 9) – z ryciny25 (il. 10) odwzorowany został tylko Chrystus na krzyżu, Matka 
Boska, św. Jan Ewangelista i św. Maria Magdalena. Ostatnia plakietka (il. 11) to zre-
dukowana i zmodyfikowana wersja sceny Ostatniej Wieczerzy, widocznej na rycinie 
na dalszym planie26 (il. 12).

Wskazawszy wzory graficzne dla scen na emaliowanych plakietkach zdobiących 
kielich fundacji biskupa Małachowskiego nie tylko określamy genezę tej dekoracji 
i poszerzamy stan naszej wiedzy na temat posługiwania się w warsztatach złotni-
ków augsburskich rycinami, który to problem wprawdzie od dawna zwraca uwagę 
naukowców, ale w sposób wyczerpujący zbadany został jedynie w odniesieniu do 
dekorowanych emalią wyrobów o przeznaczeniu świeckim i ciągle czeka na kom-
pleksowe opracowanie27. Wskazanie źródła inspiracji, jakim posłużył się wykonawca 
plakietek zdobiących kielich przynosi jeszcze jedną korzyść. Jeśli bowiem przyjąć 
za możliwe, że wraz z kielichem wykonana została również nie zachowana do dziś 
puszka na komunikanty, to wolno domyślać się, że i zdobiące ją plakietki z „Taiem-
nicami Męki Panski” mogły być wzorowane na rycinach z tej samej serii, którą wy-
korzystano przy dekorowaniu kielicha. A zatem możemy przypuszczać, że sceny na 

21 The New Hollstein,  dz. cyt., nr 38. 
22 Tamże, nr 44.
23 Tamże, nr 42.
24 Tamże, nr 43.
25 Tamże, nr 46.
26 Tamże, nr 37.
27 U. Weinhold, Emailmalerei an Augsburger Goldschmiedearbeiten von 1650 bis 1750, München, Berlin 
2000, passim. Na temat posługiwania się wzorami graficznymi przez złotników augsburskich,  wykonują-
cych wyroby o przeznaczeniu sakralnym  zob. m.in.:  Silber und Gold. Augsburger Goldschmiedekunst für die 
Höfe Europas, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums, München, 23. Feb-
ruar  – 29. Mai 1994, hrsg. von R. Baumstark, H. Seling, katalog von L. Seelig, t. 2, München 1994, s. 293 
(nr katalogu 69); Świat ze srebra, dz. cyt., passim; J. Golonka OSPPE, J. Żmudziński, Ołtarzyk z fundacji 
królewicza Konstantego Sobieskiego, [w:] U tronu Królowej Polski. Jasna Góra w dziejach kultury i duchowości 
polskiej, katalog wystawy pod kierunkiem J. Golonki OSPPE, P. Mrozowskiego i J. Żmudzińskiego, Warsza-
wa 2006,  nr katalogu  62.
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plakietkach dekorujących puszkę stanowiły naśladownictwa rycin, które przedsta-
wiają Pojmanie Chrystusa28 (il. 13), Chrystusa przed Kajfaszem29 (il. 14), Chrystusa 
wyprowadzanego od Piłata30 (il. 15), Niesienie krzyża31 (il. 16), Zdjęcie z krzyża32 
(il. 17), Złożenie do grobu33 (il. 18) i Zmartwychwstanie34 (il. 19). Nigdy nie dowiemy 
się, ile plakietek zdobiło niezachowaną puszkę; jeśli – tak, jak na kielichu – było ich 
sześć, wówczas jedna z rycin nie została wykorzystana. 

Nie dowiemy się też nigdy, czy zaprezentowana tu hipoteza dotycząca wyglądu  
przedstawionych na tych plakietkach „Taiemnic Męki Panski” jest słuszna…

28 The New Hollstein, dz. cyt., nr 39 (rycinę wykonał Zacharias Dolendo).
29 Tamże, nr 40 (rycinę wykonał Zacharias Dolendo).
30 Tamże, nr 41 (rycinę wykonał Zacharias Dolendo).
31 Tamże, nr 45 (rycinę wykonał Jacques de Gheyn).
32 Tamże, nr 47 (rycinę wykonał Jacques de Gheyn).
33 Tamże, nr 48 (rycinę wykonał Zacharias Dolendo).
34 Tamże, nr 49 (rycinę wykonał Jacques de Gheyn).



1. Modlitwa w Ogrojcu, plakietka na kielichu, klasztor wizytek 
w Krakowie (fot. J. Jamski)

2. Modlitwa w Ogrojcu, miedzioryt, Gabinet Rycin PAU w Biblio-
tece Naukowej PAU i PAN w Krakowie 

3. Ecce Homo, plakietka na kielichu, klasztor wizytek w Krakowie 
(fot. J. Jamski) 

4. Ecce Homo, miedzioryt, Gabinet Rycin PAU w Bibliotece Na-
ukowej PAU i PAN w Krakowie



5. Biczowanie Chrystusa, plakietka na kielichu, klasztor wizytek w Kra-
kowie (fot. J. Jamski)

6. Biczowanie Chrystusa, miedzioryt, Gabinet Rycin PAU w Biblio-
tece Naukowej PAU i PAN w Krakowie

7. Naigrawanie, plakietka na kielichu, klasztor wizytek w Krakowie 
(fot. J. Jamski)

8. Naigrawanie, miedzioryt, Gabinet Rycin PAU w Bibliotece Na-
ukowej PAU i PAN w Krakowie



9. Ukrzyżowanie, plakietka na kielichu, klasztor wizytek w Krako-
wie (fot. J. Jamski)

10. Ukrzyżowanie, miedzioryt, Gabinet Rycin PAU w Bibliotece 
Naukowej PAU i PAN w Krakowie

11. Ostatnia wieczerza, plakietka na kielichu, klasztor wizytek 
w Krakowie (fot. J. Jamski)

12. Ostatnia wieczerza, miedzioryt, Gabinet Rycin PAU w Biblio-
tece Naukowej PAU i PAN w Krakowie



13. Pojmanie Chrystusa, miedzioryt, Gabinet Rycin PAU w Bi-
bliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie

14. Chrystus przed Kajfaszem,  miedzioryt, Gabinet Rycin PAU 
w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie

15. Chrystus wyprowadzany od Piłata, miedzioryt, Gabinet Rycin 
PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie

16. Niesienie krzyża, miedzioryt, Gabinet Rycin PAU w Biblio-
tece Naukowej PAU i PAN w Krakowie



17. Zdjęcie z krzyża, miedzioryt, Gabinet Rycin PAU w Bibliotece 
Naukowej PAU i PAN w Krakowie

18. Złożenie do grobu, miedzioryt, Gabinet Rycin PAU w Bibliote-
ce Naukowej PAU i PAN w Krakowie

19. Zmartwychwstanie, miedzioryt, Gabinet Rycin PAU w Bi-
bliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
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Beata Gawrońska-Oramus

ficino i saVonarola.  
florencki dWugłos o pięknie, prosTocie i sZTuce 

Dwa następujące po sobie, tragiczne momenty w dziejach Florencji jaskrawo oświe-
tla ogień stosów. „Brucciamenti delle vanita” w 1497 roku, pochłaniający przedmioty 
zbytku, instrumenty muzyczne i bezcenne dzieła sztuki oraz płomień stosu, na którym 
ginie sam główny inspirator palenia „marności”, Girolamo Savonarola. Są to wydarze-
nia tak drastyczne i spektakularne, że pozostawiają w cieniu szereg zjawisk i proble-
mów owego czasu.

Historyk sztuki musi postawić pytanie o przyczyny, dla których niezwykła działal-
ność i ascetyczna osobowość kaznodziei miała aż tak duże znaczenie dla kulturalnego, 
wykształconego w duchu humanizmu środowiska florenckiego i zdobyła mu szczerych 
wyznawców w gronie znakomitych renesansowych artystów1.

Pomijając kwestię uwarunkowań historycznych, należy w pierwszej kolejności prze-
analizować relacje, jakie zachodziły pomiędzy ideami głoszonymi przez kaznodzieję 
a kulturą duchową florenckiego odrodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem teorii 
estetycznych.

W owym czasie dzięki osobistemu wsparciu trzech pokoleń Medyceuszy rozkwitała 
we Florencji filozofia neoplatońska2. Czar, jaki Medyceusze, szczególnie Cosimo i Lo-
renzo, wywierali na współczesnych, wg Burckhardta polegał tyleż na umiejętnie pro-
wadzonej przez nich polityce, co na ich przodującym stanowisku w ówczesnej kulturze. 
To Cosimo tchnął w swoje otoczenie przekonanie, iż filozofia platońska jest najpięk-
niejszym przejawem myśli starożytnej, przyczyniając się do jej odrodzenia w obrębie 
humanizmu.

Marsilio Ficino mógł się uważać za duchowego syna Cosima. Za jego następcy – Pie-
ra kierował już Akademią Platońską, w której z czasem uczył się, wychwalany przez 

1 Vasari jako stronników Savonaroli przedstawił: Fra Bartolomea, Botticellego, Lorenza di Credi, rodzinę 
Della’Robbia, Kronakę, Marca Tasso, Baccia z Montelupo; w kontekście fascynacji dziełami kaznodziei wspomniał 
także o Michale Aniele. Są to świadectwa mówiące o przynależności artystów do grona zwolenników Savonaroli, 
o decydujących zmianach życia pod wpływem jego nauk, jak również o głębokiej refleksji nad religijno-moralnym 
przesłaniem zawartym w jego kazaniach i pismach (były one powszechnie dostępne, ponieważ prawie na bieżąco 
ukazywały się drukiem w latach 1494–98). G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, 
tłum. K. Estreicher, Warszawa – Kraków 1985; J. Harford, The life of Michael Angelo Buonarroti. With translation 
of many of his poems and letters also memoirs of Savonarola, Raphael, and Vittoria Colonna, London 1858, s. 158. 
2 J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1991, s. 141–142; S. Swieżawski, Między śre-
dniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku, Warszawa 1983, s. 206; W. Tatarkiewicz, Histo-
ria filozofii, t. II, Filozofia nowożytna do roku 1830, Warszawa 1978, s. 9, 12–13; Tenże, Historia estetyki, t. III, 
Estetyka nowożytna, Warszawa 1991, s. 102.
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Ficina jako znawca tajników platonizmu Lorenzo, w towarzystwie synów wielu patry-
cjuszowskich rodów florenckich. Lorenzo dał ponoć wyraz przekonaniu, że bez filozofii 
platońskiej trudno być dobrym obywatelem i chrześcijaninem3. Villa Careggi pod Flo-
rencją, ofiarowana na potrzeby Akademii Platońskiej przez Cosima de Medici, była miej-
scem spotkań i wymiany poglądów wybitnych myślicieli a także – choć w mniejszym 
stopniu – artystów. Marsilio Ficino, kierownik i czołowy teoretyk grupy był humanistą 
o rozległych zainteresowaniach filozoficznych, medycznych i astrologicznych, a zarazem 
księdzem, oddanym służbie Bożej i sprawie religii4. Wzbogacił on nurt humanistyczny 
o głęboką refleksję metafizyczną i religijną. Dążył do uzgodnienia filozofii platonizmu 
z doktryną chrześcijańską5. Dziełem jego życia stał się powierzony mu przez Kosmę Me-
dyceusza przekład pism Platona i innych autorów, należących do szeroko pojętej szkoły 
platońskiej6. Nad tłumaczeniem antycznych tekstów na łacinę pracował Ficino prawie 
dwadzieścia pięć lat. Rezultatem tej gigantycznej pracy było udostępnienie po raz pierw-
szy, w 1482 roku, światu łacińskiemu nie tylko zrębu twórczości samego Platona, ale 
także całego szeregu fundamentalnych, jak i drugoplanowych dzieł, reprezentujących 
spuściznę hellenistycznej tradycji neoplatońskiej i okultystyczno-gnostycznej7. 

Poza Ficinem oraz samym Lorenzo Il Magnifico, trzon Akademii Platońskiej sta-
nowili ich znakomici przyjaciele: Angelo Poliziano (1454–94) – filolog, poeta, erudyta, 
znawca gramatyki i tłumacz Iliady, nauczyciel syna Lorenza, Piera i domownik Medyce-
uszy8, oraz autor Stanze per la giostra del Magnifico Giuliano – dzieła, którego tematyka 
koresponduje z mitologicznymi obrazami Botticellego9, Giovanni Pico della Mirandola 
(1463–94) – pochodzący z rodu udzielnych książąt włoskich, jeden z najwybitniejszych 
humanistów i filozofów swego czasu, o charakterystycznym dla Odrodzenia podejściu 
synkretycznym, poszukujący syntezy idei także poza tradycją klasyczną i chrześcijań-
ską, w wiedzy arabskiej i żydowskiej kabale10, twórca słynnej mowy De hominis dignitate 
sławiącej człowieka i jego nadzwyczajną pozycję i rolę w świecie11. Christophoro Landino 
(1424–92) – poeta, teoretyk literatury, który w Dispitationes Camaldulenses pozostawił 

 3 J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia…, dz. cyt., s. 141–142.
 4 Działalność, poglądy filozoficzne i estetyczne Marsylia Ficina (1433–1499) omawiam na podstawie opra-
cowań: J. Białostocki, Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500, Warszawa 1978, t. I, 
s. 469–471; A. Chastel, Marsile Ficin et l’art, Genève – Lille 1954; A. Chastel, Arte e Umanesimo a Firenze al 
tempo di Lorenzo il Magnifico, Torino 1974; P. O. Kristeller, Il pensiero filosofico di Marsilio Ficino, Firenze 
1988; A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna Marsylia Ficina, Warszawa 1970; W. Tatarkiewicz, Historia 
estetyki, t. III, dz. cyt., s. 42–110; S. Swieżawski, Między średniowieczem…, dz. cyt., s. 206–219. 
 5 Teologia platonica z 1482 roku jest przykładem próby uzgodnienia platonizmu z doktryną chrześcijańską. 
Według Ficina prawda jest jedna, a kto ją osiąga, rozumie prawdziwość chrześcijaństwa, która zawiera w so-
bie i dopełnia cała ludzką wiedzę. J. Białostocki, Myśliciele, kronikarze i artyści…, dz. cyt., t. I, s. 470.
 6 S. Swieżawski, Między średniowieczem…, dz. cyt., s. 208. 
 7 Tamże, s. 208–209.
 8 J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia…, dz. cyt., s. 218; P. Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych 
Włoszech, Warszawa 1991, s. 100; E. Garin, Filozofia Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1969, s. 99–101; 
J. Hale, Encyclopaedia of the Italian Renaissance, London 1989, s. 260.
 9 A. Warburg, La rinascita del paganesimo antico, Perugia 1987 (Leipzig – Berlin 1932), s. 16–57.
10 U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków 1997, s. 191.
11 J. Hale, Encyclopaedia…, dz. cyt., s. 249; E. Garin, Filozofia Odrodzenia…, dz. cyt., s. 141–147; S. Swieżaw-
ski, Dzieje Filozofii Europejskiej w XV wieku, (Człowiek), t. VI, Warszawa 1983, s. 195; S. Swieżawski, Między 
średniowieczem…, dz. cyt., s. 74, 219, 236; Tatarkiewicz, Historia Filozofii, t. II, dz. cyt., s. 12.
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zapis filozoficznej debaty neoplatończyków, w tym rozmowy Wawrzyńca Medyceusza 
z Albertim na temat życia czynnego (vita attiva) i kontemplacyjnego (vita contempla-
tiva) oraz Albertiego i Ficina o dobru najwyższym. Ponadto, współcześni zawdzięczali 
mu znaczący komentarz do Boskiej Komedii Dantego oraz rozpowszechnienie poglądu 
stawiającego poezję wyżej sztuk wyzwolonych12. Gentile Becchi – znakomity humani-
sta, pełnił funkcję wychowawcy młodego Lorenza, później został biskupem Arezzo13. 
Luigi Pulci (1432–84) – przyjaciel i dworzanin Lorenza, w swojej twórczości wykazujący 
zamiłowanie do rubasznego komizmu i groteski oraz wyraźną fascynację popularnym 
językiem toskańskim. W Morgante, pisanym i prezentowanym na dworze Medyceuszy 
dał pełną humoru, prześmiewczą wersję eposu rycerskiego z jego średniowiecznymi 
ideałami14. Wyjątek stanowił Antonio Pollaiuolo, biorący udział w zebraniach Akademii 
malarz i rzeźbiarz, podobnie jak najwybitniejszy ówczesny teoretyk sztuki – Alberti, ale 
ten był tyleż uczonym, co artystą15. Wielu innych artystów nie należących bezpośrednio 
do grona członków Akademii obracało się w ich towarzystwie, realizując zamówienia 
w willach i pałacach Medyceuszy. 

W ten sposób w wyższych warstwach społeczeństwa, pośród elity intelektualnej, 
a za jej pośrednictwem w środowisku artystycznym, odrodziła się i zdobyła dominu-
jącą pozycję filozofia neoplatońska. „Sławny zespół uczonych, skupiających się koło 
Lorenza, przejęty był wzniosłością tej filozofii idealistycznej, co wyróżniało go spośród 
wszystkich podobnych związków”16. 

Charakterystyczny dla niej spirytualizm wziął górę nad dotychczasowym, bardziej 
racjonalnym pojmowaniem rzeczywistości. 

Zdaniem Panofskiego istniały dwie drogi odrodzenia starożytności w renesansie: 
„Recepcja Witruwiusza i Lukrecjusza sprowadzała ideę starożytności na ziemię, nato-
miast neoplatonizm kierował ją ku niebu”17. 

W zgodzie z platońskim spirytualizmem Ficino utożsamia człowieka z duszą, i za-
gadnienie nieśmiertelności duszy czyni centralnym punktem teologii platońskiej. 
Ponieważ dusza w hierarchii hipostaz zajmuje miejsce pomiędzy aniołem a Bogiem 
z jednej, a jakością i ciałem z drugiej strony, dlatego człowiek pełni we wszechświe-
cie rolę węzła, łączącego sferę duchową i materialną; dusza ludzka jest ową copula 
mundi (wiązaniem świata), która omnia conectit in unum (wszystko zespala w jedno). 
Dwojakie są tendencje duszy ludzkiej: do tego, co duchowe i boskie oraz do tego, co 
cielesne i materialne18. Główną przyczyną zła jest głupota i brak życia duchowego, 
kontemplacji i mądrości. Ficino uznaje wolę i intelekt za najpotężniejsze motory nasze-
go uwewnętrznienia. Znaczenie woli jest ściśle związane z kluczową dla jego filozofii 
rolą miłości w ogarniającym całą rzeczywistość neoplatońskim ruchu okrężnym, w po-

12 J. Hale, Encyclopaedia…, dz. cyt., s. 181; W. Tatarkiewicz, Historia Estetyki, t. III, dz. cyt., s. 75–77; S. Swie-
żawski, Między średniowieczem…, dz. cyt., s. 209.
13 P. Burke, Kultura i społeczeństwo…, dz. cyt., s. 88.
14 J. Hale, Encyclopaedia…, dz. cyt., s. 270–271; J. Burckhardt Kultura Odrodzenia…, dz. cyt., s. 200–203. 
15 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. III, dz. cyt., s. 102.
16 J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia…, dz. cyt., s. 142.
17 E. Panofsky, Renaissance and Renascences in Western Art, Copenhagen 1960, s. 182.
18 S. Swieżawski, Między średniowieczem…, dz. cyt., s. 216.
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wszechnym powrocie do źródła. Wszystkie drogi tego powrotu są drogami miłości, 
idącymi od świateł ograniczonych do światła nieskończonego, wielka rola przypada tu 
pięknu, które w istocie jest dziełem miłości19. Miłość i światło to dwa kluczowe motywy 
filozofii Ficina20. Każda miłość jest pragnieniem piękna.

Jak pisał S. Swieżawski: przekonanie że, z Boga – prajedni, dobra i piękna samego 
w sobie emanują wszystkie rzeczy dobre i piękne, aby powrócić do Boga jako do swe-
go źródła i ostatecznego celu, była fundamentalną myślą neoplatonizmu. Wyrażał ją 
napis, znajdujący się nad wejściem do villa Careggia: A bono in bonum omnia dirigitur 
(Wszystkie rzeczy kierują się od dobra ku dobru). Możliwe jednak, że bardziej jeszcze 
niż dobro pociąga człowieka piękno, będące według Ficina niczym innym, jak blaskiem 
dobra; Bóg jest samym pięknem, a piękno rzeczy, które nas otaczają, wiedzie nas ku 
ich źródłu, którego są odblaskiem. W ten sposób piękno, obok dobra i miłości, należy 
do głównych wątków teologii Ficiniańskiej21.

Motyw „pankalii”, czyli teza o powszechności piękna w świecie wywodzi się ze sta-
rożytnej Grecji 22. W czasach późniejszych obecny był w filozofii chrześcijańskiej w ro-
zumieniu teologicznym: świat jest piękny, ponieważ jest celowo zbudowany23. Dla Fici-
na, inaczej niż dla jego poprzedników, piękno świata stanowiło zagadnienie estetyczne, 
a nie teologiczne. „Świat jest piękny nie dlatego, że jest celowo zbudowany, ale – jest 
celowy dlatego, że jest piękny”24. Rządzi nim prawo dążenia do najwyższego piękna25. 
Stąd też brała się ocena zjawisk w kategoriach estetycznych. 

Savonarola, wielki przeciwnik stronnictwa Medyceuszy i wskrzeszonej za ich cza-
sów tradycji pogańskiej, miał zupełnie inne priorytety26. Prostotę i skromność uważał za 
podstawowe cechy i wartości chrześcijańskiego życia, czemu niejednokrotnie dał wyraz 
pisząc Vita Cristiana27. Stanowiła ona kompletny przewodnik duchowy dla wiernych, 
analizujący właściwie wszystkie aspekty życia i jako taki została przyjęta z całą powagą. 
Życie chrześcijańskie karmi się prostotą wewnętrzną, której przejawem jest prostota ze-
wnętrzna; kto jej nie kocha, nie może żyć naprawdę po chrześcijańsku. Prostota i jej zna-

19 Tamże, s. 217–218.
20 E. Garin, Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano, Bari 1965, s. 69. 
21 S. Swieżawski, Między średniowieczem…, dz. cyt., s. 213–215.
22 W. Tatarkiewicz, Historia Estetyki, t. I, Estetyka starożytna, Warszawa 1991, s. 183.
23 A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. cyt., s. 102.
24 A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. cyt., s. 102.
25 Tamże, s. 103.
26 J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia…, dz. cyt., s. 288; S. Swieżawski, Między średniowieczem…, dz. cyt., 
s. 207; N. Hugedé, Savonarola i Florentyńczycy, Warszawa 1988, s. 125–126; D. Weinstein, The Myth of Flo-
renz, [w:] Florentine Studies, ed. Nicolai Rubinstein, London 1968 s. 18; M. Ferrara, Girolamo Savonarola 
Prediche e Scritti, Milano 1930; Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, Milano 1936; E. Garin, Filozofia 
Odrodzenia, z. cyt., S. Swieżawski, Dzieje Filozofii…, dz. cyt.; S. Swieżawski, Między średniowieczem…, dz. 
cyt., s. 100–104; S. Meltzoff, Botticelli, Signorelli and Savonarola. Theologia poetica and Painting from Boc-
caccio to Poliziano, Firenze 1987; J. Hale, Encyclopaedia…, dz. cyt., s. 291.
27 De simplicitate vitae christianae – ukazała się jeszcze niekompletna, dedykowana księciu Ferrary, 
10 I 1496 roku. Cała opublikowana została po łacinie we Florencji 27 VIII 1496 roku, a w październiku roku 
następnego 1497 wyszło jej włoskie tłumaczenie. Głównym przesłaniem tego przewodnika duchowego jest 
konieczność odżegnania się od luksusu i powrót do prostoty i skromności apostołów. W tej pracy korzystam 
z wydania: Fra Girolamo Savonarola, Guida Spirituale. Vita Cristiana, Torino 1952.
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czenie stały się przedmiotem głębokich i wielokrotnych rozważań Savonaroli: „Ponie-
waż każda forma ma swoje dążenie i wykonanie. Chrześcijanin podążając, dzięki łasce, 
do prostoty, stara się uczynić ją w swym wnętrzu idealną, podążając za tą formą, która 
jak już powiedzieliśmy, skłania się do prostoty zewnętrznej. Tak jak żadna z rzeczy nie 
może zatem mieć powagi formy odrywając się od swej podstawy, tak też nie może żaden 
człowiek dostąpić łaski i prostoty wewnętrznej bez skłonności do prostoty zewnętrznej. 
I jak prezentuje się w tej rzeczy, która naturalnie nie kieruje się ku swemu centrum, 
brak powagi formy, tak podobnie prezentuje się każdy nie ukształtowany po chrześci-
jańsku, który nie kocha prostoty zewnętrznej. Ten zatem, który nie ma chrześcijańskie-
go ukształtowania, który nie ma łaski razem z prostotą, nie może żyć po chrześcijańsku. 
I tak jest on tym, który nie kocha prostoty zewnętrznej lub nie żyje w prostocie. Dlatego 
ten kto chce mieć piękne domy, piękne stroje, piękne książki i wszystkie inne gospodar-
skie rzeczy, musi także posiadać dużo pieniędzy, a dużo pieniędzy nie można uzyskać, 
ani uzyskawszy posiadać, bez wysiłku, nauki i wielkiej gorliwości, co wie każdy. Z czego 
wynika, że tacy nie mogą poświęcić się i zagłębić w modlitwie ani w kontemplacji Boga, 
przez co nie mogą żyć prawdziwie po chrześcijańsku”28. 

Podczas karnawału 1497 roku odbyły się wielkie „bruciamenti delle vanità”, całopale-
nia przedmiotów zbytku. Na placu Signorii, tam, gdzie później spłonie sam Savonarola, 
ustawiono piramidę; u jej podstawy układano maski, fałszywe brody, kostiumy, wyżej 
książki poetów łacińskich i włoskich, między innymi Petrarki, Boccaccia, Morgante 
Pulciego, dalej ozdoby kobiece i przybory toaletowe, perfumy, zwierciadła, welony, pe-
ruki, następnie lutnie, harfy, szachownice, karty, a na najwyższych stopniach obrazy, 
zwłaszcza akty i wizerunki pięknych kobiet pod klasycznymi imionami Lukrecji, Kle-
opatry, a po części portrety florenckich piękności: Benciny, Leny Morella, Biny i Marii 
de Lenzi29. W Życiorysie Fra Bartolomea Vasari tak opisał te wydarzenia: „Brat Savona-
rola doprowadził do tego, że każdego dnia przynoszono na owo miejsce obrazy i rzeź-
by przedstawiające nagość, wiele z nich pędzla znakomitych mistrzów, i podobnie zno-
szono książki, lutnie i śpiewniki i palono je ku wielkiej szkodzie, zwłaszcza malarstwa. 
I Baccio przyniósł wszystkie studia i rysunki aktów, jakie wykonał, a za nim pospieszyli 
Wawrzyniec di Credi i wielu innych, których nazwano płaczkami”30.

28 „Poicheè ogni forma ha la sua inclinazione ed operazione. Inclinandosi dunque l’uomo cristiano per la 
grazia alla semplicità, che gli si sforza di fare dentro di sè perfetta, segue da questa forma, come si è detto, la 
inclinazione alla semplicità esteriore. 
 Come nessuna cosa dunque può avere la forma della gravità senza l’inclinazione di discendere al basso, cosi 
non può ancora alcun uomo avere la grazia e la semplicità interiore senza l’inclinazione alla semplicità esteriore. 
 E come si dimostra in quella cosa non essere forma di gravità, che naturalmente non si dirizza al centro, 
cosi parimenti si dimostra colui non avere la forma della cristianità, il quale non ama la semplicità esteriore.
 […] Colui dunque che non ha la forma della cristianità, che è la grazia insieme con la semplicità, non può 
vivere cristianamente. E tale colui è colui che non ama la semplicità esteriore o non vive semplicemente. 
 Perchè chi vuole avere belle case, belle vesti, bei libri, e cosi tutte le altre masserizie, bisogna anche che 
egli abbia molti danari, e molti danari non si possono acquistare, nè acquistati conservare, senza fatica, stu-
dio e sollecitudine grandissima, come è noto a ciascuno. Onde segue che tali non possono essere dediti ed 
intenti alle orazioni ed alle meditazioni divine; perciò non possono veramente vivere da cristiano.” G. Savon-
arola, Guida Spirituale…, dz. cyt., III/1, s. 95–96, (tłum. B. Gawrońska).
29 Opis „bruciamenti delle vanita” wg: J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia…, dz. cyt., s. 291–292.
30 Życiorys Fra Bartolomea (Baccia della Porta 1472–1517), [w:] G. Vasari, Żywoty najsławniejszych…, dz. cyt., t. IV, s. 75.
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Płonęły zatem nie tylko przedmioty, ale także została puszczona z dymem cała wy-
rafinowana kultura, wykształcona na dworze trzech pokoleń Medyceuszy. To właśnie 
od wpływów tej kultury chciał uwolnić Florencję Savonarola. 

Paradoksalnie nie stworzył jednak systemu estetycznego alternatywnego dla tego, 
który był dziełem Ficina. Według Tatarkiewicza: „Fanatycznie oddany religii, miał peł-
ne kompetencje filozoficzne i rozległe zainteresowania estetyczne. Rzecz szczególna: 
w pismach jego – choć były to kazania czy traktat O prostocie życia chrześcijańskie-
go – można znaleźć nie mniej, lecz więcej myśli o pięknie i sztuce niż u któregokolwiek 
z humanistów. Rzecz jeszcze szczególniejsza: te myśli Savonaroli były podobne do 
głoszonych przez humanistów. Był ich przeciwnikiem w metafizyce i etyce, nie w este-
tyce. Na temat sztuki i piękna humaniści i ich wróg mieli przeważnie myśli podobne, 
właściwe epoce”31.

Najistotniejszym elementem łączącym poglądy Ficina i Savonaroli wydaje się prze-
świadczenie o najwyższej wartości piękna duchowego.

Najwyższe piękno uosobione w Bogu porównywał Ficino, za Plotynem i Pseudo-
-Dionizym, do światła. Koncepcja emanacyjna opierała się na modelu światła; przyjmo-
wała, że byt ma naturę światła, że promieniuje tak jak ono. Tak miało promieniować 
piękno absolutne i promieniowanie z niego wszelkiego piekna32. „Piękno – pisał Ficino 
w Komentarzu do Uczty Platona – jest pewnym życiowym i duchowym urokiem zawar-
tym najpierw w anielskim Umyśle dzięki odbiciu światła Boga, potem w duszach ludzi, 
kształtach ciał i dźwiękach; przez rozum, wzrok i słuch porusza nasze dusze i cieszy 
je”33. „Piękno jest rodzajem siły lub promienia świetlnego świecącego od niego (Boga) 
poprzez wszystko, przede wszystkim przez Anielski Umysł, po drugie przez Duszę 
świata i dusze inne, po trzecie przez naturę i po czwarte przez cielesną materię”34. 

Zdaniem Ficina najwyższą wartość ma piękno duchowe – jedynie duch może być 
naprawdę i bez zastrzeżeń piękny35. „Blask i piękno Boga, który jest czysty i wolny od 
innych rzeczy, można nazwać bez żadnej wątpliwości nieskończonym pięknem”36. Co 
więcej, „samo piękno duchowe rzeczy jest raczej podobizną niż cielesnym kształtem. 
Doskonałość wewnętrzna wytwarza zewnętrzną. Piękno jest raczej duchową podobizną 
(simulacrum spiritualis) rzeczy, aniżeli jej cielesnym wyglądem (species corporea)”37. Fici-
no tak oto definiował tę kwestię: „Istnieje pewna doskonałość wewnętrzna i zewnętrzna. 
Wewnętrzna wytwarza zewnętrzną. Tamtą dobrem, a tę możemy nazwać pięknem”38.

31 W. Tatarkiewicz, Historia Estetyki, t. III, dz. cyt., s. 79.
32 A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. cyt., s. 146.
33 M. Ficino, Marsylii Ficini, Philosophi Platonici, Medici atque theologi omnium praestantissimi operum, 
Basilae 1561, t. II, s. 1338; por. też A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. cyt., s. 143, (przyp. 23 zawiera 
tekst oryginału).
34 M. Ficino, Marsylii Ficini…, dz. cyt., t. II, s. 1326; por. też A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. 
cyt., s. 143, (przyp. 24 zawiera tekst oryginału).
35 A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. cyt., s. 146.
36 M. Ficino, Marsylii Ficini…, dz. cyt., t. II, s. 1355; por. też A. Kuczyńska. Filozofia i teoria piękna…, dz. 
cyt., s. 146 (przyp. 32 zawiera tekst oryginału).
37 W. Tatarkiewicz, Historia Estetyki, t. III, dz. cyt., s. 104.
38 M. Ficino, Commentarium in Convivium, dz. cyt., V, 1, s. 1334; por. też W. Tatarkiewicz, Historia Estetyki, s. 110.
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Tego rodzaju wypowiedzi Ficina mogły, paradoksalnie, utorować drogę poglądom Sa-
vonaroli, który nie rozdzielał idei piękna od idei prawdy i dobra. Pojęcie piękna duchowego 
łączył z pięknem moralnym39. Znamienne jest zdanie wypowiedziane na kazaniu O Amo-
sie i Zachariaszu, w czasie Wielkiego Postu 1496 roku: „Na tyle piękne są stworzenia, na 
ile uczestniczą i zbliżają się do piękna Bożego: i tym piękniejsze jest ciało, im piękniejsza 
jest dusza”40. Savonarola daje na to tyleż konkretny, co moralizatorski przykład: „Weź tu 
dwie kobiety, które są równie piękne ciałem: jedna niech będzie pobożna, prawdziwie 
świątobliwa a druga zła, zobaczysz że ta święta będzie bardziej kochana przez wszystkich 
od tej złej; i wszystkie oczy będą zwrócone na nią, nawet mężczyzn zmysłowych. Weź tu 
człowieka prawego, głęboko religijnego, który będzie cieleśnie brzydki, i zobaczysz, że 
pomimo to każdy chce go chętnie widzieć, i wydaje się, że ta prawość odbija się na jego 
twarzy i czyni ją pełną uroku. Teraz pomyśl, jaką piękność miała Madonna, w której było 
tyle świętości, że opromieniała ona jej twarz, o której św. Tomasz mówi, że nikt kto ją 
zobaczył, nigdy nie popatrzył na nią pożądliwie, taka była świętość, która z niej jaśniała. 
Pomyśl o Chrystusie jak bardzo był piękny, ten który był Bogiem i człowiekiem”41.

Bardzo istotne i wielokrotnie podkreślane, zarówno przez Ficina jak i Savonarolę, 
jest przekonanie o bezcielesności piękna, które wydaje się jednym z najistotniejszych 
wątków łączących estetykę neoplatońską z poglądami Savonaroli.

Ficino, identyfikując materię z bezkształtną bryłą, piękno linii i kształtu uważał za 
niematerialne. Z tego też względu pojęcia układu, proporcji, decorum, choć odnoszą się 
do materii, nie są materią, nie są ciałami42. Duchowy przywódca Akademii Platońskiej 
pisał: „Piękno jeszcze bardziej odnosi się do wzroku niż do słuchu, gdyż najwyraźniej 
wzrok i światło są bardziej podobne do myśli niż słuch i dźwięk. Dyspozycje ducha są 
piękniejsze niż ciała zwane kształtnymi i głosy, są bowiem również bardziej bliskie umy-
słowi. Nadto słusznie można powiedzieć, że same dyspozycje ducha, objawiające się 
w zwyczajach i naukach, nie tylko są piękne, lecz że wręcz są pięknością: są bowiem 
formami, powtarzam, formami bliskimi umysłowi. Głosy zaś i ciała nie mogą być nazwa-
ne pięknościami”43. Idąc dalej tym tokiem myślenia doszedł do wniosku iż: „Podstawą 
piękna nie może być ciało, bo gdyby piękno było cielesne, nie miałoby nic wspólnego 
z cnotami duszy, która jest niecielesna; w istocie piękno jest tak dalekie od cielesno-
ści, że nie tylko w takim pięknie jak w cnotach duszy nie może być cielesne, ale także 
w ciałach i dźwiękach. Bo chociaż mówimy, że pewne ciała są piękne, nigdy nie są pięk-
ne z powodu swojej materii, ponieważ to samo ciało człowieka może być całe i piękne 
dzisiaj, a jutro może być zniekształcone przez deformujący przypadek; tak więc inną 
rzeczą być ciałem a inną – być pięknem”44. Ficino twierdził: „Istotnie cień twego ciała 
jest taki sam dzisiaj jak poprzedniego roku, ale piękno nie jest to samo; nic nie starzeje 

39 M. Ferrara, Girolamo Savonarola…, dz. cyt., s. 385.
40 Tamże, s. 386.
41 Tamże.
42 A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. cyt., s. 151, 152.
43 M. Ficino, In Plotini Epitome, dz. cyt., s. 1547; por. też W. Tatarkiewicz, Historia Estetyki, t. III, dz. cyt., s. 111.
44 M. Ficino, dz. cyt., t. II, s. 1335; por. A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. cyt., s. 148, (przyp. 39 
zawiera tekst oryginału).
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się wolniej niż cień a szybciej niż piękno. Z tego wynika jasno, że piękno i ciało to nie 
to samo”45. Zatem ciało nie może być obiektywnym pięknem: „Pewnego dnia ciało jest 
piękne, drugiego brzydkie i różni ludzie mogą różnie myśleć o nim w tym samym cza-
sie. Dlatego pierwsze i prawdziwe piękno nie jest w ciałach. Weź także pod uwagę fakt, 
że wiele ciał nazywa się tą samą nazwą, Piękno. Dlatego musi być w wielu ciałach jedna 
wspólna istota, natura piękna, dzięki której są wspólnie nazywane pięknymi”46. 

Iluzjonizm estetyki Ficina zaznaczał się w przekonaniu o niematerialności piękna. 
„Umysłowi podoba się wygląd jakiejś istoty, ale nie taki, jaki jest w zewnętrznej materii, 
lecz obraz, jaki umysł chwyta wzrokiem lub pojmuje. Obraz ten jest we wzroku, w du-
szy, a ponieważ te są bezcielesne, nie może być ciałem. Podoba się wygląd bezcielesny. 
Co się podoba, jest każdemu miłe, co miłe jest piękne; stąd wynika, że miłość odnosi 
się do czegoś bezcielesnego, i samo piękno jest jakąś duchową podobizną raczej niż 
wyglądem cielesnym”47.

Powyższy cytat zdaje się dobrze korespondować z cytowanym wyżej tekstem Savo-
naroli o świątobliwej i złej kobiecie: „ta święta będzie bardziej kochana przez wszyst-
kich od tej złej”.

Ficino podkreślał, iż ciało nie może być pięknością: „Tak dalece nie jest prawdą, by 
ciało było pięknością, że nie tylko piękno cnót duszy, ale też to, które tkwi w ciałach 
i dźwiękach, nie jest cielesne. Bo choć niektóre ciała nazywamy ładnymi, to jednak nie 
są ładne dla samej swej materii”48.

Wypowiedzi Ficina o bezcielesności piękna i oderwaniu go od ciała jako takiego 
współbrzmiały z poglądami Savonaroli. Kiedy kaznodzieja mówił o brzydocie kobiet, 
dumnych ze swej urody i pięknie duchowym osoby modlącej się, jakby w pewnym sen-
sie upraszczał i konkretyzował wysublimowane rozważania Ficina. „Kobiety szczycące 
się waszymi ozdobami, waszymi włosami, waszymi rękami, ja wam mówię, że wszyst-
kie jesteście brzydkie. Chcecie wy widzieć prawdziwe piękno? Zwróćcie uwagę na ja-
kąś osobę pobożną, mężczyznę czy kobietę, która niech będzie uduchowiona; zwróćcie 
na nią uwagę, mówię, kiedy będzie się modlić i kiedy spłynie na nią to ciepło Boskiego 
piękna i kiedy wraca z modlitwy: zobaczycie piękno Boskie, jaśniejące w jej twarzy, 
i oblicze prawie anielskie”49. 

Savonarola, wspominając o owym obliczu prawie anielskim, operuje określeniem 
użytym już przez Pica della Mirandola50, najprawdopodobniej korzystając z dorobku in-
telektualnego neoplatończyków. Chociaż teoria piękna nabiera u Savonaroli znaczenia 

45 M. Ficino, dz. cyt., t. II, s. 1336; por. A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. cyt., s. 152, (przyp. 47 
zawiera tekst oryginału).
46 M. Ficino, dz. cyt., t. II, s. 1353–4; por. A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. cyt., s. 152, (przyp. 48 
zawiera tekst oryginału).
47 M. Ficino, Commentarium in Convivium, dz. cyt., V, 3, s. 1335; por. W. Tatarkiewicz, Historia Estetyki, 
t. III, dz. cyt., s. 110.
48 Tamże.
49 M. Ferrara, Girolamo Savonarola…, dz. cyt., s. 386 (tłum. B. Gawrońska).
50 Pico w Komentarzu do Canzone d’ Amore Benivieniego pisał, że w ciele ludzkim, a zwłaszcza w obliczu, 
odbija się piękno duszy, będące udziałem człowieka najwyższe piękno anielskie. S. Swieżawski, Dzieje Filo-
zofii…, dz. cyt., t. VI, s. 183.
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czysto moralizatorskiego, to w jego poglądach wyraźnie pobrzmiewa wszechobecny 
w kulturze renesansu podziw dla piękna i jego cielesnych przejawów.

Jak już zostało powiedziane, Ficino dawał prymat pięknu duchowemu nad zmysło-
wym, nie przeciwstawiając ich sobie a nawet zacierając różnice pomiędzy nimi51. Uznając 
piękno zmysłowe za podrzędne, poświęcił mu jednak sporo uwagi, wymieniając warunki 
niezbędne dla jego zaistnienia. „Czymże jednak jest piękno ciała? Działaniem, żywością 
i jakimś wdziękiem, który pod wpływem idei ciała w nim rozbłyska. Blask ten nie wstąpi 
w materię, zanim ta najstaranniej nie będzie przygotowana. Przygotowanie żywego ciała 
polega na tych trzech rzeczach: ładzie, sposobie, wyglądzie. „Ład” części znaczy tyle, co 
odstępy części, „sposób” – tyle co ilość, a wygląd – tyle co kontury i barwy. Przede wszyst-
kim ważne jest, by jakiekolwiek części ciała miały swe właściwe miejsca, by uszy były na 
swoim miejscu, a podobnie oczy, nos i wszystko inne”52.

Ficino dość szczegółowo, co znamienne dla jego czasów, omawia kanon propor-
cji ludzkiego ciała, opisując go, między innymi, w ten sposób: „Przede wszystkim 
wszystkie części ciała muszą mieć swoje miejsce: i tak uszy muszą być na swoim 
miejscu, oczy na swoim, dziurki w nosie na swoich, etc., oczy muszą być w równej 
odległości z każdej strony nosa, podobnie jak uszy muszą być w równej odległości 
od oczu”53. 

Zgodnie z duchem epoki również Savonarola traktował piękno w kategorii jakości, 
doceniał znaczenie proporcji i odpowiedniości. „Piękno nie polega na samych kolorach, 
lecz jest pewną jakością, wynikającą z proporcji i odpowiedniości członów i części ciała. 
Nie powiesz o kobiecie, że jest piękna dlatego, że ma piękny nos lub piękne ręce, lecz 
wtedy gdy są w niej zachowane wszystkie proporcje. Skąd pochodzi to piękno? Gdy to 
zbadamy, to zobaczymy, że z duszy. Gdy malarz wymaluje postać wedle natury, to ta 
w naturze będzie zawsze piękniejsza niż namalowana. I choć jest dobrym mistrzem, nie 
może dać jej tej pewnej żywości, jaką ma postać w naturze; sztuka nie może we wszyst-
kim naśladować natury”54.

Dochodzimy tu do relacji pomiędzy sztuką a naturą – jednego z kluczowych za-
gadnień w renesansowej teorii sztuki. W Della semplicita della vita cristiana (1495) 
Savonarola twierdził: „Sztuka usiłuje naśladować przyrodę. Ponieważ nie może jej do-
równać, mówimy, że wyróżnia ją to, co artyści robią wtedy, gdy naprawdę natury nie 
naśladują. Każdemu z natury rzeczy bardziej podoba się to, co proste, niż to, co sztucz-
ne”55. Sztuka pochodzi z inwencji ludzkiej: „Tak więc o rzeczach, które mają swój po-

51 A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. cyt., s. 133–134.
52 M. Ficino, Commentarium in Convivium, dz. cyt., V, 6, s. 1337; por. W. Tatarkiewicz, Historia Estetyki, 
t. III, dz. cyt., s. 111.
53 M. Ficino, dz. cyt., V, 6, s. 1337–8; por. A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. cyt., s. 153, (przyp. 50 
zawiera tekst oryginału).
54 G. Savonarola, Prediche sopra Ezechiele XXVIII, Roma 1955, t. I, s. 374; por. W. Tatarkiewicz, Historia 
Estetyki, t. III, dz. cyt., s. 83.
55 G. Savonarola, Guida Spirituale…, dz. cyt., III/1, s. 91–92: Onde, e noi poco innanzi dicevamo, che la natu-
ra non fa quelle cose che sono dell’arte, la quale arte però si sforza d’imitare la natura; e perche essa non la può 
adeguare, diciamo propriamente quelle cose essere cose dell’arte che operano gli artefici, e che non veramente 
imitano la natura. […] Le opere semplici naturalmente piacciono più a tutti gli uomini, che le opere artificiali 
(tłum. W. Tatarkiewicz, Historia Estetyki, t. III, dz. cyt., s. 83.).
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czątek w formie nadanej im w sposób nadprzyrodzony, mówimy że są dziełami bożymi 
a nie dziełami sztuki, ponieważ dziełami sztuki nazywamy te rzeczy, które pochodzą 
z inwencji ludzkiej”56. Dalej pisał: „Przeto jest oczywistym, że ludzie nazywają dziełami 
natury rzeczy proste, a sztucznymi nie proste; natura tworząc każdą z rzeczy prostych 
nie musi do tego używać żadnej ludzkiej sztuki57. Oczywista była dla niego wyższość 
natury nad sztuką. „Oczywiście rzeczy proste bardziej podobają się wszystkim niż 
dzieła sztuki. Rzeczy proste pochodzą, jak już powiedzieliśmy, z inklinacji do kształtu 
nadanego przez Boga, dlatego też rzeczy proste są dziełami Boga”58. Zwraca uwagę na-
cisk, z jakim Savonarola rzeczy proste nazywa dziełami Boga. Prawdopodobnie z tego 
właśnie źródła pochodzi jego umiłowanie prostoty i ogromne znaczenie, jakie będzie jej 
przypisywał zarówno w życiu, jak i w sztuce.

Piękno rzeczy prostych dostrzegał już Ficino. Co dla niego wyjątkowe, odszedł 
w tym względzie od wzorców antycznych i inaczej niż starożytni, piękno widział nie 
tylko w samej proporcji i słodyczy barw, wtedy bowiem rzeczy proste (simplicia) nie 
mogłyby być piękne. „Tymczasem czyste barwy, światła, poszczególny dźwięk, blask 
złota i srebra, wiedzę, duszę nazywamy pięknymi, a wszystko to są rzeczy proste. I nas 
one jako prawdziwie piękne cudownie cieszą59.

Uznanie, iż sztukę „wyróżnia to, co artyści robią wtedy, gdy naprawdę natury nie 
naśladują” jest również bardzo istotne. Także ten pogląd Savonaroli na temat autono-
miczności sztuki współbrzmiał z rozwiniętą w tym przedmiocie teorią Ficina. Według 
niego natura składa się z myśli i materii. Sztuka naśladując naturę, naśladuje też jej 
cechy boskie, opiera się jednak na regułach i porządku ustanowionym przez człowieka, 
natomiast prawa natury ustanawia Bóg. Zatem natura to dzieło sztuki boskiej, a dzieło 
sztuki to wytwór człowieka60. 

W swojej Theologia Platonica Ficino pisał: „Człowiek naśladuje wszystkie twory bo-
skiej natury, a twory niższej natury doskonali, poprawia i ulepsza”61. 

 „Sztuki ludzkie tworzą same to, co wytwarza natura, tak jakbyśmy byli nie jej nie-
wolnikami, ale rywalami”62. 

Według Ficina poprzez sztukę dokonuje się powrót do Idei, od których oderwa-
ła się natura w swojej niedoskonałej postaci. „Sztuka pełni więc rolę twórczą również 
w skomplikowanej strukturze świata. Z jednej strony daje możliwość twórczości po-

56 Tamże, s. 90: Cosi pure quelle cose che procedono da una forma soprannaturalmente infusa, diciamo essere 
opere divine e non artificiali, perche artificiali si dicono essere quelle cose che procedono da invenzione uma-
mana (tłum. B. Gawrońska). 
57 Tamże, s. 91–92: Quindi è manifesto, che gli uomni chiamano le opere naturali, opere semplici, e le artfi-
ciali, non semplici; facendo la natura ogni cosa semplice non ci deve essere in loro alcun artificio umano (tłum. 
B. Gawrońska).
58 Tamże, s. 92: Le opere semplici naturalmente piacciono più a tutti gli uomini, che le opere artificiali. Le opere 
semplici procedono, come abbiamo detto, dall’ inclinazione di una forma infusa da Dio; perciò le opere semplici 
sono opere di Dio. (tłum. B. Gawrońska).
59 M. Ficino, Commentarium in Convivium, dz. cyt., V, 3, s. 1336; por. W. Tatarkiewicz, Historia Estetyki, 
t. III, dz. cyt., s. 110.
60 A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. cyt., s. 178.
61 M. Ficino, dz. cyt., t. I, s. 296; por. A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. cyt., s. 179 (przyp. 32 
zawiera tekst oryginału).
62 M. Ficino, dz. cyt., t. I, s. 295; por. A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. cyt., s. 179.
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szczególnym jednostkom, równocześnie zaś – pełniąc rolę zasady tworzącej byt – uza-
sadnia w sposób pozaartystyczny swoją rolę”63.

Kaznodzieja dostrzegał szczególne znaczenie indywidualności każdego twórcy, for-
mułując tę myśl następująco: „Każdy malarz przedstawia samego siebie, nie jako czło-
wieka, bo może też wykonywać wizerunki lwów, koni, mężczyzn i kobiet, które nie są 
doń podobne, ale przedstawia siebie jako malarza, to znaczy z piętnem swego umysłu. 
Choć maluje różne obrazy fantastyczne i realne, wszystkie noszą piętno jego umysłu 
(secondo il suo concetto).”64 Ogni depintore depinge se medesimo, to zdanie przypisy-
wane Wawrzyńcowi Medyceuszowi, było już wówczas rozpowszechnione w kręgach 
humanistów65. Pogląd ten pojawił się niezależnie od obiektywistycznego rozumienia 
sztuki przez starożytnych. Była to nowa i ważna teza renesansowa66. Wypływał z niej, 
tak charakterystyczny dla Włochów, kult wybitnych osobowości artystycznych i ich in-
dywidualnego wkładu w rozwój sztuk. Savonarola nadał tej tezie dodatkowe znaczenia. 
Według niego artysta jest podobny do swego dzieła, ponieważ „każdy twórca stwarza 
rzeczy podobnymi do siebie, pod względem formy, wedle której pracuje. Jakkolwiek 
tworzy człowieka i konia. Mówię tu o formie, którą tworzy, ponieważ chociaż kiedy 
buduje, wznosi dom, który nie jest do niego podobny jako do człowieka, jest do niego 
jednak podobny jako do budowniczego: ponieważ nie buduje domu jako człowiek, ale 
jako budowniczy, dla którego forma to idea, to jest wyobrażenie i podobieństwo domu, 
według którego to podobieństwa do idei buduje dom”67. 

Twierdzenie, że forma to idea jest ogromnie znaczące, a wręcz podstawowe w kwe-
stii zbieżności myśli Savonaroli z filozofią neoplatońską, z tym, że u Savonaroli ma to 
swoje konsekwencje nie tylko estetyczne, ale i etyczne. Według niego „dzieła w róż-
nych rzeczach są różne poprzez różnorodność formy. Stąd winorośl ma inne liście 
i owoce, których nie ma oliwka, a oliwka inne niż winorośl, ponieważ inna jest forma 
winorośli a inna oliwki. A zatem z wymogów formy pochodzą i owoce, i liście. Dlate-
go mówi Zbawiciel: Wy poznacie je po ich owocach, ponieważ z cierni nie zbiera się 
winogron ani fig z triboli68. Nie może zatem z formy wewnętrznej prostoty wypływać 
żadna inna forma jak prostota. I jak każda rzecz kocha to co do niej podobne, i jak 
każda przyczyna kocha swój skutek, i każdy człowiek swoje dzieło, tak prostota we-
wnętrzna kocha zewnętrzną i się z nią łączy. Prawdziwy chrześcijanin posiadając pro-
stotę wewnętrzną stara się ze wszystkich sił doprowadzić ją do perfekcji, a co za tym 

63 A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. cyt., s. 180. 
64 G. Savonarola, Prediche sopra Ezechiele, XXVI, Roma 1955, t. I, s. 242; por. też W. Tatarkiewicz, Historia 
Estetyki, t. III, dz. cyt., s. 82.
65 Występuje na przykład u Poliziana; zob. W. Tatarkiewicz, Historia Estetyki, t. III, dz. cyt., s. 78.
66 W. Tatarkiewicz, Historia Estetyki, t. III, dz. cyt., s. 79. 
67 Ciascun agente opera cose simili a sè, secondo quella forma mediante la quale opera. Onde l’uomo genera 
l’uomo ed il cavallo. E dico secondo quella forma per la quale egli opera, perchè, benchè colui che edifica, faccia 
una casa, la quale in quanto è uomo non gli sia simile, gli è pero simile in quanto a edificatore: perche egli non 
edifica la casa in quanto uomo, ma si bene in quanto edificatore, la cui forma è l’idea, cioè l’immagine e la 
similtudine della casa, mediante la quale similtudine egli edifica la casa. G. Savonarola, Guida Spirituale…, 
dz. cyt., s. 93–94, (tłum. B. Gawrońska).
68 Tribolo – Tribulus terrestis, Buzdyganek naziemny, gatunek rośliny z rodziny parolistowatych, występuje 
m.in. w południowej i środkowej Europie. Używany w medycynie, nie posiada jadalnych owoców. 
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idzie kocha, łączy się i przestrzega także prostoty zewnętrznej”69. Idąc dalej tym tokiem 
myślenia nie wahał się krytykować mody malowania w kościołach portretów znanych 
osób we współczesnych, bogatych strojach, asystujących wydarzeniom w scenach reli-
gijnych. Nawoływał: „Wy, malarze, źle czynicie i gdybyście wiedzieli, jaki skandal temu 
towarzyszy, to, o czym ja wiem, nie malowalibyście ich. Wprowadziliście tyle marności 
ziemskich do kościoła. Czy wierzycie, że Madonna chodziła tak ubrana, jak wy to ma-
lujecie?”70. W jego interpretacji formuła Ogni depintore depinge se medesimo nabrała 
czysto moralizatorskiego znaczenia71.

W myśl teorii Albertiańskiej reguły matematyczne miały decydujący wpływ na 
piękno dzieła. „Ficino podzielał to prawie powszechnie panujące przekonanie o potrze-
bie traktowania piękna w kategoriach matematycznych. Uważał, że istnieją pewne sta-
łe cechy przedmiotów materialnych. Cechy te zapewniają im niejako automatycznie 
piękno. Układ, Proporcja, Przyozdobienie, Wygląd. Układ oznacza – pisze Ficino – po-
dział części, Proporcja oznacza ich ilość, Przyozdobienie ich kształt i kolor. Piękno 
jest więc rzeczą ładu, prawidłowych stosunków w układzie części. Pogląd ten – się-
gający źródłami swoimi estetyki pitagorejskiej – był znany i aprobowany przez wielu 
teoretyków i praktyków artystycznych renesansu”72. Zgodnie z nim figura okrągła jest 
zawsze przyjemna, dodatnia. Podobnie jak miłe oku są kwadratowe plany budynków 
oraz równość ich ścian73.

Ów sposób postrzegania był tak naturalny dla Savonaroli, iż dla zobrazowania pew-
nej kwestii religijnej w komentarzu do Psalmu XI Do Pana się uciekam, używa następu-
jącego porównania: „tak jak figura kolista, co jest figurą doskonałą i wielkiej, jedną linią 
zamkniętej pojemności”74. 

Ficino i Savonarola w naturalny sposób obracali się w świecie tych samych pojęć, tak 
jak żyli w otoczeniu budynków zaprojektowanych przez tego samego architekta75.

Z powyższego zestawienia tekstów wynika to, o czym pisał już Tatarkiewicz: „Na te-
mat sztuki i piękna humaniści i ich wróg mieli przeważnie myśli podobne, właściwe epo-
ce”76. Zarówno Tatarkiewicz, Kuczyńska, Kristeller, Swieżawski, jak i Chastel zwracają 

69 Le opere dunque esteriori di diverse cose sono diverse per la diversità delle forme. Onde la vite (winorośl) 
produce altre folie a altri frutti che non fa l’ulivo, e l’ulivo altri che la vite, perchè altra è la forma della vite 
e altra quella dell’ulivo. Secondo dunque l’esigenza della forma procedono i frutti e le folie.
 Perciò dice il Salvatore: Voi li conoscerete dai loro frutti; perchè dalle spine non si raccolgono uve, nè dai 
triboli fichi. 
 Non può dunque dalla forma interiore della semplicità procedere di fuori altro che la semplicità.
 E amando ogni cosa quelloche ad essa è simile, e ogni causa amando il suo effetto, e ogni uomo l’opera sua, 
Ne segue che la semplicità interiore ama l’esteriore e l’abbraccia.
 Avendo dunque il vero cristiano la semplicità interiore e ingegnandosi [starając się] con tutte le sue forze 
di farla perfetta, segue che egli ami ed abbracci e conservi anche la semplicità esteriore. G. Savonarola, Guida 
Spirituale…, dz. cyt., s. 93–94, (tłum. B. Gawrońska).
70 M. Ferrara, Girolamo Savonarola…, dz. cyt., s. 387. 
71 A. Chastel, Art et humanisme, s. 399.
72 A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna…, dz. cyt., s. 159.
73 Tamże, s. 160.
74 G. Savonarola, O miłości Jezusa i inne pisma, Warszawa 2004, tłum. A. Kuciak, s. 182.
75 Był nim Michelozzo – nadworny architekt Medyceuszy. Jego dziełem jest zarówno pałac Medyceuszy, ich 
Villa Careggia jak i przebudowa klasztoru San Marco, w tym krużganki, biblioteka i wiele innych wnętrz.
76 W. Tatarkiewicz, Historia Estetyki, t. III. dz. cyt., s. 79.
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uwagę na eklektyczny, z wyraźną przewagą 
neoplatonizmu charakter estetyki Ficina. Spiry-
tualizm, uduchowienie koncepcji piękna czyni 
poglądy Ficina bliskimi, a nawet bardzo bliskimi 
ideom Savonaroli. Kluczowa dla całego systemu 
filozoficznego Ficina koncepcja piękna bardziej 
łączy go z Savonarolą, niż dzieli. Iluzjonistyczna 
estetyka Ficina uczy, że piękna nie ma w materii, 
lecz w przeświecającym przez nią duchu. Piękno 
zostało uznane nie tylko za bezcielesne, ale za do-
wód na istnienie Boga. Tatarkiewicz zaznaczał, 
że metafizyczna estetyka Akademii Platońskiej 
była heteronomiczna ponieważ piękno i sztukę 
podporządkowywała prawdzie i moralności77. 
Niewątpliwie koresponduje to z poglądami Savo-
naroli, który wkraczając na grunt przygotowany 
przez przeciwnika miał paradoksalnie ułatwioną 
sytuację. Artystom kręgu medycejskiego, zafa-
scynowanym filozofią neoplatońską, pozostawała bowiem możliwość utożsamiania się 
z naukami Savonaroli, bez wyrzekania się wszystkich dotychczasowych idei. Na tym 
tle zrozumiałe stają się bliskie relacje tych samych artystów zarówno z kręgiem medy-
cejskim, jak i z osobą oraz naukami przeora San Marco, a także realizacje artystyczne 
zainspirowane oboma nurtami ideowymi. Powstałe we wrogich sobie obozach teorie es-
tetyczne nie niosły w sobie ładunku sprzeczności a nawet wielu punktach były zbieżne. 
Można zaryzykować stwierdzenie, że Savonarola skorzystał z dorobku neoplatończy-
ków. Niemniej wymagał od artystów czegoś zupełnie innego niż Ficino. Pragnął prze-
kazać malarzom poczucie odpowiedzialności i powołania do prawdy, a w dążeniu do 
„piękna Bożego” nierozerwalnie złączyć piękno z prostotą.

77 Tamże, s. 105. 

Michelozzo, wirydarz klasztorny San Marco, Florencja (fot. 
B. Gawrońska).
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mało Znany kielich Ze skarbca  
kościoła pW. WnieboWZięcia najśWięTsZej marii panny W krakoWie

Mogłoby się wydawać, że krakow-
skie skarbce kościelne, po wieloletniej 
i dokładnej inwentaryzacji w minionych 
latach, nie mają już przed badaczami ta-
jemnic. Jak się jednak okazuje, nie jest 
to założenie prawdziwe. Oglądając póź-
nogotyckie kielichy mszalne przecho-
wywane w skarbcu kościoła Mariac-
kiego w Krakowie łatwo zauważyć, że 
dominują wyroby z warsztatów krakowskich (il. 1). Dopiero przy bardziej wnikliwym 
przeglądzie uwagę zwraca kielich szczególnie zagadkowy – ze skromną stopą, dość 
niski w proporcjach, dekorowany na koszyczku ornamentem charakterystycznym dla 
epoki późniejszej niż ta, na którą wskazuje kształt.

W literaturze specjalistycznej pierwsze, nieliczne ślady tego zabytku pojawiają się 
bardzo późno – dopiero w latach 70 i 80 XX w. Nie był wypożyczany na wystawy, próż-
no go szukać także w popularnych wydawnictwach albumowych czy przewodnikach. 
Jedynym wyjątkiem jest album Adama Bujaka i Michała Rożka, w którym został sfoto-
grafowany wraz z całą grupą pozostałych późnogotyckich kielichów1.

Jednak te niedostatki bibliograficzne tylko zachęcają do stawiania coraz to nowych 
pytań na jego temat. Do kilku z nich zaproponuję tutaj możliwe rozwiązania, inne jed-
nak pozostaną nadal bez odpowiedzi i będą prowadzić do następnych, wymuszając dal-
sze, pogłębione badania. 

Pierwszą wzmianką dokumentującą istnienie zabytku w skarbcu jest zapis w Katalogu 
Zabytków Sztuki w Polsce2. Ze względu na szczególny charakter tej publikacji nie mogło 
oczywiście być mowy o szerszym opisie czy zarysie problematyki. Kolejne pozycje również 
miały charakter katalogowy: zarówno monumentalny „Corpus Inscriptionum Poloniae”3, jak 
i monografia Jana Samka poświęcona wyrobom metalowym ze skarbca bazyliki mariackiej4. 

1 A. Bujak, M. Rożek, Kościół Mariacki w Krakowie, Warszawa 1987, fot. 163.
2 „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce”, t. IV: Miasto Kraków, cz. II: Kościoły i klasztory Śródmieścia, 1., 
red. A. Bochnak, J. Samek, Warszawa 1971, s. 36, fig. 747.
3 „Corpus Inscriptionum Poloniae”, t. VIII: Województwo krakowskie, z. 2: Bazylika Mariacka w Krakowie, 
red. Z. Piech, Kraków 1987, s. 50, 112, nr 53.
4 J. Samek, Skarbiec bazyliki mariackiej w Krakowie. Wyroby z metalu, Kraków 2004, s. 23, 63, 100.

1. Zespół ośmiu późnogotyckich kielichów ze skarbca kościoła Mariackiego 
w Krakowie, fot. za: A. Bujak, M. Rożek, Kościół Mariacki w Krakowie, War-
szawa 1987, fot. 163.
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Przy tak skromnym materiale bibliograficznym należy przede wszystkim skupić się 
na podstawowych problemach: w jakim środowisku artystycznym został wykonany za-
bytek, kim byli jego fundatorzy, z jakiego czasu pochodzi, jakimi drogami dotarł do Kra-
kowa. Ważne jest też ustalenie miejsca kielicha w długim łańcuchu późnogotyckich kie-
lichów z ornamentem okuciowym i odlewanym, nakładanym krucyfiksem na stopach.

* * *

Kielich wykonany został metodami tradycyjnymi, z grawerowanego i repusowane-
go srebra, a następnie pozłocony złotem w dwóch odcieniach – „chłodniejszym” na 
całości, a „cieplejszym” na koszyczku – co daje niezmiernie cie-
kawy efekt kolorystyczny i wzbogaca go estetycznie. Dodatkowo, 
ze względu na proporcje (wysokość 20,3 cm, średnica czary 12,2 
cm, średnica stopy 16,7 cm), wyróżnia się w dużej grupie smuklej-
szych kielichów wykonanych w warsztatach krakowskich.

Pod względem konstrukcji nie odbiega od typowego późno-
gotyckiego kielicha: sześciolistna stopa, trzon z silnie spłaszczo-
nym nodusem z guzami oraz lekko rozchylona czara w koszyczku 
z koronką (il. 2).

Niezbyt szeroka kryza stopy jest gładka, łagodnie przecho-
dzi w profilowany cokolik, dekorowany bardzo prostym ażurem 
utworzonym z maleńkich, prostokątnych słupków.

Pola stopy są lekko wypukłe, gładkie. Na jednym z nich, na 
tle grawerowanego krzyża łacińskiego o lekko uniesionych ku 
górze, zakończonych prosto ramionach i zwieńczonego prostokątnym titulusem z lite-
rami I∙N∙R∙I znajduje się plastycznie odlewana i nałożona figurka Chrystusa. 

Sześcioboczny trzon również jest gładki, z dwoma pierścieniami ujmującymi nodus, 
zdobionymi na krawędziach profilowanym, spłaszczonym drucikiem.

Nodus ma kształt spłaszczonej kuli z sześcioma niskimi, romboidalnymi guzami 
o lekko szrafowanym tle i kolorze zbliżonym do kolorystyki koszyczka. U góry i u dołu 
jest delikatnie repusowany w kształt owalnych płatków.

Gładka, lekko rozchylona czara o kształcie dzwonu osadzona jest w sięgającym do 
połowy jej wysokości odlewanym koszyczku, pokrytym dekoracją złożoną z ornamentu 
okuciowego i uskrzydlonych główek aniołków. Koszyczek wieńczy skromny, płaski 
sznureczek zdobiony zygzakiem i schematyczna, niezbyt rozbudowana, ażurowa ko-
ronka wycięta z płaskiej blachy.

Na spodzie stopy znajduje się wyryta inskrypcja fundacyjna, złożona kapitałą hu-
manistyczną5: LVDEWICVS ∙ HOLLE · PASTOR: | MICHEL · MASSOW: | IOCHIM 
· ARNT · VORSTER: | Wigrst 40 cost amr (auri?) 1 g | 1602. 

5 „Corpus Inscriptionum…”, dz. cyt., s. 112, nr 53. W tym miejscu chciałabym najserdeczniej podziękować 
pani Agacie Wolskiej z Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Bez jej nieocenionej pomocy i udostęp-
nienia dokumentacji fotograficznej omawianego kielicha szczegółowe zbadanie puncy szczecińskiej byłoby 
niemożliwe.

2. Kielich z cechą miejską Szcze-
cina przechowywany w skarbcu 
kościoła Mariackiego w Krako-
wie, Szczecin 1602 r., fot. Wita-
lis Wolny, 1963.
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Dodatkowo na kryzie wybito cechę miejską Szczecina: popiersie gryfa z koroną 
oraz imienną złotnika, który go wykonał (litera B)*. 

* * *

Obecność kielicha w skarbcu mariackim jest udokumentowana źródłowo dopiero od 
czasów powojennych. Ponieważ szczegółowe inwentarze z początku XX w. nie uwzględ-
niają go w swoich spisach (a wymieniają znacznie mniej ozdobne naczynia, jak np. kielich 
z cechą miejską Norymbergi6), to zapewne trafił do Krakowa dopiero po drugiej wojnie 
światowej, być może w wyniku akcji rewindykacyjnej, niejako „w zamian” za nadal zaginio-
ny kielich Calicem Salutaris. Hipotezę taką można wysuwać z kilku powodów. Po pierw-
sze jest to jedyny zabytek, który nie został opatrzony austriacką cechą kontrybucyjną z lat 
1806–1807 (mogłoby zastanawiać, że kielich tak w porównaniu z innymi niepozorny został 
ukryty, a pozostałe narażone na zniszczenie)7. Po drugie nie jest wymieniany w szczegóło-
wym inwentarzu z ok. 1900 r.8, zaś w literaturze pojawia się dopiero od 1971 r.9. Podstawę 
dla takiej powojennej genezy stanowi uchwała Dyrektoriatu Repatriacyj i Restytucyj Rady 
Kontrolnej z dnia 25 lutego 1947 r., która mówiła, że zaginione dzieła o charakterze unika-
towym, mające wartość historyczną lub narodową albo ważne dla historii nauki mogą być 
zastępowane przez zabytki podobne lub pokrewnego rodzaju10. 

Oczywiście pojawienie się tego kielicha w Krakowie mogło też nie mieć żadnej pod-
stawy prawnej, a być jedynie wynikiem pomyłki lub powojennej migracji dzieł sztuki 
wywożonych ze zrujnowanych i rozbieranych kościołów.

* * *

Wychodząc poza bezpieczne ramy dotychczasowych ustaleń naukowych zostaną 
teraz omówione postawione na wstępie pytania. 

Najłatwiej rozwiązać kwestię datowania kielicha. Wyjaśnienie znajduje się bowiem 
na spodzie jego stopy – w inskrypcji fundacyjnej wspomniany jest 1602 rok. Nie jest on 
sprzeczny z ogólnym wyglądem kielicha (bardziej przysadzistymi proporcjami niż te 
z przełomu XV i XVI wieku) oraz zdobiącym go ornamentem okuciowym z główkami 
aniołków (występującym powszechnie na przełomie XVI i XVII wieku). Należy zatem 
przyjąć, że został wykonany na początku XVII wieku na konkretne zamówienie. 

 6 „Katalog Zabytków…”, dz. cyt., s. 36, fig. 746.
 7 M. Gradowski, Znaki na srebrze. Znaki miejskie i państwowe używane na terenie Polski w obecnych jej 
granicach, Warszawa 2001, s. 221–222. Kontrybucja ta została nałożona przez władze austriackie 20 sierpnia 
1806 r., ściąganie jej rozpoczęto 1 września 1806 r. i zakończono 1 sierpnia 1807 r. Osiągnięte w ten spo-
sób dochody zostały przeznaczone na wojnę z Napoleonem. Konfiskacie podległy wówczas wyroby srebrne 
i złote, nie oszczędzono też skarbców kościelnych. Właściciele mogli jednak przedmioty wykupić, płacąc 
odpowiednią kwotę, zależną od wagi, a nie próby kruszcu. Dowodem takiego wykupu była punca na nich 
umieszczona. Występowała w trzech różnych rozmiarach: dużym, średnim (do którego należy znak bity na 
wielu srebrach kościelnych – półksiężyc z literą E) i małym, które stosowano w sposób dowolny.
 8 Archiwum Bazyliki Mariackiej, Kraków, Inwentarz, [ok. 1900],  sygn. 716.
 9 „Katalog Zabytków…”, dz. cyt., s. 36, fig. 747.
10 K. Estreicher, Straty kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939–1944 wraz z oryginalnymi dokumentami 
grabieży oraz prawnymi aspektami roszczeń państwa polskiego i jego obywateli w świetle prawa międzynarodo-
wego, Kraków 2003, s. 617, 619.
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Spośród trzech fundatorów wymienionych w inskrypcji wzmianki biograficzne moż-
na znaleźć tylko na temat pastora Ludwiga Holle. W literaturze częściej występuje pod 
łacińską wersją swojego nazwiska – Ludovicus Hollonius11. Był luterańskim pastorem 
i zarazem dramatopisarzem, w kręgach literackich znany jest głównie ze swojej saty-
ry zatytułowanej Somnium vitae humanae. Urodził się najprawdopodobniej ok. 1570 r. 
w rejonie Höxter (Nadrenia Północna-Westfalia). Od 1590 r. studiował ewangelicką 
teologię na uniwersytecie w Rostocku (Meklemburgia-Pomorze Przednie) pod kierun-
kiem Davida Chyträusa, a następnie objął stanowisko pastora w Policach koło Szczecina 
(niem. Pölitz), gdzie zmarł w 1621 r. Na tym wiadomości biograficzne się urywają, nie 
dysponujemy większą ilością informacji na temat jego życia. Więcej wiadomo o działal-
ności literackiej Holloniusa i mecenacie, który objął nad nim (w uznaniu dla jego wiel-
kiej dokładności w dopracowywaniu dzieł) Henry Julius książę Brunswick-Lüneburg. 
W 1603 r. w Starym Szczecinie ukazał się drukiem jego krótki, satyryczny tekst zatytu-
łowany Szczerość, podejmujący historię syna marnotrawnego. Drugi utwór – komiczna 
farsa Somnium vitae humanae – wydany w 1605 r. jest już po-
wszechniej znany i kilkakrotnie wznawiany. W krótkich rymo-
wanych dwuwierszach opowiada historię Jana der Ebriack, 
rolnika-pijaka, który na jeden dzień staje się księciem, korzy-
sta ze wszystkich przywilejów, ale też doświadcza wielu przy-
krości, by następnie powrócić do swojego dotychczasowego 
życia. W swej głębszej wymowie sztuka ma zwrócić uwagę 
widza/czytelnika na marność doczesnego świata. Pojawiające 
się w późniejszych latach teksty i wiersze – w dużej mierze 
autobiograficzne – są zazwyczaj pomijane przez badaczy i nie-
uwzględniane w opracowaniach. 

Na temat pozostałych dwóch osób – prowizorów Michała 
Massowa i Joachima Arnta – niestety brak dalszych informacji.

Kolejne pytanie spośród postawionych na wstępie doty-
czy miejsca wykonania omawianego kielicha. Dotychcza-
sowa literatura, opierając się na odczycie wybitej na kryzie 
puncy, wskazuje na Fryburg Bryzgowijski. Po dokładniejszej 
analizie tego znaku złotniczego istnieje podstawa zanegowania tych 
ustaleń12 (il. 3). Wybita punca to znak miejski Szczecina – popiersie 
gryfa z rozwartym dziobem i wysuniętym językiem zwieńczone koro-
ną, a nie głowa orła, która jest znakiem Fryburga (il. 4). Korona jest 
równie istotna – Szczecin ze względu na to, że był stolicą Księstwa 
Szczecińskiego, posługiwał się tym przedstawieniem, zaś w puncy fry-
burskiej nigdy jej nie było. Należy zatem – korygując dotychczasowe 

11 W. Scherer, Hollonius, [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 12, Leipzig 1880, s. 762; H. Garland, M. Gar-
land, The Oxford Companion to German Literature, Oxford 1997, s. 394; http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_
Hollonius (30.04.2011); http://www.zeno.org/Literatur/M/Hollonius,+Ludovicus/Biographie (30.04.2011).
12 M. Rosenberg, Der Goldschmiede Merkzeichen, Bd. II, Frankfurt am Main 1923, s. 97–98, nr 2107–2117; 
J. Diviš, Markenzeichen auf Silber, Praha 1978, s. 167, nr 1295.

3. Przerys punc Fryburga Bryzgowij-
skiego, rys. autorka, 2011, za: Marc RO-
SENBERG, Der Goldschmiede Merkze-
ichen, Bd. II, Frankfurt am Main 1923, 
s. 98, nr 2112, 2113.

4. Przerys puncy Szczecina, rys. autorka, 
2011. a) Punca wybita na kielichu przecho-
wywanym w kościele Mariackim w Krako-
wie. b) Rys. za: Marc ROSENBERG, Der 
Goldschmiede Merkzeichen, Bd. III, Frank-
furt am Main 1925, s. 316, nr 4577.

5. Przerys imiennej 
puncy złotnika (B) wy-
bitej na kielichu prze-
chowywanym w ko-
ściele Mariackim 
w Krakowie, rys. autor-
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nazewnictwo – uznać kielich mariacki za wyrób bezspornie szczeciński, rezygnując 
z dotychczas publikowanej proweniencji. 

Drugą, równie ważną puncą jest litera B, znajdująca się tuż obok puncy miejskiej 
(il. 5). Stanowi ona znak imienny złotnika, jednak bez dalszych, pogłębionych badań 
nie sposób jednoznacznie wskazać na konkretnego mistrza.

Takie przeanalizowanie znaków złotniczych wybitych na kielichu otwiera pole do 
dalszych badań.

Trop puncy miejskiej Szczecina prowadzi do coraz starszych publikacji. Od książ-
ki Michała Gradowskiego13 do kilkutomowej publikacji Marca Rosenberga poświęco-
nej niemieckim znakom złotniczym14. Tam, obok znaków miejskich, autor omawia też 
znaki mistrzowskie ze znanych mu zabytków. Pod numerem 4582 wzmiankowana jest 
punca imienna B15. Autor wymienia aż cztery przedmioty, na których można znaleźć 
i ją, i znak Szczecina. Pierwszym jest zdobiona okuciami pochwa, przechowywana 
w Muzeum Historycznym w Dreznie16, a następnymi – dwa kielichy mszalne z kościo-
łów z okolicy Szczecina17. Obydwa pochodzą z przełomu XVI i XVII w., są opatrzone 
(zapewne dzięki inskrypcjom fundacyjnym) konkretnymi datami. Ten wymieniany 
jako drugi najbardziej przykuwa uwagę18. Wg autora, odwołującego się do wcześniej-
szej publikacji Hugo Lemckego19, przechowywany jest w kościele w Messenthin (ob. 
Mścięcino, dzielnica Polic koło Szczecina), zdobi go „renesansowy ornament z głowa-
mi aniołów” i oznaczony jest datą 1602. 

Czy na tak skromnej podstawie można przyjąć, że nasz krakowski kielich – dotych-
czas określany mianem fryburskiego – to ten sam zabytek, który Hugo Lemcke i Marc 
Rosenberg widzieli w Messenthin? Takie założenie wydaje się niebezpodstawne. Zga-
dzają się wymiary i ornamenty, zgadzają się obie punce, a także data powstania. Dodat-
kowo wymieniany w inskrypcji Ludwig Holle był w 1602 r. pastorem w Policach. Zbyt 
wiele pozornych zbiegów okoliczności. Czy jednak możemy być całkiem pewni, że to 
prawda? Bez znajomości inskrypcji z kielicha opisanego przez Lemckego i Rosenberga 
nie będzie można uznać tego twierdzenia za pewne. A bez dokumentów z polickiego 
zboru i inwentarzy z Mścięcina (w którym XVII-wieczny kościół został rozebrany po 
drugiej wojnie światowej) oraz rozporządzeń z okresu wojny i lat tuż po niej nie uda się 
dokładnie prześledzić drogi, jaką zabytek trafił do Krakowa.

* * *

Patrząc szerzej i szukając omawianemu kielichowi miejsca w tradycji złotniczej Szcze-
cina, należy przede wszystkim stwierdzić, że zagadnienie złotnictwa szczecińskiego jest 

13 M. Gradowski, Znaki na srebrze…, dz. cyt., s. 136–140.
14 M. Rosenberg, Der Goldschmiede Merkzeichen, Bd. III, Frankfurt am Main 1925, s. 316–319.
15 Tamże, s. 317, nr 4582.
16 Tamże, s. 317, nr 4582a.
17 Tamże, s. 317, nr 4582b, 4582c.
18 Tamże, s. 317, nr 4582c.
19 H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, Bd. II: Die Kreise Randow, Grei-
fenhagen und Pyritz, H. 5: Der Kreis Randow, (Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Pommern, t. 2) 
Stettin 1901, s. 73.
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opracowane słabo, brak wzmianek w monografiach poszczególnych 
miejscowości czy syntetycznych opracowań. Dodatkowo sprawę 
utrudnia fakt, że  wiele kościołów, w których były przechowywa-
ne naczynia liturgiczne, zostało w czasie drugiej wojny światowej 
lub tuż po jej zakończeniu rozebranych, a wszelkie elementy wy-
posażenia uległy rozproszeniu, zostały wywiezione lub skradzione 
i obecnie trudno jest ustalić ich losy. W związku z tym badania po-
równawcze prowadzone na potrzeby niniejszego artykułu mogą być 
oparte jedynie na fotografiach opublikowanych w przedwojennym 
katalogu Hugo Lemckego, gdyż nie ma możliwości skonfrontować 
jego spostrzeżeń ze stanem faktycznym.

W kielichu fundacji pastora Hollego wyróżniają się dwie głów-
ne cechy – dekoracja z odlewanego krucyfiksu na stopie i orna-
ment okuciowy w partii koszyczka.

Motyw Chrystusa Ukrzyżowanego był bardzo popularny na 
terenie Prus (podobnie z resztą jak na Śląsku), występował już 
od XIV w. Najstarszy spośród omawianych tu kielichów z tego 
typu dekoracją, to kielich z Kurowa (niem. Kurow)20. Jest niezwy-
kle skromny, bez koszyczka i innych dekoracji, tylko na jedno 
z gładkich pól sześciolistnej stopy ma nałożoną odlewaną figurkę 
Chrystusa. Kielich z Anklam (Meklemburgia-Pomorze Przednie), 
datowany na 1508 r. reprezentuje ten sam typ – czara nie jest osa-
dzona w koszyczku, a jedyną dekoracją stopy jest krucyfiks21. Do 
połowy XVI w. nie nastąpiły żadne zmiany  w utrwalonym ogól-
nym schemacie – sześciolistną stopę zdobi odlewany krucyfiks, 
nodus ma romboidalne guzy (niekiedy z literami IHESVS), a czara 
jest gładka, bez koszyczka, osadzona bezpośrednio na trzonie. Za 
przykład mogą tu posłużyć kielichy z Kwidzyna (niem. Marien-
werder)22 i Sanzkow (Meklemburgia-Pomorze Przednie) datowa-
ny na 1558 r.23. U progu XVII w. obok form znanych z poprzednich 
dziesięcioleci, które reprezentuje np. kielich z Gryfina (niem. Greifenhagen) z 1588 r.24 
zaczynają pojawiać się renesansowe wici roślinne (które już wkrótce przekształcą się 

20 Tamże, s. 65, Fig. 50.
21 H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, Bd. I: Die Kreise Demmin, An-
klam, Ückermünde und Usedom-Wollin, H. 2: Der Kreis Anklam, (Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz 
Pommern, T. 2), Stettin 1899, s. 150–151, Fig. 57.
22 H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, Bd. II: Die Kreise Randow, Grei-
fenhagen und Pyritz, H. 7: Der Kreis Pyritz, (Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Pommern, T. 2), Stettin 
1906, s. 409, Fig. 40.
23 H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, Bd. I: Die Kreise Demmin, An-
klam, Ückermünde und Usedom-Wollin, H. 1: Der Kreis Demmin, (Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz 
Pommern, T. 2), Stettin 1898, s. 42, Fig. 26.
24 H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, Bd. II: Die Kreise Randow, Grei-
fenhagen und Pyritz H. 6: Der Kreis Greifenhagen, (Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Pommern, T. 2) 
Stettin 1902, s. 207–208, Fig. 41.

ka, 2011.
6. Kielich z Piasecznika (niem. 
Petznick), Szczecin 1590 r., fot za: 
H. Lemcke, Die Bau- und Kunst-
denkmäler des Regierungsbezirks 
Stettin, Bd. II: Die Kreise Randow, 
Greifenhagen und Pyritz, H. 7: Der 
Kreis Pyritz, (Die Bau- und Kunst-
denkmäler der Provinz Pommern, 

T. 2) Stettin 1906, Fig. 47.
7. Kielich z Suchania (niem. Za-
chan), Szczecin (?) 1600 r., fot 
za: Hugo Lemcke, Die Bau- und 
Kunstdenkmäler des Regierungsbe-
zirks Stettin, Bd. II: Die Kreise Ran-
dow, Greifenhagen und Pyritz, H. 8: 
Der Kreis Satzig, (Die Bau- und 
Kunstdenkmäler der Provinz Pom-
mern, T. 2) Stettin 1908, Fig. 65.
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w ornament okuciowy), a krucyfiks zostaje czasem wzbogacony o towarzyszące postaci 
Marii i św. Jana, tworząc całą scenę Ukrzyżowania. Ponadto stopniowo wzbogaca się 
dekoracja koszyczka, zdobiona ornamentami renesansowymi. Początkowo jest on ni-
ski, sięga zaledwie 1∕5 lub 1∕4 wysokości – jak w kielichu z miejscowości Lubicz (niem. 
Lindow)25 – żeby już ok. 1590 r. sięgnąć 2∕3 wysokości, czego przykładem może być 
kielich z Chabowa (niem. Alt-Falkenberg)26.

Od drugiej połowy XVI w. renesansowe wici roślinne w dekoracji koszyczków i stóp 
są stopniowo zastępowane przez rozwijające się ornamenty okuciowe oraz wplecione 
w nie główki aniołków. Na kielichu ze Strzebielewa (niem. Strebelow) z 1598 r. pokry-
wają już ściśle pola stopy (aczkolwiek krucyfiks nadal jest powszechnym motywem 
dekoracyjnym) oraz koszyczek27.

W dalszych rozważaniach należy poświęcić więcej uwagi kielichowi z Piasecznika 
(niem. Petznick)28 (il. 6). Na podstawie inskrypcji datowany jest na 1590 r. Sześciolistną 
stopę zdobią umieszczone w medalionach z ornamentu okuciowego: krucyfiks, 2 klej-
noty (jeden z inskrypcją THEODORVS · RINTHELMAN · PASTOR), herb rodowy gra-
fa Eberstein wraz z inskrypcją CASPER GRAV ZV EBERSTEIN (złożoną z pierwszych 
liter C G Z E S), tarcza z monogramem AR, herb Pomorza z inskrypcją IOHAN FRIDE-
RICVS HERCOGK CV STETT (złożoną z liter I F H Z S P). Dokoła kryzy biegnie gra-
werowany dwuwiersz: CORPORE · CHRISTE · TVO · DE · SACRO · ET · SANGVINE 
· LIS · EST · LIS · EST · DE · QVO · MODO · NON · HABITVRA · MODVM · LITEM 
· QVAM · PRAESENS · NEC · POSTERA · DIRIMET · AETAS · TV · LITEM · AD-
VENTV · DIRIME CHRISTE · TVO. Na spodzie stopy inskrypcja: PETZNICK · VRBAN 
· LOWE · IOACHIM · KOENE · IACOB · KRVGER · VORSTEHER · wiget 82 lot 2q. No-
dus jest spłaszczony, zdobiony trybowanymi płatkami, z romboidalnymi guzami i głów-
kami aniołków pomiędzy nimi. Lekko rozchylona czara osadzona jest w koszyczku się-
gającym połowy jej wysokości i ozdobiona ornamentem okuciowym z uskrzydlonymi 
główkami aniołków i skromną koronką. Ponadto – co czyni go tak ważnym – opatrzony 
jest identycznymi puncami jak omawiany krakowski kielich – miejską Szczecina (gło-
wa gryfa z koroną) i mistrzowską B. Ich obecność, a także podobieństwa w traktowaniu 
ornamentów uprawniają do przypuszczeń, że obydwa kielichy zostały wykonane w tym 
samym, nieznanym szczecińskim warsztacie złotniczym.

Trzeci kielich, który bardzo ostrożnie można zestawić z dwoma wyżej omówionymi, 
to kielich z Suchania (niem. Zachan) z 1600 r.29 (il. 7). Ma identycznie ukształtowany 
płaszcz stopy, podobne ornamenty okuciowe jak kielich z Piasecznika, a ponadto jego 
fundatorem również był pastor Teodor Rinthelman. Dostępna literatura nie wspomina 

25 Tamże, s. 264–265, Fig. 88.
26 H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, Bd. II: Die Kreise Randow, Grei-
fenhagen und Pyritz, H. 7: Der Kreis Pyritz, (Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Pommern, T. 2) Stettin 
1906, s. 352–353, Fig. 10.
27 Tamże, s. 508–509, Fig. 111.
28 Tamże, s. 422–426, Fig. 47; M. Rosenberg, Der Goldschmiede…, dz. cyt., Bd. III, s. 317, nr 4582b.
29 H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, Bd. II: Die Kreise Randow, Grei-
fenhagen und Pyritz, H. 8: Der Kreis Satzig, (Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Pommern, T. 2) Stettin 
1908, s. 118–119, Fig. 65.
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jednak, czy został oznaczony jakimiś puncami, przez co niemożliwe jest jednoznaczne 
określenie jego proweniencji czy warsztatu.

* * *

Podsumowując przedstawione powyżej rozważania należy wrócić do samego po-
czątku artykułu.

Bezspornym faktem jest, że omawiany kielich ze skarbca kościoła Mariackiego 
w Krakowie w literaturze jest obecny dopiero od czasów po drugiej wojnie świato-
wej i został w niej opisany jako zabytek z Fryburga Bryzgowijskiego. Dokładniejsze 
badania nad puncą wybitą na kryzie (głowa gryfa z koroną) pozwalają wysunąć 
stwierdzenie, że dotychczasowe ustalenia były błędne, gdyż miejscem powstania 
kielicha jest nie Fryburg, a Szczecin. Idąc dalej tym tropem udało się zidentyfiko-
wać jednego z fundatorów – luterańskiego pastora z Polic koło Szczecina i drama-
topisarza Ludwika Holloniusa.

Zagłębiając się dalej w temat szczecińskich znaków złotniczych dotarłam do przed-
wojennego katalogu Hugo Lemckego, który w jednym z tomów opisuje kielichy ozna-
czone puncą B i znakiem Szczecina oraz zdobione ornamentem okuciowym z głów-
kami aniołków. Jednak bez znajomości dokładnych odpisów umieszczonych na nich 
inskrypcji nie udało się jednoznacznie stwierdzić, czy kielich z kościoła w Mścięcinie 
jest tożsamy z przechowywanym obecnie w kościele Mariackim w Krakowie.

Zbliżając się do końca powyższych rozważań można stwierdzić, że zbadanie i ustale-
nie osoby fundatora i poprawnej proweniencji kielicha ze skarbca kościoła Mariackiego 
w Krakowie stanowi znaczny krok do przodu w dokładnym opracowaniu tego zabytku, 
choć droga, jaką trafił do Krakowa zostaje dalej w „sferze domysłu”. 

Może posłuży to za inspirację i punkt wyjścia do badań nad szczecińskimi warszta-
tami złotniczymi, które nadal czekają na drobiazgowe opracowanie?
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króTka roZpraWa o miTyZacji prZesZłości, 
a TakŻe o jakubie Wujku, pioTrZe skardZe i śWięTym Wojciechu

To, co zazwyczaj budzi niepokój historyków – mam na myśli mityzację rzeczywisto-
ści, czyli proces tworzenia wtórnych sensów, nadawania nowych znaczeń – niezmier-
nie pociąga etnologa. Jednakże buszowanie na polach porzuconych lub niedostrze-
ganych przez historię wywołuje ambiwalentne uczucia. Z jednej strony – zadowolenie 
i wdzięczność, albowiem można poszerzyć zakres badań macierzystej gałęzi wiedzy, co 
w nauce stanowi niezaprzeczalną wartość, z drugiej strony – niepewność i obawę przy 
wkraczaniu na poletko innej dyscypliny. 

Złożone relacje między mitem a historią1 to niewątpliwie rozległe zagadnienie 
i samo w sobie stanowi odrębny problem badawczy. Autorkę interesuje tylko w pew-
nym zakresie, o tyle, o ile służy wyznaczeniu granic analizy. Przeciwstawne porównania 
tych dwóch sposobów myślenia na ogół koncentrują się na odmiennym ujmowaniu 
czasu2. W odróżnieniu od historii, w micie nie jest najważniejsze myślenie w katego-
riach następstwa, dat i chronologii, nawet jeśli występuje określone „przedtem” i „po-
tem”. Sposób pamiętania i przedstawiania przeszłości3 jest taki, że czas, który znajduje 
się „pomiędzy”, znika. W rezultacie czas mityczny nie daje się pomyśleć w porządku 
diachronicznym, lecz postrzegany jest jako „bezczas”. Historia dąży do rekonstrukcji 
faktów i widzenia spraw takimi, jakie one były w rzeczywistości, prymat adekwatności 
jest pożądany i akceptowany. Pamięć mityczna opiera się na odmiennym kojarzeniu, 
porządkiem wydarzeń nie rządzą związki przyczynowo-skutkowe i czasowej ciągłości 
czy następstwa. Mit ustala, jak powinno być dzisiaj, kładąc nacisk na analogię pomię-
dzy pewnymi zjawiskami z przeszłości a pewnymi zjawiskami teraźniejszości. Główną 
funkcją pamięci mitycznej jest stworzenie precedensu (Bronisław Malinowski), arche-

1 Mówiąc „historia” nie mam na myśli wyłącznie dyscypliny naukowej, lecz określony mechanizm postrze-
gania i interpretacji przeszłości. Określenia „mit” używam zamiennie z „pamięcią mityczną” i „myśleniem 
mitycznym”, chcąc na razie oznaczyć pewne reguły kojarzenia przeszłości, a nie rodzaj czy treść mitu. Różne 
aspekty powiązań między mitem a historią rozważali m.in. J. Topolski, Historiografia jako tworzenie mitów 
i walka z nimi, [w:] Ideologia, poglądy, mity w dziejach Polski i Europy XIX i XX wieku. Studia historyczne (red. 
zespół), Poznań 1991; A. F. Grabski, Czy historiografię można uwolnić od mitów?, „Przegląd Humanistyczny”, 
XC, nr 1, 1996; Historia, mity, interpretacje, red. A. Barszczewska-Krupa, Łódź 1996.
2 J. Szacki, Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa 1971, s. 263 i in.; zob. też S. Czarnowski, Powstanie 
i społeczne funkcje historii, [w:] tegoż, Dzieła, t. 5, Warszawa 1956, s. 99–102.
3 Szerokie forum dyskusyjne nad pamięcią jako kategorią kulturową i poznawczą zorganizowała redakcja 
„Kontekstów” (LVII, 2003, nr 1–4), a parę lat wcześniej środowisko „Znaku” (XLVII: 1995, nr 480 (5).
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typu, „historii” wzorcowej (Mircea Eliade). Nie wprowadzając rzeczywistej tożsamości 
pomiędzy przeszłymi a teraźniejszymi wydarzeniami, analogia implikuje ich porówny-
walność. Paradygmatyczne powiązania między minionym i obecnym, dawnym i teraź-
niejszym rozgrywają się na płaszczyźnie metaforycznej i symbolicznej4. 

Myślenie mityczne wykazuje stałą tendencję do zawłaszczania coraz to nowych ob-
szarów. Tematy, treści i motywy mitu są niewymierne. Trudno wyobrazić sobie jakie-
kolwiek zjawisko przyrody czy zjawisko w życiu ludzkim, które nie nadawałoby się do 
mitycznej interpretacji i o taką interpretację nie prosiło5. Stosunek między obiema for-
mami pamięci jest napięty, albowiem mit przekształca historię. Wspomnienia historycz-
nych wydarzeń i postaci podlegają procesowi mityzacji, czyli zostają włączone w obszar 
pamięci mitycznej i poddane regułom tam operującym. Wedle Mircei Eliadego polega 
to na oderwaniu wydarzeń i postaci od rzeczywistych okoliczności, pozbawieniu ich 
wszelkich historycznych i indywidualnych osobliwości i przemianie w pewną ogólną ka-
tegorię mityczną, czyli we wzorcowy model6. Tę szczególną relację mitu i historii trafnie 
uchwycił Claude Lévi-Strauss, posługując się wyrazistym przykładem:

Mit odnosi się zawsze do zdarzeń minionych: „przed stworzeniem świata” lub „pod-
czas pierwszych wieków”, a w każdym razie: „dawno temu”. Ale wewnętrzna wartość 
przypisywana mitowi bierze się z tego, że te zdarzenia, mające rozwijać się w jakimś mo-
mencie czasu, tworzą zarazem trwałą strukturę, która równocześnie odnosi się do prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości. Jedno porównanie pomoże w dokładnym określeniu 
tej podstawowej dwuznaczności. Nic nie przypomina bardziej myśli mitycznej niż ideolo-
gia polityczna. Być może w naszych współczesnych społeczeństwach druga z nich zastą-
piła tylko pierwszą. Otóż co robi historyk, gdy pisze o Rewolucji Francuskiej? Odwołuje 
się do ciągu zdarzeń minionych, których odległe konsekwencje dają się jeszcze odczuć 
poprzez całą nieodwracalną serię zdarzeń pośrednich. Ale dla homo politicus i tych, co 
mu dają posłuch, Rewolucja Francuska jest rzeczywistością z innego porządku; jest se-
kwencją zdarzeń minionych, a zarazem wyposażonym w trwałą skuteczność schematem, 
pozwalającym interpretować strukturę społeczną dzisiejszej Francji i występujące w niej 
antagonizmy oraz przewidywać zarysy przyszłej ewolucji. Michelet, myśliciel polityczny, 
a zarazem historyk wyraża się tak: „Tego dnia wszystko było możliwe… Przyszłość była 
obecna… tzn. nie było już czasu, lecz błysk wieczności” 7.

Potoczne rozumienie mitu jako opowieści fałszywej, błędnej, kłamliwej niestety 
zbyt często przenoszone jest do rozważań naukowych i prowadzi do nieporozumień. 
Dodatkowe trudności sprawia wieloznaczność samego terminu, różne ujęcia w obrę-

4 K. Hastrup, Przedstawianie przeszłości. Uwagi na temat mitu i historii, tłum. S. Sikora, „Polska Sztuka Lu-
dowa. Konteksty” LI, 1997, nr 1–2, (przedruk z 1987), s. 22–27; tu też bardziej szczegółowe omówienie różnic 
i związków między mitem a historią.
5 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, tłum. A. Staniszewska, przedm. B. Suchodolski, 
Warszawa 1998, s. 138.
6 M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, tłum. K. Kocjan, Warszawa 1998, s. 46–60.
7 C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, wstęp B. Suchodolski, tłum. i oprac. słownika K. Pomian, War-
szawa 1970, s. 288–299.
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bie humanistyki i wielość definicji funkcjonujących w jednej nawet dyscyplinie. Moim 
zamiarem nie jest stworzenie jeszcze jednej definicji, lecz sprecyzowanie obszaru za-
stosowań pojęcia.

Ujmując rzecz bardzo ogólnie, w rozumieniu mitu można wyróżnić dwa stanowiska. 
Jedno zakłada, że mit, czy to w formie opowieści stanowiącej pewną całość fabularną 
czy pojmowany szerzej w znaczeniu zbliżonym do światopoglądu, charakterystyczny 
jest wyłącznie dla kultur archaicznych, pierwotnych, tradycyjnych, zwanych też pro-
stymi lub prymitywnymi. Druga orientacja znacznie wykracza poza „mit pierwotny” 
i uznaje myślenie w kategoriach mitu za zjawisko powszechne i właściwe wszystkim 
zbiorowościom i każdemu typowi kultury, występujące także we współczesnej cywi-
lizacji. Obie opcje są mocno osadzone w historii nauki, niejednokrotnie już podlegały 
krytycznym omówieniom i nie ma potrzeby znów przypominać wielu propozycji badaw-
czych8. Na razie wystarczy powiedzieć, że autorce bliższe jest rozumienie mitu jako 
formy uniwersalnej i ponadczasowej.

Związek między mitem występującym w kontekście tzw. kultur tradycyjnych 
a aspektami myślenia mitycznego zauważanego w zjawiskach współczesnych opiera 
się na tożsamości funkcji i na podobieństwie struktur logicznych9. Próbując najogól-
niej określić pole znaczeniowe terminu można powiedzieć, że mit będzie bardziej 
wyobrażeniem lub poglądem dotyczącym jakichś faktów z przeszłości, teraźniejszo-
ści bądź przyszłości, który manifestuje się w słowie, działaniu, przedstawieniach pla-
stycznych za pośrednictwem metafor i symboli, niż opowieścią/fabułą czy archaicz-
nym światopoglądem10.

Dotychczas nierozpoznane, zmityzowane zjawiska kultury stwarzają interesujące 
wyzwanie dla badacza kultury. Możliwości interpretacyjne, jakie niesie mit mimo pew-
nej płynności semantycznej, powodują, że stanowi on atrakcyjne narzędzie wyjaśniania. 
Jako takie musi być neutralne, pozbawione jakiejkolwiek kwalifikacji aksjologicznej, 
niedające się określić w logicznych kategoriach prawdy i fałszu11. W takim też charak-
terze będzie stosowane do porządkowania wizerunku św. Wojciecha zawartego w wy-
kładach Jakuba Wujka i Piotra Skargi, które nie tylko są odzwierciedleniem specyfiki 
czasu kontrreformacji, lecz odsłaniają coś więcej w ówczesnej mentalności i kulturze, 
mianowicie – mechanizmy strukturyzujące i petryfikujące ludzkie myślenie12. 

Postaci świętych pańskich, a pośród nich św. Wojciecha jako krzewiciela chrze-
ścijaństwa i pierwszego patrona Polski, okazały się bardzo przydatne w okresie po-
trydenckim, gdy podjęto systematyczną i długofalową walkę z protestantyzmem. Jak 

 8 Syntetycznie przedstawił je R. Tomicki, Mit, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, (red. Z. Staszczak), 
Warszawa 1987, s. 244–248; jako kategorię metodologiczną w perspektywie filozoficzno-antropologicznej 
omówił J. Niżnik, równocześnie analizując najważniejsze stanowiska (Mit jako kategoria metodologiczna, 
„Kultura i Społeczeństwo”, XXII, nr 3, 1978, s. 163–174).
 9 J. Niżnik, Mit jako kategoria…, dz. cyt., s. 163; por. L. Kołakowski, Obecność mitu, Paryż 1972, s. 7–17.
10 R. Tomicki, Mit…, dz. cyt., s. 247.
11 J. Niżnik, Mit jako kategoria…, dz. cyt., s. 168–169.
12 C. Robotycki, Etnografia wobec kultury współczesnej, Kraków 1992, (Uniwersytet Jagielloński, rozprawa 
habilitacyjna nr 232), s. 7–8.



Róża Godula-Węcławowicz

106

wiadomo, główną rolę na tym polu odegrał zakon jezuitów, przybyły do Polski w tym 
samym 1564 roku, kiedy król Zygmunt August uroczyście przyjął uchwały Soboru 
Trydenckiego. W posoborowym programie odnowy Kościoła katolickiego duży na-
cisk położono na religijne nauczanie zarówno własnego kleru jak i szerokich rzesz 
wiernych. Jezuici podjęli wszechstronną działalność, na dużą skalę rozwijając misyj-
ną akcję, sieć bezpłatnych szkół, a także kontrofensywę wobec zalewu reformackiego 
piśmiennictwa13. W tym celu skutecznie popularyzowano twórczość dwóch księży 
jezuitów: Jakuba Wujka i Piotra Skargi. W wiekach XVI i XVII synody diecezjalne 
w Rzeczypospolitej wielokrotnie zalecały duchowieństwu czytać postylle Wujka 
i zbiory kazań Skargi oraz – co niezmiernie istotne – wykorzystywać je w prakty-
ce coniedzielnych i świątecznych kazań. Dodajmy, że potrydencki Kościół uznawał 
kazania za jeden z najważniejszych środków religijnego nauczania. Obowiązek ich 
głoszenia miał pleban, który winien dostosować poziom wypowiedzi do możliwości 
słuchaczy, unikać zbędnej scholastyki, kwiecistości mowy, wątpliwych historii i żar-
tów, a przede wszystkim skupić się na prawdach wiary. Inspirować miały teksty Wuj-
ka i Skargi, a duchownym, którzy nie potrafili sprostać wymaganiom, wskazywano 
odczytać właściwą homilię z jednego lub drugiego zbioru14. Wujka Postylla katholicz-
na… zwana większą, po raz pierwszy ukazała się w 1573–1575, wznowiona została 
w roku 1584 i po wielu latach w 1868–1870, natomiast w nowej skróconej redakcji 
jako Postylla mniejsza… najpierw wydana w 1579–1580, była wielokrotnie ponawia-
na: w 1582, 1590, 1596, 1605, 1617, 1843, 1870, 1871, 1909 r. Miarą rozgłosu drugie-
go dzieła były tłumaczenia na języki ościenne, litewski i czeski, których dokonano 
niedługo po pierwszych polskich wydaniach. Skargi Kazania na niedziele i święta… 
kilka razy ukazały się za życia autora: w 1595, 1597, 1602 i 1609 r., po jego śmierci 
wznawiano je około dziesięciu razy15.

Nurt potrydenckiej reformy zakładał też rozwój kultu świętych, kwestionowany 
przez wszystkie wyznania protestanckie. Jednym ze środków katolickiej propagandy 
były hagiografie, w formie mniej lub bardziej obszernych katalogów i zbiorów. Pisane 
przystępnym językiem, częściej już po polsku, przypominały i popularyzowały posta-
ci świętych, okazały się też bardzo przydatne w przybliżaniu prawd wiary szerokim 
kręgom odbiorców. Od końca XVI stulecia najpoczytniejszym był zbiór opracowany 
przez Piotra Skargę, który miał siedem wydań za jego życia: w 1579, 1585, 1592–1593, 
1598, 1601, 1603 i 1614 r., od śmierci do naszych czasów przynajmniej dwadzieścia 
kilka, wliczając niepełne16. Biorąc pod uwagę znaczenie przykładane do dzieł obu 

13 S. Litak, W dobie reform i polemik religijnych, [w:] Chrześcijaństwo w Polsce, red. J. Kłoczowski, Lublin 1992, 
s. 233–248.
14 K. Kolbuszowski, Postyllografia polska XVI i XVII wieku, Kraków 1921, s. 113, 129; T. Wiślicz, Zarobić 
na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XV do końca XVII wieku, Warszawa 2001, 
s. 28–29.
15 Informacje edytorskie za: Kolbuszowski, Postyllografia…, dz. cyt., s. 109–116; J. Starnawski, Dwaj najdaw-
niejsi patronowie polscy: święty Wojciech i święty Stanisław w czasach Wujka i Skargi, [w:] Religijność literatury 
polskiego baroku, red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin 1995, s. 74–75.
16 F. Świątek, Z dziejów polskiego żywotopisarstwa świętych, Lublin 1937, s. 33–41; Starnawski, Dwaj najdaw-
niejsi…, dz. cyt., s. 75.
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jezuitów, jak i ich dużą popularność tak w dobie kontrreformacji, jak i późniejszej, 
zasadne jest nimi zainteresowanie17.

Już pierwsze słowa kazań na dzień św. Wojciecha w obu postyllach Wujka18 kiero-
wały uwagę ku początkom świętej historii narodu:

Albowiem dziś nie tylko apostoła polskiego Wojciecha pamiątkę czynimy […]. Ale 
nadto obchodzimy dnia dzisiejszego ono szczęśliwe narodu naszego polskiego na wiarę 
chrześcijańską nawrócenie […], iż to Pan Bóg przejźrzeć osobliwie raczył, że prawie na 
początku chrześcijaństwa tu u nas w Polszcze Wojciecha świętego jako apostoła posłał 
do nas […].

Postyllograf wyraźnie zaznaczył, że Polska przyjęła chrześcijaństwo za „staraniem 
i pilnością” księcia Mieszka oraz św. Wojciecha, który przybył tu „tegoż prawie czasu” 
i zajął się nauczaniem. Objaśniając w postylli większej akt chrztu Polski, nie omieszkał 
przypomnieć cudownego wydarzenia z postrzyżyn siedmioletniego Mieszka; odzyska-
nie wzroku przez chłopca zapowiadało przyszłe oświecenie Polski. Wieszczba wypełni-
ła się za panowania księcia. Wielokrotne określał św. Wojciecha „pierwszym apostołem 
Polski”, w starszym tekście przywołał go nawet pośród pierwszych apostołów „praw-
dziwej wiary”: świętych Pawła, Jana i Andrzeja. „Prawdziwa wiara” to kluczowy termin 
Wujka, przenikający oba wykłady. Jej wartość opiera się na starożytności, powszechno-
ści i niezmienności w odróżnieniu od nieprawdziwego, bo nowego i niepowszechnego 
wyznawania jakiejś „inszej Ewangelii”. Co więcej, Wojciech – niczym Chrystus – staje 
u początków chrześcijaństwa w Polsce. Przypominając o ustanowieniu mszy jako ofiary 
odkupienia, wskazał postyllograf, że „i sam Wojciech święty przy mszy świętej zabit”. 
W innym miejscu dopowiedział, że tę wiarę,

[…] którą i Wojciech św. swoją krwią zapieczętował i P. Bóg potwierdził cudami roz-
licznemi, i tu u nas w Polszcze, przy ciele i przy grobie Wojciecha świętego.

17 J. Wujek, Postylle katholicznej o świętych, część pierwsza ozimia, w której się zamykają kazania na święta Panny 
Marji, Apostołów, Męczenników i innych świętych, których święta Kościół zwykł obchodzić: począwszy od adwentu 
aż do Jana Krzciciela, przez… [b.m.w. 1868–1870]; Tenże, Postille katolickiej mniejszej część wtóra, która ma 
w sobie kazania na święta Panny Marji, Apostołów, Męczenników, Wyznawców Panien i Wdów świętych, których 
święta Kościół zwykł obchodzić przez cały rok: według nauki Kościoła Świętego Chrześcijańskiego Powszechnego, 
przez…, Kraków 1871; P. Skarga, Kazania na niedziele i święta całego roku, t. 5, Lipsk 1843; Tenże, Żywoty 
świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok, do których przydane są niektóre duchowne obroki 
i nauki przeciw kacerstwom dzisiejszym, tam gdzie się żywot którego doktora starożytnego położył ku temu kazanie 
krótkie na te święta, które pewny dzień w miesiącu mają przez… przebrane, uczynione i w język polski przełożone… 
cz. 1, wybór i oprac. M. Kozielski, Kraków 1994. Posługuję się pełnymi wydaniami dzieł, w przypadku większej 
postylli ks. Jakuba Wujka – z 1868–1870, w przypadku Postylli mniejszej… – z r. 1871 r. W pierwszej postylli ks. 
Wujek zamieścił jedno kazanie (w dwóch częściach) Na dzień św. Wojciecha (s. 380–400), w mniejszej – dwa, 
lecz tylko pierwsze dotyczy biskupa męczennika (s. 909–917), drugie nic o nim nie mówi. Wydanie Żywotów 
świętych… z 1615 r. zdążył przed śmiercią przygotować do druku sam ks. Piotr Skarga, było ono podstawą ostat-
niej zupełnej edycji z 1933–1936 i obszernego wyboru z 1994–1995, z którego korzystam (żywot św. Wojciecha 
pomieszczono w cz. 1: 1994, s. 158–175). W odniesieniu do Kazań… Skargi opieram się na pełnym wydaniu 
J. N. Bobrowicza z 1843 r. Homilia Na dzień… składa się z dwóch części, jedynie pierwsza dotyczy św. Wojcie-
cha (s. 172–178). Zatem przedmiotem analizy stały się odpowiednie fragmenty dzieł obu jezuitów.
18 Omawiam je łącznie, ponieważ w dużej części są treściowo zbieżne, a istotne różnice zaznaczam.



Róża Godula-Węcławowicz

108

Czas apostołowania św. Wojciecha w Polsce Wujek wiele razy przedstawia jako 
wzorcowy i dzięki temu piętnuje błędy różnowierców:

Za Wojciecha św. […] sakramenty sprawowano, dziatki chrzczono, bierzmowano, 
Krzyżma używano, poszczono, z grzechów się spowiadano 

[…] 
Za Wojciecha świętego […] msze miewano […] a ci ją dziś bałwochwalstwem zowią, 

a jako wierni przesłańcy Antychrystowi, kędy mogą z kościołów ją wszędy wymietują.
[…]
Za Wojciecha świętego wierzyli i wyznawali wszyscy Pana Boga w Trójcy jedynego 

[…] a dzisiejsza Ewangelia Trójcę świętą bluźni.

Ponadto „wiele rzeczy” zaświadcza, że:

Za Wojciecha świętego Panny Marjej i inszych świętych, a wybranych Pańskich 
o przyczynę nabożnie wzywano, 

a szczególnie pokazuje to Bogurodzica – „ona stara pieśń”, „stary katechizm polski”, 
którą „Wojciech święty ułożył”. Dalej Wujek nazywa ją

[…] wyzwaniem starożytnej wiary i onej pierwszej Ewangelijej, oprócz której żadna 
inna prawdziwa być nie może […]

Właśnie dzięki tym religijnym właściwościom ma stać się skutecznym orężem w wal-
ce z różnowiercami. Jako że w przeszłości „mieli to w obyczaju hetmani oni i rycerze 
polscy” z tą pieśnią bronić wiary przed poganami, Turkami, Wołochami, Moskwą czy 
Tatarami, tak i dzisiaj z Bogurodzicą „na heretyki wyjechać możem jako na Tatary”.

Kult obrazów i relikwii także uzasadnia tym, że je „za Wojciecha świętego 
[…] w uczciwości miano i do grobów świętych na odpusty chodzono”. A znamieni-
tym tego przykładem jest przybycie „na odpust do Gniezna, do grobu Wojciecha św.” 
cesarza rzymskiego Ottona III, który „bez wątpienia”, „bez pochyby”, „za przyczyną 
i zasługą Wojciecha świętego” – kilkakrotnie akcentuje Wujek – przywiódł do Polski 
królewską koronę i założył Bolesławowi. W postylli większej komentuje Mieszkowe 
starania w Rzymie o koronę, niepowodzenie tłumacząc przedwczesnym zgonem księ-
cia. Czego nie otrzymał ojciec, dostał syn. Akt koronacji przedstawia jako nadprzyro-
dzone i wyjątkowe wydarzenie w dziejach Rzeczypospolitej, odbywające się z woli Boga 
i dzięki skutecznemu pośrednictwu św. Wojciecha:

[…] Pan Bóg, który serca królewskie trzyma w ręce swej, już to tak był przejźrzał, aby 
pospołu z wiarą chrześcijańską i cześć i sława i korona królewska, i szczęście i dzielność, 
i krótko mówiąc, wszystko dobre przyszło do Polski.

A gdyż nam Wojciech święty przyczyną swą u Pana Boga i koronę królewską i pierw-
szego króla chrześcijańskiego w Polszcze zjednał i uprosił […].
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Należy zwrócić uwagę, że ów mityczny obraz idealnego początku monarchii przy-
wołuje Wujek w chwili szczególnej, „w tym to niebezpiecznym czasie”, gdy Polska 
„osierociałą została”, czyli w czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta, i zwra-
ca się do Boga, aby z łaski swojej dał 

[…] przez przyczynę Wojciecha świętego króla takowego, który by i w wierze, i w na-
bożeństwie, i w sławie i w szczęściu a w fortunie Chrobremu Bolesławowi, pierwszemu 
w Polszcze chrześcijańskiemu krolowi, był podobny.

Elementy mitu powtórzonego początku chrześcijańskiego państwa wykorzystał Piotr 
Skarga w Żywocie św. Wojciecha… Biogram męczennika, oparty na wcześniejszej tradycji 
hagiograficznej19, kończy tzw. Obrok duchowny, rozprawiający „o cnotach i szczęściu tego 
Bolesława Chrobrego i o korony otrzymaniu za przyczyną św. Wojciecha, i o nauce tego 
świętego w Bogurodzicy zamkniętej”. Ów Obrok to w istocie komentarz do Żywotu. Jest 
on szczególnie interesujący, gdyż objaśnia sens i potrzebę kultu św. Wojciecha.

Początek świętej historii Polski Skarga złączył z Wojciechem i Bolesławem, o chrzcie 
Mieszka jedynie wspomniał. Bolesława pokazał jako wzorowego króla chrześcijańskie-
go, „pobożnego, pilnie starającego się jako o rozszerzenie wiary Chrystusowej a wyko-
rzenienie bałwochwalstwa z onych nowo nawróconych ludzi swoich”, fundatora wielu 
biskupstw, klasztorów i kościołów;

a św. Wojciecha, męczennika Bożego i pasterza swego tak czcił, iż po dziś dzień to 
znaczno w Gnieźnie i w gnieźnieńskim kościele, którego sobie za osobnego patrona 
i obrońcę w niebie królestwa swego obrał.

Nie skądinąd, lecz z Gniezna właśnie, głównego miasta, Wojciech:

[…] pasterz najwyższy wszystkiej Polski posilił Polaków w świętej wierze i ojcem ich 
w Bogu tu na ziemi i w niebie patronem zostając.

Koronę Chrobremu „zjednał św. Wojciech”, a nałożył Otton III, mający „w znajomo-
ści i miłości św. Wojciecha”, gdy przybył nawiedzić grób męczennika:

Widząc cesarz sprawę i mądrość, i mężność, i dostatek Bolesława i ludu jego rycer-
skiego, sprawą Bożą a modlitwą św. Wojciecha, którego tak Bolesław czcił, cesarz wzru-
szony na tym miejscu, na którym on męczennika zacnym drogim grobem uczcił, koroną 
królewską od tego cesarza uczczony i koronowany jest w tymże kościele […].

Od tego momentu w chlubnej sławie trwa katolicka Rzeczpospolita:

19 Skarga bezpośrednio wzorował się na dziele Laurentusa Suriusa (ok. poł. XVI w.), o czym sam informuje 
w podtytule. Krytyczne omówienie żywotu i jego filiacji z Vita I i Vita II św. Wojciecha zob. J. Starnawski, 
Dwaj najdawniejsi…, dz. cyt., s. 84–87.
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I od niego sława polska szerzyć się i wznosić, i Korona polska róść we wszystko dobre 
za rozszerzeniem katolickiej wiary poczęła. I za takimiż postępkami, za nabożeństwem i po-
korą ku Bogu i świętym Jego innych królów, rad i rycerstwa ich trwała i trwa ta Korona.

Idealny czas początku jest odniesieniem dla żywotnych problemów Rzeczypospo-
litej. Robi to Skarga także w komentarzu do Bogurodzicy. Podstawową wartość pieśni 
dostrzega w tym, że jest „starożytnym” i „prawowiernym katolickim wyznaniem” wiary, 
którą „św. Wojciech w Polsce szczepił”. Objaśniając zawarte w jej strofach podstawowe 
zasady, piętnuje innowierców: 

[…]
W tej pieśni pokazuje się naprzód prawa i szczera wiara katolicka, wszystkie kacerstwa głów-

niejsze potępiająca, a to w tym jednym słówku i tytule Panny Przenajświętszej: Bogarodzica.
[…]
Lecz gdy wyznawamy, iż z panny narodził się i prawy człowiek, jako z człowieka i pra-

wy Bóg, ten, który się przedwiecznie z Ojca jako Bóg z Boga rodzi, wszystkie fałsze ka-
cerskie potępiamy […].

Na tej to pieśni-wierze, której „św. Wojciech Polaków nauczył”, opierała się dawna 
potęga królestwa, albowiem:

[…] szli przodkowie nasi, to śpiewając a wyznawając, na ostre pogańskie że-
laza i włócznie. […] Z tą pieśnią, albo raczej wiarą i sumieniem dobrym […] 
hufce nieprzyjacielskie, daleko liczbą i mocą nierówne, starli i siłę ich rozsypali, 
a państwo koroną rozmnożyli.

Wykład kończy dramatyczną przestrogą, stawiając przeszłość za wzór:

[…] Z tego, co [przodkowie] wygrali, Kościół Boży i chwałę jego szczepili, cnotę 
i pobożność rozmnażali, sławę królestwa tego wynieśli, państwo rozszerzyli, wieczną pa-
mięć, a potomkom przykład zostawili, którego jako naśladują, niech się sami sądzą. A je-
śli nabożeństwa, wiary i cnoty przodków ich pochybili, w nich zguby doczesnej i wiecznej 
(której uchowaj Boże) czekać mają.

W kazaniu Na dzień św. Wojciecha… Skarga podąża śladem Wujka i przyrównuje 
Wojciecha do pierwszych apostołów: Piotra, Pawła, Jana oraz innych „posłańców staro-
wiecznej, starożytnej i trwałej wiary”. Nawiązując do męczeńskiej śmierci misjonarza, 
który „krew swoją […] na świadectwo tej prawdy […] rozlał”, przywołuje najważniejszy 
dla początku – Chrystusowy obraz. Postać i dzieło Wojciecha przedstawia w sposób 
idealizujący. Choć minęło już 

[…] po lat sześćset i dalej jako umarł, na ziemi sława żyje, i imię jego jako wonny 
olejek wszystkich ochładza, i uwesela.



Krótka rozprawa o mityzacji przeszłości…

111

[…]
Zostawił wielkich cnót przykłady.
[…]
Słusznie go tedy wysławiać i chlubić się takim ojcem mamy.

Zasługi krzewiciela wiary w Polsce są bezsporne i trwałe. On, który w Polsce „nowy 
i młody szczep wiary św. nauką i pracą swoją polewał”, mocą płynącą z praźródła:

z tejże Jerozolimskiej macice pochodzącą […] katolicką rzymską, od Piotra świętego 
i onej pierwszej macice Syjońskiej szczepioną,

ma pomóc zwalczyć innowierców:

Tym początkiem i środkiem, z którego wiara św. do polskich kościołów przypłynęła 
zbijamy i psujemy po dziś dzień wszystkie sektarze […]

Wykłady Wujka i Skargi służyły doraźnej dydaktyce moralnej i patriotycznej. Za 
pośrednictwem kaznodziejów kształtowały pożądane postawy religijne, także wobec 
innowierców. Oczywiście i dyskurs o św. Wojciechu wpisywał się w parenetyczny nurt 
kontrreformacji. W chwili szczególnego napięcia dziejowego – w okresie zagrożenia 
protestantyzmem stawał się pouczającym przykładem. Jednakże, starając się wyka-
zać aktualność posłania pierwszego patrona w palących problemach ówczesnej pol-
skiej rzeczywistości, w istocie obaj posługiwali się kategoriami myślenia mitycznego, 
operującego modelowym przedstawieniem początku. Zarówno Wujek, jak i Skarga 
ustawili Wojciecha jako krzewiciela chrześcijaństwa, a ściślej – jego dzieło i czas, 
w którym działał, w roli idealnego wzorca, godnego naśladowania i powtórzenia. Ten 
symboliczny powrót do początku, do „czasu świętowojciechowego” niczym złotego 
wieku w dziejach służył przezwyciężeniu degresyjnych procesów, by odnowić polski 
kościół i Rzeczpospolitą. 

Kultura jest pamięcią, zapisem w pamięci minionych przeżyć społeczeństwa, albo 
inaczej rzecz ujmując – mechanizmem organizującym i przechowującym informa-
cje w pamięci zbiorowej20. Jako taka, wspomnienia wydarzeń i postaci interpretuje 
i utrwala za pomocą mitu. Jest on narzędziem do porządkowania rzeczywistości. 
Zgodnie z tym historyczny Sławnikowicz i jego działania zostały włączone w pewną 
ogólną kategorię nieliczącą się z historycznymi realiami. Wojciechowe życie na zie-
mi i narodziny dla nieba przybrały charakter zdarzeń początkowych, czas, w którym 
działał, nabrał sakralnej wartości dzięki transcendentnej mocy bohatera. Ale idzie 
o coś jeszcze istotniejszego – przeszłość naznaczona obecnością św. Wojciecha zna-
lazła się w paradygmatycznej relacji do teraźniejszości, a owa relacja jak i jej jakość 
niewątpliwie ujawniają schemat mityzacji. Mityczna pamięć o św. Wojciechu istnie-

20 J. Łotman, B. Uspienski, O semiotycznym mechanizmie kultury, [w:] Semiotyka kultury, wybór i oprac. E. Ja-
nus i M. R. Mayenowa, Warszawa 1977, s. 150–156.
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je obok historycznej i nie da się wytrzebić, żywi się nią, selektywnie wykorzystuje 
i przekształca według sobie właściwych reguł.21 

* * *

Kończąc, chcę przypomnieć moje wielokrotne dyskusje z ks. Zdzisławem na ten 
niewątpliwie pasjonujący, choć trudny temat – mityzacji historycznych zdarzeń i ich 
bohaterów. Najbardziej trafnym ich podsumowaniem będzie parafraza konkluzji Paula 
Ricoeura dotycząca mitu Adama22. Pamięć o św. Wojciechu nie jest tylko mitem, czyli 
mniej niż historią, ale ma wielkość mitu, czyli ma więcej sensu symbolicznego niż his- 
toria rzeczywista23.

21 B. Szacka, O pamięci społecznej, „Znak” XVII, 1995, nr 480 (5), s. 69–70.
22 P. Ricoeur, Symbolika zła, tłum. S. Ciechowicz, M. Ochab, Warszawa 1986, s. 221–222.
23 Znacznie szersze opracowanie wizerunku św. Wojciecha w kulturze zob. R. Godula, „Onego czasu, gdy 
święty Wojciech…”, czyli rzecz o mityzacji Sławnikowicza, Kraków 2005. Niniejszy tekst jest jego niewielką 
częścią.
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dZieje obraZu maTki boskiej rychWałdZkiej

WsTęp

Kult maryjny od początku stanowił niezwykle ważny komponent chrześcijańskiej 
religijności Polaków. Cześć i miłość do Matki Bożej przekazywane były w polskich 
rodzinach z pokolenia na pokolenia, aż do czasów współczesnych, stanowiąc ważny 
czynnik spajający naród w okresie niewoli państwowej. Nie dziwi więc, iż już od wie-
ków średnich na ziemiach Rzeczypospolitej powstawały liczne sanktuaria maryjne, ze 
słynną Jasną Górą na czele1. Jeden z takich ośrodków szczególnego kultu Madonny 
stanowi sanktuarium w Rychwałdzie. 

Miejscowość ta usytuowana jest we wschodniej części Kotliny Żywieckiej. Począt-
ki rychwałdzkiej parafii sięgają 1328 r.2 Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie został 
wybudowany tamtejszy kościół pw. św. Mikołaja, który istniał jeszcze w 2. połowie 
XV w.3 Wiadomo natomiast, iż około 1545 r. miejscowy dziedzic – Krzysztof Komorow-
ski – wzniósł nad potokiem Nawieśnik drewnianą świątynię, której konsekracji dokonał 
bp Erazm Ciołek4. Początki sanktuarium maryjnego na tym miejscu sięgają połowy 
XVII w. i od tego też momentu losy rychwałdzkiej parafii są ściśle związane z dziejami 
cudownego obrazu Matki Bożej Królowej Aniołów.

To najstarsze i jedno z największych na Żywiecczyźnie centrów kultu Niepokalanej 
już od wielu dziesięcioleci budziło zainteresowanie zarówno historyków Kościoła, jak 
i badaczy specjalizujących się w historii sztuki. Doczekało się więc szeregu publikacji, 

1 Zob. C. Deptuła, Z zagadnień historii kultu maryjnego w Polsce, „Ateneum Kapłańskie”, R. 52, 1960, z. 3, 
s. 392–419; K. Górski, Studia i materiały z dziejów duchowości, Warszawa 1980, s. 262–264; tenże, Zarys 
dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 25; J. Kopeć, Uwarunkowania historyczno-kulturowe czci Bo-
garodzicy w polskiej religijności, [w:] Religijność ludowa. Ciągłość i zmiana, red. W. Piwowarski, Wrocław 
1983, s. 33–34; A. Młotek, Maryjne inspiracje w kształtowaniu postaw wiary i moralności narodu polskiego, 
„Chrześcijanin w świecie” R. 14, 1982, s. 2–21; D. Olszewski, Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX 
wieku, Warszawa 1996, s. 180–201; J. Wojnowski, Rozwój czci Matki Bożej w Polsce, „Homo Dei”, R. 26, 1957, 
s. 846–862; A. J. Zakrzewski, W kręgu kultu maryjnego, Częstochowa 1995, s. 24–27.
2 Zob. Acta Camera Apostolicae, [w:] Monumenta Poloniae Vaticana, T. 1, ed. J. Ptaśnik, Cracoviae 1913, 
s. 148–149; F. Lenczewski, Materiał do dziejów miasta Żywiec od XV do XVIII wieku, Kraków 1957, s. 9; Ry-
chwałd, [w:] Słownik Geograficzno-Krajoznawczy Polski, red. I. Swenson, Warszawa 1992, s. 895–896; 
3 Zob. J. Długosz, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, T. 1, ed. A. Przeździecki, Cracoviae 1864, s. 87.
4 Ów drewniany kościółek w 1756 r. został przeniesiony do Gilowic. Zob. Archiwum parafialne w Rychwał-
dzie [dalej: AR], A. Komoniecki, Rychwalda Monumenta, k. 2; AR, Descriptio brevis capellae Insignis Rychval-
densis sub titulo Divi – Amoris, patrocinio vero S. Mariae Magdalenae z 1758 r., s. 3; T. Chrzanowski, M. Kor-
necki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982, s. 573–577; E. Janota, Wiadomość historyczna i geograficzna 
o Żywiecczyźnie, Cieszyn 1859, s. 46–47.
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które jednakże problematykę dziejów samego obrazu ujmowały z reguły nieco margi-
nalnie5. Z kolei opracowania, w których więcej uwagi poświęcono cudownemu wizerun-
kowi, zaliczyć dziś już trzeba do literatury starszej6. Dlatego też warto ponownie sięgnąć 
do zasobów archiwalnych i choćby pokrótce przybliżyć współczesnemu czytelnikowi 
historię rychwałdzkiego obrazu Matki Boskiej. 

1. opis cudoWnego obraZu maTki boskiej rychWałdZkiej

Obraz z Rychwałdu reprezentuje ikonograficzny typ maryjnego wizerunku kultowe-
go, nazywany hodegetrią. Ujęcie to stanowi plastyczne wyobrażenie dogmatu o Bożym 
Macierzyństwie Najświętszej Panienki i opiera się na przekonaniu o jej roli jako po-
średniczki w przekazywaniu łask Chrystusowych7. Początkowo kompozycja ta zyskała 
popularność przede wszystkim w Kościele wschodnim, z czasem jednak przeniknęła 
również do łacińskiego kręgu kulturowego w formule artystycznej zaliczanej do malar-
stwa italo-bizantyńskiego. Przy czym ikony w typie hodegetrii dotarły do Rzeczypospo-
litej – zapewne przez Bałkany oraz Czechy – już w XIV w. i wkrótce potem w sposób 
szczególny rozpowszechniły się na terenach Małopolski. 

Rychwałdzki wizerunek wpisuje się zatem w poczet gotyckich Madonn polskich, 
a jedną z jego najbliższych analogii zdaje się przedstawienie Matki Boskiej z Kamień-
ca Podolskiego8. Jednakże próba bardziej szczegółowego określenia metryki obrazu 
wywołuje spory wśród znawców tematu. Część z nich zalicza bowiem ów wizerunek 

5 Zob. S. Barcik, Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej. Przewodnik, Rychwałd 1995; Z. Gogola, Sanktu-
arium Matki Bożej Ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie, Żywiec 1999; s. Grażyna od Wszechpośrednictwa M.B., 
s. Gizela od Niepokalanego Serca Maryi, Rychwałd, [w:] Z dawna Polski Tyś Królową. Przewodnik po sanktu-
ariach Maryjnych, Szymanów 1986, s. 388–390; W. Kolak, Rychwałd, [w:] Sanktuaria Maryjne ziemi żywiec-
kiej, Żywiec 1995, s. 11–22; J. Szablowski, Zabytki sztuki w Polsce, T. 3, Warszawa 1948, s. 150.
6 Zob. S. Barącz, Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce, Lwów 1891, s. 238–239; A. Fridrich, His- 
toria cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, T. 2, Kraków 1904, s. 136–140; J. Łepkow-
ski, Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa, Warszawa 1863, s. 115–117; Wacław [Nowakowski] 
z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej, Kraków 1902, s. 575–576; 
A. Zwiercan, Powstanie kultu obrazu Matki Boskiej Rychwałdzkiej (1644–1772), „Nasza Przeszłość”, t. 37, 
Kraków 1972, s. 99–123.
7 Według tradycji, pierwowzorem dla tego typu ikonograficznego miał być obraz namalowany przez św. Łu-
kasza Ewangelistę i przechowywany najpierw w Jerozolimie, a następnie w Konstantynopolu. Zob. T. Mrocz-
ko, B. Dąb, Gotyckie Hodegetrie polskie, [w:] Średniowiecze. Studia o kulturze, t. 2, red. J. Lewański, Wrocław 
1966, s. 32–64; Hodegetria, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1964, s. 705.
8 Chodzi o temperowy obraz, odnaleziony w 1955 r. w Kijowskim Państwowym Muzeum Sztuki Wschod-
niej i Zachodniej (nr inw. 168). Stanowił on obiekt kultu w kamienieckim kościele pw. św. Mikołaja już 
w 1380 r. Przekazy ustne wiązały rzeczone przedstawienie z armeńskim kręgiem kulturowym, jednakże 
bardziej szczegółowa analiza ikonograficzna poddała w wątpliwość taką jego proweniencję. Zob. J. Chrząsz-
czewski, Kościoły ormiańskie na Podolu. Architektura i wyposażenie, [w:] Sztuka Kresów Wschodnich, t. 3, red. 
J. Ostrowski, Kraków s. 69–106; J. Gadomski, Imagines Beatae Mariae Virginis Gratiosae. Małopolski typ 
hodegetrii z XV wieku, „Folia Historiae Atrium”, R. 22, 1986, s. 30–31, 41–42.
 Szerzej o gotyckich hodegetriach małopolskich zob.: L. Balter, Specyfika kultu Maryi w Polsce, „Commu-
nio”, R. 3, 1983, nr 5, s. 120–131; T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, dz. cyt., s. 151; 
J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe 1420–1470, Warszawa 1981, s. 53–54, 77–78, 113; tenże, Grupa 
małopolskich obrazów Madonny z Dzieciątkiem z połowy XV wieku, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Na-
ukowych Oddziału PAN w Krakowie” R. 19, 1975, z. 1, s. 124–125; R. Mazurkiewicz, Bogurodzica – między 
pieśnią i ikoną, „Znak”, R. 35, 1983, s. 762–785.
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do typu tzw. hodegetrii „piekarskich”. Inni 
natomiast krytykują taki wniosek, zwracając 
uwagę na znaczne odstępstwa między oby-
dwiema kompozycjami (np. w układzie lewej 
dłoni Maryi czy w związku z obecnością bro-
szy o niegotyckim kształcie)9. Nadal również 
pozostaje sprawą niewyjaśnioną autorstwo 
przedstawienia z Rychwałdu.

Omawiany obraz namalowany został tem-
perą na desce lipowej o wymiarach 91,5x113,5 
cm10. Frontalnie ujęta półpostać Matki Boskiej 
usytuowana jest na tle o barwie złocisto-żółtej. 
Na lewej ręce Maryja trzyma Dzieciątko i nie-
znacznie przechyla głowę w jego stronę. Nato-
miast ułożona poziomo prawa ręka Madonny 
wskazuje na Jezusa, przy czym o ile jej palce 
pozostają wyprostowane, o tyle kciuk wskazu-
je ku górze. Całą postać Maryi okrywa ciem-
nobłękitno-zielony płaszcz z czerwoną podszewką. Nad czołem Matki Bożej tworzy on 
rodzaj zakładki i zbiega się pod szyją, gdzie spina go brosza w kształcie dużego kwiatu 
z ośmioma złotymi płatkami dookoła misternie szlifowanego zielonego kamienia. Niżej 
szata wierzchnia łagodnie opada w dół, otulając ręce niewiasty. Wokół twarzy Madonny 
wyłania się spod płaszcza wąski skraj białej chusty, w zagięciu której – na wysokości 
szyi – dostrzec można ciemne włosy Maryi. Spodnia szata Matki Bożej – suknia w kolo-
rze brązowym – widoczna jest jedynie w trójkątnym rozchyleniu płaszcza pod szyją oraz 
przy prawej dłoni. W twarzy Madonny dominują pełne łagodności oczy, ponad którymi 
delikatnie zarysowano regularne łuki ciemnych brwi11. 

Pełnowymiarowa postać małego Jezusa przedstawiona została w ujęciu trzy czwar-
te. Dzieciątko podnosi głowę i spogląda na matkę z lekkim uśmiechem, zgiętą w łokciu 
prawą ręką błogosławi, zaś lewą dłonią trzyma – wspartą na kolanach – księgę. Wo-
lumin ten to przypuszczalnie ewangeliarz z bogato zdobioną, złotą oprawą, spiętą za 
pomocą dwóch klamer. Jezus ubrany jest w długą, ciemnobrązową tunikę, która – po-
dobnie zresztą jak płaszcz i spodnia szata Maryi – oblamowana została złotym pasem. 
Pas ów dodatkowo ozdabiają umieszczone w regularnych odstępach drogie kamienie 

 9 Zob. T. Dobrowolski, E. Szmerek, Obraz Matki Boskiej Piekarskiej w Opolu na tle gotyckich wizerunków 
podobnego typu, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” R. 6, 1937, s. 3–13; J. Gadomski, Ima-
gines…, s. 41–42; E. Josi, Iconografia Mariana, [w:] Enciclopedia Cattolica, t. 8, Vaticano 1952, s. 108–113; 
J. Szablowski, Zabytki sztuki w Polsce, dz. cyt., s. 80.
10 W literaturze przedmiotu funkcjonują nieprecyzyjne dane 90x110 cm. Zob. J. Szablowski, Zabytki sztuki 
w Polsce, dz. cyt., s. 150.
11 Błyski świateł widoczne w tęczówkach oczu Maryi z rychwałdzkiego obrazu skierowane są w stronę pra-
wą, w przeciwieństwie do bardziej typowego ułożenia centralnego, jakie znane jest choćby z przedstawienia 
Matki Bożej Częstochowskiej. Zob. S. J. Rożej, Dzieje Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, [w:] Maryja Matka 
narodu polskiego, red. S. Grzybek, Częstochowa 1983, s. 22–23.

Cudowny Obraz Matki Boskiej Rychwałdzkiej, koronowany 
18 lipca 1965 r.
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w kolorze czerwonym i zielonym. Pod tuniką widoczne są końce stóp Dzieciątka – dwa 
palce stopy prawej, usytuowanej nieco wyżej i wspartej na płaszczu Madonny oraz po-
łowa stopy lewej. Głowę małego Jezusa otaczają krótkie i mocno skręcone pukle jasno-
brązowych włosów.

Wypada również wspomnieć, iż od 1768 r. rychwałdzki obraz posiadał również 
srebrną, barokową sukienkę. Niestety w 1948 r. została ona usunięta pod wpły-
wem swoistej mody na pozbywanie się z malowideł dodatków „sarmackiej” sztuki 
snycersko-złotniczej12. Natomiast po koronacji z 1965 r. zarówno Maria, jak i Dzie-
ciątko noszą korony, wykonane z galwanicznie pozłacanego srebra i wysadzane szla-
chetnymi kamieniami.

Przez pierwsze sto lat obecności cudownego wizerunku w rychwałdzkim sanktu-
arium był on określany różnymi nazwami: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Mat-
ki Bożej Szkaplerznej, Matki Bożej Przedziwnej, Matki Bożej Leśnej. Ostatecznie zaś 
jego właściwa i urzędowa nazwa ukonstytuowana została w 1756 r. w brzmieniu: obraz 
Matki Bożej Królowej Aniołów13.

2. dZieje obraZu maTki boskiej rychWałdZkiej do pocZąTku XX W.

Sądząc z przekazów źródłowych rychwałdzki obraz należał pierwotnie do zamoż-
nej rodziny Grudzińskich i w początkach XVII stulecia znajdował się w majątku Piotra 
Samuela Grudzińskiego – starosty w Środzie14. W 1640 r. starosta ów pojął za żonę 
Katarzynę Komorowską, dziedziczkę na Ślemieniu, która wracając po ślubie do rodzin-
nego zamku przywiozła ze sobą wizerunek Maryi z Dzieciątkiem. Początkowo obraz 
umieszczono w kaplicy zamkowej, a w 1644 r. Katarzyna podarowała go kościołowi 
parafialnemu pw. św. Mikołaja w Rychwałdzie15. 

Powodów takiego postępowania starościny należy dopatrywać się zapewne w sytuacji 
ślemieńskiej świątyni, która – chociaż nowa – była bardzo zaniedbana i uboga, a nawet 
nie doczekała się jeszcze konsekracji. Nie można było zatem oczekiwać, aby w takich wa-
runkach wierni otoczyli wizerunek należytą czcią. Natomiast kościół rychwałdzki – mimo 
względnego ubóstwa parafii – był lepiej utrzymany, stanowił miejsce stałego pobytu ple-
bana oraz skupiał ludność z Rychwałdu, Ślemienia, Gilowic i Łękawicy. Niebagatelną 
rolę dla takiego a nie innego przebiegu donacji odegrać mogły również osobiste starania 
ówczesnego proboszcza rychwałdzkiego – ks. Wojciecha Mazurkiewicza16.

12 Zob. M. Kornecki, Zaginione i utracone obrazy z XV i XVI wieku w województwie krakowskim, „Biuletyn 
Historii Sztuki” R. 34,1972, nr 3/4, s. 259–270.
13 Zob. AR, Descriptio compendiosa Ecclesiae in Rychwałd per Simonem Josephu, Gorylski protunc parochum 
A.D. 1757, s. 8; A. Komoniecki, Chronografia albo Dziejopis Żywiecki, wyd. S. Grodziski, I. Dwornicka, Żywiec 
1987, s. 184.
14 Zob. AR, Objaśnienie obrazu Nayświętszey Panny Maryey w kościele Farnym Rychwałdskim 1647–1743, s. 1.
15 Zob. AR, A. Komoniecki, Rychwalda Monumenta, k. 3; AR, Descriptio compendiosa Ecclesiae…, dz. cyt., 
s. 15; A. Komoniecki, Chronografia…, dz. cyt., s. 307. 
16 Zob. Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie [skrót: AKapMK], sygn. AVCap 17, Acta Visitationis 
z 1598 r., s. 25–26; S. Barącz, Cudowne obrazy…, dz. cyt., s. 239; Z. Gogola, Sanktuarium Matki Bożej…, dz. 
cyt., s. 381; Wacław z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce…, dz. cyt., s. 769.
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Pod datą 8 września 1647 r. opisano w kronice parafialnej wydarzenie, które uważa-
ne jest za pierwsze z nadprzyrodzonych zjawisk, jakie wiążą się z cudownym wizerun-
kiem Maryi. Oto bowiem „Ślachetna Pani” Elżbieta Karska „widziała ten Obraz, że się 
podczas Mszy Świętej różnie mienił, co to w Tajemnicey swoiej zachowała nikomu nie 
oznajmiwszy. Aż w kilka dni, że tego nie oznajmiła, we śnie pokazała się jej Białogłowa 
jasna, i bardzo one strofowała rozkazuiąc, aby to widzenie obiawiła…”17. Od tego też 
roku ks. Mazurkiewicz zaczął spisywać zgłaszane przez wiernych łaski i dobrodziej-
stwa, otrzymane dzięki modlitwom przed obrazem Matki Bożej z Rychwałdu18. Zaś akta 
wizytacji kanonicznej przeprowadzonej dnia 22 lutego 1647 r. podają, iż przy maryjnym 
wizerunku widnieją już złote i srebrne wota19. Kult rychwałdzkiego obrazu zrodził się 
zatem niemal natychmiast po jego sprowadzeniu do podżywieckiej parafii i już od poło-
wy XVII stulecia wywierał silny wpływ na życie religijne mieszkańców całego regionu. 
Ruch ten otrzymał oficjalną aprobatę ze strony władz kościelnych dnia 13 grudnia 1658 
r., kiedy to bp Mikołaj Oborski wydał dekret reformacyjny, ogłaszający obraz maryjny 
z Rychwałdu za łaskami słynący20. 

Od tego też momentu do rychwałdzkiego sanktuarium nieustannie pielgrzymowali 
przedstawiciele różnych stanów i grup społecznych; zarówno szlachta, jak i mieszcza-
nie i chłopi21. Najwcześniej zaznaczyła się obecność pątników z Żywca. Z tego to bowiem 
ośrodka 11 czerwca 1658 r. wyruszyła do Rychwałdu pierwsza zbiorowa pielgrzymka, 
w której wzięło udział ponad dwa tysiące osób22. Wkrótce za tym przykładem poszły 
i inne miejscowości. I tak jeszcze w 1658 r. przybyły do rychwałdzkiego sanktuarium 
kompanie z Jeleśni i Wieprza; w 1660 r. z Krzeszowa, Ślemienia i Jeleśni; a w 1662 r. 
z Ślemienia i Sopotni23. Przed cudownym obrazem pątnicy odmawiali pacierze i pozo-
stawiali namacalne dowody swej obecności w postaci wotów24. Jak odnotował żywiecki 
kronikarz A. Komoniecki, lud ten głęboko wierzył, że „wielkie łaski i cuda przy tym 
obrazie się dzieją”25.

Rozwój sanktuarium i coraz liczniej przybywające do niego pielgrzymki spowodo-
wały, iż w 1692 r. podjęto decyzję o budowie nowego, murowanego kościoła. Ówczesny 

17 AR, A. Komoniecki, Rychwalda Monumenta, k. 4.
18 Zob. AR, Krótkie opisanie dobrodziejstw y pociech których ludzie różni doznali przez przyczynę N.P.M. przy 
Obrazie Jey (w Kościele Rychwalskim) z dawna cudownym 1647–1759; A. Fridrich, Historia cudownych 
obrazów…, dz. cyt., s. 137; O cudownym obrazie Matki Boskiej w Rychwałdzie, „Intencja miesięczna czyli 
Posłaniec Apostolstwa Serca Jezusowego”, 1886, s. 58; O cudownym obrazie w Rychwałdzie, „Kalendarz 
Mariański” R. 9, 1892, s. 3.
19 Spisy powizytacyjne wymieniają następujące wota: dwie srebrne korony, cztery tabliczki ze srebra, jeden 
łańcuszek i krzyżyk srebrny, dwie nitki perełek ze złotym zapięciem. Zob. AKapMK, sygn. AVCap 45, Acta 
Visitationis z 1644–1647, s. 167.
20 Zob. AKapMK, sygn. AVCap 46, Acta Visitationis z 1655–1658, s. 267.
21 Zob. AR, Krótkie opisanie dobrodziejstw…, dz. cyt., s. 3–26.
22 Zob. AR, Objaśnienie obrazu…, dz. cyt., s. 101; A. Komoniecki, Chronografia…, s. 220.
23 Zob. AR, A. Komoniecki, Rychwalda Monumenta, dz. cyt., k. 10–11.
24 Zob. AKapMK, sygn. AVCap 46, Acta Visitationis z 1655–1658, s. 257–258; AR, Krótkie opisanie dobro-
dziejstw…, dz. cyt., s. 6.
25 AR, A. Komoniecki, Rychwalda Monumenta, dz. cyt., k. 90, 104. Z kolei w 1738 r. ks. Szymon Gorylski – pro-
boszcz rychwałdzki – pisał: Zgoła jako łaski y dobrodziejstwa Tey Matki Boskiey są niewyliczone i nieprzebrane, 
tak prawie nieprzeliczone różney kondycji y stanu osoby w tym roku odzywały się cum suis votis do Tey Matki 
Boskiey przychodząc. AR, Objaśnienie obrazu…,  dz. cyt., s. 50.
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proboszcz ks. Andrzej Pluciński 
zyskał dla tego pomysłu aprobatę 
Konstancji Otylii Ogińskiej – opie-
kunki rychwałdzkiej parafii. Nie-
stety śmierć kolatorki przeszko-
dziła w pracach, które podjęto na 
nowo w 1731 r.26. Już rok później 
poświęcono kamień węgielny pod 
nową świątynię, jednakże nagły 
zgon kolejnego opiekuna para-
fii, Franciszka Wielopolskiego, 
ponownie wstrzymał budowę na 
okres dziesięciu lat27. Dopiero za 
sprawą Hieronima Wielopolskiego, dziedzica żywieckiego i ślemieńskiego, prace zo-
stały dokończone, a 2 lipca 1756 r. bp Franciszek Potkański poświęcił nowopowstały 
kościół28. Jeszcze tego samego dnia cudowny obraz został przeniesiony do murowanej 
świątyni, gdzie umieszczono go na zewnętrznej stronie ściany prezbiterium. 

Z biegiem czasu w Rychwałdzie powstało również kilka stowarzyszeń kościelnych, 
które przyczyniły się do rozwoju tegoż ośrodka pielgrzymkowego i odegrały niebaga-
telną rolę w procesie upowszechniania kultu rychwałdzkiego wizerunku Madonny. 
Wymienić tu należy przede wszystkim Bractwo Szkaplerza Świętego, erygowane kano-
nicznie już w 1688 r. oraz Bractwo Paska Rzemiennego Pocieszenia Najświętszej Ma-
ryi Panny, powołane do istnienia w 1767 r. Obydwa stowarzyszenia działały prężnie do 
czasów klęsk rozbiorowych, jednak reformy doby józefinizmu zdołało przetrwać tylko 
pierwsze z nich29.

3. koronacja obraZu maTki boŻej rychWałdZkiej  
i najnoWsZe dZieje cudoWnego WiZerunku

Wierni z Rychwałdu i okolic już od chwili umieszczenia cudownego obrazu w miej-
scowej świątyni pragnęli, aby wizerunek ten został ozdobiony koronami. Znamiennym 

26 Zob. AR, Descriptio compendiosa Ecclesiae…, dz. cyt., s. 3; AR, A. Komoniecki, Rychwalda Monumenta, 
dz. cyt., k. 26, 49; Tenże, Chronografia…, dz. cyt., s. 522.
27 Zob. AR, Descriptio compendiosa Ecclesiae…, dz. cyt., s. 4; A. Komoniecki, Chronografia…, dz. cyt., s. 645– 
–646; H. Woźniak, Wielopolski Franciszek, [w:] Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, red. A. Urbaniec, t. 2, 
Żywiec 1997, s. 293–296.
28 Zob. AR, Descriptio compendiosa Ecclesiae…, dz. cyt., s. 5–7; Z. Gogola, Sanktuarium Matki Bożej…, 
dz. cyt., s. 206.
29 Zob. AR, Cathalogus Fratrum ac Sororum Confraternitatis S. Scapularis B.M.V. de Monte Carmell 1685– 
–1757, s. 11–51; AR, Księga Bractw parafii Rychwałd 1757–1962, s. 105–109; AR, Księga Bractw Trójcy św. 
i Szkaplerza św. w Rychwałdzie 1862–1946, s. 1–18, 267–280. Od 1718 r. w rychwałdzkiej parafii funkcjono-
wało również Bractwo Trójcy św., jednakże ze względu n swój charakter bardziej skupiało się ono na kulcie 
trynitarnym, aniżeli maryjnym. Zob. AR, Cathalogus Fratrum ac Sororum Confraternitatis Sanctissimae Trini-
tatis 1718–1784, k. 4–5.

Rychwałd, widok na Sanktuarium od strony południowej, fot. Z. Gogola.
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świadectwem takiego religijnego nastroju był fakt, iż na przestrzeni kolejnych lat do-
konano dwóch koronacji obrazu. Pierwsze korony nałożył już starosta Samuel Gru-
dziński, przy czym gest ten był wyrazem wdzięczności za otrzymanie łaski uzdrowie-
nia w 1649 r. Zaś kolejna koronacja dokonana została przez duchowieństwo dekanatu 
żywieckiego w dzień uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 1817 r.30 
I choć akty owe stanowiły wymowny wyraz żywego kultu Maryi w jej rychwałdzkim 
wizerunku, to jednak żadna z dwóch koronacji nie posiadała mocy prawnej. 

Myśl o uzyskaniu zgody na dokonanie uroczystego i oficjalnego nałożenia koron 
podjął ponownie w okresie międzywojennym proboszcz ks. Jan Wojewodzic. W ra-
mach przygotowań zaprowadził on w miejscowym kościele szereg nabożeństw maryj-
nych, drukował kolorowe kopie obrazu z tekstem pieśni o Matce Bożej Rychwałdzkiej 
oraz podjął trud odnowienia wnętrza świątyni. Ze względu jednak na fatalną sytuację 
ekonomiczną okolicznej ludności oraz śmierć ks. Wojewodzica w 1936 r. zamiar ten nie 
doszedł do skutku31.

Po zakończeniu II wojny światowej abp Adam Stefan Sapieha przekazał zarząd nad 
parafią Rychwałd w ręce Zakonu Franciszkańskiego32. Bezpośrednio po przejęciu opie-
ki duszpasterskiej nad sanktuarium ojcowie podjęli działania, mające na celu aktywi-
zację życia religijnego wspólnoty, a w szczególności – kultu rychwałdzkiego obrazu. 
Oprócz organizowania uroczystych odpustów, pielgrzymek i misji parafialnych, za-
troszczono się również o techniczny stan cudownego wizerunku. Oto bowiem w 1948 r. 
obraz został przewieziony do krakowskiej pracowni Zarzyckiego, gdzie też dokonano 
jego dokładnej konserwacji. Odnowione i pozbawione srebrnej sukienki malowidło, 
jakkolwiek wysoko oceniane przez znawców sztuki, nie od razu zyskało jednak akcep-
tację ze strony wiernych33.

W okresie powojennym aktywnym promotorem idei ukoronowania rychwałdzkie-
go obrazu koronami papieskimi okazał się kustosz sanktuarium, o. Stanisław Wincenty 
Paryna. W 1962 r. przedstawił on swe zamiary ówczesnemu prowincjałowi, a następnie 
zwrócił się do bpa sufragana Juliana Groblickiego. Ten ostatni zaś nie tylko w pełni poparł 
inicjatywę, ale zobowiązał się pomóc w uzyskaniu niezbędnej zgody ordynariusza, kapitu-
ły krakowskiej oraz Episkopatu Polski. O podjętych staraniach poinformowano również 
wiernych, zachęcając ich jednocześnie do modłów w intencji całego przedsięwzięcia. 
Ostatecznie termin uroczystości wyznaczony został na dzień 18 lipca 1965 r.34. 

Przygotowaniem koronacji kierował specjalnie utworzony komitet kapłański, składa-
jący się z pięciu sekcji: propagandowej, liturgicznej, finansowej, aprowizacyjnej i technicz-

30 W 1911 r. XIX-wieczne korony poddane zostały odnowieniu i pozłoceniu. Zob. Archiwum Kurii Metropoli-
talnej w Krakowie, sygn. AV 34, Acta Visitationis z 1748 r., s. 63–64; AR, Descriptio compendiosa Ecclesiae…, 
dz. cyt., s. 20–21; AR, Kronika parafii Rychwałd 1876–1960 roku, s. 12–13; AR, Krótkie opisanie dobro-
dziejstw…, dz. cyt., s. 6; S. Barcik, Sanktuarium Matki…, dz. cyt., s. 29.
31 Zob. Z. Gogola, Sanktuarium Matki Bożej…, dz. cyt., s. 294, 384–385.
32 Zob. Archiwum Ojców Franciszkanów w Krakowie, sygn. B-IVa-5, Acta Proviniciae Poloniae sub tutela 
S. Antonii Pat. et B. Jacobi de Strepa ab Anno 1931, s. 384; AR, Kronika parafii Rychwałd…, dz. cyt., s. 78–81. 
33 Zob. AR, Kronika parafii Rychwałd…, s. 83–84.
34 Zob. Relacja o. Wincentego Paryny (27 V 1997 r.).
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nej35. Główny ciężar prac spoczywał jednak 
przede wszystkim na miejscowych minory-
tach. W ramach przygotowania duchowego 
przeprowadzono w poszczególnych para-
fiach dekanatu żywieckiego nowennę dzie-
więciu niedziel, zaś w samym Rychwałdzie 
zorganizowana została dziewięciodniowa 
nowenna misyjno-maryjna, którą poprowa-
dzili ojcowie bernardyni. Nie zaniedbano 
również prac porządkowych wewnątrz świą-
tyni oraz w jej najbliższym otoczeniu. Zaś 
sam obraz ponownie poddany został grun-
townej konserwacji. Przygotowano także 
ozdobne ramy, w których cudowny wizeru-
nek miał być ustawiony na ołtarzu polowym 
podczas koronacji. Jednocześnie o. Paryna 
zwrócił się do wiernych z apelem o składa-
nie złotych i srebrnych przedmiotów, któ-
re posłużyć miały do wykonania koron. Te 
ostatnie powstały w krakowskiej pracowni 
złotniczej, a ich projekt zyskał akceptację 
zarówno krakowskiej Kurii Metropolitalnej, 
jak też dr H. Pieńkowskiej – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie36.

Długo oczekiwana uroczystość poprzedzona została całonocnym czuwaniem przed 
rychwałdzkim obrazem oraz „pasterką” koncelebrowaną o północy 18 lipca 1965 r. 
Doniosłą Mszę św. koronacyjną odprawił o godz. 11:00 prymas kard. Stefan Wyszyń-
ski. Podczas celebracji stosowny dekret Stolicy Apostolskiej odczytał kanclerz Kurii, 
ks. Mikołaj Kruczkowski, zaś prymas dokonał poświęcenia papieskich koron i nało-
żył je na skronie Matki Bożej i Pana Jezusa. W uroczystościach uczestniczyli także: 
metropolita krakowski Karol Wojtyła oraz jedenastu innych biskupów, generał fran-
ciszkański o. Bazyli Heiser, kilku księży prałatów, prowincjałowie różnych zakonów, 
ponad pięciuset kapłanów i około osiemdziesięciu tysięcy wiernych. Pomimo ulewne-
go deszczu pod względem organizacyjnym obchody koronacyjne przebiegły sprawnie 
i z wielkim rozmachem.37

Przedłużeniem uroczystości była oktawa z codziennymi mszami św., które celebro-
wali kolejno proboszczowie z sąsiednich parafii. Na zakończanie tychże ośmiodnio-
wych obchodów, w niedzielę 25 lipca 1965 r., dziękczynną Eucharystię odprawił i kaza-
nie wygłosił abp Karol Wojtyła. 

35 Zob. Z. Gogola, Sanktuarium Matki Bożej…, dz. cyt., s. 302.
36 Zob. Relacja o. Wincentego Paryny (27 V 1997 r.); relacja dra Mariana Korneckiego (12 I 1999 r.).
37 Zob. AR, Złota księga koronacji obrazu Matki Bożej w Rychwałdzie 1965 r., s. 49–56; Kalendarium życia 
Karola Wojtyły, oprac. A. Boniecki, Kraków 1983, s. 238; relacja o. Symeona Barcika (12 XI 1998 r.); relacja 
o. Leonarda Harędzińskiego (1 IX 1998 r.); relacja o. Wincentego Paryny (27 V 1997 r.). 

Rychwałd, widok na ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Bo-
skiej Rychwałdzkiej.
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W kolejnych latach, pomimo utrudnień ze strony władz komunistycznych, wierni 
ciągle przybywali do ukoronowanego obrazu Matki Bożej. Ze względu na braki w ar-
chiwaliach rozmiary tego ruchu pielgrzymkowego są trudne do dokładnego oszacowa-
nia. Jednakże dane z ostatniej dekady XX w. pokazują tu wyraźną tendencję zwyżko-
wą. O ile bowiem w oficjalnych statystykach z 1990 r. figuruje 365 pielgrzymów, o tyle 
w 1998 r. do rychwałdzkiego sanktuarium przybyło już co najmniej 5411 wiernych 
z całego kraju38. O wzmożonym kulcie cudownego wizerunku po jego ukoronowaniu 
świadczą również przybywające stale wota39. 

Nieustannie też przed rychwałdzkim obrazem sprawowane są celebracje liturgicz-
ne ściśle związane z pobożnością maryjną. Kontynuowana jest bowiem – wprowadzona 
jeszcze w 1931 r. – praktyka odprawiania nabożeństw majowych, procesji różańcowych 
w pierwszą niedzielę miesiąca października oraz śpiew pieśni Maryja Czysta Dziewica 
podczas niedzielnych Eucharystii40. Z kolei w 1961 r. o. Wincenty Paryna zainicjował 
zwyczaj odprawiania w każdą sobotę Mszy św. do Matki Bożej Rychwałdzkiej. Zaś 
w 1977 r. kustosz sanktuarium o. Bernard Leśniak zapoczątkował Nabożeństwa Fatim-
skie, sprawowane 13 dnia miesiąca od maja do października41. 

ZakońcZenie

Kult obrazu Matki Bożej Królowej Aniołów trwa w rychwałdzkiej świątyni nieprze-
rwanie od niemalże czterech stuleci. Ów łaskami słynący wizerunek był i jest czczony 
nadal na całej Żywiecczyźnie, przyciągając równocześnie wielu pielgrzymów z innych 
regionów kraju i zza granicy. Zauważyć jednak trzeba, iż ośrodek ten nie rozwinął się 
w stopniu, jaki reprezentują inne maryjne sanktuaria Polski. Wydaje się, iż przyczyn 
takiego stanu rzeczy należy dopatrywać się w niedogodnym położeniu geograficz-
nym – poza znanymi szlakami turystycznymi i na terenie stosunkowo słabo zaludnio-
nym. Nie bez znaczenia pozostawać tu mogą również trudne warunki gospodarczo-
-ekonomiczne tegoż obszaru oraz fakt, iż nie wszyscy opiekunowie sanktuarium mieli 
świadomość jego wielkiej wagi dla życia religijnego całego regionu.

Niewątpliwie jednak koronacja obrazu Matki Bożej Królowej Aniołów, będąca 
uwieńczeniem dotychczasowego kultu cudownego wizerunku, okazała się być silnym 
impulsem dla dalszego rozwoju świątyni. Tym bardziej, iż w 1995 r. wśród pielgrzymów 
przybywających przed oblicze rychwałdzkiej Madonny znalazł się także błogosławiony 
papież Jan Paweł II. 

38 Zob. AR, Księga pielgrzymów od 1990 r., s. 1–26.
39 Zob. Z. Gogola, Sanktuarium Matki Bożej…, dz. cyt., s. 336–337, 353.
40 Zob. AR, Kronika parafii Rychwałd…, dz. cyt., s. 43; AR, Kronika rzymskokatolickiej parafii w Rychwałdzie 
1983–1998, s. 111; W. Bartyzel, Majowy wieczór, „Gronie” R. 2, 1939, s. 92.
41 Zob. Relacja o. Wincentego Paryny (27 V 1997 r.).
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Zagadnienie kształtowania się programu malarskiego świątyń chrześcijańskich, wy-
daje się mieć kluczowe znaczenie dla zrozumienia procesu formowania się sztuki zwią-
zanej z nową religią. Stanowi wyraz jej ewolucji od nieoficjalnych fundacji prywatnych 
tworzonych przez pojedynczych artystów – korzystających z tradycyjnego, pogańskie-
go repertuaru form1, do poważnych inwestycji państwowych od czasów Konstantyna 
Wielkiego wyrażających oficjalną propagandę cesarską2. Historycy sztuki bizantyńskiej 
skoncentrowali swoje wysiłki na badaniach przedstawień w apsydach i na ścianach tę-
czowych3, a także na zjawiskach związanych z tworzeniem nowej przestrzeni sakralnej 
za pomocą sztuk plastycznych w okresie po ikonoklazmie, zaniedbując analizę wcze-
snych programów malarskich4. 

1 Historię zmieniających się poglądów na genezę sztuki chrześcijańskiej w epoce przedkonstantyńskiej 
podsumowuje B. Przybyszewski, Początki starochrześcijańskiej sztuki obrazowej, „Folia Historiae Artium”, 15, 
1979, s. 5–24.
2 Wielkie fundacje pierwszych bazylik chrześcijańskich opisane przez Euzebiusza z Cezarei (Eusebius, 
Werke, t. 1 Über das Leben Constantins. Constantins Rede an die heilige Versammlung. Tricennatsrede an 
Constantin (Die griechischen christlichen Schriftsteller 7), Leipzig 1902, s. 91–99, 141–142 oraz polski 
przekład: Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna, wstęp i tłum. T. Wnętrzak, Kraków 2007, s. 184–194, 238–
239) analizują pod kątem architektonicznym R. Krautheimer, Constantine’s Church Foundations, [w:] Akten 
des VII. Internationalen Kongresses fur christliche Archäologie, Trier, 5–11 September 1965, (Studi di antichità 
cristiana 27), Città del Vaticano 1969, t. 1, s. 237–256; tegoż, The Constantinian Basilica, „Dumbarton Oaks 
Papers” 21, 1967, s. 115–140 (wraz z uwagami na temat znaczenia terminów bazylika i aula); G. T. Armstrong, 
Constantine’s Churches: Symbol and Structure, „Journal of the Society of Architectural Historians”, 33, 1974, 
s. 5–16. Na temat chrystianizacji sztuki cesarskiej w okresie późnorzymskim zob. np. J. Elsner, Imperial Rome 
and Christian Triumph, Oxford – New York, 1998, szczególnie s. 221–235.
3 Najpełniejsze syntetyczne opracowanie wczesnobizantyńskich malowideł w apsydach opublikowała 
Ch. Ihm, Der Christlichen Apsismalerei vom Vierten Jahrhundert biz zur Mitte des Achten Jahrhunderts, 
(Forshungen zur Kunstgeshichte und christlichen Archäologie 4), Stuttgart 1992; zob. też J.-M. Spieser, The 
Representation of Christ in the Apses of Early Christian Churches, „Gesta”, 37, 1998, s. 63-73; S. E. J. Gerstel, 
Beholding the Sacral Mysteries, Programs of the Byzantine Sanctuary, Seatle – London 1999; K. Wessel, 
Apsisbilder, [w:] Reallexikon zur byzantinischen Kunst, red. tenże i M. Restle, t. 1, Abendmahl bis Dura-
Europos, Stuttgart 1966, szp. 268–293 (tam dalsza bibliografia).
4 Nieco zdezaktualizowane poglądy na kształtowanie się programu malarskiego we wnętrzach świątyń 
krzyżowo-kopułowych prezentuje O. Demus, Byzantine Mosaic Decoration: Aspects of Monumental Art in 
Byzantium, London 1947 (opierając się przede wszystkim na przykładach mozaik z Hosisos Lukas, Nea Moni 
i Dafni; por. też s. 45–50 z dyskusyjnymi uwagami na temat programów wczesnobizantyńskich); tenże, The 
Mosaics of San Marco in Venice, Chicago – London 1984, t. 1, cz. 1, s. 243–247. Bardziej wyważone podejście 
prezentuje H. Maguire, The Cycle of Image in the Church, [w:] Heaven on Earth. Art and the Church in 
Byzantium, red. L. Safran, University Park 1991, s. 121–151. Źródła dotyczące początków procesu kształtowania 
się programu po ikonoklazmie omawia A. Grabar, L’Iconoclasme byzantin: dossier archeologique, Paris 1984, 
s. 305–314. Natomiast wzorcowym przykładem analizy zespołu malowideł w kościołach paleologowskich 
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U podstaw takiego stanu rzeczy leży przede wszystkim niedostatek zachowanych 
obiektów, które umożliwiałyby wyciąganie ogólnych wniosków na podstawie przebada-
nej reprezentatywnej liczby, wykluczającej błąd statystyczny. Początkowe zaintereso-
wanie zabytkami wczesnochrześcijańskiego Rzymu, rozbudzone dzięki pracom Józefa 
Wilperta i Juliusza von Schlossera, zaowocowało na przełomie XIX i XX wieku szere-
giem studiów, poświęconych jednak przede wszystkim programom malarskim powsta-
jącym w bazylikach zachodniej części chrześcijańskiego imperium. Istotne znaczenie 
miała tu grupa tituli – podpisów kompozycji wchodzących w skład cykli narracyjnych 
we wnętrzach kościołów. Teksty te zachowały się w postaci zbiorów metrycznych in-
skrypcji (niekiedy wraz z towarzyszącymi im objaśniającymi czterowierszami)5. Trud-
no przecenić znaczenie poświęconych im wczesnych prac, szczególnie dla uporząd-
kowania i usystematyzowania naszej wiedzy6. Jednak italocentryzm owych publikacji 
oraz liczne nieścisłości, w tym wynikające z braku krytycznej analizy źródeł7, sprawiają, 
że wartość tych opracowań dla współczesnej nauki ma znaczenie przede wszystkim 
w kontekście studiów nad historią badań. 

Zarówno podstawowe źródła pisane, jak i zachowane przykłady cykli scen w nawach 
bazylik wczesnobizantyńskich zgromadził i pokrótce omówił Klaus Wessel w pierwszej 
części swego przekrojowego hasła poświęconego programom malarskim kościołów, 
napisanego dla potrzeb Leksykonu sztuki bizantyńskiej8. Pomimo jego sceptycznej oceny 
możliwości uchwycenia reguł w rozmieszczaniu tematów wewnątrz wczesnych korpu-
sów bazylikowych9, dostępne przekazy literackie i ikonograficzne oraz istniejące malowi-

opublikowała S. Dufrenne, Les programmes iconographiques des églises byzantines de Mistra, (Bibliothèque 
des Cahiers Archéologiques 4) Paris 1970.
5 Dla wzrostu zainteresowania tituli szczególne znaczenie miała ich publikacja w formie antologii: J. von 
Schlosser, Quellenbuch zur Kunstgeschichte des Abendländischen Mittelalters, Wien 1896, s. 1–146. Zob. też 
E. Steinmann, Die Tituli und die kirchliche Wandmalerei in Abenlande vom V bis zum XI Jahrhundert, Leip-
zig 1892; J. Reil, Die Altchristlichen Bildzyklen des Lebens Jesu, Leipzig 1910, szczególnie s. 56–59 i tabele na 
s. 110–12; J. Gensichen, De Scripturae Sacra vestigiis in inscriptionibus latinis christianis, Gryphiae 1910. 
6 Spośród wczesnych studiów poświęconych programom malarskim świątyń na szczególną uwagę z po-
wodu uwzględnienia wschodnich prowincji cesarstwa zasługuje: A. L. Frothingham, Notes on Christian 
Mosaics. III: The Lost Mosaics of the East, „The American Journal of Archaeology and of the History of the 
Fine Arts”, 4, 1888, s. 127–148. Ponadto zob. np. E. Müntz, The Lost Mosaics of Rome IV to IX Century, „The 
American Journal of Archaeology and of the History of the Fine Arts”, 2, 1886, s. 295–313 (część I); 6, 1890, 
s. 1–9 (część II); W. W. Bishop, Roman Church Mosaics of the First Nine Centuries with Especial Regard 
to Their Position in the Churches, „ American Journal of Archaeology”, 10, 1906, s. 251–281. Omówienie 
wczsnego okresu badań wraz ze starszą bibliografią publikuje C. Andresen, Einfuhrung in die Christliche 
Archeologie, (Die Kirche in ihrer Geschichte 1) Gottingen 1971, s. B12–B15.
7 Przykładem nieścisłości w interpretacji źródła może być przypisanie Chosroesowi II decyzji o oszczędze-
niu (pod wpływem widoku umieszczonej ponad wejściem mozaiki ze sceną Pokłonu Magów odzianych w per-
skie szaty) Bazyliki Narodzenia w trakcie najazdu w roku 614 przez Frothinghama, dz. cyt., s. 139, podczas, 
gdy oblężeniem Betlejem dowodził w rzeczywistości zięć szacha, Sarwarazas. Na marginesie warto również 
odnotować, że najstarsza wzmianka o tym wydarzeniu pochodzi dopiero z dziewiątowiecznego falsyfikatu 
listu trzech patriarchów do cesarza Teofila (The Letter of the Three Patriarchs to the Emperor Theophilus and 
Related Texts, red. J. A. Munitiz, Camberley, Surrey, 1997, s. 43), a scena wg tego źróła miałaby się znajdować 
ponad wejściem, a nie wewnątrz bazyliki. O braku krytyki źródeł zob. niżej, przyp. 38 i 116.
8 K. Wessel, Bildprogramm…, dz. cyt., szp. 662–690 (na temat bazylik wczesnochrześcijańskich i wczesno-
bizantyńskich zob. 663–666).
9 Tamże, szp. 666.
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dła pozwalają na hipotetyczną rekonstrukcję programu oraz wskazanie różnic pomiędzy 
rozwiązaniami popularnymi we wschodnich i zachodnich prowincjach Cesarstwa.

pocZąTki – maloWidła W korpusach naWoWych drugiej połoWy iV Wieku

W ślad za wielkimi fundacjami cesarskimi we wnętrzach monumentalnych świątyń 
chrześcijan pojawiły się malowidła o nowej, reprezentacyjnej formie i funkcji. W odróż-
nieniu od mozaik zachowanych w apsydach kościołów na półwyspie apenińskim10, nie 
posiadamy przykładów czwartowiecznych wyobrażeń z wnętrza naw. Jednak wzmianki 
źródłowe świadczą, że również w nich umieszczano przedstawienia figuralne. Grzegorz 
z Nazjanzu (329–389/90) w swojej homilii XVIII (39) wspomina o figurach widniejących 
ponad kolumnami w kościele ufundowanym przez swego ojca, również miejscowego bis- 
kupa11. Mogły one wyobrażać świętych, jak miało to miejsce w sanktuarium męczennika 
Barlaama, o którego podobiźnie mówi w swym kazaniu Bazyli z Cezarei12.

Bardziej rozwinięty opis odnajdujemy w Enkomionie na cześć św. Teodora, wygło-
szonym przez trzeciego z Ojców Kapadockich, Grzegorza z Nyssy (ok. 335–po 394), 
prawdopodobnie z okazji konsekracji (386) martyrium świętego w Amazji lub pobli-
skiej Euchaicie. Grzegorz wspomina o obrazach ilustrujących sceny z życia i męczeń-
stwa świętego Teodora, tworzących zapewne rozległy cykl hagiograficzny13. Wpraw-
dzie wczesnochrześcijańska tradycja preferowała budowle centralne jako martyria, 
odwołując się w ten sposób do pogańskiej tradycji mauzoleów, ale pod koniec IV 
wieku w tej funkcji równie powszechnie występowały już bazyliki (np. konstantyńskie 
świątynie św. Piotra w Watykanie i św. Apostołów w Konstantynopolu)14. Nie może-

10 Za przykład mogą służyć rzymskie mozaiki w bocznych apsydach mauzoleum Konstancji (po 361, niekiedy 
datowane na V w.) przedstawiające Mojżesza przyjmującego tablice dziesięciorga przykazań oraz Traditio legis, 
mozaika z tronującym Chrystusem w otoczeniu apostołów w bazylikce Santa Pudenziana (ok. 380) i mozaika 
z Chrystusem nauczającym wśród apostołów w bazylice San Lorenzo w Mediolanie (2. poł. IV lub V w.), zob. 
Ch. Ihm, Der Christlichen Apsismalerei…, dz. cyt., s. 127–132, 158–9 (wraz z bibliografią), il. I, 1; III, 1–2; V, 
1–2; korektę błędnego rozpoznania sceny zawarcia Przymierza z Mojżeszem jako Traditio clavis przedstawiła 
S. Ciancio, I mosaici delle absidiole del mausoleo di Costantina. Nuove proposte interpretative, [w:] Ecclesiae 
urbis. Atti del Congresso Internazionale di Studi sulle chiese di Roma (IV–X secolo), Roma, 4–10 settembre 
2000, red. F. Guidobaldi, A. Guiglia Guidobaldi (Studi di antichità cristiana pubblicati a cura del Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana 59), Città del Vaticano 2002, t. 3, s. 1847–1862, dyskusja na s. 1911– 
–1915; na temat daleko posuniętej konserwacji mozaiki po lewej stronie tronującego Chrystusa (obejmującej 
figurę ecclesia ex circumcisione) w Santa Pudenziana zob., V. Tiberia, Il mosaico di Santa Pudenziana a Roma. 
Il restauro, Montelupino 2003, passim.
11 Patrologiae cursus completus. Series Graeca, wyd. J. P. Migne, Paris 1857–1866 [dalej: MPG], t. 35, szp. 
1037. Fragment Homilii zamieszcza również w swej antologii angielskich przekładów źródeł do historii 
sztuki Bizancjum C. Mango, The Art of the Byzantine Empire 312–1453. Sources and Documents, Toronto, 
Buffalo, London 1986, s. 26–27.
12 Homilia XVII, In Barlaam Martyrem, zob. MPG, t. 31, szp. 489.
13 Gregorii Nysseni, Sermones, wyd. G. Heil, J. P. Cavarnos, O. Lendle, (Gregorii Nysseni Opera 10/1), Leiden 
–  New York – Københaven – Köln 1990, s. 63 (zob. też polski przekład: Święty Grzegorz z Nyssy, Wybór pism, 
tłum. T. Sinko, Warszawa 1963, s. 205). Zob. też C. Mango, The Art of the Byzantine Empire…, dz. cyt., s. 36–37. 
14 O centralnej formie mauzoleów wczesnochrześcijańskich i bazylikach wznoszonych nad grobami świę-
tych od czasów Konstantyna Wielkiego zob. A. Grabar, Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et 
l’art chrétien antique, Paris 1943, t. 1, s. 73–203 (o tradycji wczesnochrześcijańskich martyriów na planie 
centralnym) oraz 204–399 (o konstantyńskich i późniejszych martyriach bazylikowych); zob. też opis ba-
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my zatem wykluczyć, że także martyrium Teodora miało formę longitudalną, tym 
bardziej, że autor wspomina o znacznych rozmiarach kościoła.

Zagadnienie cykli hagiograficznych pojawia się ponownie15 w korespondencji po-
między prefektem Olimpiodorem a Nilem z Ancyry (zm ok. 430). Święty na propozy-
cję, by jedynie w apsydzie sanktuarium ukazać historię męczenników czczonych w ko-
ściele, a ściany naw pokryć scenami łowów odpowiada, że tematy ze Starego i Nowego 
Testamentu namalowane przez zdolnego artystę są bardziej ku temu odpowiednie, 
gdyż służą nauce niepiśmiennych16. Forma listu świadczy, że mamy tu do czynienia 
zaledwie z konceptem, być może nigdy niezrealizowanego programu. Jednak wątki 
biblijne pojawiające się w łacińskich źródłach z zachodnich prowincji cesarstwa świad-
czą o stosowaniu tego typu rozwiązań. 

tituli i programy malarskie W iTalii W pierWsZej połoWie V Wieku

Wykorzystywanie w programach scen ilustrujących epizody ze Starego i Nowego 
Testamentu potwierdzają zbiory wierszowanych opisów, będących odpisami objaśnia-
jących inskrypcji towarzyszących kompozycjom malowanym na ścianach. Do najstar-
szych należy zbiór dystychów zwanych Tituli ambrosiani. Jeśli wierzyć pierwszemu 
wydawcy tekstu pochodzącego z zaginionego dziś kodeksu, zostały one skopiowane 
ze ścian w bazylice ambrozjańskiej w Mediolanie17. Mogą zatem pochodzić z ostatniej 
ćwierci IV wieku. Autorstwo samego Ambrożego bywa podważane, ale język i użyta 
metaforyka wskazują, że układał je wykształcony, sprawny literat swobodnie porusza-
jący się w materii Pisma Świętego18. Zbiór składa się z dwudziestu jeden titulusów od-
noszących się w większości do wydarzeń z Księgi Rodzaju. Tematykę przedstawień 
można na ich podstawie rekonstruować następująco: 4. Rebeka i Izaak przy Studni 
(Rdz 24, 11–19); 5. Izaak błogosławi Jakuba (Rdz 27, 16–24); 7. Sen Józefa o Słońcu, Księ-
życu i gwiazdach oddających mu pokłon (Rdz 37, 9) 8. Jakub rozpacza nad skrwawioną 
szata Józefa (Rdz 37, 32–33); 9. Józef obdzierany z szat przez braci (Rdz 37, 23); 10. Józef 

zyliki-martyrium świętych Apostołów w Konstantynopolu pióra Euzebiusza z Cezarei w Enkomionie ku czci 
Konstantyna, VI, 58–59, Eusebius, Werke…, dz. cyt., t. 1, s. 141–142 (oraz przekład s. 238–239).
15 Opis cyklu scen przedstawiających męczeństwo świętej Eufemii pióra Asteriusza z Amazji nie może być 
uznany za odnoszący się do programu malarskiego świątyni, gdyż autor homilii wyraźnie wspomina o obra-
zie tablicowym, malowanym na płótnie (ἐν σιδόνι), zob. Asterius of Amasea, Homilies I–XIV. Text, introduc-
tion and notes, wyd. C. Datema, Leiden 1970, s. 153–55; MPG, t. 40, szp. 336. Mylnie interpretuje ten przekaz 
K. Wessel, Bildprogramm…, dz. cyt., szp. 665–667, uznając go za dotyczący malowideł monumentalnych 
wewnątrz świątyni. 
16 MPG, t. 79, szp. 577–580. C. Mango, The Art of the Byzantine Empire…, dz. cyt., s. 32–33. Dyskusję na 
temat wiarygodności listu podsumowuje H. G. Thümmel, Neilos von Ankyra über die Bilder, „Byzantinische 
Zeitschrift”, 71, 1978, s. 10–21.
17 Wydawca paryskiego Corpusu dzieł Ambrożego (1603) zatytułował zbiór: Incipiunt disticha sancti 
Ambrosii de diversis rebus, quae in basilica Ambrosiana scripta sunt, zob. t. 5, szp. 362; a także S. Merkle, Die 
Ambrosianischen Tituli: eine literarhistorisch-archäologische Studie: mit einer Ausgabe der Tituli als Anhang, 
„Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte”, 10, 1896, s. 186–89.
18 Za Ambrożym jako autorem opowiada się S. Merkle, Die Ambrosianischen Tituli…, dz. cyt., s. 185, 200–203; 
bardziej krytyczne stanowisko zajmuje M. P. Billanovich, L’autore dei „Tituli Ambrosiani”: S. Ambrogio o un 
vescovo di Pavia?, „Italia medioevale e umanistica”, 36, 1993, s. 47–74 (wraz z omówieniem stanu badań).
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oskarżany przez żonę Putyfara (Rdz 39); 11. Bóg obiecuje Abrahamowi potomstwo liczne 
jak gwiazdy (Rdz 15, 1–5); 12. Ofiara Abrahama (Rdz 22, 1–18); 13. Gościnność Abra-
hama (Rdz 18, 1–8); 14. Jakub pilnujący owiec Labana (Rdz 31–35); 19. Gołębica przy-
nosi Noemu gałązkę oliwną (Rdz 8, 10–11). Ich uzupełnienie stanowią inskrypcje towa-
rzyszące sześciu scenom z kolejnych ksiąg Starego Testamentu: 6. Daniel w jaskini 
lwów (Dn 6, 16–22); 16. Zapowiedź powszechnego pokoju w królestwie sprawiedliwych 
(Iz 11, 6–7); 17. Powołanie Jeremiasza lub Zapowiedź śmierci Baranka (Jer 1, 5; 20, 18); 
18. Wniebowstąpienie Eliasza (2 Krl 2, 11); 20. Absalom powieszony na drzewie przez osła 
(2 Sam 18, 9); 21. Jonasz w paszczy Lewiatana (Jon 2) oraz zaledwie cztery titulusy opi-
sujące pięć epizodów nowotestamentowych (nr 15 odnosi się do dwóch zdarzeń i mógł 
towarzyszyć zarówno jednej scenie ilustrującej dwa różne epizody, jak i dwóm nieza-
leżnym kompozycjom): 1. Powołanie Piotra (Mt 16, 13–20); 2. Ostatnia wieczerza – Jan 
spoczywający na piersi Jezusa, (J 13, 23); 3. Zwiastowanie (Łk. 1, 28–38); 15. Celnik Za-
cheusz i Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok, (Łk 19, 1–9 i Mt 9, 20–22)19. 

Większość kompozycji starotestamentowych znajduje swoje analogie w sztuce 
IV–VI stuleci. Przykładem dającym wyobrażenie o przedstawieniach ilustrujących 
Księgę Rodzaju są późniejsze o ponad sto lat miniatury Genesis wiedeńskiej (Cod. Vind. 
Theol. Gr. 31), powstałe prawdopodobnie w środowisku palestyńskim lub konstanty-
nopolitańskim w pierwszej połowie VI wieku (np. Bóg obiecujący Abrahamowi liczne 
potomstwo, Rebeka i Izaak, Jakub pasący trzody Labana, Sen Józefa i Józef oskarżany przez 
żonę Putyfara na fol. 4r, 8r, 9r, 14r i 16r) 20. 

Wprawdzie większość wymienionych w Tituli tematów można interpretować jako 
chrystologiczne figury starotestamentowe (np. Józef obdzierany z szat, Ofiara Abraha-
ma, Gołębica przynosząca Noemu gałązkę oliwną), ale tylko w przypadku dystychu siód-
mego, którego autor wplótł do opisu snu Józefa motyw krzyża Chrystusa, możemy 
doszukiwać się w dwuwierszu typologicznej metafory odwołującej się do Nowego Te-
stamentu21. Nie zmienia to wyraźnej dysproporcji pomiędzy ilustracjami ksiąg Starego 
i Nowego Przymierza22.

19 Krytyczne wydanie tekstu: S. Merkle, Die Ambrosianischen Tituli…, dz. cyt., s. 214–222; zob. też elektroniczne 
wydanie: Ambrosius Mediolanensis (dubium), Tituli. Disticha in basilica Ambrosiana [w:] Library of Latin 
Texts – Series A, http://www.brepolis.net. Tituli analizują J. Gensichen De Scripturae Sacra vestigiis…, dz. cyt., 
s. 35–36; G. Visonà, I „tituli” ambrosiani: un riesame, [w:] Contributi di ricerca sulla poesia in Ambrogio: atti del 
terzo „dies academicus”, 26–27 marzo 2007, Milano 2008 (Studia Ambrosiana, 2, 2008), s. 51–107.
20 Zob. np. P. Buberl, Die byzantinischen Handschriften, t. 1. Der Wiener Dioskurides und die Wiener 
Genesis (Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich 8; Die illuminierten 
Handschriften und Inkunabeln der Nationalbibliothek in Wien, cz. 4. Die byzantinischen Handschriften), 
Leipzig 1937, s. 91, 99–101, 112, 114–5, tabl. XXIV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXVI; O. Mazal, Wiener 
Genesis: Purpurpergamenthandschrift aus dem 6. Jahrhundert: vollständiges Faksimile des Codex theol. Gr. 31 
der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien, Frankfurt am Main, 1980, t. 1. Por. także B. Zimmermann, 
Die Wiener Genesis im Rahmen der antiken Buchmalerei. Ikonographie, Darstellung, Illustrationsverfahren 
und Aussageintention, Wiesbaden 2003, s. 212–17, 231. Badaczka przyjmuje odwrotną metodę postępowania, 
zestawiając miniatury Genesis Wiedeńskiej z mozaikami Santa Maria Maggiore.
21 Ioseph manipulus Christi crux, stella que Christus, | Quem sol, luna Deum coeli terrae quoque adorant.
22 Bardziej rozbudowaną listę Tituli Ambrosiani, zawierającą jednak późniejsze dodatki i odrzuconą przez 
współczesnych wydawców, publikuje J. von Schlosser, Quellenbuch zur Kunstgeschichte…, dz. cyt., s. 30–32. 
Składa się na nią osiemnaście inskrypcji „starotestamentowych” i dziesięć „nowotestamentowycyh”, co 
w niewielkim stopniu zmienia ogólne proprcje.
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Bardziej zrównoważony układ można rekonstruować na podstawie kolejnego zbio-
ru inskrypcji, tym razem autorstwa pochodzącego z Hiszpanii (prowincja Hispania Tar-
raconensis) chrześcijańskiego poety, Prudencjusza (Aurelius Prudentius Clemens; ok. 
348–ok. 413)23. Prawdopodobnie z okresu jego aktywności na dworze Teodozjusza I (po 
r. 392) pochodzą Tituli historiarum, zwane również z grecka Dittochaeon (dosłownie: 
podwójnie zasilane – tj. przez Stary i Nowy Testament). Obejmują one czterdzieści 
dziewięć pisanych heksametrem czterowierszy, których zawartość wskazuje, że miały 
stanowić rozbudowane objaśnienia scen rozmieszczonych we wnętrzu którejś z rzym-
skich bazylik. Tak znaczna liczba inskrypcji wraz z towarzyszącymi im kompozycjami 
wystarczała na wypełnienie pól międzyokiennych lub interkolumniów w nawie głównej 
wielkiej, monumentalnej budowli24. Zbiór prezentuje wyraźny, niemal równy podział na 
epizody ze Starego Testamentu w liczbie dwudziestu czterech, (podzielone dodatkowo 
na wydarzenia ante legem25 i sub legem26), oraz odnoszące się do Ewangelii (dziewięt-
naście)27 i Dziejów Apostolskich (cztery)28. Całość zamyka apokaliptyczna wizja Jana 
(titulus 49. Dwudziestu czterech starców apokaliptycznych głosi chwałę Baranka)29. Może 
to wskazywać na typologiczny układ całości programu30. 

W cyklu ewangelicznym zwraca uwagę brak sceny Ofiarowania w Świątyni 
(Łk 2, 22–39; Ps. Mt 15) przy rozbudowanym wątku dzieciństwa Chrystusa, na któ-

23 Na temat sylwetki chrześcijańskiego poety zob. C. Conybeare, Sanctum, rector, percense uolumen: Snakes, 
Readers, and the Whole Text in Prudentius’ Hamartigenia, [w:] The Early Christian Book, red. W. E. Klingshirn, 
L. Safran, Washington DC, 2007, s. 225–240.
24 Przeciwko utożsamianiu epigramów Prudencjusza z przedstawieniami malarskimi opowiada się G. Bernt, 
Das latinische Epigramm in Übergang von der Spätantike zum frühen Mittelalter, Münich 1968, s. 68–70. 
Z jego opinią polemizuje R. J. Pillinger, Die Tituli Historiarum oder das sogenannte Dittochaeum des Pruden-
tius. Versuch eines philologisch-archäologischen Kommentars (Denkschriften der Philosophisch-Historische 
Klasie 142), Wien 1980, passim, która dowodzi, że forma titulusów i ich treść jasno wskazują na ich pierwotne 
korelacje z przedstawieniami.
25 Okres przed ustanowieniem przymierza pomiędzy Bogiem a Mojżeszem obejmuje 9 pierwszych titulusów: 
1. Adam i Ewa; 2. Kain i Abel; 3. Noe i Powódź; 4. Gościnność Abrahama; 5. Grób Sary; 6. Sen Faraona; 7. Józef 
rozpoznany przez swych braci; 8; Krzew Gorejący; 9. Przejście Żydów przez Morze Czerwone.
26 Są to kolejno: 10. Mojżesz otrzymuje Tablice Praw; 11. Zesłanie manny i przepiórek na pustyni; 12. Wąż brązo-
wy na pustyni; 13. Oczyszczenie wód w sadzawce w Mara; 14. Oaza w Elim; 15. Dwanaście kamieni w Jordanie; 
16. Dom grzesznicy Rachab w Jerychu; 17. Walka Samsona z lwem; 18. Samson łapie trzysta lisów; 19. Młody 
Dawid (grający na cytrze albo pokonujący Goliata); 20. Panowanie Dawida; 21. Budowa świątyni Salomona; 
22. Pieśni proroków; 23. Żydzi prowadzeni w niewolę Babilońską; 24. Dom Króla Ezechiasza.
27 25. Zwiastowanie; 26. Miasto Betlejem – Boże Narodzenie; 27. Składanie darów przez Mędrców; 28. Zwia-
stowanie pasterzom (i ich pokłon); 29. Rzeź niewiniątek; 30. Chrzest Chrystusa; 31. Fronton starej Świątyni; 
32. Przemienienie wody w wino (Gody w Kanie Galilejskiej); 33. Sadzawka Siloe (uzdrowienie ślepca); 34. Pa-
sja Jana Chrzciciela (taniec Salome); 35. Chrystus chodzący po wodzie; 36. Demon wcielony w świnie i utopiony 
w morzu; 37. Rozmnożenie chleba i ryb (pięć chlebów i dwie ryby); 38. Wskrzeszenie Łazarza; 39. Krwawe pole 
(powieszenie się Judasza); 40. Dom Kajfasza (Sąd nad Jezusem); 41. Kolumna – Biczowanie; 42. Pasja Chry-
stusa (krew i woda jako znaki zwycięstwa i chrztu wypływają z rany ukrzyżowanego); 43. Złożenie do grobu; 
44. Wniebowstąpienie na Górze Oliwnej.
28 45. Ukamienowanie Szczepana; 46. Piękna Brama Świątyni; 47. Wizja Piotra (nakaz spożycia darów ozna-
czający konieczność zaniesienia liturgii wszystkim ludom); 48. Wybrane naczynie (Nawrócenie Szawła).
29 Zob. J. von Schlosser, Quellenbuch zur Kunstgeschichte…, dz. cyt., s. 3–10; Prudentius, Works, t. 2, Against 
Symmachus 2, Crowns of Martyrdom, Scenes From History, Epilogue, wyd. i tłum. H. J. Thomson, (Loeb Clas-
sical Library 398), London 1953, s. 346–370.
30 W 2. poł. IV w. typologiczna egzegeza Biblii osiągnęła swoje apogeum, czego wyrazem jest obszerny wykład 
Augustyna w XII księdze polemiki z manichejczykiem Faustusem, zob. św. Augustyn, Przeciw Faustusowi księgi 
I–XXI, tłum. J. Sulowski, wstęp W. Myszor, (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 55), Warszawa 1991, s. 64–100.
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ry składały się trzy kompozycje (obok Narodzenia, Pokłon Magów i Pokłon pasterzy). 
Wprawdzie zwyczaj obrzezywania odrzucony został przez chrześcijan już w czasach 
apostolskich (Dz 15, 1–32; Gal 2, 3), ale od początku IV wieku w dzień 2. lutego obcho-
dzone było w Kościele święto upamiętniające to wydarzenie. W sztuce motyw ten po-
jawił się jednak stosunkowo późno, a do najstarszych jego przykładów należy mozaika 
na łuku tęczowym Santa Maria Maggiore w Rzymie31.

Kolekcję kommemoratywnych i opisowych titulusów z wnętrz kilku kościołów 
przekazał nam także wybitny humanista, senator, od roku 394 mnich, a od 412 także 
biskup Noli we włoskiej Kampanii, Paulin (Poncjusz Metropiusz Anicjusz Paulin; ur. 
ok. 353 w Bordeaux, zm. 22 VI 431 w Noli). Zaprzyjaźniony z najwybitniejszymi przed-
stawicielami hierarchii kościelnej swoich czasów: Marcinem z Tours (316–397), Au-
gustynem (354–430) i Ambrożym z Mediolanu (u którego gościł w latach 381–383) 
mógł zainspirować się twórczością tego ostatniego, ale także nagrobnymi inskryp-
cjami papieża Damazego (366–384) i napisami, które być może oglądał w watykań-
skiej bazylice św. Piotra podczas wizyt w Rzymie32. W liście napisanym w 403 lub 
404 roku, adresowanym do przyjaciela, akwitańskiego hagiografa Sulpicjusza Sewera 
(ok. 363–ok. 425) Paulin opisuje kolejno baptysterium Sulpicjusza w Primuliacum 
w Galii Narbońskiej z cyklem scen z życia świętego Marcina oraz własne fundacje: 
nową bazylikę św. Feliksa w Noli (Basilica Nova, ok. 401–403) i nieukończony jesz-
cze kościół w Fundi. W ich opisie ogranicza się do programów apsyd (z podobizną 
Baranka Eucharystycznego na skale, pojawiającego się jednak w różnych funkcjach: 
elementu symbolicznego wyobrażenia Trójcy Świętej i jako apokaliptycznego sędzie-
go oddzielającego sprawiedliwych od grzeszników pod postacią owiec i kozłów) oraz 
przykładów inskrypcji rozmieszczonych w różnych miejscach świątyń (np. nad wej-
ściem, w apsydach ołtarzowej i bocznych), których treść nie odnosi się jednak do 
scen narracyjnych. Jako właściwe dla wnętrza bazyliki wskazuje jednak ponownie 
sceny ze Starego i Nowego Testamentu33.

Bliższe szczegóły odnajdujemy w datowanych na lata 403 i 404 dwóch pieśniach 
z cyklu De Natalicia, układanych corocznie z okazji obchodzonego 14 stycznia świę-

31 Zob. Н. В. Покровский, Евангелие в памятниках иконографии, Москва 2001, s. 191; E. Lucchesi Palli, Dar-
bringung Jesu im Tempel, [w:] Lexicon der christlichen Ikonographie, red. E. Kirschbaum SJ, Rom – Freiburg 
– Basel – Wien 2004, t. 1, szp. 473–746; zob. też niżej, s. 134.
32 Paulin odwiedzał wielokrotnie Ambrożego po drodze z Kampanii do Bordeaux, otrzymywał od niego 
relikwie dla fundowanych przez siebie kościołów i prowadził korespondencję. Zob. np. list 6, 27/3 Ambro-
żego, gdzie wspomina o przyjaźni z Paulinem: wyd. Sancti Ambrosi, Epistulae et acta, t. 1, Epistularum libri 
I–VI (Corpus Scriptores Ecclesiasticorum Latinorum 82/1 – dalej jako CSEL), Wien 1968. Z kolei Augu-
styn w liście do Licencjusza wskazuje Paulina jako godny naśladowania wzór, który dla Chrystusa porzucił 
ziemskie dobra i doczesne zaszczyty (List 28,5, Sancti Aureli Augustini Hipponiensis episcopi, Epistulae 
1–30 (CSEL 34/1), Vindobonae 1895). Na temat biografii Paulina zob. T. Lehmann, Paulinus Nolanus und 
die Basilica Nova in Cimitile/Nola. Studien zu einem zentralen Denkmal der spätantik-frühchristlichen Ar-
chitektur (Studies und Perspektiven 19), Wiesbaden 2004, s. 141–147; D. E. Trout, Paulinus of Nola: Life, 
Letters, and Poems (Transformation of the Classical Heritage 27), Berkeley 1999, passim.
33 List 32, 2–17, zob. Sancti Ponti Meropi Paulini Nolani, Epistulae (CSEL 29), Pragae – Vindobonae – Lipsiae 
1894 (editio altera supplementis aucta: wyd. M. Kamptner, Wien 1999), s. 275–301 (= J. von Schlosser, 
Quellenbuch zur Kunstgeschichte…, dz. cyt., s. 14–23, 29–30); zob. też komentarz do T. Lehmann, Paulinus 
Nolanus… dz. cyt., s. 148–191.
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ta męczennika Feliksa (zm. ok. 255), patrona biskupstwa w Noli. Zdaniem Rudolfa 
Goldschmitda obie pieśni mogły stanowić załącznik do wspomnianego listu i zawiera-
ły dodatkowe wskazówki dla Sulpicjusza na temat aranżacji przestrzeni sakralnej34. Ich 
adresatem mógł być jednak wspomniany w tekście Nicetas, biskup bałkańskiej Reme-
siany. W pierwszej z nich autor wyjaśnia, że w nowym kościele rozmieścił na ścianie 
portyku (nawy?) przedstawienia starotestamentowe z Pięcioksięgu, Księgi Jozuego 
(Przejście przez Jordan) oraz Rut (Rozstanie Rut i Orfy; 27, 511–541). Niewykluczone, 
że w skład cyklu wchodziły także postacie wymienione w końcowych strofach pieśni 
(27, 607–635)35. Paulin informuje adresata, że rozmieszczenie malowanych scen ma 
służyć pouczeniu niepiśmiennych, przybywających z okolicznych wsi do grobu świę-
tego (27, 542–567).

Druga Pieśń zawiera lakoniczną notę o cyklu nowotestamentowym, który został 
odmalowany dla odmiany w starym kościele (Basilica Vetus, przed 380) mieszczą-
cym grób świętego Feliksa. Taki dobór tematów dla obu bazylik Paulin tłumaczy jako 
symbol łączenia nowego życia z mądrością wynikającą ze starości (28, 170–179)36. 
Z kolei w atrium łączącym świątynie, na ścianie portyku osłaniającego trzy wejścia 
ukazani zostali męczennicy obu płci w towarzystwie podobizn starotestamentowych 
postaci Hioba, Tobiasza, Judyty i Estery. Z boku widniały dwuwierszowe inskrypcje 
(28, 16–27). 

Powyższe obserwacje wskazują, że w zespole eklezjalnym w Noli wątki staro-, no-
wotestamentowy i hagiograficzny zostały rozdzielone pomiędzy poszczególne wnętrza 
architektoniczne. Mimo szczegółowości opisów i plastyczności języka Paulina, pozwa-
lających podejmować współcześnie szczegółowe rekonstrukcje kompleksu37, trudno na 
podstawie jego słów oraz wspomnianych wcześniej titulusów odtworzyć system rozpla-
nowania malowideł na ścianach nawy. Dlatego niezbędnym wydaje się odwołanie do 
źródeł ikonograficznych. 

34 W przyjętej ogólnej numeracji są to Carmen 27 i 28 (De natalicia IX i X), zob. Sancti Ponti Meropi 
Paulini Nolani, Carmina (CSEL 30), Pragae – Vindobonae – Lipsiae 1894, (editio altera supplementis 
aucta: wyd. M. Kamptner Wien 1999), s. 285–301 ; J. von Schlosser, Quellenbuch zur Kunstgeschichte…, dz. 
cyt., s. 23–29; T. Lehmann, Paulinus Nolanus…, dz. cyt., 192–214 (Pieśń 27); 215–233 (Pieśń 28). O chro-
nologii pieśni zob. R. C. Goldschmidt, Paulinus' churches at Nola: texts, translations and commentary, Am-
sterdam 1940, s. 14–17 (oraz angielski przekład na s. 61–65). Uważa on, że Pieśń 28 mogła powstać przed 
Pieśnią 27 i wówczas należałoby ją datować na rok 403, a nie 404.
35 Paulin wspomina w tym fragmencie ziemskie dzieje Adama, młodzieńców w piecu ognistym, Lota 
i jego żonę zamienioną w słup soli, Izaaka niosącego drwa na stos ofiarny, Amaleka, Jakuba uciekające-
go przed gniewem Ezawa, niewinność Józefa i wyjście Żydów z Egiptu zakończone zatopieniem wojsk 
Faraona w wodach Morza Czerwonego. Na temat opisu zob. D. Korol, Die frühchristlichen Wandmalerei-
en aus den Grabbauten in Cimitile/Nola. Zur Entstehung und Ikonographie alttestamentlicher Darstellun-
gen, „Jahrbuch für Antike und Christentum” 13, Münster 1987, passim (wraz z zestawieniami z zacho-
wanymi wyobrażeniami z epoki w rodzaju Niesienia Arki i Przekraczania Jordanu na mozaikach w Santa 
Maria Maggiore); zob. też G. de Nie, Paulinus of Nola and the Image Within the Image, [w:] Reading 
Images and Texts, red. M. Hageman i M. Mostert (Utrecht Studies in Medieval Literacy 8), Turnhout 
2005, s. 261–289. 
36 Próbę rekonstrukcji cyklu nowotestamentowego podjął D. Korol, Zu den gemalten Architekturdarstellung 
des NT-Zyklus' und zur Mosaikausstattung der „aula” über den Gräbern von Felix und Paulinus in Cimitile/
Nola, „Jahrbuch für Antike und Christentum”, 30, 1987, s. 156–171.
37 Zob. np. rekonstrukcję nowej bazyliki, Lehmann, Paulinus Nolanus… dz. cyt., s. 241–54.
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programy Wielkich baZylik rZymskich W połoWie V sTulecia:  
fundacje syksTusa iii i leona i

W pół wieku po powstaniu malowideł w Noli papież Sykstus III (432–440) ufun-
dował ostatnią z wielkich rzymskich bazylik pielgrzymkowych, kościół Santa Maria 
Maggiore38. W jego wnętrzu zachował się cykl mozaik ze scenami z dzieciństwa Chry-
stusa na łuku tęczowym oraz dwadzieścia siedem spośród prawdopodobnie czterdzie-
stu dwóch39 prostokątnych paneli ilustrujących wydarzenia ze Starego Testamentu. 
Rozmieszczone zostały one na ścianach bocznych nawy głównej, pomiędzy architra-
wem a linią okien. Pomimo niekompletności programu (nie znamy kluczowego dla od-
bioru całości dzieła przedstawienia w apsydzie przebudowanej za pontyfikatu Mikołaja 
IV; 1288–9240, ani części scen na ścianach bocznych zniszczonych podczas barokizacji 
kościoła: zarówno sześć kompozycji na wyburzonych fragmentach ścian podczas bu-
dowy tworzących transept kaplic Borgese i Sykstyńskiej, jak i zatynkowane lub zabie-
lone pola) oraz licznych konserwacji, jakim w ciągu stuleci były poddawane mozaiki41, 

38 O fundacji mówią inskrypcje na łuku tęczowym poniżej tronu Etimasji: XYSTUS EPISCOPUS PLEBI 
DEI, oraz dłuższy napis fundacyjny, zob. S. Spain, „The Promised Blessing”: The Iconography of the Mosaics 
of S. Maria Maggiore, „The Art Bulletin”, 61, 1979, s. 519, 532–534 (badaczka zwraca również uwagę, że 
mozaiki na ścianie tęczowej i ścianach bocznych nawy są sobie współczesne i powinny być analizowane 
jako całość). Natomiast wzmianka w Liber Pontificalis, XLVI, 3 (zob. Liber Pontificalis. Texte, introduction 
et commentaire, wyd. L. Duchesne, Paris 1886, t. 1, s. 232; Gestorum Pontificum Romanorum, cz. 1 Libri 
Pontificalis, wyd. Theodor Mommsen, (Monumenta Germaniae Historica) Berlin 1898, s. 97), informująca, 
że kościół został wzniesiony na miejscu wcześniejszej fundacji papieża Liberiusza z r. 358, poświęconej Mat-
ce Boskiej Śnieżnej, nie znalazła potwierdzenia w innych źródłach ani w badaniach archeologicznych, które 
wykazały obecność późnorzymskiej zabudowy świeckiej z malowidłami odnawianymi około połowy IV w. 
Zob. H. Brandenburg, Ancient Churches of Rome: From the Fourth to the Seventh Century (Bibliothèque de 
l’Antiquité Tardive 8), Turnhout 2005, s. 185. Wyklucza to ostatecznie pozbawioną również jakichkolwiek 
przesłanek wynikających z analizy stylowej tezę W. W. Bishopa, Roman Church Mosaics…, dz. cyt., s. 255, 
który mozaiki w nawie skłonny jest datować na czasy Liberiusza, albo przynajmniej uznać wzorowane na 
wcześniejszym cyklu z jego kościoła (sic!).
39 Na obecność 42 scen wskazują zachowane obramienia (obejmujące swym zasięgiem także naroża ściany 
zachodniej) oraz liczba interkolumniów (wydzielonych przez masywne podpory z marmuru prokonezyjskie-
go i granitu), których liczba wynosiła początkowo 20 po każdej ze stron nawy głównej. Na temat pierwotnego 
wyglądu kościoła zob. R. Krautheimer, S. Maria Maggiore, [w:] tegoż, Corpus Basilicarum Christianarum 
Romae, Vatican 1937–80, t. 3, s. 1–60; tenże, The Architecture of Sixtus III: A Fifth-Century Renascence?, 
[w:] Essays in Honor of Erwin Panofsky. De Artibus Opuscula XL, red. M. Meiss, New York 1961, s. 291–302.
40 Obecnie w apsydzie znajduje się mozaika ukazująca koronację Marii, a poniżej cykl scen z jej życia, wy-
konane przez warsztat Jacopo Torritiego w r. 1295; zob. H. Henkels, Remarks on the Late 13th-Century Apse 
Decoration in S. Maria Maggiore, „Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art”, 4, 1971, Nr 3, 
s. 128–149; M. R. Miles, Santa Maria Maggiore’s Fifth-Century Mosaics: Triumphal Christianity and the Jews, 
„The Harvard Theological Review”, 86, 1993, s. 159; James Snyder, The Mosaic in Santa Maria Nova and 
the Original Apse Decoration of Santa Maria Maggiore, [w:] Hortus Imaginum: Essays in Western Art, red. 
R. Enggass, M. Stokstad, Lawrence 1974, s. 1–9; S. Spain, „The Promised Blessing”…, dz. cyt., s. 519, 534 i H. 
Brandenburg w Ancient Churches of Rome…, dz. cyt., s. 179 wysuwają hipotezę na temat obecności maryjne-
go tematu również w konsze pierwszej apsydy.
41 Potwierdzone historycznie są prace prowadzone za pontyfikatu Leona III (795–816) – zapewne z roku 796 lub 
z okresu po naprawie dachu w r. 809, kolejne ok. r. 1593 z inicjatywy kardynała Domenico Pinellego (zastąpiono 
wówczas freskami zniszczone mozaiki w kwaterach nr 8, 14, 16, 19–21 na lewej ścianie oraz 20–21 na prawej), 
w latach 1724–30 obejmujące łuk triumfalny, konserwacja pod kierownictwem Ferdinando Fugi z lat 1746–50 
(za pontyfikatu Benedykta XIV), która spowodowała zniszczenie scen 4, 5. i 6. przy wejściu do kaplicy Syks- 
tyńskiej oraz późniejsze restauracje: Vincenzo Camucciniego z roku 1824, wykonana na polecenie Leona XII, 
przeprowadzona na przełomie XIX i XX w. i prace zespołu Biagio Bagiettiego trwające w latach 1929–40, obej-
mujące kolejno mozaiki w nawie i apsydzie. Odstąpiono natomiast od przygotowywanej w połowie XIX stulecia 
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stopień ich zachowania pozwala rekonstruować pierwotny program malarski wnętrza. 
Cykl starotestamentowy został ograniczony do epizodów zaczerpniętych z czterech 
z pierwszych sześciu ksiąg Biblii42. 

Na ścianie południowo-zachodniej, po stronie Ewangelii (apsyda ołtarzowa zwró-
cona jest na północny-zachód) przedstawione zostały epizody z dziejów Abrahama, 
Izaaka, Jakuba i Ezawa opisanych w Księdze Rodzaju. Narrację rozpoczyna od stro-
ny apsydy scena [1]43 ukazująca Melchizedeka witającego Abrahama po zwycięstwie 
nad Kedorlaomerem (Rdz 14, 17–18), po której następuje [2] Gościnność Abrahama 
(Rdz 18, 1–15) podzielona na dwie strefy w których wyobrażono Patriarchę witające-
go młodzieńców (u góry) i Ucztę pod dębem Mamre (u dołu). Kolejny epizod: [3] Lot 
opuszcza Abrahama (Rdz 13, 12), wskazuje, że narracja nie przebiega zgodnie z chro-
nologią wydarzeń. Następne trzy sceny uległy zniszczeniu, ale możemy rekonstruować 
ich tematykę dzięki rysunkom (i ich akwarelowym kopiom) Marka Tuliusza Monta-
ny wykonanym dla kardynała Franciszka Barberiniego (1597–1679), a zachowanym 
w kodeksie Vaticanus Barb. lat. 440544. Przedstawiały one Zniszczenie Sodomy, Ofiarę 
Abrahama i Ślub Izaaka z Rebeką. Kolejne epizody to: [7] Izaak błogosławi Jakuba (Rdz 
27, 28–29), [9] Przybycie Jakuba do Labana (Rdz 29, 1–14), [10] Jakub na służbie u La-
bana (Rdz 39, 18–21), [11] Zaślubiny Jakuba i Racheli (Rdz 29, 16–20), [12] Jakub żąda 
zapłaty i Podział stad Labana (Rdz 39, 25–45), [13] Bóg nakazuje Jakubowi powrót do 
domu Izaaka (Rdz 31, 1–3) i Jakub informuje Rachelę o decyzji powrotu (Rdz 31, 4–18), 
[15] Spotkanie Jakuba z Ezawem (Rdz 33, 1–16), [17] Jakub kupuje od synów Charmora 
ziemię w Salem (Rdz 33, 17–20) i Jakub dowiaduje się o gwałcie Sachema na Dinie oraz 
[18] Jakub postanawia pomścić gwałt Diny (Rdz 34, 2). Pozostałe sceny zostały zastąpio-
ne nowożytnymi malowidłami i ich identyfikacja pozostaje dyskusyjna. 

Po stronie Lekcji ukazana została historia Mojżesza i Jozuego obejmująca ilustrację 
wydarzeń z ksiąg Wyjścia, Liczb i Jozuego. Narrację w sąsiedztwie ściany tęczowej otwie-
rało niegdyś zniszczone obecnie przedstawienie Mojżesza otrzymującego tablice przyka-

konserwacji, dla której wzniesiono nawet rusztowania. Ponadto w roku 1611 zniszczono panele 4. 5. i 6. po 
stronie Ewangelii podczas budowy kaplicy Borgese (zwanej też św. Pawła), a jeden zniszczono, montując pro-
spekt organowy. Ostatnie prace konserwatorskie przeprowadzone zostały w latach dziewięćdziesiątych XX w. 
S. Spain Alexander, Carolingian Restorations of the Mosaics of S. Maria Maggiore in Rome, „Gesta”, 16, 1977, 
s. 13–22; taż, The Restorations of the Sta. Maria Maggiore Mosaics, „The Art Bulletin”, 65, 1983, s. 325–328.
42 Poczynając od Rdz. 13 po Joz. 10. Na temat programu mozaik w Santa Maria Maggiore zob. J. Reil, Die 
Altchristlichen…, dz. cyt., s. 58 i tabela na s. 110; W. W. Bishop, Roman Church Mosaics…, dz. cyt., s. 253–7; 
P. Künzle, Per una visione organica dei mosaici antichi di S. Maria Maggiore, „Atti della Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia. Rendiconti”, seria III, 24, 1961–1962, s. 153–190 (zwł. 177–190); Heinrich Karpp, Die 
frühchristlichen und mittelalterichen Mosaiken in Santa Maria Maggiore zu Rom, Baden-Baden 1966 (wraz 
z kolorowymi reprodukcjami); Othmar Perler, Les Theophanes dans les mosaiques de Sainte- Marie-Majeure 
a Rome, „Rivista di Archeologia Cristiana”, 50, 1974, s. 275–293; B. Brenk, Die fruhchlistlichen Mosaiken in 
S. Maria Maggiore zu Rom, Wiesbaden, 1975, s. 35–49; S. Spain, „The Promised Blessing”…, dz. cyt., s. 518–
540 (na podstawie jej rozprawy doktorskiej); Johannes G. Deckers, Der alttestamentliche Zyklus von S. Maria 
Maggiore in Rom, Studien zur Bildgeschichte, Bonn 1976; H. Brandenburg, Ancient Churches of Rome…, dz. 
cyt., s. 184–189, il. 96–105.
43 Cyfry w nawiasach kwadratowych oznaczają kolejność pól na ścianach względem apsydy.
44 Szkice ukazujące obie ściany nawy głównej publikuje S. Waetzoldt, Die Kopien des 17. Jahrhunderts 
nach Mosaiken und Wandmalereien in Rom, (Römische Forschungen der Bibliotheca Hertziana 18), 
Wien – München 1964, s. 49–51, il. 237–276, 280.
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zań, czym twórca programu chciał zapewne podkreślić związek kolejnych scen z okre-
sem sub legem, w odróżnieniu od południowo-wschodniej ściany ukazującej wydarzenia 
ante legem45. Interpretację tę wzmacnia fakt, że w dalszym ciągu narracja rozpoczyna-
jąca się od dzieciństwa Mojżesza przebiega już zgodnie z biblijną chronologią. Dwa 
kolejne, dwudzielne panele przedstawiają [2] Mojżesza przed córką Faraona (Wj 2, 10) 
i Egipcjan nauczających Mojżesza (Dz 7, 22), [3] Zaślubiny Mojżesza z Seforą (Wj 2, 21) 
oraz jak Mojżeszowi pasącemu stada objawia się Krzak Gorejący (Wj 3, 1–4). Trzy następ-
ne sceny nie zachowały się, ale dzięki rysunkom Montany możemy rekonstruować ich 
treść jako Mojżesz przed Faraonem, Mojżesz zapowiadający Izraelitom wyjście z Egiptu 
i Nakaz przygotowania wieczerzy paschalnej. Wśród pozostałych ocalałych mozaik moż-
na rozpoznać: [7] Przejście Żydów przez Morze Czerwone (Wj 14, 6–30), [8] Mojżesza pro-
szącego Boga o pożywienie oraz Zesłanie przepiórek i manny (Wj 16, 8–12), [9] Zamianę 
gorzkiej wody w słodką w sadzawce Mara (Wj 15, 23–24) oraz Amalekitów atakujących 
Żydów (Wj 17, 8), [10] Bitwę z Amalekitami (Wj 17, 8–13), [11] Powrót zwiadowców 
z Kanaanu (Lb 13, 26–29) i Żydów obrzucających Mojżesza kamieniami (Lb 14, 2–11), 
[12] Mojżesza przekazującego Lewitom księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 31, 24–29) 
i Śmierć Mojżesza na górze Nebo (Pwt 34, 1–6). Cykl zamykają ilustracje z Księgi Jozu-
ego: [13] Przeniesienie Arki Przymierza przez rozstępujące się wody Jordanu (Joz 3, 13) 
i Jozue wysyłający szpiegów do Jerycha (Joz 2, 1). [14] Wódz zastępów niebieskich stający 
przed Jozuem (Joz 5, 14–15) oraz Rachab spuszczająca zwiadowców izraelskich po linie 
i Zwiadowcy przybywający do Jozuego (Joz 2, 15 i 24–25), [15] Oblężenie Jerycha i Proce-
sja z Arką (Joz 6, 12–15), [16] Bóg nakazuje Jozuemu zdobycie miasta Aj i Zasadzka na 
mieszkańców Aj (Joz 8, 1–29), [17] Jozue z Gibeonitami pokonują pięciu królów amo-
ryckich (Joz 10, 1–9) i Bóg zsyłający grad kamieni na Amorytów (Joz 10, 10), [18] Jozue 
wstrzymuje słońce i księżyc podczas bitwy z Amorytami (Joz 10, 12), [19] Pojmani amo-
rytcy królowie przed Jozuem i Jozue nakazuje powiesić jeńców (Joz 10, 22–26). Pozostałe 
sceny cyklu, podobnie jak na przeciwległej ścianie uległy zniszczeniu i zostały zastąpio-
ne nowożytnymi freskami. Na podstawie znacznej części zachowanego wątku możemy 
jednak przypuszczać, że ich tematem były kolejne epizody podboju Kanaanu, być może 
wzbogacone o wątki z pozostałych części Ośmioksięgu.

Margaret Miles zauważa, że choć chrześcijanie już w okresie katakumbowym chęt-
nie sięgali po tematykę starotestamentową, to dobór tematów (Adam, Daniel wśród 
lwów, Jonasz) był wówczas zupełnie inny niż w przypadku triumfalnego cyklu w Santa 
Maria Maggiore.46 Eksponowanie epizodów odwołujących się do przymierza zawiera-
nego pomiędzy Bogiem a ludźmi (Abraham, Mojżesz), a przede wszystkim rozwinięty 
wątek zwycięstw wojsk Jozuego nad Filistynami, wydają się odwoływać bezpośrednio 
do formuł propagandy cesarskiej i należy interpretować je jako wyraz narastającej no-
stalgii za zapewniającym zbrojną opiekę, silnym państwem, należącym już do przeszło-

45 Interpretację całości programu odczytywanego jako trzy części: przymierze wiary, prawa i ducha dopuszcza 
S. Spain, „The Promised Blessing”…, dz. cyt., s. 528–529. Badaczka wskazuje jednak na bardziej właściwe rozpa-
trywanie trzech zespołów mozaik w kontekście spełnianych obietnic Boga, dającego Izaaka, Kanaan i Mesjasza.
46 M. R. Miles, Santa Maria Maggiore’s…, dz. cyt., s. 162.
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1. Santa Maria Maggiore, Rzym, Mozaika na łuku tęczowym (ok. 450), fot. ze zbiorów autora.

ści w czasach Walentyniana III (425–55)47. W ówczesnej sytuacji politycznej mozaiki 
powstałe z papieskiej inicjatywy mogły nawet wskazywać na Sykstusa jako spadkobier-
cę i kontynuatora idei ochrony ludu rzymskiego48. 

Motywy nawiązujące do ikonografii imperialnej pojawiają się także na łuku tęczo-
wym (il. 1)49. Pomimo znacznie skromniejszego doboru scen tworzących narrację roz-
wijającą się zgodnie z duktem pisma od lewej do prawej w trzech kolejnych pasach 
(Zwiastowanie Marii i Józefowi, Ofiarowanie w Świątyni50, Sen Józefa, Pokłon Magów, 
Chrystus wśród przodków51, Rzeź niewiniątek i Magowie z wizytą u Heroda), wątek no-

47 Zob. np. M. Humphries, Italy A. D. 425–605, [w:] The Cambridge Ancient History, t. 14, Late Antiquity: 
Empire and Successors A. D. 425–600, red. A. Cameron, Cambridge 2000, s. 526–8.
48 R. Krautheimer, The Architecture of Sixtus III…, dz. cyt., s. 301, zwraca uwagę, że w sytuacji pozbawionego 
znaczenia dworu cesarskiego w Rawennie, odległości od Konstantynopola i rozkładu klasy senatorskiej w Rzy-
mie Sykstus i jego otoczenie stali się jedyną lokalną siłą polityczną. O dążeniu do zaznaczenia swego prymatu 
wśród uczestników soboru Efeskiego (431) przez biskupa Rzymu zob. S. G. Hall, The Organization of the Church, 
[w:] The Cambridge Ancient History…, dz. cyt., t., 14, s. 732 (powołuje się na List VI Sykstusa). M. R. Miles, Santa 
Maria Maggiore’s…, dz. cyt., s. 165–170, zwraca uwagę, że wobec narastającej niechęci w stosunku do wyznaw-
ców judaizmu, wyrażającej się także w coraz bardziej opresyjnym prawie wobec tej mniejszości religijnej, nie 
należy rozległego programu starotestamentowego rozumieć jako manifestacji poczucia wspólnoty. 
49 Na temat cesarskiego stroju Marii, tronu Chrystusa i składających hołd barbarzyńców jako motywów 
zaczerpniętych z ikonografii cesarskiej zob. A. Grabar, L’empereur dans l’art byzantin Paris 1936, s. 209–30; 
B. Brenk, Die Mosaiken…, dz. cyt., s. 12–13, 28–30.
50 Miles, Santa Maria Maggiore’s…, dz. cyt., s. 159–160, scenę Ofiarowania mylnie rozpoznaje jako Zaślubiny 
Marii i Józefa, nie dostrzegając obecności wyobrażenia Dzieciątka.
51 Ursula Schubert, Die Kindheitsgeschichte Jesu als politische Theologie am Triumphbogenmosaik vom Santa 
Maria Maggiore in Rom, [w:] Byzantine East, Latin West: Art-Historical Studies in Honor of Kurt Weitzmann 
by Kurt Weitzmann, red. Ch. F. Moss, K. Kiefer, Princeton 1995 s. 81-86 (tu: s. 84, il. 6) interpretuje scenę 
jako triumfalne wejście Chrystusa z cesarzem do Rzymu odnosząc się do upadku państwa Honoriusza i zdo-
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wotestamentowy rozmieszczony w sąsiedztwie apsydy, naprzeciw wejścia, najsilniej 
przyciąga uwagę widza. Jego dotychczasowe analizy skupiały się na odniesieniach do 
postanowień Soboru Efeskiego, uznającego Marię za Bożą Rodzicielkę (Theotokos)52 
oraz na homiliach ułożonych z okazji Bożego Narodzenia i Epifanii przez archidiakona 
Sykstusa, Leona (późniejszego papieża Leona I Wielkiego; 440–461).53

Należy jednak zwrócić uwagę również na fakt, że kościół Matki Boskiej należący 
do pięciu wielkich bazylik Rzymu, związany był z obrzędami bożonarodzeniowymi. 
Uczestniczący w nich wierni, zwróceni w kierunku apsydy niewątpliwie koncentro-
wali swoją uwagę na scenach ilustrujących słowa Ewangelii i homilii.54 Możemy zatem 
przypuszczać, że program malarski został ukształtowany jako istotna część składowa 
nowego sanktuarium poświęconego Marii-Bogurodzicy i samemu wcieleniu. Dlatego 
sceny ilustrujące wydarzenia z dzieciństwa Chrystusa (choć brak wśród nich jeszcze 
samego momentu narodzenia) zostały szczególnie wyeksponowane na ścianie tęczo-
wej. Umieszczenie kompozycji związanych z wezwaniem kościoła na tak eksponowa-
nym miejscu było możliwe także dzięki ich bliskiemu pokrewieństwu znaczeniowemu 
z doksologiczną tematyką wypełniającą zazwyczaj wnętrza apsyd ołtarzowych55. 

Nieco inne rozwiązania znalazły zastosowanie w kolejnych papieskich fundacjach 
we wnętrzach bazylik św. Piotra i św. Pawła za Murami. Wprawdzie pierwszy z zespo-
łów malowideł uległ zniszczeniu jeszcze przed połową XVII stulecia w wyniku rene-
sansowej przebudowy, a drugi na skutek pożaru w czerwcu roku 1823, ale dzięki za-
chowanej dokumentacji ikonograficznej możemy dość dokładnie rekonstruować ich 
wygląd. Na sporządzonych na krótko przed rozbiórką starego kościoła w roku 1606 

bycia miasta przez Wandalów w r. 410. S. Spain, „The Promissed Blessing”…, s. 519–525, il. 3, 5: odrzuca 
wcześniejsze interpretacje tematu, odwołujące się do apokryficznej opowieści o spotkaniu świętej rodziny 
z Afrodyzjuszem, zarządcą Hermopolis w Egipcie i upadku posągów bóstw w tamtejszej świątyni. Badaczka 
sama rozpoznaje w towarzyszącym Jezusowi władcy Dawida, zaś w postaci o odsłoniętym torsie i obfitym 
zaroście proroka Izajasza. Ta ostatnia atrybucja pozostaje jednak dyskusyjna i nie można wykluczyć, że po-
stać miała w zamyśle twórców wyobrażać Jana Chrzciciela. To z kolei pozwala identyfikować pozostałych 
mężczyzn w grupie Dawida jako przodków Chrystusa. Temat będący wczesnym odpowiednikiem Drzewa 
Jessego nawiązywałby zatem do starotestamentowych paneli na ścianach bocznych.
52 Sobór, zwołany oficjalnie z powodu kontrowersji wokół prawomocności używania terminu Theotokos miał 
w rzeczywistości rozstrzygnąć spór pomiędzy Cyrylem Aleksandryjskim a patriarchą Konstantynopola Ne-
storiuszem o naturę Chrystusa. Kwestia świętości Bogurodzicy pozostawała jednym z najważniejszych za-
gadnień, a jej wykładnię dał Cyryl w listach do Nestoriusza i innych biskupów, zob. Dokumenty Soborów Po-
wszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, red. A. Baron, H. Pietras SJ, t. 1 (325–787), Kraków, 2002, s. 118–9, 
126–7, 134–5, 150–1, 176–183.
53 Na temat mozaik łuku tęczowego w kontekście Homilii Leona zob. np. S. Spain, „The Promised Blessing”…, 
s. 527–9; J. D. Sieger, Visual Metaphor as Theology: Leo the Great’s Sermons on the Incarnation and the Arch 
Mosaics at S. Maria Maggiore, „Gesta”, 26, 1987, s. 83–91.
54 Nie posiadamy wprawdzie oryginalnych lekcjonarzy rzymskich sprzed pontyfikatu Grzegorza I (590–604), 
ale źródłowo potwierdzony obyczaj odprawiania bożonarodzeniowych nieszporów i funkcja kościoła stacyj-
nego w okresie Bożego Narodzenia świadczą, że już w drugiej połowie V w. Santa Maria Maggiore stała 
się świątynią ściśle związaną z obchodami pamiątki wcielenia Zbawiciela, C. A. Miles, Christmas in Ritual 
and Tradition, Christian and Pagan, London 1912 (reprint 2008), s. 95–96. W VII wieku możemy obserwo-
wać intensyfikację kultu bożonarodzeniowego. Jej przejawem było złożenie relikwii żłóbka betlejemskiego 
(Sacra Culla), które nastąpiło najprawdopodobniej za pontyfikatu Teodora I (642–649), zaś od czasów Marci-
na I (649–55) przyjął się obyczaj odprawiania dwóch nabożeństw (o północy i ponownie po liturgii w kościele 
św. Anastazji) w wigilię Bożego Narodzenia. 
55 Zob. np. Ch. Ihm, Der Christlichen Apsismalerei…, dz. cyt., s. 11–15; A. Grabar, L’empereur…, dz. cyt., 
s. 196–243.
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2. Bazylika św. Piotra na Watykanie, cykl starotestamentowy, ściana północna, akwarela Domenico Tasselego w zbiorach Biblioteki Watykań-
skiej (Album di San Pietro, fol. 13), wg Wilperta.

3. Bazylika św. Piotra na Watykanie, cykl ewangeliczny, ściana południowa, rysunek Jacopo Grimaldiego w zbiorach Biblioteki Watykańskiej 
(Cod. Barb. Lat 2733, fol. 15), wg Wilperta.
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akwarelach Domenico Tassellego i wykonanych na ich podstawie rysunkach Jacopo 
Grimaldiego (zm. 1623) zostały precyzyjnie ukazane ściany nawy głównej watykańskiej 
świątyni (il. 2, 3)56. Ich część ograniczoną u dołu architrawem, u góry zaś linią okien 
pokrywały rozplanowane w dwóch pasach prostokątne pola wydzielone za pomocą ar-
tykulacji architektonicznej (kolumienki i gzymsy). Swoją szerokością dopasowane były 
do interkolumniów nawy. Fragmenty ścian ukazane na rysunkach obejmują jedenaście 
interkolumniów, czyli dwadzieścia dwie kompozycje. Stanowi to około połowy długości 
nawy, co pozwala przypuszczać, że z każdej strony znajdowało się około czterdziestu 
kompozycji narracyjnych57. 

Z akwarel Tassellego wynika ponadto, że twórca programu rozdzielił wątki sta-
ro- i nowotestamentowy, prowadząc narrację niezależnie na przeciwległych ścianach. 
Czternaście czytelnych kompozycji po stronie Lekcji wskazuje, że opowieść rozwija-
ła się od strony lewej ku prawej, najpierw w górnym, a następnie w dolnym rzędzie 
obejmując starotestamentowe epizody: Potop i arkę Noego, dzieje Abrahama i Izaaka, 
a wreszcie Jakuba i Mojżesza58. Spośród scen ewangelicznych Tasselli skopiował jedy-
nie pięć, w tym czterokrotnie większe Ukrzyżowanie, zlokalizowane w połowie długości 
ściany. Jest ich stanowczo zbyt mało, by móc na tej podstawie określić przebieg nar-
racji. Jednak przy założeniu, że całość ściany pokrywały wyobrażenia chrystologiczne, 
musiał być to bardzo rozbudowany wątek59.

Podobny, dwurzędowy układ scen wewnątrz obramień architektonicznych na 
ścianach nawy głównej jest czytelny na olejnych obrazach z widokami wnętrza ba-
zyliki św. Pawła pędzla Giovanniego Paolo Panniniego (1691–1765) oraz na rycinie 
Giovanniego Battisty Piranesiego (1720–1778; il. 4)60. Studiowanie szczegółów umoż-
liwiają akwarelowe kopie wszystkich czterdziestu dwu scen z każdej ze ścian, wyko-

56 Odrysy zachowały się w Albumie w Archivio San Pietro (fol. 13; ściana północna) oraz w Cod. Vat. Barb. 
lat. 2733 (fol. 113, ściana południowa), zob. R. Niggl, Giacomo Grimaldi, Descrizione della Basilica Anti-
ca di S. Pietro in Vaticano. Barb. Lat 2733, Vatican 1972; S. Waetzoldt, Die Kopien…, dz. cyt., s. 69–71, 
il. 484–485a; J. Wilpert, Die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten von IV. bis XIII. 
Jahrhundert, Freiburg im Breisgau, 1917, t. 1, s. 376–388, il. 121, 122. Na temat rekonstrukcji programu ma-
larskiego obu świątyń zob. J. Garber, Wirkungen der frühchristlichen Gemälde-Zyklen der alten Peters- und 
Pauls-Basiliken in Rom, Berlin – Wien 1918; B. A. Al-Hamdani, The Iconographical Sources for the Genesis 
Frescoes Once Found in S. Paolo, [w:] Atti del IX Congresso internazionale di archeologia cristiana, Rome, 
1975, Vatican 1978, t. 2, s. 11–35.
57 Pomimo nieczytelnych detali ogólne wyobrażenie o środkowej części nawy może dać nam widok autor-
stwa M. Heemskercka z ok. r. 1535 oraz rekonstrukcyjny przekrój ukazujący całą długość starej bazyliki 
w ujęciu perspektywicznym. Ten ostatni sporządzony przez Grimaldiego dla Piusa V w r. 1618 (Cod. Vat. 
Barb. lat. 4410, fol. 104–105) został skopiowany na fresku w kaplicy Bocciata w grotach watykańskich; zob. 
T. C. Bannister, The Constantinian Basilica of Saint Peter at Rome, „Journal of the Society of Architectural 
Historians”, 27, 1968, s. 8, il. 6, 8.
58 Cykl starotestamentowy omawia H. L. Kessler, Passover in St. Peter’s, „Jewish Art”, 12–13, 1986–1987, 
s. 121–145 (reprint w: tegoż, Studies in Pictorial Narrative, London 1994, s. 433–451). R. P. Bergman w The 
Salerno Ivories: Ars Sacra from medieval Amalfi, Cambridge Mass. 1980, s. 6, rekonstruuje pozostałe tematy 
jako cykl stworzenia obejmujacy dzieje Adama, Ewy, Kaina i Abla.
59 Sceny z Nowego Testamentu analizuje w kontekście przemian zachodzących w liturgii rzymskiej w VII 
i VIII w. W. Tronzo, The Prestige of St. Peter’s. observations on the Function of Monumental Narrative Cycles 
in Italy, [w:] Pictorial Narrative in Antiquity and the Middle Ages (Studies in the History of Art 16), red. 
H. L. Kessler, M. Simpson, Washington D. C. 1985, s. 93–96.
60 Weduty Panniniego (przechowywane obecnie w kolekcji prywatnej w Wiedniu oraz w Moskwie, zob. 
M. Skubiszewska, Malarstwo Italii w latach 1250–1400, (Malarstwo europejskie w średniowieczu 4), 
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nane dla kardynała Franciszka Barberiniego w roku 1634. Istotną różnicą było w tym 
przypadku zastąpienie cyklu ewangelicznego scenami z dziejów apostoła Pawła, roz-
mieszczonymi zamiast nich po stronie Ewangelii (il. 5).61 Autor programu niewątpli-
wie starał się w ten sposób nawiązać do osoby patrona świątyni. Zmiana ta wskazuje 
na brak ścisłych reguł w kształtowaniu przekazu za pośrednictwem malowideł we 
wnętrzach piątowiecznych bazylik. 

Prócz obecności rozbudowanych wątków narracyjnych na uwagę zasługuje jeszcze 
inny szczegół, utrwalony na jednej z akwarel Tassellego (il. 2). Powyżej kwater staro-
testamentowych, pomiędzy oknami na ścianie północnej widać na niej monumentalne 
wyobrażenia par postaci odzianych w antykizujące chitony i himationy. Ich dynamiczna 
gestykulacja oraz nimby wokół głów pozwalają na rozpoznanie w nich grupy świętych 
albo proroków, co w kontekście sąsiadujących z nimi scen starotestamentowych wy-
daje się szczególnie prawdopodobne. Jednak na przekroju wnętrza kościoła Grimaldi 
inaczej przedstawił górną część ścian (niewielkie okna w formie półkolistych lunet62 
i brak śladów jakichkolwiek postaci na ograniczonych połaciach pomiędzy nimi), co 
nakazuje zachowanie ostrożności przy rekonstruowaniu cyklu prorockiego. Wyobra-
żenia dwóch monumentalnych figur, nierozpoznanego z imienia świętego i proroka 
Joela (il. 6), zachowały się również wśród akwarel z kościoła św. Pawła, sporządzonych 
dla kardynała Barberiniego63. Natomiast medaliony z popiersiami papieży widoczne na 
sztychu Piranesiego u dołu ściany w tej bazylice bez wątpienia są późniejsze i pochodzą 
dopiero z XIII wieku64.

Brak oryginalnych malowideł, które można by poddać bezpośredniej analizie for-
malnej i ikonograficznej jest przyczyną bardziej zasadniczych wątpliwości dotyczących 
czasu powstania i tematyki obu cyklów. Za sprawą wzmianki w Liber pontificalis, mó-
wiącej o odnowieniu obydwu konstantyńskich świątyń (stanowiącym część większych 
prac rewitalizacyjnych po najeździe Wandalów), w tym o pracach w apsydzie kościo-
ła św. Piotra oraz o restauracji po pożarze u św. Pawła za murami65 sceny wewnątrz 

Warszawa 1980, s. 30; J. White, Cavallini and the Lost Frescoes in S. Paolo, „Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes”, 19, 1956, s. 84, il. 25a.
61 Ilustracje wykonane być może przez kilku kopistów przechowywane są w kodeksie Vat. lat. 4406, fol. 
23–50; zob. S. Waetzoldt, Die Kopien…, dz. cyt., s. 56–58, il. 328–365; zob. też J. Wilpert, Die römischen 
Mosaiken…, dz. cyt., t. 2, s. 565–626. Ich szczegółowej analizy dokonał J. White, Cavallini…, dz. cyt., s. 86– 
–95, il. 25b–28f.
62 T. C. Bannister w The Constantinian Basilica…, dz. cyt., s. 7 odnotowuje dokonaną około 1450 roku wy-
mianę wczesnośredniowiecznych okien wypełnionych polerowanymi płytkami alabastru na duże maswerko-
we struktury wypełnione witrażami. Laskowania i czterolistne rozety w zwieńczeniach widoczne na rysunku 
Grimaldiego upewniają nas, że to właśnie te okna zostały przezeń odmalowane w widoku ściany północnej. 
63 Zob. J. White, Cavallini…, dz. cyt., il. 28a–b. Należy również wspomnieć o wizerunku Chrystusa w popi-
ersiu z krzyżem na ramieniu w otoczeniu męczenników znajdujacym sie pierwotnie na ścianie tęczowej ba-
zyliki, zob. J. Laclaire, À propos des programmes iconographiques paléochrétiens et médiévaux de la basilique 
Saint-Paul-hors-les-murs à Rome, „Cahiers Archeologiques”, 52, 2005–2008, s. 63-78, tu: s. 69–71, il. 8–11.
64 Na temat cyklu z czasów Mikołaja III i czterech zachowanych tond z popiersiami papieży Analekta, Teles-
fora, Sykstusa I i Hyginusa zob. J. Gardner, S. Paolo fuori le mura, Nicholas III and Pietro Cavallini, „Zeit-
schrift für Kunstgeschichte“, 34, 1971, z. 3, s. 240–248.
65 O pracach restauratorskich prowadzonych w obu kościołach przez Leona I wspomina Liber pontificalis. 
Texte…, dz. cyt., XLVII, 6, t. 1, s. 239 i Gestorum Pontificum…, dz. cyt., s. 104).



6. Nawa główna Bazyliki św. Pawła za Murami, 
Prorok Joel, akwarelowa kopia fresku Pietro Ca-
valliniego na ścianie południowej nawy głównej, 
1634, Biblioteka Watykańska (Cod. Barb. lat. 
4406, fol. 6), wg White.

5. Nawa główna Bazyliki św. Pawła za Murami, Św. Paweł w więzieniu, akwarelowa ko-
pia fresku Pietro Cavalliniego na ścianie południowej nawy głównej, 1634, Biblioteka 
Watykańska (Cod. Barb. lat. 4406, fol. 118), wg White.

4. Nawa główna bazyliki św. Pawła za Murami, akwaforta, Giovanni Battista Piranesi, ok. 1770, fot. ze zbiorów autora.
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ich naw bywają łączone z fundacją Leona I66. Niestety żaden z zespołów nie przetrwał 
w nienaruszonym stanie do końca średniowiecza. Oba kościoły padły ofiarą grabieży 
arabskich rabusiów w roku 846. Prace podjęte we wnętrzu bazyliki watykańskiej przez 
papieża Formozusa (891–896) zapewne miały na celu usunięcie skutków najazdu. Ob-
jęły one swym zasięgiem ściany nawy głównej, o czym świadczy umieszczenie pocztu 
papieży ponad scenami narracyjnymi67. Na tej podstawie część badaczy uznała, że pro-
gram malarski nawy pochodzi dopiero z epoki karolińskiej68. 

Robert Bergman zauważa jednak, że w kontekście robót z czasów Formozusa źródła 
mówią jedynie o odnowieniu (renovavit) wnętrza Piotrowej świątyni, a zbieżność pro-
gramu z freskami zachowanymi w korpusie nawowym kościoła Santa Maria Antiqua 
(powstałymi przed połową IX stulecia) może świadczyć, że twórcy tych ostatnich wzo-
rowali się na cyklu watykańskim69. Na osobę Leona jako inspiratora programu wskazu-
je również sposób rozplanowania scen narracyjnych, taki sam, jak w bazylice św. Paw-
ła, o której restauracji przez Formozusa nie posiadamy żadnych informacji. Niestety 
późnoantyczne mozaiki we wnętrzu tej ostatniej nie mogły być bezpośrednim wzorem 
dla nowożytnych rysowników. W latach 1277–1290 gruntowne prace restauratorskie 
przeprowadził warsztat Pietra Cavalliniego, który zatrudniony został także na Watyka-
nie70. Pomimo to, zdaniem Johna White’a, różnice w kompozycji scen uchwycone przez 
nowożytnego kopistę, widoczne także w kształtowaniu przestrzeni (przede wszystkim 
skrótów perspektywicznych użytych w motywach architektonicznych) i modelowaniu 
szat świadczą, że do XVII wieku przetrwała część scen z czasów Leona, a pozostałe 
zapewne wiernie powtarzały wcześniejsze tematy, by zachować logiczny ciąg narracji71. 
Pamiętając o wszystkich powyższych zastrzeżeniach możemy zatem przyjąć jako praw-
dopodobną rekonstrukcję wielkich wątków narracyjnych ilustrujących wydarzenia ze 
Starego i Nowego Testamentu w rzymskich bazylikach połowy V wieku72.

maloWidła W naWach baZylik sZósToWiecZnych

Mozaiki rzymskich bazylik mogły stać się inspiracją dla ostrogockiego króla Teo-
doryka Wielkiego (493–526), który musiał widzieć wnętrza obu świątyń podczas swojej 

66 Za wczesnym datowaniem cyklu opowiada się np. J. Garber, Wirkungen der frühchristlichen…, dz. cyt., s. 59.
67 J. Wilpert, Die römischen Mosaiken…, dz. cyt., t. 1., s. 379. Dolny pas portretów został dodany za pontyfi-
katu Mikołaja III (1277–80) i uchodził za mniej wartościowy.
68 Z okresem karolińskim wiążą powstanie mozaik na ścianach nawy głównej np. J. Reil, Die Altchristli-
chen…, dz. cyt., s. 59; S. Merkle, Die Ambrosianischen Tituli…, dz. cyt., s. 191, a spośród współczesnych 
badaczy S. Waetzoldt, Die Kopien…, dz. cyt., s. 70 i T. C. Bannister, The Constantinian Basilica…, m. cyt.
69 R. P. Bergman, The Salerno Ivories…, dz. cyt., s. 5–7.
70 O pracach Crivellego nad cyklem Starego Testamentu oraz bliżej nieokreślonych w św. Piotrze wspomi-
na Lorenzo Ghiberti w swych Komentarzach (2, 9), zob. L. Ghiberti, Denkwürdigkeiten (I Commentari), red. 
J. von Schlosser, Berlin 1912, t. 1, s. 39; zob. też np. M. Skubiszewska, Malarstwo Italii…, dz. cyt., s. 30–31.
71 J. White, Cavallini…, dz. cyt., s. 87–95. Badacz doszukuje się charakterystycznych dla malarstwa antycz-
nego elementów w co najmniej piętnastu scenach. Wymienia wśród nich Sen Józefa i Józefa z żoną Putyfara.
72 H. Brandenburg, Ancient Churches of Rome…, dz. cyt., s. 186–7, zauważa, że rozbudowany program ma-
larski pojawiał się sporadycznie we wnętrzach bazylik piątowiecznych, a zjawisko ograniczało się jedynie do 
najważniejszych budowli sakralnych cesarstwa.
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pierwszej wizyty w Rzymie w roku 50073. W noszącej wezwanie Chrystusa kaplicy pa-
łacowej, początkowo pełniącej także funkcję ariańskiej katedry Rawenny, ściany nawy 
głównej pokryte zostały za jego życia lub wkrótce po śmierci mozaikami tworzącymi 
trzy niezależne rzędy przedstawień. Najniższy, ukazujący prawdopodobnie procesje 
dworu królewskiego i gockich mieszkańców Rawenny podążające w kierunku wyobra-
żeń tronujących Chrystusa i Marii, nie zachował się do naszych czasów. W związku 
z rekonsekracją kościoła (przemianowanego wówczas na noszący wezwanie św. Marci-
na) dokonaną przez ortodoksyjnego arcybiskupa Agnellusa (557–570)74, znaczna część 
najniższego pasa została skuta i zastąpiona kompozycjami korowodów męczenników 
i męczennic75. 

Spośród oryginalnych mozaik zachowały się wyobrażenia pałacu królewskiego 
i miasta z portem w Classis oraz tronujące figury Marii i Chrystusa w otoczeniu anio-
łów – te ostatnie jednak mocno zmienione podczas dziewiętnastowiecznych konserwa-
cji76. Powyżej, pomiędzy oknami, przetrwały wzorowane na antycznych wyobrażeniach 
retorów i filozofów całofigurowe przedstawienia mężczyzn odzianych w białe chito-
ny i himationy. Zindywidualizowane typy fizjonomiczne, nimby wokół głów, kodeksy 
i zwoje w dłoniach oraz oratorskie gesty sugerują, że ukazani zostali w tym miejscu 
autorzy pism istotnych dla chrześcijaństwa (il. 7). Jednak brak inskrypcji albo choćby 
cytatów na kartach trzymanych rękopisów uniemożliwia jednoznaczną identyfikację. 
Zawrotna liczba czterdziestu wyobrażeń (po dwadzieścia na każdej ze ścian) stawia 
pod znakiem zapytania najbardziej prawdopodobną interpretację łączącą figury z oso-
bami dwudziestu proroków starotestamentowych, nawet przy założeniu, że ich grupa 

73 Hipotezę o inspiracji Teodoryka podróżą do Rzymu sformułował O. G. von Simpson, Sacred Fortress. Byzan-
tine Art and Statecraft in Ravenna, Princeton NJ 1987, s. 71–73 na podstawie tekstu Chronica Theodoriciana, 
12, 65; zob. Anonymi Valesiani pars posterior (Monumenta Germaniae Historicae, Auctorum Antiquissimorum 
9, cz. 1), wyd. T. Mommsen, Berlin 1892, s. 324. Zdaje się ją potwierdzać wyraźne nawiązanie do rzymskiej 
tradycji malarstwa mozaikowego i katakumbowego, zauważalne w warstwie stylowej. 
74 Inskrypcję fundacyjną z posadzki: „Theodoricus rex hanc ecclesiam a fundamentis in nomine domini 
nostri Iesu Christi fecie”, a także wzmianki w Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis i Historii kościelnej 
Andreasa Agnellusa (ok. 805–846) na temat rekonsekracji i mozaik fundowanych przez biskupa Agnellusa 
publikuje F. W. Deichmann, Ravenna, Haupstadt des Spätantiken Abenlandes, t. 1, Kommentar, Wiesbaden 
1974, s. 127 (wraz ze szczegółowym omówieniem pozostałych źródeł na s. 128–130). W wyniku przeniesie-
nia relikwii biskupa Apolinarego na przełomie IX i X w. bazylika zyskała kolejne, trzecie już wezwanie San 
Apollinare Nuovo, pod którym znana jest obecnie.
75 F. W. Deichmann, Ravenna. Geschichte und Monumente, Wiesbaden 1969, s. 199–200 oraz rozrysy na tabl. 
257–258 z zaznaczonym rozwarstwieniem faz mozaiki. Reprodukcje zob. np. tenże, Frühchlistliche Bauten 
und Mosaiken von Ravenna, Wiesbaden 1958, il. 120–135. Na temat przedstawień (wraz z wyliczeniem imion) 
zob. O. G. von Simpson, Sacred Fortress…, dz. cyt., s. 83–86, który zwraca również uwagę, że wzmianka w Li-
ber pontificalis mówi jedynie o rzędzie z wyobrażeniami męczenników.
76 Prace prowadzone w latach 1844–46 pod nadzorem Liberio Salandriego objęły postacie Magów składa-
jących dary przed Marią i Dzieciątkiem. W 1852 r. poddano renowacji panel wyobrażający Gody w Kanie, 
a w latach 1857–1861 figurę tronującego Chrystusa (prawdopodobnie wówczas dodano berło w dłoni Zbawi-
ciela). Kolejne prace prowadzone pod kierunkiem Carlo Novellego, Giuseppe Zampigi i Alesandro Azzaro-
niego w latach 1895 i 1899 miały na celu usunięcie zmian wprowadzonych podczas wcześniejszych restau-
racji (m. in. koron na głowach Magów), ale nie objęły figury Chrystusa. Zmian nie usunęły również prace 
w latach 1916, 1946 i 1957–1958 (te ostatnie koncentrujące się na panelach wątku narracyjnego, które udało 
się zdjąć ze ścian i sfotografować). Zob. F. W. Deichmann, Ravenna, Haupstadt…, dz. cyt., s. 140–141 (oraz 
146–150 z omówieniem mozaik i szeroką literaturą przedmiotu).
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została poszerzona o grono apostołów, ewangelistów i proroków nowotestamentowych 
(Jana Chrzciciela, Agabusa, Judę i Sylasa)77. 

Z rzędem chrześcijańskich autorów korespondują odmalowane powyżej, iluzjoni-
stycznie malowane konchy z zawieszonymi wewnątrz wieńcami-aureolami, zwieńczo-
ne motywem krzyża i dwóch zwróconych w jego stronę gołębi. Ten architektoniczny 
motyw stanowi zarazem element rozdzielający panele z kompozycjami ewangelicznymi 
rozmieszczone w najwyższym pasie na osi okien. Na każdej ze ścian znalazło się po 
trzynaście scen ilustrujących ewangeliczne epizody z życia Chrystusa. Narracja roz-
poczyna się po stronie północnej i rozwija od absydy ku zachodowi obejmując kolejno: 
Przemienienie wody w wino podczas godów w Kanie (J 2, 1–11), Rozmnożenie chleba i ryb 
(J 6, 1–13), Powołanie Piotra i Andrzeja (Mt 4,18–20; Mk 1, 16–20), Uzdrowienie dwóch 
ślepców z Jerycha (Mt 20, 29–34), Uzdrowienie niewiasty chorej na krwotok (Mt 9, 20–22; 
Mk 5, 24–34; Łk 8, 43–48), Chrystusa i Samarytankę u studni (J 4, 5–24), Wskrzeszenie 
Łazarza (J 11, 41 44), Faryzeusza i celnika (Łk 18, 9–14), Wdowi grosz (Mk 12, 41–44; 
Łk 21, 1–4), Oddzielenie owiec od kóz (Mt 25, 31–34), Paralityka z Kafarnaum spuszcza-
nego przez dach (Mt 9,1–8; Mk 2, 1–12; Łk 5,17–26), Uzdrowienie opętanego i wcielenie 
demonów w świnie, które toną w jeziorze (Mk 5, 1–13), Paralityka uzdrowionego przy 
sadzawce Betesda, który niesie łoże (J 5, 1–12).

Opowieść jest kontynuowana na ścianie południowej. Jej tematyka związana jest 
z wątkiem pasyjnym, a dobór scen może wskazywać, że twórca programu inspirował 
się przede wszystkim Ewangelią Mateusza. Poczynając od wschodu, zostały ukazane: 
Ostatnia wieczerza (Mt 26, 20–25), Modlitwa w Ogrójcu (Mt 26,40–45; Łk 22, 40–46), Po-
całunek Judasza (Mt 26, 49–54, Mk 14, 36–50, Łk 22, 47–53, J 18, 1–2), Jezus prowadzony 
na Sąd (Mt 26, 57; Łk 22, 66), Jezus przed Kajfaszem (Mt 26, 59–66), Jezus zapowiadający 
Piotrowi zaparcie przed trzecim pianiem koguta (Mt 26, 34–35, 74–75; Mk 14, 27–31; 
Łk 22, 31–34), Piotr rozpoznany przez odźwierną (Mt 26, 69–72; Łk 22, 55; J 18, 15–17), 
Judasz zwracający srebrniki (Mt 27, 3–7), Jezus przed Piłatem (Mt 27, 11–25), Prowa-
dzenie na krzyż (Mt 27, 31–33; Mk 15,21–22; Łk 23, 26–28), Dwie niewiasty u grobu 
(Mt 28, 1–7), Chrystus objawiający się uczniom w drodze do Emaus (Łk 24, 13–29), Jezus 
z Tomaszem i uczniami w Wieczerniku (J 20, 24–29).78 

Dobór scen i przebieg narracji wymagają choćby krótkiego komentarza. Twórca 
programu ograniczył się po stronie północnej do wybranych epizodów z okresu na-
uczania Chrystusa, odmiennie niż w Santa Maria Maggiore pomijając całkowicie wątek 
dzieciństwa. Samo rozmieszczenie scen pasyjnych od południa wydaje się świadczyć, 
że autor koncepcji nie przywiązywał zbytniej uwagi do symboliki stron świata, tak sil-

77 F. W. Deichmann, Ravenna. Geschichte…, dz. cyt., s. 175–176; tenże, Frühchlistliche Bauten…, dz. cyt., il. 136– 
–153. O. G. von Simpson, Sacred Fortress…, dz. cyt., s. 81 podaje zbyt niską liczbę trzydziestu czterech wyobrażeń. 
Autor ten zwraca jednak uwagę, na istotne źródło ikonograficzne, jakim jest odrys w Cod. Vat. lat. 5407, przed-
stawiający galerię apostołów we wnętrzu rzymskiej bazyliki św. Agaty, wykonaną z fundacji Rycymera (456–472). 
78 G. Bovini, La vita di Christo nei mosaici di S. Apollinare Nuovo di Ravenna, Ravenna 1959, passim (badacz 
zwraca uwagę, że sceny pierwszej części cyklu zostały dobrane pod kątem ilustracji nauczania Chrystu-
sa, a nie liturgicznym); F. W. Deichmann, Ravenna. Geschichte…, dz. cyt., s. 176–189 oraz komentarz na 
s. 190–197; tenże, Frühchlistliche…, il. 154–213. Podsumowanie badań wraz z wykazem literatury zob. tenże, 
Ravenna, Haupstadt…, dz. cyt., s. 154–188.



8. Muzeum Archeologiczne w Stambule, Ofiarowanie w Świątyni, mozaika z ko-
ścioła Matki Boskiej Kyriotissy (?) w Konstantynopolu, koniec VI – początek 
VIII w., fot. autor.

7. San Apollinare Nuovo w Rawennie, fragment ściany północnej nawy głównej ze sceną Powołania Piotra i Andrzeja, mozaiki z okre-
su gockiego (ok. 507–530), fot. ze zbiorów autora.
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nie eksponowanej w programach świątyń po ikonoklazmie79. Po stronie południowej 
znamiennym jest brak sceny Ukrzyżowania, znanej w tym czasie i eksponowanej we 
wnętrzu bazyliki Piotrowej na Watykanie, oraz Wniebowstąpienia. Zdaniem Wessela 
świadczy to o swobodnym doborze scen przez osoby komponujące program80. Zastana-
wiające jest również zróżnicowanie fizjonomii Chrystusa, w scenach cudów i nauczania 
wyobrażanego w typie Emmanuela z długimi włosami, zaś w cyklu pasyjnym z ciemną 
brodą okalającą policzki. Bovini i Deichmann tłumaczą obecność dwóch różnych ty-
pów udziałem w pracach kilku artystów reprezentujących środowiska o utrwalonych, 
odmiennych tradycjach ikonograficznych81. Jednak konsekwencja podziału scen naka-
zuje zastanowić się nad głębszymi przyczynami tego zjawiska82.

Mozaiki w nawie głównej bazyliki San Apollinare Nuovo są jedynym kompletnym ze-
społem malarskim z epoki zachowanym do naszych czasów (il. 7, 8)83. Na taką sytuację 
złożyło się wiele czynników, spośród których do najważniejszych należały zniszczenia 
materii zabytkowej we wschodnich prowincjach cesarstwa spowodowane ikonoklazmem 
oraz wielosetletnimi rządami islamu. Mamy jednak świadectwo obecności rozbudowa-
nych programów malarskich na ścianach naw szóstowiecznych bazylik w postaci prze-
kazów literackich. Do najważniejszych tego typu źródeł należą dwa panegiryki ku czci bi-
skupa Gazy, Marcjana84. Ich autor, przedstawiciel miejscowej szkoły sofistycznej i uczeń 
Prokopiusza (ok. 465–528), retor Chorycjusz wśród dokonań hierarchy opisuje szczegó-
łowo najdonioślejsze, jakimi były niewątpliwie fundacje kościołów w Gazie. Styl ekfrasis, 
choć niewolny od inspiracji Obrazami Filostrata Starszego (II–III w.) wydaje się wiarygod-
ny ze względu na swą tematykę oraz drobiazgowość w oddaniu szczegółów85. 

79 Wstępne uwagi na temat systemu rozmieszczania dodekaortonu w świątyniach poikonoklastycznych for-
mułuje O. Demus, Byzantine Mosaic Decoration…, dz. cyt., s. 24–25. Pamiętając, że poniższe obserwacje 
mają znaczenie tylko w odniesieniu do ogólnego modelu (funkcjonującego jedynie w orientowanym wnę-
trzu) możemy stwierdzić, że najczęściej przyjętą zasadą było prowadzenie chronologicznej narracji od strony 
lewej do prawej, poczynając od Zwiastowania na ścianie wschodniej, poprzez sceny związane z dzieciństwem 
Chrystusa na ścianie południowej i wątek pasyjny po stronie północnej. Na symboliczne rozumienie stron 
świata wskazuje częste przerywanie chronologii narracji sceną Koimesis, umieszczaną ponad wejściem za-
chodnim. Zob. H. Maguire, The Cycle of Images in the Church…, dz. cyt., s. 127–133, 139–148.
80 K. Wessel, Bildprogramm…, dz. cyt., szp. 666. Na drobne niekonsekwencje w prowadzeniu narracji zwra-
ca uwagę F. W. Deichmann, Ravenna, Haupstadt…, dz. cyt., s. 155.
81 G. Bovini, La vita di Christo…, dz. cyt., s. 66–70; F. W. Deichmann, Ravenna. Geschichte…, dz. cyt., 
s. 198–199; tenże, Ravenna, Haupstadt…, dz. cyt.,  s. 188–189.
82 O. G. von Simpson, Sacred Fortress…, dz. cyt., s. 73–74 zwraca uwagę na możliwe związki z teologiczną 
dyskusją nad dwoistą naturą Chrystusa. Emmanuel byłby odpowiednikiem Boga czyniącego cuda, podczas 
gdy ujęcie pasyjne podkreślałoby ludzką naturę. R. Cormack, The Visual Arts, [w:] The Cambridge Ancient Hi-
story…, dz. cyt., t., 14, s. 905 wskazuje, że pominięcie Bożego Narodzenia, Ukrzyżowania i różnice fizjonomiczne 
w przedstawieniach Chrystusa mogą wskazywać zarówno na spory z monofizytami, ale także stanowić wyraz 
teologii ariańskiej.
83 W skład cyklu ewangelicznego mogła wchodzić mozaika ze sceną Ofiarowania w Świątyni, pochodząca 
z pierwszej bazyliki Matki Boskiej Kyriotissy (?) w Konstantynopolu. Datowana na okres pomiędzy końcem 
VI wieku, a początkiem ikonoklazmu, wykazuje ona jednak podobieństwa formalne z nieco późniejszymi 
mozaikami z Oratorium Jana VII, zob. C. L. Striker, Y. D. Kuban, Work at Kalenderhane Camii in Istanbul: 
Third and Fourth Preliminary Reports, „Dumbarton Oaks Papers” 25, 1971, s. 251–258, tu: s. 255–256, il. 11; A. 
Pasinii, Istanbul Archaeological Museums, Istanbul 2005, s. 139, nr 148 (z kolorową reprodukcją).
84 O Marcjanie zob. Prosopography of the Later Roman Empire [dalej: PLRE], t. 3 AD 527–641: (Kâlâdji – 
– Zudius), red. John R. Martindale, Cambridge 1992, s. 819–20 (Marcianus 1).
85 H. Maguire, Truth and Convention in Byzantine Descriptions of Works of Art, „Dumbarton Oaks Papers” 
28, 1974, s. 111–140, tu: 116–119; zwraca uwagę nie tylko na niezależność narracji Chorycjusza, ale także na 
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W dwóch kolejnych panegirykach Chorycjusz opisuje dwie bazyliki kopułowe: poło-
żony w sercu miasta kościół św. Sergiusza, który został wzniesiony wspólnym wysiłkiem 
z zarządcą prowincji Szczepanem przed rokiem 53686 oraz przykrytą drewnianą kopułą 
trójkonchową bazylikę św. Szczepana, erygowaną przed śmiercią cesarzowej Teodory 
(548)87. Podczas gdy o programie malarskim we wnętrzu tej ostatniej wiemy niewiele88, 
to w przypadku świątyni Sergiusza retor pozostawił nam jej bardzo precyzyjny opis. Roz-
poczyna go od drobiazgowej relacji na temat architektury atrium i wnętrza kościoła, po 
czym przechodzi do mozaiki Matki Boskiej z Dzieciątkiem w apsydzie, której towarzy-
szyły wyobrażenia świętego Sergiusza i współfundatora budowli, prokonsula Palestyny 
Pierwszej, Szczepana89. Boczne apsydy i sklepienia pokrywały motywy ornamentalne 
w postaci wici winnej latorośli, drzew (jabłonie, grusze, granaty) oraz wyobrażenia pta-
ków na złotym tle. Na ścianach nawy aż po sklepienie rozciągały się sceny narracyjne 
(historiai) obejmujące jednak wyłącznie wydarzenia z życia Chrystusa90. 

Cykl ewangeliczny otwierało Zwiastowanie, sądząc ze wzmianki o upuszczonej 
przez Marię purpurowej przędzy, ukazane w typie apokryficznym. Po nim następowało 
Nawiedzenie oraz Boże Narodzenie z motywem wołu i osła oraz leżącą Bogurodzicą, 
wspierająca się na prawej ręce. Z opisu nie wynika jednoznacznie, czy Zwiastowanie 
pasterzom stanowiło oddzielną scenę, czy też autor, wyliczając szczegółowo epizody 
wchodzące w skład Bożego Narodzenia, poświęcił obszerny passus temu motywowi, 
jako integralnej części kompozycji. Kolejną sceną było Ofiarowanie w Świątyni, podob-
nie jak na mozaice odnalezionej w konstantynopolitańskim kościele Kyriotissy z Dzie-
ciątkiem na ręku Bogurodzicy (il. 8). Kontynuację wątku chrystologicznego stanowił 
rozbudowany cykl cudów i nauczania, do którego należały: Gody w Kanie Galilejskiej, 
Uzdrowienie teściowej Piotra (Mt 8, 14–15; Mk 1, 29–31; Łk 4, 38–39), Uzdrowienie 
człowieka z uschniętą ręką (Mt 12, 9; Mk 3, 1; Łk 6, 6), Uzdrowienie sługi centuriona 

wpływ, jaki jego ekfrasis wywarło na Opis kościoła Narodzenia w Betlejem pióra Jana Fokasa (po 1177) oraz na 
twórczość Focjusza. Na temat wpływów drugiej sofistyki na styl Chorycjusza zob. T. Polański, The Cycles of 
Childhood and Miracles in Saint Sergius’ Church of Gaza in the Ecphrasis of Choricius, [w:] Hortus Historiae. 
Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, 
M. Salamon, S. Sprawski, Kraków 2010, s. 740–741.
86 Laudatio I, 17–76, zob. Choricii Gazaei Opera, rec. R. Foerster, Lipsiae 1929, s. 7– 21; zob. też C. Mango, 
The Art of the Byzantine Empire…, dz. cyt., s. 60–68 (przekład angielski). Ponadto na temat rekonstrukcji 
programu malarskiego kościoła zob. J. Reil, Die Altchristlichen…, dz. cyt., s. 109–112.
87 Laudatio II, 8–53, zob. Choricii…, dz. cyt., s. 35–41; C. Mango, The Art of the Byzantine Empire…, dz. 
cyt., s. 68–72. Na temat rekonstrukcji trójkonchosu na podstawie opisu Chorycjusza zob. H. Maguire, The 
„Half-Cone” Vault of St. Stephen at Gaza, „Dumbarton Oaks Papers” 32, 1978, s. 319–325.
88 Chorycjusz informuje jedynie, że na jednym z łuków (być może triumfalnym) widniały podobizny świętych 
Szczepana i Jana Chrzciciela, a na ścianach odmalowany został w sposób realistyczny (tj. beż użycia personi-
fikacji) widok Nilu i jego brzegów, Laudatio II, 38, 50, zob. Choricii…, dz. cyt., s. 38, 40.
89 Laudatio I 29–33, zob. Choricii…, dz. cyt., s. 10–11. Na temat Szczepana zob. PLRE, t. 3, cz. 2, s. 1184–1185 
(Stephanus 7).
90 Laudatio I 47, zob. Choricii…, dz. cyt., s. 14. Zdaniem Polańskiego, The Cycles of Childhood…, dz. cyt., 
s. 738, technika mozaiki została użyta tylko w apsydach, o czym miałoby świadczyć konsekwentne używanie 
przez Chorycjusza w dalszej części opisu słów zografos, grafe i ich pochodnych. W świetle naszej wiedzy 
o stosowaniu tego słowa w odniesieniu do techniki mozaikowej hipoteza ta musi zostać odrzucona (np. Pro-
kopiusz w O budowlach I 10,15 używa czasownika grafais w odniesieniu do mozaiki wewnątrz Bramy Chalke 
w Konstantynopolu, zob. Procopius Caesariensis, Procopii Caesariensis opera omnia, wyd. J. Haury, addenda 
& corrigenda G. Wirth, t. 4, „ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ libri VI”, Lipsiae 1964, s. 40).
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(Mt 8, 5; Łk 7, 2), Wskrzeszenie syna wdowy z Nain (Łk 7,12), Jawnogrzesznica obmy-
wająca olejkiem stopy Chrystusa (Łk 7, 37), Uciszenie burzy na jeziorze (Mk 4, 35–41), 
Jezus i Piotr chodzący po jeziorze (Mt 14, 28–29), Uzdrowienie opętanego (Mk 1, 23–28; 
5,1–20), Uzdrowienie niewiasty chorej na krwotok i Wskrzeszenie Łazarza91.

Znacznie mniej uwagi poświęcił Chorycjusz wątkowi pasyjnemu. Z jego słów mo-
żemy wnioskować, że składały się nań: Ostatnia wieczerza wraz z zapowiedzią zdrady, 
Pocałunek Judasza i Prowadzenie na sąd. Z opisu nie można jednoznacznie wywnio-
skować, czy cykl zawierał przedstawienia Chrystusa przed Kajfaszem i Sądu Piłata, 
czy jedynie drugą z tych kompozycji. Autor nie informuje nas też, które spośród 
mąk zadawanych Zbawicielowi zostały odmalowane; pisze ogólnie o wielu zniewa-
gach oprawców, po czym wspomina Ukrzyżowanie w obecności dwóch łotrów. Wą-
tek ewangeliczny zamykały kompozycje przedstawiające: Straże pilnujące Grobu lub 
Zmartwychwstanie (?), Niewiasty u Grobu, a wreszcie Wniebowstąpienie w asyście 
aniołów, umieszczone na sklepieniu92.

Powyższe wyliczenie pozwala rekonstruować cykl ewangeliczny w liczbie około 
dwudziestu dwóch scen. Jest ona porównywalna z zespołem mozaik nadokiennych 
w San Apollinare Nuovo, co może wskazywać, że Chorycjusz opisał cały program. 
Z drugiej strony z łatwością można dostrzec, że dobór scen w obu przypadkach nie 
pokrywa się. W Gazie kosztem części epizodów pasyjnych rozwinięty został wątek dzie-
ciństwa Chrystusa, nieobecny w Rawennie. W obu przypadkach wyraźna jest zmiana 
polegająca na odejściu od narracji starotestamentowej na rzecz przedstawień wyłącznie 
chrystologicznych. W opisie kościoła św. Sergiusza jedynym nawiązaniem do Starego 
Przymierza jest lakoniczna wzmianka o wyobrażeniach proroków w środkowej części 
sklepienia albo, co bardziej prawdopodobne, w kopule93.

późniejsZe źródła liTerackie

Niezwykle plastyczny i obfitujący w szczegóły opis Chorycjusza pozostaje zjawi-
skiem odosobnionym. Jednak obyczaj rozmieszczania cykli ewangelicznych we wnę-
trzach szóstowiecznych świątyń potwierdzają lakonicznie inne, późniejsze źródła lite-
rackie. W Żywocie świętego Szczepana Młodszego (ok. 806) pióra Szczepana Diakona 
autor relacjonując prześladowania ikonoklastyczne pisze: 

Tyran [Konstantyn V] w czcigodnym kościele Najczystszej Theotokos w Blacher-
nach skuł ściany, na których pierwotnie ukazane były obrazy ze scenami od wcielenia 
Chrystusa, [poprzez ilustracje] dokonywanych Przezeń różnych cudów, aż po Jego Wnie-
bowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego. Usunąwszy wszystkie tajemnice chrystusowe 

91 Laudatio I 48–71, zob. Choricii…, dz. cyt., s. 14–20. Sceny dzieciństwa i cuda Chrystusa omawia na tle 
przykładów odpowiadających im rozwiązań ikonograficznych z epoki T. Polański, The Cycles of Childhood…, 
dz. cyt., s. 739–756.
92 Laudatio I 72–76, zob. Choricii…, dz. cyt., s. 20–21.
93 Tamże, I 76, s. 21.
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zamienił kościół w skład owoców i ptaszarnię pokrywając go mozaikami [z wyobrażenia-
mi] drzew różnych rodzajów, ptaków i zwierząt oraz girlandami liści z żurawiami, wrona-
mi i pawiami wewnątrz.94 

Sanktuarium blacherneńskie składało się z wznoszących się w sąsiedztwie podmiej-
skiego pałacu cesarskiego dwóch świątyń: ufundowanej przez cesarza Leona I i jego 
żonę Werinę pomiędzy 468 a 474 rokiem centralnej kaplicy pełniącej funkcję relikwiarza 
(Hagios Soros) maforionu Bogurodzicy oraz trójnawowej bazyliki emporowej, noszącej 
wezwanie Matki Boskiej.95 Do tej ostatniej odnosi się opis. Prokopiusz informuje, że 
kościół zbudował Justynian za panowania swego wuja Justyna I (518–527)96, ale opisy-
wane przez Szczepana Diakona mozaiki mogły powstać dopiero w czasach Justyna II 
(565–578), który w roku 571 przebudował łuki służące zapewne za podstawę kopuły 
oraz dobudował transept97. Hipotezę tę potwierdzają zachowane w Antologii palatyńskiej 
(I, 2–3) odpisy dwóch inskrypcji, w których jest mowa nie tylko o przebudowie podjętej 
przez Justyna II wraz z żoną Zofią, ale także o upiększeniu budowli98. Mozaiki usunięto 
według słów hagiografa na rozkaz Konstantyna V (741–775), a sam budynek został znisz-
czony przez ogień w roku 1070, by wreszcie doszczętnie spłonąć w 1434. Jednak na pod-
stawie czternastowiecznej wzmianki, wedle której kościół mierzył 146 stóp (ok. 50 m), 
a zatem był większy od raweńskiej bazyliki99, możemy domniemywać, że jego wnętrze 
było wystarczająco rozległe, by pomieścić cykl kilkudziesięciu kompozycji.

Wedle słów Teofanesa Wyznawcy (ok. 750–817) Justyn II przyozdobił także inne 
konstantynopolitańskie kościoły fundacji Justyniana, Hagię Sofię i świętych Aposto-
łów100. Nie znamy jednak zakresu podjętych prac, a kronikarz nie wspomina o tematyce 
żadnych przedstawień101. 

 94 Vita Stephani Iunioris 29, zob. La vie d’Etienne le Jeune par Etienne le Diacre, wyd. M. F. Auzépy, 
(Birmingham Byzantine and Ottoman Monographies 3), Birmingham 1997, s. 126–127; oraz C. Mango, 
The Art of the Byzantine Empire…, dz. cyt., s. 152 (przekład ang. oraz komentarz); zob. też A. Grabar, 
L’Iconoclasme…, dz. cyt., s. 224; R. Cormack, Writing in Gold: Byzantine Society and its Icons, London 1985, 
s. 118–121.
 95 Na temat kompleksu w Blachernach zob. C. Mango, The origins of the Blachernae shrine at Constantinople, 
[w:] Acta XIII Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae, Split-Porec, 1994, Vatican 1998, t. 2, s. 61–75.
 96 O budowlach (I 3, 3–5), zob. Procopius Caesariensis, Procopii Caesariensis opera omnia, dz. cyt., s. 20 
(przekład: Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, tłum. P. Ł. Grotowski, Warszawa 2006, s. 94).
 97 O przebudowie informuje Theophanis Chronographia, rec. C. de Boor, Lipsiae 1885, (reprint Hildesheim – 
– New York 1980), t. 1, s. 244.
 98 The Greek Anthology (The Loeb Classical Library 67), red. G. P. Goold, tłum. W. R. Paton, Cambridge 
Mass., London 1999, t. 1, Books I–VI, s. 2.
 99 C. Mango, The origins…, dz. cyt., s. 62 i przyp. 8. F. W. Deichmann, Ravenna, Haupstadt…, dz. cyt., s. 130 
podaje długość korpusu San Apollinare Nuovo jako równą 42 m.
100 Theophanis Chronographia…, dz. cyt., s. 241–242.
101 Wprawdzie A. Heisenberg, Grabeskirche und Apostelkirche, zwei Basiliken Konstantins: Untersuchungen 
zur Kunst Und Literatur Des Ausgehenden Altertums, t. 2, Die Apostelkirche in Konstantinopel, Leipzig 1908, 
s. 168–170 podjął próbę powiązania wzmianki w Kronice Teofanesa z opisami cyklu chrystologicznego we 
wnętrzu kościoła św. św. Apostołów autorstwa Konstantyna z Rodos (X w., zob. E. Legrand, Description 
des œvres d’art et de l’eglise des Saints Apôtres de Constantinople: Poeme en vers iambiques par Constantin le 
Rhodien, „Revue des etudes grecques”, 9, 1896, s. 32–64) i Mikołaja Mesaritesa (1163–1224; G. Downey, 
Nikolaos Mesarites: Description of the Church of the Holy Apostles at Constantinople, „Transactions of the 
American Philosophical Society. New Series”, 47, 1957, s. 855–924) wskazując na możliwe nawiązania do 
uchwał V Soboru powszechnego (553) i Henotikonu Justyna II (571) w eksponowaniu dwoistej natury 
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W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają źródła pośrednio odnoszące się 
do tematyki umieszczanych w nawach kościołów malowideł. Należy do nich Żywot 
św. Pankracjusza z Taorminy, którego autor przedstawia się jako uczeń i następca 
świętego, Ewagriusz. Tekst powstał wprawdzie w VII albo nawet na początku VIII 
wieku102, ale opisane w nim praktyki możemy odnosić do zjawisk występujących 
w poprzednich stuleciach. Autor umiejscawia akcję opowieści w czasach apostol-
skich, starając się w ten sposób podnieść rangę opisywanych zdarzeń i osób jako 
uświęconych poprzez tradycję ewangeliczną. Pankracjusza powołuje na ucznia sam 
święty Piotr, odwiedzając go w jego pustelni w Poncie. W miejscowej wiosce apostoł 
ustanawia biskupa Maksymusa pouczając go o zasadach wznoszenia i przyozdabiania 
kościołów103. Następnie apostoł prosi malarza Józefa o wykonanie enkaustycznych 
podobizn Chrystusa, Pankracjusza104 i samego siebie. Mają one być przeznaczone 
do wzniesionego właśnie kościoła. Piotr prosi Józefa także o zilustrowanie wydarzeń 
ewangelicznych: 

dał sporządzić [w obrazach] całą historię wcielenia pana naszego Jezusa Chrystusa 
i ozdobił kościół poczynając od [chwili] kiedy to anioł powiedział do dziewicy „witaj”, 
a kończąc na wniebowstąpieniu pana naszego Jezusa Chrystusa i nakazał, aby kościo-
ły przyozdabiano tą historią. Poczynając od tego czasu bardzo na nie zwracali uwagę 
i malowali to na arkuszach pergaminu i przekazywali biskupowi, a ten po ukończeniu 
rozmieszczał [te rysunki].105

Wspomniane w tekście sceny wyobrażane na kartach pergaminu przekazywane 
lokalnym hierarchom z zaleceniem, by posiłkować się nimi przy malowaniu wnętrz 
kościołów można uznać za rodzaj wzornika106.

Chrystusa, ale nie uwzględnił informacji o przebudowie świątyni w czasach Bazylego I (Vita Basilii V 80, 
zob. Theophanes continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus, (Corpus Scrip-
torum Byzantinae Historiae) rec. Immanueli Bekkeri, Bonnae 1838, s. 323), w trakcie której z dużym 
prawdopodobieństwem wykonane zostały nowe mozaiki w miejsce zniszczonych w okresie ikonoklazmu. 
Ten błąd metodologiczny, jak również liczne nieścisłości w argumentacji (w rodzaju łączenia tematu Cha-
irete wyłącznie z okresem wczesnobizantyńskim) wpłynęły na odrzucenie tej hipotezy przez współczesną 
naukę: zob. np. H. Maguire, Truth and Convention…, dz. cyt., s. 121–127 (na temat datowania mozaik 
opisywanych przez Mesaritesa na XII w.); A. Wharton Epstein, The Rebuilding and Redecoration of the 
Holy Apostles in Constantinople: Reconsideration, „Greek, Roman and Byzantine Studies”, 23 1982, s. 79–92, 
zwł. 81, 85, 89 (opowiada się za datowaniem mozaik na czasy Bazylego I odrzucając tezę Ernsta Kitzingera 
o dwóch fazach: sprzed opisu Rodiusa oraz pomiędzy X w. a ekfrasis Metochitesa).
102 Na temat datowania legendy zob. C. J. Stallman The Life of S. Pancratius of Taormina, Oxford 1986 (nie-
publikowana praca doktorska), t. 2, s. 2–3 (wskazuje na użycie nazwy Kalabria występującej po roku 680 jako 
datę post quem oraz wyznacza górna możliwą granicę powstania utworu na ok. r. 730); I. Ševčenko, Misje re-
ligijne z perspektywy Bizancjum, [w:] Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji (X–XVII w.), 
red. J. Kłoczowski, Kraków 1997, s. 46–48.
103 Tekst publikuje C. J. Stallman, The Life of S. Pancratius…, dz. cyt., t. 1, s. 3–5.
104 W tradycji grupy rękopisów C i Y zamiast Pankracjusza na ikonie ma być wyobrażona Maria, zob. tamże, 
t. 2, s. 160.
105 Tamże, t. 1, s. 11–13; przekład tu i dalej za: I. Ševčenko, Misje religijne…, dz. cyt., s. 48, przyp. 44 (z nie-
wielkimi adiustacjami).
106 Na temat funkcji i formy „wzornika” w tekście Żywota zob. C. J. Stallman, The Life of S. Pancratius…, dz. 
cyt., s. 136–142. Korzystanie z ilustracji w rękopisach jako wzorów przy wykonywaniu dekoracji malarskiej 
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Pankracjusz i Maksymus, wysłani za radą apostoła Pawła z misją ewangelizacyjną 
na Sycylię, zabierają ze sobą obok ksiąg (lekcjonarze, ewangeliarze, apostoły) i naczyń 
liturgicznych (kielichy, pateny, krzyże cedrowe) także kodeksy z pergaminowymi wy-
obrażeniami Chrystusa oraz ilustracjami wydarzeń ze Starego i Nowego Testamentu 
sporządzonymi przez Józefa. Przed samym odpłynięciem misjonarzy apostoł 

wziąwszy czcigodne obrazy ze scenami (historiai), które malował Józef i rozwinąwszy 
je objaśniał im mówiąc „najpierw połóżcie zwiastowanie, narodzenie, jak został ochrzczo-
ny przez Jana Chrzciciela, uczniów, uzdrowienia, zdradę, ukrzyżowanie, grób, zstąpienie 
do piekieł, wniebowstąpienie: wszystko to dajcie na ozdobę kościoła, by widziały to tłumy 
wchodzących i przypominając sobie wcielenie Pana nabierały otuchy”107. 

W Taorminie Pankracjusz posługuje się tymi ilustracjami jako pomocą w trakcie 
katechezy. Podczas gdy diakon Ewagriusz czyta Ewangelię według św. Mateusza, sto-
jący obok biskup objaśnia zebranym na nocne czuwanie opisane w tekście szczegóły 
na trzymanych przed sobą pergaminowych kartach. W tym miejscu autor Żywota… 
bardziej drobiazgowo wylicza epizody z wzornika: 

Zwiastowanie, narodzenie, Magów, spisek Heroda, pasterzy, żłób, jaskinię, zabite 
dzieci, Jana Chrzciciela, Jordan, Pana zstępującego do wód [Jordanu], Ducha Świętego 
zstępującego do Niego i to, co nastąpiło potem, apostołów, uzdrowienia. Także wszystkie 
przypowieści […] i ukazał im mękę, krzyż, grób, zmartwychwstanie aż do chwili gdy 
wstąpił do niebios z góry Oliwnej.108 

Cytat ten może wskazywać na większą niż wcześniej wspomniana liczbę przedsta-
wień, ale nie możemy wykluczyć innej interpretacji, wedle której zabieg ten odzwiercie-
dla chęć bardziej plastycznego opisania wymienionych już kompozycji.

Wreszcie po męczeńskiej śmierci Pankracjusza Ewagriusz wyświęcony przez Piotra 
w Rzymie na biskupa przenosi relikwie świętego i funduje martyrium ponad jego gro-
bem. Wnętrze przyozdabia scenami biblijnymi od Księgi Rodzaju po Nowy Testament 
odmalowanymi z pomocą wzornika109. Niespodziewane wplecenie w końcową części le-
gendy informacji o scenach starotestamentowych może sugerować, że Ewagriusz znał 

kościołów potwierdza także Grzegorz z Tours w swojej Historii Franków (II, 17). Opisując fundację 
kościoła św. Szczepana na przedmieściu Clermont wspomina o fundatorce, małżonce zmarłego biskupa 
Namacjusza (ok. 460): „wzięła księgę na swoje kolana i czytając dawne dzieje, wskazywała malarzom, co 
mieli przedstawić na ścianach”. Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, tłum. K. Liman, T. Richter, 
wstęp i oprac. D. A. Sikorski, Kraków 2002, s. 116; tekst łac. zob. w J. von Schlosser, Quellenbuch zur 
Kunstgeschichte…, dz. cyt., s. 43. Zbieżność cyklu starotestamentowego w Santa Maria Maggiore 
z miniatorstwem epoki odnotowują m. in.: A. W. Byvanck, „Antike Buchmalerei”, Mnemosyne, „III Series”, 
6, 1938, s. 241–251 i 7, 1938, s. 115–135 (porównując z Italą Quedlinburską); B. Brenk, Die Mosaiken…, dz. 
cyt., passim oraz wyżej, przyp. 20.
107 C. J. Stallman, The Life of S. Pancratius…, dz. cyt., t. 1, s. 36, 38–39. Fragment cytuje również A. Wharton 
Epstein, dz. cyt., s. 91 w przekładzie ang. za C. Mango, The Art of the Byzantine Empire…, dz. cyt., s. 137–138.
108 C. J. Stallman, The Life of S. Pancratius…, dz. cyt., t. 1, s. 87–88 i komentarz, t. 2, s. 139.
109 Tamże, t. 1, s. 442–423.
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ten cykl skądinąd110. Kusząca wydaje się hipoteza łącząca wątek Genesis z opisaną nieco 
wcześniej podróżą biskupa do Rzymu.

Jednak dla rozważań o programie malarskim kościołów przed ikonoklazmem być może 
istotniejszym elementem legendy jest wynikający z tradycji apostolskiej nakaz ozdabiania 
wnętrz scenami ewangelicznymi. Tak silny argument w okresie narastania kontrowersji 
ikonoklastycznej spełniał niewątpliwie ważną rolę w dyskusji z przeciwnikami obrazów. 

Do motywu nakazu apostolskiego odwołuje się również tzw. List trzech patriarchów 
do cesarza Teofila. Wprawdzie wątpliwości odnośnie okoliczności jego powstania nie 
zostały w pełni wyjaśnione, a obecna redakcja tekstu mogła powstać dopiero w drugiej 
połowie IX wieku111, ale realia opisane we fragmencie poświęconym malowidłom w ko-
ściołach odwołują się raczej do okresu sprzed ikonoklazmu niż do kształtującego się 
dopiero programu wnętrz kopułowo-krzyżowych. Autorzy listu wśród scen zalecanych 
we wnętrzach świątyń wymieniają kolejno: Zwiastowanie, Narodziny Zbawiciela, Zwia-
stowanie pasterzom, Pokłon pasterzy, Pokłon Magów, Ofiarowanie w Świątyni (w obec-
ności prorokini Anny), Chrzest w Jordanie, cuda Chrystusa i dobrowolne udanie się na 
Mękę. Listę zamykają: Zmartwychwstanie niweczące śmierć i depczące Hadesa, Obja-
wienie Myroforom, Objawienie uczniom i Tomaszowi w Wieczerniku, Wniebowstąpienie 
na Górze Oliwnej oraz cuda dokonywane przez Apostołów za sprawą Zstąpienia Ducha 
Świętego (dar języków)112. Christopher Walter, być może za sprawą otwierającego po-
wyższy cytat zestawienia cyklu z malarstwem miniaturowym, rozpatruje ikonografię 
wymienionych scen na tle malarstwa książkowego epoki. Jego uwagę zwrócił jednak 
brak odpowiednika wśród iluminacji dziewiątowiecznych psałterzy z dekoracją margi-
nesową sceny Chrystus w Wieczerniku. Badacz jako przykłady wcześniejszych redakcji 
tematu wymienia fresk w Santa Maria Antiqua w Rzymie i ampułki z Ziemi Świętej, 
pomijając jednak mozaikę w San Apollinare Nuovo113. Postawa taka jest o tyle niezrozu-
miała, o ile słowa listu wskazują na sceny we wnętrzu architektonicznym, a iluminacje 
kodeksów zostały przywołane jako porównanie, usprawiedliwione wyłącznie w sytuacji 
zniszczeń przedstawień monumentalnych w okresie ikonoklazmu.

Wnioski

Powyższe obserwacje pozwalają na wyciągnięcie ogólnych wniosków na temat na-
tury programów malarskich w nawach bazylik wczesnobizantyńskich. Ich obecność 

110 Do podobnej konkluzji dochodzi C. J. Stallman, zob. tamże, t. 2, s. 141.
111 Dyskusję na temat autentyczności referują: J. Chrysostomides, An Investigation Concerning the 
Authenticity of the Letter of the Three Patriarchs, [w:] The Letter of the Three Patriarchs…, s. XVII–XXIII, 
XXXVIII (przyjmuje, że tekst powstał po roku 843) i P. Ł. Grotowski, Kształtowanie się toposu ikony ranionej 
a judaizm i islam, „Portolana. Studia Mediterranea” 2, 2006, s. 132–133, przyp. 20 (wraz z odniesieniami do 
wcześniejszych wydań).
112 J. Chrysostomides, The Letter of the Three Patriarchs…, dz. cyt., s. 27.
113 Ch. Walter, Iconographical Considerations, [w:] tamże, s. LXVI (autor zwraca także uwagę na zbieżność 
listy kompozycji z rozbudowanymi opisami w Żywocie Pankracjusza, podczas gdy Chrysostomides, The Letter 
of the Three Patriarchs…, dz. cyt., s. XVIII uznaje ją za pozbawioną antecedencji). 
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możemy potwierdzić, poczynając od przełomu IV i V stulecia, dzięki zbiorom titulusów 
z terenu Italii. Ich analiza oraz obserwacje, możliwe dzięki zachowanym mozaikom 
i przekazom ikonograficznym ilustrującym system rozmieszczenia malowideł w naj-
większych świątyniach pielgrzymkowych Rzymu, pozwalają wskazać pewną prawidło-
wość. Było nią łączenie rozbudowanych cykli staro- i nowotestamentowych, ukazują-
cych metaforycznie ideę ecclesia ex circumcisione i ecclesia ex gentibus, obrazowaną 
przecież także za pomocą personifikacji, jak ma to miejsce na ścianie zachodniej ko-
ścioła św. Sabiny na Awentynie114. Jak odnotowują Otto Demus, Robert Bergman i Her-
bert L. Kessler, takie rozwiązanie znalazło swą kontynuację w średniowiecznej tradycji 
malarstwa monumentalnego na obszarze półwyspu apenińskiego115. 

Na podstawie niepełnych źródeł można przyjąć, że od VI wieku w Bizancjum układ 
ten uległ modyfikacji. Na obie ściany nawy głównej rozszerzono wątek ewangeliczny, 
rezygnując z wyobrażeń starotestamentowych. Wzmianki o nich pojawiają się jedy-
nie w powstałym prawdopodobnie na Sycylii Żywocie Pankracjusza oraz w dziewiąto-
wiecznym Żywocie Apostoła Andrzeja pióra Epifanisza, mnicha z klasztoru Kallistra-
tosa w Konstantynopolu116. Te dyskusyjne przykłady nie zmieniają jednak ogólnego 
obrazu zjawiska117.

W tej zmianie dopatrywać się można pośrednich źródeł poikonoklastycznego cy-
klu dodekaortonu (dwunastu najważniejszych wydarzeń z życia Chrystusa w układzie 
zgodnym z chronologią Ewangelii). Nie zachodzi tu jednak bezpośrednia korelacja, 
jak ma to miejsce w kościołach z półwyspu apenińskiego. Pomiędzy doborem scen 
w obu okresach można zaobserwować istotne różnice. W cyklach szóstowiecznych 
nie odnajdujemy tematów apokryficznych w rodzaju Zaśnięcia Marii, zaś w progra-
mie kościołów krzyżowo-kopułowych wątek nauczania i cudów Chrystusa jest zwykle 

114 Zob. np. W. W. Bishop, Roman Church Mosaics…, dz. cyt.,  s. 254.
115 R. P. Bergman, The Salerno Ivories…, dz. cyt., s. 7–8 i H. L. Kessler, Old St. Peter’s as the Source and 
Inspiration of Medieval Chuch Decoration, [w:] Fragmenta picta: Affreschi e mosaici staccanti Nel Medioevo 
Romano, (katalog wystawy), Roma 1989, s. 45–64 (reprint: tenże, Studies in Pictorial Narrative, London 
1994, s. 452–468): wśród przykładów z terenu średniowiecznej Italii wymieniają freski w nawie kościoła Santa 
Maria Antiqua na Forum Romanum (2. poł. VIII w.), w atrium zniszczonej bazyliki Dezyderiusza na Monte 
Cassino (1071), w San Angelo in Formis (XI/XII w.), w katedrze w Atinie, kościele Santa Maria Montis Do-
mini w Marcellinie, św. Jana przy Porta Latina w Rzymie, Santa Maria di Ronzano w Castel Castagna, Santa 
Maria ad Cryptas w Fossa, św. Cecylii na Zatybrzu w Rzymie, Santa Maria in Vsovio w Sabinie, św. Mikołaju 
w Castro dei Volsei, św. Felice w Ceri, kościele Zwiastowania w Cori i wielu innych. Na temat cykli starote-
stamentowych w mozaikach Capella Palatina i katedry Monreale na Sycylii zob. O. Demus, The Mosaics of 
Norman Sicily, New York 1968, s. 245–65 (wskazuje na cykle w św. Piotrze na Watykanie, św. Pawle za Mura-
mi i na Monte Cassino jako najbardziej prawdopodobną inspiracje mistrzów sycylijskich). Por. też J. Garber, 
Wirkungen der frühchristlichen…, dz. cyt., passim.
116 Relacjonując przekształcenie pogańskiej świątyni w Achai w kościół, hagiograf pisze, że apostoł zastąpił 
złote i srebrne figury idoli na cykle scen ze Starego i Nowego Testamentu, zob. MPG 120, szp. 248 oraz 
streszczenie legendy w j. polskim (nie obejmujące jednak powyższego epizodu) Apokryfy Nowego Testamen-
tu, red. M. Starowieyski, Kraków 2007, t. 2 Apostołowie, cz. 1, s. 280–282. J. Reil, Die Altchristlichen…, dz. 
cyt., s. 58 błędnie utożsamia autora z Epifaniuszem, biskupem Salaminy na Cyprze i na tej podstawie datuje 
legendę na koniec IV w. Jego pomyłkę skorygował K. Wessel, Bildprogramm…, dz. cyt., szp. 664.
117 Na temat wyjątkowego charakteru cykli starotestamentowych, a w szczególności wątku Genesis w ko-
ściołach bizantyńskich zob. P. Ł. Grotowski, Z rozważań nad „prowincjonalizmem” w malarstwie bizantyń-
skim – problem lokalności motywów ikonograficznych, [w:] Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe, red. 
A. Gronek, Kraków 2009, s. 409–417.



Piotr Ł. Grotowski

152

ograniczony do kilku najważniejszych epizodów (Chrzest, Przemienienie, Wskrzesze-
nie Łazarza). Niemniej obserwacja wydaje się istotna, gdyż oznacza porzucenie prak-
tyki ukazywania rozbudowanych cykli starotestamentowych jeszcze przed wprowa-
dzeniem regulacji kanonicznych w tym zakresie118. 

Innym ważnym, choć mniej spektakularnym elementem programu, pojawiającym 
się już w nawach głównych bazylik rzymskich są pełnofigurowe wyobrażenia świętych. 
Ich genezy należy dopatrywać się w antycznych wyobrażeniach filozofów i retorów, 
ale bezpośrednimi wzorami były raczej wspomniane wyobrażenia biskupów w kościele 
w Nazjanzie oraz figury proroków Izajasza i Jeremiasza w hellenistycznych chitonach 
i himationach, odmalowane na ścianie ponad niszą na Torę w synagodze w Dura Euro-
pos (ok. 244 r.)119. Kontynuację tego typu przedstawień stanowiły w okresie dojrzałego 
średniowiecza poczty proroków w kopułach świątyń prawosławnych. 

Formalnie zbliżone frontalne wyobrażenia świętych swoje korzenie mogły wywo-
dzić z innej tradycji, a mianowicie z programów malarskich martyriów. W ich wnę-
trzach obok cykli poświęconych życiu i męczeństwu świętego patrona120 pojawiały się 
także jego „portretowe” wyobrażenia121. Szczególnym przykładem tego typu ujęcia 
są mozaiki w nawach bazyliki św. Demetriusza w Tesalonice (VI–VII w.). Wpraw-
dzie znaczna część malowideł uległa zniszczeniu na skutek wielkiego pożaru miasta 
w sierpniu 1917 roku, ale ich tematyka jest znana dzięki dokumentacji fotograficznej 
(il. 9.AB) i akwarelowym odrysom sporządzonym przez Waltera George’a122. Powta-
rzają się w nich sceny o wydźwięku intercesyjnym ze świętymi (Demetriusz, Bogu-
rodzica, Sergiusz, Teodor) w pozie orantów, w kierunku których zanoszą swe proś-
by donatorzy ujęci w perspektywie hieratycznej. Niezwykłość i wyjątkowość owego 
programu odnotował już Stylianos Pelekanides,123 zaś Robin Cormack, analizując go 
w zestawieniu z wczesnymi zbiorami Miraculów Demetriusza, przekonująco tłuma-
czy dobór scen wzrostem lokalnego kultu świętego, wspieranego przez miejscowy 

118 Tematy ewangeliczne zaleca stosować zamiast starotestamentowych 82. kanon Soboru in Truflo (692 r.), 
zob. Sacrorum conciliorum: nova et amplissima collectio, wyd. G. D. Mansi, Graz 1960–61, t. 11, kol. 960. 
Z kolei Teodor Studyta, (Antirrheticus, II 48), zob. MPG 388: pisze , że już uczeń Epifaniusza z Salaminy 
Sabinus po śmierci biskupa wzniósł kościół ku jego czci i przyozdobił go scenami z Ewangelii. To ostatnie 
świadectwo należy jednak traktować z dużą ostrożnością ze względu na ikonoklastyczne poglądy Epifaniusza 
i polemiczny charakter źródła.
119 Zob. np. H. L. Kessler, Prophetic Portraits in the Dura Synagogue, „Jahrbuch für Antike und Christentum”, 
30, 1987, s. 149–155 (reprint w: tenże, Studies in Pictorial Narrative, London 1994, s. 349–355). F. W. Deich-
mann, Ravenna. Geschichte…, dz. cyt., s. 245 zwraca uwagę na obecność tych samych proroków na ścianach 
tarczowych prezbiterium kościoła San Vitale w Rawennie.
120 Zob. wyżej, przyp. 13 na temat cyklu św. Teodora. O męczeństwie św. Kasjana odmalowanym w jego 
martyrium w Forum Kornelii (obecnie Imola) dowiadujemy się dzięki epigramowi Prudencjusza, zob. J. von 
Schlosser, Quellenbuch zur Kunstgeschichte…, dz. cyt., s. 11; Prudentius, Works, dz. cyt., s. 222.
121 O wyobrażeniu Hipolita Rzymskiego w martyrium w krypcie Verania koło Eskwiolinu zob. J. von Schlosser, 
Quellenbuch zur Kunstgeschichte…, dz. cyt., s. 11–13, Prudentius, Works, dz. cyt., s. 312, 314.
122 R. S. Cormack, The Mosaics Decoration of S. Demetrios, Thessaloniki: A Re-Examination in the Light of the 
Drawings of W. S. George, „The Annual of the British School at Athens”, 64, 1969, s. 17–52; tenże, The Church 
of Saint Demetrios: The Watercolours and Drawings of W.S. George, [w:] Catalogue of an Exhibition organized 
by the British Council, Thessaloniki 1985, s. 45–72 wraz z bibliografią mozaik na s. 121–122 (oba teksty 
zostały przedrukowane w tegoż, The Byzantine Eye: Studies in Art and Patronage, London 1989, nr I–II). 
123 S. Pelekanides, Gli affraschi paleocristiani ed i più antichi mosaici parietali di Salonicco, Ravenna 1963, 
s. 47–59.



9. B. Nawa północna bazyliki św. Demetriusza w Tesalonice, mozaiki cyklu intercesyjnego, fo-
tografia z 1907 roku, wg Cormacka.

9. A. Nawa północna bazyliki św. Demetriusza w Tesalonice, mozaiki cyklu intercesyjnego, fotografia z 1907 roku, wg Cormacka.
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episkopat starający się zatrzeć fakt braku relikwii pozostawionych w Sirmium. Ba-
zylika tesalonicka jest zatem szczególnym przykładem kościoła pielgrzymkowego, 
w którego wnętrzu, zamiast cyklu nowotestamentowego eksponowane były mozaiki 
podkreślające cudowne wstawiennictwo męczennika i jego opiekę nad mieszkańcami 
miasta124. Przykład kościoła św. Demetriusza dowodzi również, że program malarski 
korpusów nawowych nie był we wczesnym okresie zunifikowany ani nie narzucano 
go w sposób dogmatyczny. 

Powyższe obserwacje nie wyczerpują, co zrozumiałe, rozległego problemu rekon-
strukcji tematyki obrazowanej we wnętrzach świątyń wczesnobizantyńskich. Istotne 
uzupełnienie może stanowić analiza zachowanych (np. w Santa Maria Antiqua125), jak 
i znanych tylko szczątkowo dzięki przekazom ikonograficznym (np. kopie Giacomo Gri-
maldiego ukazujące cykl z historią św. św. Piotra i Pawła w oratorium papieża Jana VII126) 
zespołów malowideł z siódmego i ósmego wieku, a nawet z okresu ikonoklazmu (np. 
freski w kościele Matki Boskiej w Castelseprio127). Zagadnienie to przekracza jednak 
ramy niniejszego tekstu i zasługuje na oddzielne opracowanie. 

124 R. S. Cormack, Writing in Gold…, dz. cyt., s. 50–94 (autor przywołuje również przykłady zbliżonych 
kompozycji intercesyjnych w pobliskiej rotundzie św. Jerzego w Tesalonice i w kaplicy w amfiteatrze 
w Dyrrachium).
125 P. J. Nordhagen, The earliest Decorations in Santa Maria Antiqua and Their Date, „Acta ad archaeologiam 
et artium historiam pertinentia”, Institutum Romanum Norvegiae, 1, 1962, s. 53–72; tenże, The Mosaics of 
John VII (705–707 A.D.) in S. Maria Antiqua in Rome, tamże, 3, 1968, zwł. s. 15–100; tenże, Santa Maria 
Antiqua. The Frescoes of the Seventh Century, tamże, 8, 1978, s. 89–142; tenże, Santa Maria Antiqua Revisited, 
„Arte Medievale”, 1, 1983, s. 49–51 (wszystkie opracowania przedrukowano w: tenże, Studies in Byzantine 
and Early Medieval Painting, London, 1990). Zob. także poszczególne opracowania zebrane w tomie Santa 
Maria Antiqua al. Foro Romano cento anni dopo, Atti del colloquio internazionale Roma, 5–6 maggio 2000, 
red. J. Osborne, J. Rasmus Brendt, G. Morganti, Roma 2004.
126 P. J. Nordhagen, The Mosaics of John VII (705–707 A.D.), „Acta ad archaeologiam et artium historiam 
pertinentia”, Institutum Romanum Norvegiae, 2, 1965, s. 121–66 (reprint: tenże, Studies in Byzantine…, dz. 
cyt., s. 58–130); A. van Dijk, Jerusalem, Antioch, Rome, and Constantinople: The Peter Cycle in the Oratory of 
Pope John VII (705–707), „Dumbarton Oaks Papers”, 55, 2001, s. 305–328; W. Tronzo, Setting and Structure 
in Two Roman Wall Decorations of the Early Middle Ages, „Dumbarton Oaks Papers”, 41, 1987, s. 477–492.
127 Zob. np. K. Weitzmann, The Fresco Cycle of S. Maria di Castelseprio, Princeton 1951; A. Różycka-Bryzek, 
Malowidła ścienne w kościele Santa Maria w Castelseprio: (Z zagadnień malarstwa pierwszego tysiąclecia), 
„Rocznik Historii Sztuki”, 3, 1962, s. 115–157; P. D. Leveto, The Marian Theme of the Frescoes in S. Maria at 
Castelseprio, „The Art Bulletin”, 72, 1990, s. 393–413, która także ustaliła datowanie na okres po r. 800 (na 
podstawie badań belek konstrukcyjnych metodą izotopu węgla): P. Leveto-Jabr, Carbon-14 Dating of Wood 
from the East Apse of Santa Maria at Castel Seprio, „Gesta”, 26, 1987, s. 17–18.
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schorZenia dermaTologicZne, WenerycZne i inne jako Znak  
WyklucZenia i grZechu W scenach pasyjnych polipTyku fromborskiego

W wiekach średnich, tak jak i później, ciało staje się modelem opisu świata, w nim 
odbija się przyroda i kosmos1. Ciało wyraża swoje powiązania z tajemnicą wszechświa-
ta, ale też wyraża wnętrze, emocje oraz charakter swego posiadacza, bowiem ciele-
sność to ukonkretniony duch i właśnie ciało staje się jedną z „konstrukcji”, za pomocą 
której obrazowano grzech, zło i wykluczenie.

Wykluczenie „polega na projekcji idei zła i wroga na innych w oparciu o wybraną cechę 
naturalną lub nabytą […]”2, w średniowieczu wykluczonymi byli tzw. obcy – przedstawi-
ciele innej rasy i religii, Żydzi i Murzyni, tzw. ludzie drogi – żebracy, jałmużnicy, wędrowni 
włóczędzy, ludzie o zdeformowanych ciałach – kalecy i chorzy, przedstawiciele pogardza-
nych zawodów – m.in. kaci, rzeźnicy, węglarze. Jednocześnie wykluczeni, tworząc swo-
istą, odrębną i podejrzaną społeczność, zyskiwali demoniczny wymiar, stopniowo obrastali 
w mroczne skojarzenia i diabelskie konotacje. Kumulacja wielu cech tzw. wykluczonych 
znalazła swoje odbicie w ujęciach oprawców ukazywanych w scenach pasyjnych i scenach 
męczeństwa świętych. Oprawcy zyskują drapieżny/szyderczy/jaskrawy kostium katowski, 
bywają charakteryzowani jako przedstawiciele innych ras, a ich ciała zostają napiętnowane 
wyrazistymi/okrutnymi/oszpecającymi znamionami poważnych schorzeń (w większości 
wypadków schorzeń dermatologicznych i wenerologicznych, a także psychicznych)3. 

Napiętnowane, chore i zdeformowane ciała wpisywały się doskonale w symboliczny 
obraz okropnej i strasznej obcości, gdyż „obcy” to ten, który odbiega od boskiego po-
rządku4. Już w czasach starożytnych niedoskonałość fizyczną, cielesne odchylenie od 
normy wiązano z oznakami grzechu, niegodziwością i bezbożnością. Księga Kapłańska 
wyraźnie precyzuje okoliczności, które dyskryminują kandydata na kapłana:

 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: „Tak mów do Aarona: Ktokolwiek z potomków 
twoich według ich przyszłych pokoleń będzie miał jakąś skazę, nie będzie mógł się zbli-

1 Z. Libera, Ciało w kulturze ludowej XIX i XX wieku, „Medycyna Nowożytna: studia nad historią medycyny”, 
t. 2, Warszawa 1995, s. 72. 
2 Z. W. Dudek, Projekcja i wykluczenie jako przejaw psychologii cienia, „Albo albo. Problemy psychologii 
kultury. Wykluczenie”, t. 3, 2008, s. 9.
3 Na malowidle ściennym z ok. 1500 r. z kościoła Niepokalanego Poczęcia Marii w Ołomuńcu, w scenie 
„Niesienie Krzyża” jeden z szalonych oprawców prześladuje Matkę Boską obraźliwym gestem figi i palcem 
włożonym do ust. Z. Všetečkovă, The Wall Paintings of the Bearing of the Cross and the Deposition in the 
Church of the Virgin Mary’s Immaculate Conception in Olomouc, „Biuletyn Historii Sztuki” 1–4, 2002, s. 86.
4 G. Pochat, Das Fremde im Mittelalter. Darstellung in Kunst und Literatur, Würzburg 1997, s. 12.
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żyć, aby ofiarować pokarm swego Boga. Żaden człowiek, który ma skazę, nie może się 
zbliżać – ani niewidomy, ani chromy, ani mający zniekształconą twarz, ani kaleka, ani 
ten, który ma złamaną nogę albo rękę, ani garbaty, ani niedorozwinięty, ani ten, kto ma 
bielmo na oku, ani chory na świerzb, ani okryty liszajami, ani ten, kto ma zgniecione 
jądra. Żaden z potomków kapłana Aarona, mający jakąś skazę, nie będzie się zbliżał, aby 
złożyć spalaną ofiarę Panu. On ma skazę – nie będzie się zbliżał, aby ofiarować pokarm 
swego Boga, zarówno święty, jak i najświętszy. Tylko nie będzie podchodził do zasłony 
i nie będzie się zbliżał do ołtarza, bo ma skazę. Nie będzie bezcześcił moich świętości, bo 
Ja, Pan, jestem tym, który je uświęca!”(Kpł 21, 16–23). 

Czyste i doskonałe ciało kojarzono z czystym i doskonałym charakterem, grzech 
i niedoskonałość fizyczna stanowiły spójną całość: 

jeżeli zaś nie będziecie Mnie słuchać i nie będziecie wykonywać tych wszystkich na-
kazów, jeżeli będziecie gardzić moimi ustawami, jeżeli będziecie się brzydzić moimi wy-
rokami, tak, że nie będziecie wykonywać moich nakazów i złamiecie moje przymierze, to 
i Ja obejdę się z wami odpowiednio: ześlę na was przerażenie, wycieńczenie i gorączkę, 
które prowadzą do ślepoty i rujnują zdrowie (Kpł 26, 14–16). 

Literatura późnośredniowieczna często łączyła dany defekt fizyczny z konkretnym 
grzechem, np. w XV-wiecznych Godzinkach Rohan kaprawe oczy poświadczają roz-
pustnika, puchlina wodna charakteryzuje żarłoka, schorzenia skórne piętnują lichwia-
rza, ślepy to ten, kto nie rozumie boskiej nauki, głuchy odrzuca słuchanie Ewangelii, 
ktoś o haczykowatym nosie nie działa w prawy sposób, itd.5 

Choroba fizyczna i łącząca się z nią często brzydota ujawnia przekroczenie, nadmiar 
lub brak, nieobecność harmonii – dobro jest piękne, z kolei brzydota jest zła6. Feno-
men grzesznej cielesności znalazł swoje odzwierciedlenie nie tylko w literaturze, ale też 
w sztuce, szczególnie zaś w scenach pasyjnych, w których oprawcy Chrystusa noszą 
na sobie piętno turpizmu, okaleczenia i różnorodne schorzenia. Ich cielesna degradacja 
zostaje zrównana z cielesną degradacją demonów, których fizyczność jest zawsze fizycz-
nością chorą, okaleczoną. Jedną z cech ikonografii diabelskiej jest dodatkowa twarz, 
umieszczana na pośladkach, genitaliach, czyli w miejscach podłych, pogardzanych; dia-
bły tak jak egzotyczni Blemiowie którzy posiadają twarze na brzuchach „zadają pytanie 
między tym co ludzkie, a tym, co nieludzkie”7, usta na brzuchu sugerowały wybujały ape-
tyt gastronomiczny i seksualny8. Jak wiadomo głowa jest siedliskiem rozumu, wiedzy, 
mądrości, umieszczona w obszarze upodlonym świadczyła jednoznacznie o braku tych-
że. Zaakcentowanie najważniejszych części ciała diabelskiego w okolicach odbytu i ge-

5 R. Mellinkoff, Outcasts: Signs of Otherness in Northern European Art of the late Middle Ages, California 
1993, s. 115. Książka Ruth Mellinkoff stanowi bogate merytorycznie i ikonograficznie opracowanie poświę-
cone symbolice zła i wykluczenia, ujmowanego również w aspekcie chorobowym. 
6 Tamże.
7 A. Wieczorkiewicz, Monstruarium, Gdańsk 2009, s. 51.
8 Tamże.
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nitaliów potwierdzało, iż jest to ciało karnawałowe – ciało przynależne światu na opak9. 
Diabły posiadały też często czarną skórę (przybierają postać Murzyna)10, posiadają też 
chorą skórę, w niektórych regionach Włoch diabła określa się jako rancio (zatęchły) 
i cotena (naskórek/skóra/swędzenie) co stanowiło aluzję do zatęchłej, cuchnącej skóry 
diabła i działania demonicznego – swędzenia skóry!11. Oprawcy ukazywani w scenach 
pasyjnych przejmują diabelskie piętno skażonej skóry, stają się ekspresyjnym symbolem 
schorzeń dermatologicznych, co w naturalny sposób przywołuje niebagatelną rolę skóry, 
którą już od starożytności pojmowano jako zwierciadło duszy, bramę człowieka do świata 
zewnętrznego, graniczną membranę między makrokosmosem a mikrokosmosem12. 

Diabeł był również często kulawy, co stanowiło wyraźną ciągłość tradycji obrazo-
wania bóstw chtonicznych13, posiadał też niekiedy symboliczne zranienia! W słynnym 
Ołtarzu Epifanii Hieronima Boscha (ok. 1510 r.) postać tzw. czwartego króla wychy-
lającego się ze stajenki zostaje zrównana z fałszywym Mesjaszem – Antychrystem. Le-
gendy żydowskie za Izajaszem opisywały Mesjasza jako ubogiego mężczyznę dotknię-
tego chorobą i odepchniętego/wypędzonego (Iz 53, 1–5), Babiloński Talmud określał 
Mesjasza jako trędowatego, siedzącego między innymi trędowatymi i opatrującego ich 
rany14. Fałszywy Mesjasz z obrazu Hieronima Boscha wydaje się właśnie chorym na 
trąd, jego biała, bolesna skóra poraża, a wrzodziejąca rana na nodze zostaje dodatko-
wo wyeksponowana przez luksusowy, szklano-złoty bandaż, przypominający relikwiarz 
czy naczynie alchemiczne używane w sztukach magicznych15. Fałszywy zraniony Me-
sjasz udaje prawdziwego zranionego Mesjasza Chrystusa, w tym sensie choroba jest 
znakiem demonicznej sztuczki, tajemnego przebrania, jest kostiumem zła. 

Do obiektów, które w szczególnie bogaty sposób epatują pokaźnym repertuarem 
schorzeń symbolizujących grzech należy poliptyk z Fromborka, zamówiony przez bisku-
pa Mikołaja z Tüngen w pracowni toruńskiej jako ołtarz główny do katedry (po śmierci 
biskupa Mikołaja w 1489 r. fundację kontynuował jego następca Łukasz Watzelrode). 
Obiekt ukończono w 1504 roku i przetransportowano drogą wodną do Braniewa, stamtąd 
lądem do Fromborka, gdzie w 1509 roku nastąpiła konsekracja. Część środkową ołtarza 
tworzy monumentalna rzeźbiona postać Madonny z Dzieciątkiem i wyobrażenia czte-

 9 W. Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie, Wrocław 2003, s. 416.
10 Średniowieczna literatura prezentuje często diabła pod postacią egzotycznego Murzyna, Etiopczyka, 
„czarnego człowieka”. O symbolice, ikonografii i znaczeniu Etiopczyków w kulturze średniowiecznej pisze 
D. Higgs Strickland, Saracens, Demons and News. Making Monsters in Medieval Art, Oxford 2003, s. 79–93. 
Motyw ten pojawia się również w „Legenda Aurea” m.in. w żywocie św. Benedykta i św. Antoniego Pu-
stelnika, Jakub de Voragine, Złota legenda, tłum. J. Pleziowa, Warszawa 1983, s. 110 i s. 176. Doświadcze-
nie pokus murzyńskiego diabła miało być również udziałem wielkiej XIV-wiecznej mistyczki, św. Brygidy 
Szwedzkiej (XIV w.). Diabeł ów miał niepokoić świętą w momencie nader trudnym – okresie wzmożonego 
postu. Zob. św. Brygida Wielka, Objawienia i inne dzieła, tłum. J. Hojnowski, S. Kafel, T. Wietecha, Kraków 
2004, s. 351–352. 
11 A. M. di Nola, Diabeł, przeł. I. Kania, Kraków 2004, s. 324.
12 Por. H. Schipperges, Die Haut als Universalorgan im Spiegel der Geschichte, „Der Hautarzt” 36, 1985, 
s. 415–420. 
13 T. Kmiecińska-Kaczmarek, Wizerunek diabła w Polsce, „Euhemer – Przegląd Religioznawczy” 2, 1983, 
s. 57. 
14 L. Brand Philip, The Prado Epiphany by Jerome Bosch, „The Art Bulletin” 4, 1953, s. 268.
15 Tamże, s. 273.
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rech Ojców Kościoła (św. Grzegorza, św. Augustyna, św. Hieronima, św. Ambrożego), 
skrzydła boczne awersów zostały przeznaczone dla ujęć przedstawiających życie Marii 
(Zwiastowanie, Nawiedzenie, Narodzenie, Pokłon Trzech Króli, Ofiarowanie w świątyni 
i Wniebowstąpienie). Rewersy ukazują dwanaście scen malarskich o tematyce pasyjnej 
(Ogrojec, Pojmanie, Chrystus u Annasza, Chrystus u Kajfasza, Biczowanie, Cierniem 
koronowanie, Ecce Homo, Umycie rąk, Droga na Golgotę, Ukrzyżowanie, Opłakiwanie 
i Złożenie do grobu). O ile rzeźbione figury reprezentują oryginalny charakter szkoły to-
ruńskiej – statykę emocjonalną, niechęć do nadmiernej ruchomości postaci i ich niepro-
porcjonalność oraz anatomiczny turpizm, o tyle większość kwater malarskich jest kopią 
graficznej Pasji Martina Schongauera (oprócz scen Biczowania, Cierniem Koronowania, 
Opłakiwania i Chrystusa u Kajfasza). Jak podkreślała Alicja Karłowska-Kamzowa, w sce-
nach tych widać pewną nieudolność artysty i próbę własnego przetworzenia wzorca gra-
ficznego, nieporadną akcję przestrzenną i zaburzone proporcje postaci16, co jednak istot-
ne, sceny pasyjne poliptyku fromborskiego niosą bogactwo treści, na które na gruncie 
polskich badań nie zwracano wcześniej uwagi – bogactwo treści medycznych, będących 
na usługach symboliki religijnej. Owszem, grafiki Schongauera akcentują wykluczające 
cechy oprawców takie jak prześmiewczy i szyderczy strój, obraźliwe gesty, ale brakuje 
w nich niezwykłej wnikliwości, która pozwoliła anonimowemu malarzowi stworzyć feno-
menalny zapis ówczesnych chorób17.

Ukazywana w ówczesnej sztuce wykluczająca deformacja cielesna w wielu przypad-
kach dotyczyła całej sylwetki (wyjątkowo silnie akcentowano garb, rany na nogach, kar-
łowatość), jednak grzeszne oznaki koncentrowano przede wszystkim na twarzy bądź 
głowie, jeśli zaś chodzi o typ schorzeń, najchętniej posługiwano się objawami chorób 
dermatologicznych i wenerologicznych. Góra ciała i dół ciała to dwa różne światy/ob-
szary tworzące i nie tworzące spójnej całości. Jak podkreśla Z. Libera, 

w wielu językach i kulturach dostrzega się „podobieństwa” anatomiczne i funkcyjne 
między „górą” ciała i jego „dołem”, w efekcie czego na przykład „tyłek” bywa ujmowany 
jako „lewa gęba”, a mózg i umysł człowieka głupiego przedstawia się jako „pojemniki” eks-
krementów, rozmiary ust i nosa maja odpowiadać rozmiarom narządów płciowych itp.18. 

W poliptyku fromborskim, jak i w innych przedstawieniach ołtarzowych, największe 
wrażenie robią twarze i głowy oprawców: tutaj koncentrują się znamiona skórne, wyol-
brzymione deformacje nosa, policzków i czoła. Głowa i twarz zamieniają się w skupisko 
ohydy, stają się wstydliwą częścią tak jak pośladki, jak części intymne – zakrywane, bo 
podłe i niskie. Ikonograficzne zjawisko deformacji ciała, szczególnie zaś twarzy pojawia 
się na początku wieku XIV, w psałterzach angielskich, w których oprawcy Chrystusa 

16 Zob. A. Karłowska, Poliptyk Fromborski i plastyka toruńska przełomu wieku XV/XVI, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Historia Sztuki” 1, 1958, s. 117–154; Z. Ciara, Konserwacja późnogotyckiego 
ołtarza z Fromborka, „Rocznik Olsztyński” II, 1959, s. 326–331; J. Semków, Poliptyk fromborski, fragmenty 
zaginione po II wojnie światowej, „Cenne, bezcenne/utracone” 2, 2000, s. 10–13.
17 Za pomoc w odczytaniu schorzeń dziękuję dr. Adamowi Wilczkowi.
18 Z. Libera, Ciało w kulturze…, dz. cyt., s. 73.
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noszą zwierzęce maski, nawiązujące do demo-
nicznej symboliki zwierząt opisywanych w psal-
mach, jednak stopniowo, wraz z wiekiem XV, 
w sztuce niemieckiej, angielskiej i francuskiej 
twarz otrzymuje już wymiar brzydoty ludzkiej19.

Część oprawców otwiera ciekawie usta, które 
ujawniają brak zębów lub zęby wykrzywione, stę-
pione, z ubytkami. Zęby nie były odbierane jako 
zwyczajne/zwykłe elementy ciała20, łączono je bo-
gatym splotem skojarzeń ze światem zmarłych, 
z zaświatami. Zęby określały przyszłość człowie-
ka, jego charakter, predyspozycje, przyszłe losy. 
I tak przeznaczeniem ludzi o zębach mocno roz-
szerzonych były dalekie podróże, z kolei ciasne 
uzębienie sugerowało osiadły tryb życia. Krzywe zęby ozna-
czały skłonność do szyderstwa, zaś proste wewnętrzne upo-
rządkowanie i wspaniałomyślność21. O tym, jak ważnym dla 
statusu człowieka było uzębienie, świadczy praktykowany 
w starożytności zwyczaj pozbawiania zębów niewolników. 
Wybicie zębów stanowiło jedną z najbardziej hańbiących 
i degradujących form kary22. Tak istotna rola, jaką pełniły 
zęby w ogólnym obrazie człowieka zostaje podkreślona 
w późnośredniowiecznej i renesansowej ikonografii, szcze-
gólnie w scenach pasyjnych. Krwawi żołnierze i złośliwi szy-
dercy zostają wyróżnieni przez zwyrodniałe, niepełne, wy-
krzywione uzębienie, które dopełnia symbolicznego obrazu 
grzechu pojmowanego jako stan chorobowy.

Wiele z ukazanych postaci ujawnia szpecący brak włosów, ślady łysienia czy prze-
rzedzone fryzury, odsłaniające nieforemne, kanciaste czaszki. Kondycja włosów tak 
jak zębów poświadczała nie tylko zdrowie człowieka, ale również jego kręgosłup mo-
ralny. Św. Hildegarda z Bingen porównywała zmierzwione włosy do „mroku licznych 
kłamstw i zbytniego oszukaństwa”, w które pogrąża się człowiek owładnięty melan-
cholią, który tak jak trędowaty jest odosobniony od zdrowych i czystych23. Włosy i pa-
znokcie jedynie pozornie nie należące do organów niezbędnych człowiekowi – według 
św. Tomasza z Akwinu służyły konserwacji najważniejszych elementów ciała, dlatego 

19 Zob. B. Miodońska, Haft gotycki ze scenami Pasji z Katedry wawelskiej (tzw. antepedium z Rudawy), „Folia 
Historiae Atrium” XVIII, 1982, s. 73–80.
20 Z. Libera, Etnograficzna nowela o zębach (z krótkim wprowadzeniem do „antropologii ciała”), „Literatura 
ludowa” 1, 1994, s. 41.
21 L. Kanner, Folklore of the Teeth (II). Number, Position and Time of Eruption, „The Dental Cosmos” 1, 
1926, s. 58–63.
22 Tenże, Folklore of the Teeth (VI). The Non-Therapeutic Removal of Teeth, „The Dental Cosmos” 5, 1926, 
s. 488–495.
23 O. Betz, Hildegarda z Bingen. Cztery pory roku, tłum. J. Jarochowicz, Kraków 2007, s. 161.

1. Oprawca z wyłysieniem plackowatym uogólnionym, frag-
ment kwatery „Chrystus u Annasza”, poliptyk fromborski, 
ok. 1504 r., fot. Jagoda Semków.

2. Oprawca z wyłysieniem plackowatym 
uogólnionym, fragment kwatery „Ukrzy-
żowanie”, poliptyk fromborski, ok. 1504 r., 
fot. Jagoda Semków.
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tak jak inne istotne części miały odrodzić się w ciele 
chwalebnym, zbawionym po akcie wskrzeszenia24.
Włosy gęste, mocne, lśniące świadczyły o zdrowiu, 
ale też o harmonijnym usposobieniu, z kolei rude 
włosy, przerzedzone czy zmierzwione potwierdzały 
niepokój, fałsz, złość, brak zaufania, nadmierną po-
budliwość25. W scenie Ukrzyżowania, z lewej strony 
Chrystusa jawi się postać mężczyzny trzymającego 
włócznię z gąbką i naczynie na ocet. Patrząc w górę 
ku Chrystusowi, mężczyzna w całej okazałości ujaw-
nia zniekształconą czaszkę – prawdopodobnie wynik 
zniekształceń okołoporodowych; jego głowa wykazu-
je wyłysienie plackowate uogólnione (alopecia areata 
universalis) – możliwe następstwo łysienia plackowa-
tego opisanego już przez Celsusa w I w. n.e. Wyłysie-
nie plackowate uogólnione objawia się całkowitym wypadnięciem włosów głowy, brwi, 
rzęs, dołów pachowych, wzgórka łonowego i narządów płciowych, brody i zarostu26. Po-
dobne schorzenie włosów można dostrzec na głowie wulgarnego oprawcy wymachujące-
go złowrogo Jezusowi w scenie przed Annaszem.

Do chorób najczęściej spotykanych w przedstawieniach pasyjnych (w tym także 
w poliptyku fromborskim) należy kiła (lues, syphilis) – choroba weneryczna wywo-
ływana przez krętki blade atakujące układ limfatyczny. Pierwotny objaw stanowiło 
pojawienie się twardego guzka na narządach płciowych, następnie ciało pokrywa-
ła obfita wysypka podobna do ospowej z guzkami i krostami z których wyciekała 
ropa, stopniowo chory coraz mocniej odczuwał bóle głowy, kości i stawów powodu-
jące męczącą, trwającą miesiącami bezsenność, gorączkę i ociężałość, trzeci okres 
choroby obfitował w okrągławe większe guzy powstające pod skórą w mięśniach, 
kościach i na okostnej, powodujące zgrubienia kości. Pierwotnie twarde guzy stop-
niowo miękły i roztapiały się, tworząc biały, lepki płyn powodujący owrzodzenia, 
ubytki i blizny, często na podniebieniu oraz w przegrodzie nosowej, powodując 
zapadanie się nosa. „Jeśli kilaków było dużo, w wielu miejscach ciało mogło się 
rozpływać równocześnie, dając obraz strasznej choroby, całe ciało gniło za życia, 
szerząc woń przykrą nie do opisania”27. W kile wrodzonej bardzo wcześnie ma miej-
sce nieżyt śluzówek nosa, z czasem na śluzówce nosa powstają nadżerki i owrzo-
dzenia, a powstające tam strupy powodują niekiedy całkowite zatkanie przewodów 
nosowych. Wyniszczona przegroda nosowa topnieje i wsysa części kostne i chrzęst-
ne. Zapadnięty w ten sposób nos zwano nosem siodełkowatym: przy całkowitym 
zniszczeniu rusztowania nosa skrzydełka nosowe i otwory nosowe wydają się jakby 
umieszczone wprost na twarzy (nos barana/nos kozła); gdy budowa nosa bywa 

24 G. Agamben, Nagość, tłum. K. Żaboklicki, Warszawa 2009, s. 107.
25 A. Paluch, Etnologiczny atlas ciała ludzkiego, Wrocław 1995, s. 116–117.
26 R. Michałowski, Choroby włosów i skóry owłosionej, Warszawa 1971, s. 91.
27 W. Szumowski, Historia medycyny, Warszawa 1961, s. 241.

3. Syfilityk w różowym turbanie, fragment kwatery 
„Ecce Homo”, poliptyk fromborski, ok. 1504 r., fot. Ja-
goda Semków.
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zniekształcona nie tylko na poziomie chrząstki, ale też w skórnej części przegrody 
nosa, jego koniec ulega zagięciu w dół, tworząc tzw. nos papuzi.

Przez stulecia powszechnym było przekonanie, że kiłę przywieźli do Europy żoł-
nierze Krzysztofa Kolumba w 1495 r., a zarzewiem jej niezwykłej epidemii stała się 
nieudana wyprawa króla Francji Karola VIII do Włoch w celu zbrojnego odzyskania 
korony Neapolu. Żołnierze Karola VIII, prócz Francuzów w większości najemnicy ze 
Szwajcarii, Niderlandów, Hiszpanii, Anglii i Węgier, przeobrazili wyprawę w ciąg nie-
kończących się orgii mających miejsce nie tylko w Neapolu, ale też w innych miastach 
leżących na trasie powrotnego pochodu, co doprowadziło do „rozsiania” choroby nie 
tylko we Włoszech, ale w całej Europie28 (do Polski kiła dotarła już w 1495 r.)29. Obecnie 
przyjmuje się pogląd, iż kiła istniała na kontynencie europejskim i azjatyckim już w cza-
sach starożytnych jako choroba rzadka, ukryta, zaś pochód wojsk Karola VIII jedynie 
spowodował kumulację starych ognisk chorobowych, poświadcza to zarówna literatura 
(np. Gilgamesz, wzmianki Hipokratesa, Celsusa, utwory Juwenalisa, epigramaty Marka 
Waleriusza Marcjalisa, cierpienia biblijnego Hioba) jak i całkiem pokaźna liczba dzieł 
malarskich i rzeźbiarskich powstałych przed 1495 r. (począwszy od popiersi Sokratesa, 
przez XIV-wieczne zworniki Kamienicy Hetmańskiej Rynku Głównego w Krakowie30, 
ołtarz Mariacki Wita Stwosza (1477–1489)31, itp.)!32 

Z uwagi na fakt, iż pierwszą najpoważniejszą epidemię kiły spowodowała neapo-
litańska wyprawa króla Francji, określano ją najczęściej jako chorobę francuską czy 
chorobę neapolitańską, widziano w niej też jedną z odmian trądu czy dżumy, jako 
schorzenie przywiezione być może z Ameryki zyskiwała miano „choroby portugal-
skiej” czy „choroby hiszpańskiej”. Jean Molinet z Boulonnais, historiograf domu 
Burgundzkiego porównuje ją w 1495 r. do ciężkiej zarazy, nazywając „wielkimi wy-
rzutami” i „gorączką św. Hioba”33. W tym samym czasie w Norymberdze kiłę określa 
się jako „chorobę niesłychaną” czy „złośliwą ospę”, dla lekarza Pedro Pintora była 
„schorzeniem ohydnym”, zaś medyk Gaspare Torelli porównywał ją do złośliwej 
materii, która wszystko dotyka i przemienia w swoją własną substancję. W Polsce 
zwano ją „francą”, „przymiotem”, „dworską niemocą”, popularna jeszcze dzisiaj nazwa 
syfilis została przejęta ze słynnego poematu Syphilis sive Morbus Gallicus autorstwa 

28 O historii kiły i jej odbiorze społecznym i kulturowym m.in. K. Hübschmann, Gdy płeć bywa niebezpieczna, 
tłum. R. Michałowski, Warszawa 1973; C. Quétel, Niemoc z Neapolu czyli historia syfilisu, przeł. Z. Podgórska-
-Klawe, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991.
29 W Polsce kiła stanowiła głównie chorobę szlachty i magnaterii, była też schorzeniem, na które cierpieli 
i umierali kolejni władcy z rodu Jagiellonów, Wazów i rodziny Sobieskich, W. Urban, Znaczenie kiły w dzie-
jach pierwszej Rzeczypospolitej, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1, 1997, s. 1–8. S. Szpilczyński, 
Najprawdopodobniejsza przyczyna zgonu Jana III Sobieskiego, „Sobótka” 2, 1980, s. 329. („merkuriusz” czyli 
popularny wówczas specyfik rtęciowy przeciwko kile stosował długo Jan III Sobieski). 
30 K. Lejman, Pochodzenie kiły w Europie w świetle krytycznej oceny dowodów z zakresu plastyki starożytnej 
i średniowiecznej oraz poszukiwań własnych (stadium rozpoznawczo-różnicowe jednego ze zworników w salach 
Kamienicy Hetmańskiej w Krakowie), „Folia Medica Cracoviensia” 3, 1963, s. 299–324.
31 F. Walter, Wit Stwosz. Rzeźbiarz chorób skórnych, Kraków 1933, s. 11–19.
32 C. Quétel, Niemoc z Neapolu…, dz. cyt., s. 52–57. O powyższym problemie pisał wnikliwie jeszcze przed 
II wojną światową F. Walter, zob. F. Walter, Czy kiła istniała za czasów Sokratesa i Wita Stwosza?, „Biologia 
Lekarska” 1, 1939, s. 1–36. 
33 C. Quétel, Niemoc z Neapolu…, dz. cyt., s. 17.
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Girolama Fracastoro z 1530 r. Bohaterem utworu jest pasterz Syphilis, który doko-
nał zbeszczeszczenia ołtarzy związanych z kultem słońca, przez co Słońce zesłało na 
niego chorobę, a mieszkańcy okolicznych wiosek nazwali ją „syphilis” od pierwszego 
zakażonego. 

Straszliwe skutki choroby całkowicie wyniszczającej ciało przy jednoczesnym 
niewiarygodnie szybkim zarażaniu się sprowokowały odbieranie jej m.in. jako efektu 
złośliwych wpływów astralnych (feralną datą miał być 25 listopada 1484 r. – kiedy 
nastąpiła koniunkcja Saturna i Jupitera w znaku skorpiona), jednak najczęściej po-
strzegano kiłę jako kolejną boską karę, zarazowy bicz, którym Stwórca doświadcza 
grzeszny świat, szczególnie zaś tych, którzy oddają się lubieżnym rozrywkom. Kiła 
to „choroba niesłychana”, zaraza, która według kroniki króla Jana Duńskiego z po-
wodu licznych grzechów przeniknęła do wielu krajów. Francisco Lopez de Villalobos 
nazywa kiłę „parchem egipskim” „ponieważ jest ona tak samo zła jak parch i ponie-
waż Bóg ją na nas zesłał jako pokutę i karę”34. Słynny chirurg Ambroise Pare pisał 
o kile jako gniewie Boga „który dozwolił, aby ta choroba spadła na rodzaj ludzki, by 
powściągnąć jego lubieżność i rozpasaną pożądliwość”35. Jean Fernel przestrzegał zło-
wieszczo w 1579 r.: „jeżeli Bóg w swym miłosierdziu nie zniszczy tej plagi albo jeżeli 
nie pohamuje się rozpasana rozpusta ludzka, choroba weneryczna nie wygaśnie ni-
gdy i będzie na zawsze, jak mniemam, towarzyszyła rodzajowi ludzkiemu”36. Ten sam 
lekarz, próbując opisać charakter zarazy, widzi w niej substancję jadowitą, w której 
kumulują się skutki ludzkiego rozpasania. „Przyczyną wywołującą chorobę wenerycz-
ną jest tajemna i jadowita właściwość, a raczej zgubny jad, nabyty przez zarażenie 
i dotyk, który jakkolwiek lekki i bezcielesny, umykający poznaniu zmysłowemu, to 
jednak nie jest samotny i prosty, ale żyje w jednym z humorów lub w jakimś innym 
ciele, które mu służy za oparcie i przenośnik; bo jakimże sposobem bezcielesna moc 
mogłaby czynić gwałt naszym ciałom? Siła i energia tego jadu pozostaje czasem długo 
w nas ukryta, ale w końcu objawia się w swoim czasie przez wielką liczbę nieomylnych 
i pewnych znaków. Bowiem tak jak jad skorpio-
na lub wściekłego psa, zaczynając od najpierw 
zakażonej części, rozprzestrzenia się po całym 
ciele zanim można się spostrzec, tak samo i ten, 
naśladując we wszystkim właściwości i charakter 
chorób zakaźnych. Udziela się on przez zejście 
się i złączenie w Wenerze, skąd to wziął nazwę; 
przez częstotliwość, która pomnożyła te choro-
bę między ludźmi w taki sposób, że nieczystość 
jednego rozprzestrzeniła powoli jej złośliwość na 
całą zamieszkałą ziemięm, aby służyła za okrutną 
plagę na nikczemnych lubieżników”37.

34 Tamże, s. 31.
35 Tamże, s. 46.
36 Tamże, s. 67.
37 Tamże, s. 72.

4. Żołnierz dotknięty syfilisem, fragment kwatery „Chry-
stus przed Piłatem”, poliptyk fromborski, ok. 1504 r., fot. 
Jagoda Semków.
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Mimo że intensywność epidemii kiły łagod-
nieje nieco ok. 1520 roku, stała się ona jednym 
z czołowych oznak postaci wykluczonych/
grzesznych/potępionych w sztuce, zwłaszcza 
w malarstwie I połowy XVI wieku. Niewątpliwie 
dominująca obecność kiły w szeroko pojętej iko-
nografii zła i szyderstwa podkreśla jej fenomen. 
Kiła, tak jak trąd i ogień św. Antoniego należała 
w powszechnym odbiorze do chorób strasznych, 
odrażających, odpychających, obrzydliwych, sta-
nowiących znak Boskiej Kary, następstwo nie-
chrześcijańskiego stylu życia (odbywanych orgii 
erotycznych, spółkowania ze zwierzętami, rozwią-
złości). Trąd, ogień św. Antoniego i kiła to cho-
roby „stygmatyczne” / „stygmatyzowane”, które 
z jednej strony mogą objawiać się w świecie „pro 
remedio animae” – chorzy, wymuszając jałmużnę 
i uczynki miłosierne, czynią dobrze społeczeń-
stwu38, z drugiej jednak strony i to w dominują-
cym aspekcie są to choroby obrosłe w złowrogi 
mit, stygmat strasznych objawów odpowiada 
strasznym uczynkom i naruszaniu norm moral-
nych39. Głównym i podstawowym wizualnym sym-
bolem przerażającej zarazy stał się wspomniany 
nos siodełkowaty, powstający wskutek zapadania 
się grzbietowej i bocznych części nosa oraz na-
stępującego spłaszczenia. Nos siodełkowaty naj-
lepiej przedstawiano w ujęciach profilowych i ta-
kie właśnie odnajdujemy w scenie „Ecce Homo”, 
pierwszy z szydzących mężczyzn, zdobny w ró-
żowy turban posiada wyraźny nos siodełkowaty, 
trudno określić kształt jego czaszki, bowiem przy-
krywa ją wspomniane egzotyczne nakrycie głowy. Niepokojące syndromy kiłowego 
nosa o zapadniętej strukturze kostnej da się też odnaleźć w postaciach ukazanych 
z przodu, będzie to oprawca w pasiastych spodniach ciągnący płaszcz Chrystusa 
w scenie „Pojmanie”, tajemniczy mężczyzna ze sceny „Chrystus przez Annaszem” 
i postać rycerza prowadzącego Chrystusa za łańcuch w kwaterze „Chrystus przed 
Piłatem” (ten nos można określić jako nos barani; co ważne, na twarzy oprawcy da 
się także zauważyć ślady przykurczów i blizn pooparzeniowych). Twarz zbrojnego 

38 U. Knefelkamp, Merkmale der Kontrolle und Ausgrenzung von Kranken in der städtischen Gesellschaft, 
„Anzeiger der Germanischen Nationalmuseums” 1993, s. 234. 
39 Zob. tamże, s. 231–232, 238.

5. Włókniaki komórkowe na twarzach oprawców, frag-
ment kwatery „Koronowanie cierniem”, poliptyk from-
borski, ok. 1504 r., fot. Jagoda Semków.

6. Rogowiak kolczystokomórkowy na twarzy rycerza zdob-
nego w szary zawój, fragment kwatery „Niesienie krzyża”, 
poliptyk fromborski, ok. 1504 r., fot. Jagoda Semków.
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rycerza o wykrzywionej posturze, z zapałem wyko-
nującego powierzone mu zadanie, zdobi nie tylko 
zniekształcony nos z nieprawidłowo sterczącymi 
dziurkami. Oprócz zmian kiłowych da się tutaj tak-
że dostrzec objawy liszajca zakaźnego! Liszajec za-
kaźny (Impetigo contagiosa) to zakażenie wywołane 
przez Staphylococcus aureus lub paciorkowce głów-
nie z grupy A (niekiedy obydwa typy drobnoustro-
jów powodowały chorobę). Do typowych objawów 
liszajca należą zajady – pęknięcia lub rozpadliny, 
pęcherze, rozsiane strupy z domieszką krwi zloka-
lizowane głównie w okolicach jamy ustnej i nosa, 
rzadziej na pośladkach i rękach40. Pęcherze i stru-
py często pękają, wydzielając surowiczą i przejrzy-
stą ciecz, zasychającą w charakterze liszajowatych 
strupów nazywanych „miodowymi” lub „bursztyno-
wymi”. Co ważne, liszajec zakaźny daje się łatwo 
przenieść bezpośrednio lub pośrednio na skórę 
innych osób41.

Popularnym ikonograficznym „znamieniem” grze-
chu staje się również włókniak komórkowy. Włóknia-
ki (fibromata) stanowią formę łagodnego nowotworu 
pochodzenia łącznotkankowego, wywodzącego się 
z elementów tkanki łącznej skóry właściwej i tkanki 

podskórnej42. Występując pojedynczo lub w większej liczbie, stanowią wyraźny, oszpeca-
jący znak. Taki właśnie włókniak jawi się na lewym policzku Annasza i na obliczu opraw-
cy w złotym łańcuchu w scenie „Koronowanie Cierniem”, zastanawiającym znamieniem 
są także guzki na twarzy oprawcy z pejsami w scenie „Koronowanie Cierniem” – trudno 
jednoznacznie stwierdzić, czy jest to wspomniany włókniak, czy też jedynie przerosłe 
blizny. Obok włókniaka dodatkowym dermatologicznym schorzeniem pojawiającym 
się często w sztuce późnośredniowiecznej jest rogowiak kolczystokomórkowy (kerato-
acanthoma) – forma raka kolczystokomórkowego (carcinoma spinocellulare). Charak-
teryzują go zmiany skórne o charakterze brodawkującym lub wrzodziejącym, rogowiak 
powstaje w obrębie skóry niezmienionej z owrzodzeniem w części środkowej43. Rogo-
wiaka kolczystokomórkowego posiada z całą pewnością jeden z rycerzy eskortujących 
Chrystusa w scenie „Niesienie Krzyża”.

Kolejną oszpecającą chorobą jest trądzik różowaty (rosacea) – schorzenie wystę-
pujące na podłożu skóry łojotokowej jako następstwo zaburzeń naczynioruchowych 

40 F. Wąsik, E. Baran, J. Szepietowski, Zarys dermatologii klinicznej, Wrocław 1995, s. 47–49.
41 A. Straszyński, Zarys dermatologii i wenerologii, Warszawa 1960, s. 239.
42 F. Wąsik, E. Baran, J. Szepietowski, Zarys dermatologii…, dz. cyt., s. 338–339.
43 S. Jabłońska, T. Chorzelski, Choroby skóry oraz wybrane schorzenia przenoszone drogą płciową, Warszawa 
1981, s. 307; F. Wąsik, E. Baran, J. Szepietowski, Zarys dermatologii…, dz. cyt., s. 358–359.

7. Trądzik różowaty na obliczu „przodownika” 
w żółtym turbanie, fragment kwatery „Chry-
stus u Annasza”, poliptyk fromborski, ok. 1504 
r., fot. Jagoda Semków.

8. Trądzik różowaty na twarzy doradcy Annasza 
(postać w szarym kostiumie stojąca z tyłu sceny), 
fragment kwatery „Chrystus u Annasza”, polip-
tyk fromborski, ok. 1504 r., fot. Jagoda Semków.
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w obrębie skóry twarzy. Umiejscawia się głównie 
w części środkowej twarzy na nosie, policzkach, czo-
le i brodzie. W wyniku choroby skóra rozszerza się 
i grubieje, z czasem tworzą się na niej stany zapal-
ne, u starszych mężczyzn i w przewlekłym przebie-
gu trądziku może powstać silny przerost gruczołów 
łojowych i rozrost okołogruczołowej tkanki łącznej 
w skórze nosa, w postaci tzw. guzowatości nosa (rhi-
nophyma), obejmującej niekiedy spore obszary44. 
Trądzik różowaty pojawia się w poliptyku frombor-
skim wyjątkowo często. Czerwone, brzydkie zgrubie-
nia widać na twarzy oprawcy-przodownika przybra-
nego w żółty turban w scenie „Chrystus u Annasza”. 
W tym samym ujęciu trądzik różowaty staje się cechą 
rozpoznawczą rycerza podtrzymującego krzyż, zwró-
conego w stronę Matki Boskiej, posiada go także zdobny w szary zawój na głowie 
doradca Annasza i oprawca w złotym łańcuchu w scenie „Koronowanie cierniem”. 

Oprócz chorób dermatologicznych i wenerologicznych jako wizualny symbol 
grzechu funkcjonowały także zaburzenia wzrostu – karłowatość i gigantyzm – szcze-
gólnie zaś akromegalia – przedstawiciela tej właśnie choroby odnajdujemy w kwa-
terze „Niesienie krzyża” (jest to postać schowana za syfilitykiem w turbanie). Akro-
megalia jest chorobą spowodowaną nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu 
przez hormonalnie czynnego gruczolaka komórek kwasochłonnych przedniego płata 
przysadki mózgowej. Do wczesnych objawów akromegalii zalicza się rozrost tkanek 
miękkich stóp i dłoni, żuchwy, nosa, serca, małżowin usznych i języka, później na-
stępuje deformacja kości, stawów, powiększenie narządów wewnętrznych oraz po-
grubienie skóry, wskutek przerostu kośćca i rozrostu chrząstek obserwuje się też 
powiększenie czaszki z rozrośniętą częścią twarzową – tj. żuchwą z progenią, szeroki 
i gruby nos, wydatne łuki brwiowe. Wysoki wzrost powoduje też zmiany w kręgo-
słupie, a co za tym idzie – wady postawy, zaś powiększony język zniekształca mowę. 
W przypadku akromegalii najistotniejszym w tworzeniu negatywnego odbioru był 
szczególny wygląd głowy, a przede wszystkim wysoki wzrost upodabniający chorych 
do olbrzymów! Olbrzymy tak jak karły funkcjonowały przez wieki jako istoty tajem-
nicze. W przeciwieństwie do karłów, którym przypisywano inteligencję, bystrość, 
mądrość, olbrzymów podziwiano za siłę, ale postrzegano jako istoty ociężałe psy-
chicznie, tępe, ograniczone45. Ich ciało tak jak ciało karłów było ciałem nienatural-
nym, ponadnaturalnym, pochodzącym jakby z innego świata – zwłaszcza świata de-
monicznego. Turpistyczna nieproporcjonalność odzwierciedlała odmienność, ale też 
moralną niższość, tworzyła kategorię monstrum, którego najważniejszą z cech jest 

44 A. Straszyński Zarys dermatologii i wenerologii…, dz. cyt., s. 422–425; F. Wąsik, E. Baran, J. Szepietowski, 
Zarys dermatologii…, dz. cyt., s. 139–143.
45 J. Talko-Hryncewicz, O olbrzymach i karłach, „Prace i Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etno-
graficzne” II, 1921, s. 13; W. Antoniewicz, Olbrzymy i karły, „Wszechświat” XXV, 1906, s. 508. 

9. Akromegalia (?) reprezentowana przez szydercę 
schowanego za żołnierzami, z prawej strony, frag-
ment kwatery „Niesienie krzyża”, poliptyk frombor-
ski, ok. 1504 r., fot. Jagoda Semków.
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„brak porządku”46, nadmiar czy brak47. Monstra są efektem nieudanej reprodukcji, 
pokonanej natury, która nie osiągnęła zamierzonego celu48. Monstra mogły rodzić 
się jako dzieci poczęte poza związkiem małżeńskim lub gdy ktoś zaczarował mat-
kę49, tak więc nosiły na sobie piętno grzechów rodziców50. Ukazanie wśród oprawców 
osobnika cierpiącego na akromegalię miało być może ukazać przedstawiciela kate-
gorii monstrów, bowiem „…monstra mogły niekiedy stanowić wizualny odnośnik do 
praw moralnych, zniekształcone ciało niosło naukę”51.

Poliptyk fromborski, tak jak wiele innych obiektów ołtarzowych, potwierdza domi-
nujący wpływ na malarstwo grafiki europejskiej i jej najwybitniejszych twórców, m.in. 
Mistrza E. S., Albrechta Dürera i Martina Schongauera. W przypadku ołtarza z kate-
dry fromborskiej większość kwater wykazuje wierną kopię Pasji Martina Schongau-
era. Andrzej M. Olszewski, badając wpływ pierwowzorów graficznych na sztukę ma-
łopolską, zauważył, że w przypadku ikonografii malarstwo średniowieczne nie trzyma 
się całkowicie wiernie ujęć drzeworytniczych bądź miedziorytniczych – w większości 
przypadków następuje redukcja motywów zdobniczych, ilości postaci, elementów de-
koracyjnych tła, co wynikało oczywiście z samego przekazu malarstwa ołtarzowego, 
które musi być czytelne, wyraziste i uproszczone52. Rzadziej pojawia się zjawisko am-
plifikacji, charakteryzujące się dodawaniem postaci i wyraźniejszym opracowaniem 
detali stroju53. Rozpatrując zjawiska chorobowe obecne w poliptyku fromborskim, 
można jednoznacznie stwierdzić, że są one bardzo istotnym, kolejnym elementem 
amplifikacji54! Ów niekiedy przerysowany, ale jednocześnie bardzo wnikliwy ob-
raz ludzkiego ciała staje się z jednej strony symboliczną, zastępczą formą ukazania 

46 A. Wieczorkiewicz, Monstruarium, dz. cyt., s. 132.
47 Tamże, s. 142
48 Tamże, s. 125.
49 Tamże, s. 109.
50 Fizyczna odmienność karłów i olbrzymów wpływała na ich szczególne traktowanie. Doskonałym przy-
kładem jest słynna olbrzymka cierpiąca na gigantyzm i akromegalię, odnaleziona w 1977 r. na cmenta-
rzysku na Ostrowie Lednickim. Gigantka o wzroście około 208 cm, cierpiąca na wiele dotkliwych scho-
rzeń – m.in. skoliozę, złamania, zapalenie płuc – żyjąca w wieku XII bądź XIII została pochowana w niety-
powy sposób co świadczy o niezwykłym traktowaniu jej jako „istoty wykluczonej” – czaszką skierowaną 
nie w pozycji wyprostowanej z twarzą w kierunku zachodnim, ale ciałem ułożonym na boku, z podkurczo-
nymi kończynami dolnymi, z czaszką skierowaną ku wschodowi, twarzą na południe. Zob. A. Wrzesiń-
ska, J. Wrzesiński, Czytanie z kości, Lednica 2005, s. 30–33; J. J. Gładykowska-Rzeczycka, A. Wrzesińska, 
A. Sokół, Morfologiczne i radiologiczne badanie szkieletu olbrzymki z wczesnośredniowiecznego cmentarzy-
ska na Ostrowiu Lednickim, „Studia Lednickie” VI, 2000, s. 239–275. Co interesujące, współczesny odbiór 
ludzi o nieproporcjonalnym wzroście różni się od tego dawnego, o ile osoby karłowate nadal postrzegane 
są negatywnie, o tyle osoby o nadmiernym wzroście traktuje się raczej naturalnie, J. M. Buckler, Niski 
wzrost, „Aktualności Pediatryczne” 3, 1993, s. 159; D. J. Johnston, Wysoki wzrost, „Aktualności Pediatrycz-
ne” 3, 1993, s. 174. 
51 Zniekształcone ciało tworzyło szczególny język – np. rozczepione podniebienie ostrzegało przed sprośną 
mową, a brakujące palce przestrzegały przed bezczynnością. A. Wieczorkiewicz, Historia mnicha-cielęcia. 
O szczególnej potrzebie istnienia ciał monstrualnych w porządku kultury i o ich retorycznym wykorzystaniu, 
„Kultura współczesna” 1, 2009, s. 65.
52 A. M. Olszewski, Pierwowzory graficzne późnogotyckiej sztuki małopolskiej, Wrocław – Warszawa – Kra-
ków – Gdańsk 1975, s . 83–89.
53 Tamże, s. 89–91.
54 Jako sztandarowe dzieło można przytoczyć XV-wieczne reliefy ze scenami pasyjnymi autorstwa Ulricha 
Hubera z kościoła św. Getreu w Bambergu, wszystkie kwatery zostały zaprojektowane jako wierne kom-
pozycyjnie kopie cyklu pasyjnego Martina Schongauera, jednak zarówno typ stroju, jak i (co dla naszych 
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zła, ale też śmiałą obecnością odważnego realizmu i naturalizmu, pojawiającego się 
w sztuce religijnej55. 

Artyści posługując się coraz lepszym, swobodniejszym warsztatem, w tym coraz 
lepszą wiedzą anatomiczną, starali się w ten sposób przemycić wiedzę o ówczesnym 
świecie, przekazać obraz ówczesnego człowieka – nierzadko okaleczonego, chorego, 
pozbawionego idealnych proporcji ciała. Tym samym wiele XV- i XVI-wiecznych ołtarzy 
może dzisiaj stanowić szerokie spektrum wiedzy o fizjonomii i chorobach ludzi żyją-
cych setki lat temu. Ostatecznie potwierdzają one nędzną kondycję fizyczną, kreśląc 
obraz człowieka medycznie zaniedbanego, pozostawionego w swoim upadku fizycz-
nym samemu sobie. 

Realizm ujawniający się poprzez chorobę i deformację jest jednocześnie realizmem 
koniecznym, podkreślającym całość szczególnej struktury świata, w której jest miejsce 
na piękno, doskonałość i porządek reprezentowane przez figurę Chrystusa; z drugiej 
strony dopełnieniem tychże jakości czy też wartości staje się brzydota, bezkształtne 
i nieproporcjonalne zło. Jedno i drugie istnieje w świecie, a ukazywanie obu w jednym 
obrazie tworzy spójny obraz uniwersum56. 

rozważań najistotniejsze) anatomia postaci posiadają odmienny, bogatszy, bardziej fizjologiczny wymiar. 
R. Baumgärtel-Fleischmann, Die Passionsreliefs von St. Getreu in Bamberg, Bamberg 1996. 
55 R. Mellinkoff, Outcasts…, dz. cyt., s. 164.
56 Ch. Winkler, Die Maske des Bösen. Groteske Physiognomie als Gegenbild des Heiligen and Vollkommenen 
in der Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts, München 1986, s. 169. Autorka dokładnie porównuje ikonografię 
pasyjną A. Dürera, M. Grünewalda i H. Boscha.
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ks. Michał Jagosz 
Prefekt Archiwum, Biblioteki i Muzeum  
Bazyliki Papieskiej Matki Bożej Większej w Rzymie

muZeum baZyliki papieskiej sanTa maria maggiore

Jedna z wizyt Błogosławionego Jana Pawła II w rzymskiej bazylice w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny została upamiętniona okoliczno-
ściową tablicą ku pamięci potomnych. W czasie tej uroczystości w 2001 roku Ojciec 
Święty Jan Paweł II poświęcił Muzeum w podziemiach Bazyliki Matki Bożej Większej1, 
wzniesionej przez Sykstusa III po ogłoszeniu dogmatu o Boskim Macierzyństwie NMP 
na Soborze Efeskim. Muzeum to znajduje się na przedłużeniu strefy archeologicznej2, 
dostępnej dla zwiedzających (za wiedzą Dyrekcji Muzeów Watykańskich) już od lat 
70., w której można zobaczyć resztki domu rzymskiego3 i kalendarza z końca II wieku4. 
Prace to wsparte osobistym zainteresowaniem sł. b. Papieża Pawła VI5, prowadzone 
były pod kierunkiem profesora Filippa Maggi6.

W nowo otwartym Muzeum, mieszczącym się obok krypt kapituły i rodziny Patrizi 
zostały wyeksponowane najcenniejsze obiekty posiadane przez Bazylikę zwaną m.in. 
Betlejem Zachodu. Mimo rozlicznych grabieży, ocalałe obiekty zostały rozmieszczo-
ne w ośmiu pomieszczeniach według następujących tematów: Chrystus w tajemnicy 
Narodzin, Męki, Najświętsza Maria Panna czczona w Bazylice pod tytułem Ocalenie 
Ludu Rzymskiego, Święci związani z Bazyliką, Papieże, Archiprezbiterzy i kler bazyliki 
Liberiańskiej, Lata święte, przedmioty kultu: relikwiarze, monstrancje, kielichy, księ-

1 Epigraf nad wejsciem do Museo Liberiano: IOANNES PAULUS II PONTIFEX MAXIMUS||MUSEUM 
LIBERIANUM||A CARLO CARD: FURNO||ARCHIPRESBITERO HUIUS BASILICAE||UNA CUM CAPI-
TULO ET CANONICIS||INCHOATUM ABSOLUTUMQUE||DEDICAVIT||VI IDUS DECEMBRIS A. MMI 
PONTIFICATUS XXIV||FESTO IMMACULATI CONCEPTUS||MAGNAE DEI PARENTIS. 
2 S. T. Mols, E. Moormann, L’edificio romano sotto S. Maria Maggiore a Roma e le sue pitture: proposta per 
una nuova lettura, „Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Römische Abteilung”, 2010, vol. 
116, s. 469–506. 
3 P. Liverani, Osservazioni sulla domus sotto S. Maria Maggiore a Roma e sulla sua relazione con la basilica, 
„Mitteilungen des Deutschen…” dz. cyt., s. 459–468. 
4 F. Magi, Il calendario dipinto sotto Santa Maria Maggiore, [w:] Memorie della Pontificia Accademia Roma-
na di Archeologia, t. XI, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1972, s. 58; F. Coarelli, Il Calendario 
dipinto di S. Maria Maggiore, [w:] Roma sepolta, Roma 1984, s. 181–189.
5 Epigraf z 1971 przy wejsciu do strefy archeologicznej: Quod archaeologiae studiosis||diu optabile et expe-
tendum videbatur||pro Veneranda Marialis templi in Esquiliis antiquitate||subterraneas eius cripta||penitus in-
quirere apte disponere||PAULI VI SUMMI PONTICIS||Urbis Romae diligentissimi||liberali impendio||egesta est 
humus ductae sunt excavationes||Sixti III Basilicae substructiones sunt repertae||ferme indubie macelli Liviae 
cui hae innitebantur||restitutae ruinae||in Hypogei muro pars magna||depicti perinsignis romani calendarii 
inventa||cuncta denique decoro ordine distributa||curatore operis Philippo Magi||Anno MCMLXXI.
6 Scrinari Valnea Santa Maria, Gli scavi Magi, [w:] Santa Maria Maggiore e Roma, a cura di Roberto Luciani. 
Fratelli Palombi Editori Patriarcale Basilica di Santa Mara Maggiore, Roma 1996, s. 39–47.
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gi liturgiczne, manuskrypty nut Palestriny, 
Scarlattiego związanych z Bazyliką Matki 
Bożej Większej oraz historia najstarszego 
maryjnego sanktuarium.

O niej świadczą ryciny Giovanniego Mag-
gi (1566–1618) z roku 16217, które ukazują 
nam zarówno wschodnią, jak i zachodnią 
fasadę bazyliki przed przebudową absydy 
przez Carla Rainaldiego w 1673 roku, a tak-
że wnętrze bazyliki z dwoma cyboriami na 
obraz Matki Bożej Śnieżnej oraz relikwie 
Żłóbka z czasów przed konstrukcją kaplic 
Sykstyńskiej (1590) i Paulińskiej (1613), do 
których zostały przeniesione relikwie Żłób-
ka oraz ikona Salus Populi Romani. Rycina 
Giuseppe Vasiego z 1750 przedstawia stan 

aktualny Loggii Błogosławieństw wykonanej w latach 1741–1742 przez Ferdinanda 
Fugę (1699–1781). Na uwagę zasługuje szkic dla umieszczenia statui króla Hiszpanii 
Filipa IV w portyku bazyliki wykonanej przez Girolama Lucentiego (1627–1689)8. Wnę-
trze bazyliki, tj. prezbiterium z relikwiarzem Żłóbka ofiarowanym w roku 1606 przez 
Małgorzatę (żonę Filipa III, króla Hiszpanii), kaplicę z Salus Populi Romani, zakrystię 
oraz procesję ze sztandarem z św. Piusem V z okazji jego kanonizacji 22.05.1712 można 
oglądać na miniaturach Piera Leona Ghezziego (1674–1755) w pasjonałach tj. księgach 
liturgicznych, z których śpiewano Pasję w czasie obrzędów Wielkiego Tygodnia.

W salonie wielkim wyeksponowane zostały obiekty związane z tajemnicą Chrystusa 
i Marii, zwłaszcza z tajemnicą Narodzin i Męki. W tle fragmentów ruin Domus Romana 
w okresie Bożego Narodzenia 2005 umieszczono Il Presepe Arnolfa di Cambia (1245– 
–1302) przeniesiony z krypty Kaplicy Sykstyńskiej. Żłóbek ten wykonany na zlecenie 
pierwszego Papieża Franciszkanina Nicolo IV (1288–1292) w latach 1290–1291, które-
go statuy poddane zostały konserwacji z okazji 700 rocznicy śmierci artysty9. 

Jest również płaskorzeźba Giuseppe Valadiera (1762–1839) przedstawiająca Naro-
dziny Zbawiciela zdobiąca bazę, na której umieszczone były relikwie Żłóbka Pana Je-
zusa z autentykiem Papieża Piusa VII z 1803 roku. Urna ta wykonana przez Valadiera 
z fundacji księżnej Villahermosy, Marii Manueli Pignatelli (1753–1813)10 noszona była 
w procesji przed mszą pasterką jeszcze do roku 1963. Jest też i złocona zasłona Relikwii 
Żłóbka wykonana w drewnie przed 1867 rokiem, ufundowana przez bł. Piusa IX, z dwo-
ma adorującymi aniołami namalowanymi przez Francesca Podestiego (1800–1895). 

7 De Angelis Paolo, Basilicae Sanctae Mariae Majoris… descriptio et delineatio, Roma, B. Zannetti 1621.
8 Anselmi Alessandra, I progetti di Bernini e Rainaldi per l’apside di Santa Maria Maggiore, „Bollettino 
d’Arte, Ministero per i Beni e le Attività Culturali”, 2001, nr 117, lug.–sett. s. 27–78. 
9 Tuccio Sante Guido, Il Presepe della Basilica di Santa Maria Maggiore di Arnolfo di Cambio (1291), Città 
del Vaticano 2005, s. 32.  
10 J. Fernandez Alonso, I reliquiari della Sacra Culla, „Theotokos A.I”, 1992 nr 7, s. 4–6; 1993, nr 8, s. 7–8.

1. Domenico di Giacomo di Pace, zwany il Beccafumi (1486–1551). 
Madonna ze świętymi Katarzyną ze Sieny i Antonim z Padwy; Mu-
zeum Bazyliki Papieskiej Matki Bożej Większej w Rzymie, fot. Fo-
togioberti.



Muzeum Bazyliki Papieskiej Santa Maria Maggiore

171

Zastąpiono ją w 1898 metalową, wykonaną 
przez Giulia Gallego. 

Temuż papieżowi bazylika zawdzięcza 
Ipogeo wykonane przez architekta Virginia 
Vespignaniego (1808–1882) pod wielkim 
ołtarzem, ozdobione 74 różnymi rodzajami 
marmurów ofiarowanych Piusowi IX przez 
zamożne rodziny, do którego przeniesio-
ne zostało Culla di Gesú z kaplicy Sykstyń-
skiej11. Dla podkreślenia szczególnych wię-
zów tegoż papieża z relikwiami Żłóbka Ipogeo 
zostało wybrane na miejsce pomnika dzieło 
Ignazia Jacomettiego (1819–1883) ufundowa-
nego przez kardynałów mianowanych przez 
tegoż papieża. Tajemnicę Narodzin przy-
wołuje obraz artysty Domenica di Iacopa di 
Pace, zwanego Beccafumi (1486–1551) Ma-
donna z Dzieciątkiem i św. Antonim z Padwy 
i św. Katarzyna ze Sieny (fot. 1), oraz niezna-
nego artysty Madonna z Dzieciątkiem Jezus 
i św. Janem Chrzcicielem z połowy XVI wieku.

Jest również kryształowy relikwiarz Drzewa Krzyża 
Świętego, wykonany przez wspomnianego wyżej artystę 
Giuseppe Valadiera obok obrazów artysty Giovanniego An-
tonia Bazziego, zwanego Sodoma (1477–1549) Droga na 
Kalwarię (fot. 2) oraz nieznanego artysty z kręgu Paris Bor-
don (1500–1571) Chrystus w cierniowej koronie z żołnierzem. 
Do otwarcia muzeum wspomniane obrazy przechowywane 
były w pomieszczeniach zakrystii kaplicy Borghese niedo-
stępnych dla zwiedzających. 

Najświętszą Marię Pannę czczoną w bazylice pod zna-
nym nam już tytułem Salus Populi Romani przypomina 
ołtarzyk z obliczem Madonny i Dzieciątka na jedwabiu 
z ok. 1650 roku, z daru kapelana kaplicy Paulińskiej Sebastiana Petronarda dla księ-
cia Borghese12, sztandar noszony w procesji z XVIII-wieczną kopią ikony oraz zasłona 
Pietro Gentili (1563–1626)13 (fot. 3). Służyła ona na podtrzymanie koron, którymi ozdo-
biony był obraz. Zasłonę tę zdjęto w czasie restauracji obrazu przez prof. Giovannie-
go Rigobella w roku 1931, wykonanej z okazji obchodów 1500 letniej rocznicy Soboru 

11 F. Fabi Montani, La confessione della Basilica Liberiana rinnovata ed ampliata dalla Santità di Nostro 
Signore Papa Pio IX descritta ed illustrata, Roma 1867, s. 49–50. 
12 W zakrystii kapituly znajduje się również z jego daru obraz nieznanego artysty Salus Populi Romani z 1635. 
13 A. P. (A. Parente), Oklad der Ikone Salus Populi Romnani 1617–1618 [w:] Barock Kunst und Kultur im 
Vaticani im Rom der Päpste 1572–1676, Bonn – Berlin 2005–2006, s. 244.

2. Giovanni Antonio Bazzi, zwany Il Sodoma (1477–1549), Droga 
na Kalawarię; Muzeum Bazyliki Papieskiej Matki Bożej Większej 
w Rzymie, fot. Fotogioberti.

3. Pietro Gentili, Zasłona obrazu Salus Po-
puli Romani; Muzeum Bazyliki Papieskiej 
Matki Bożej Większej w Rzymie, fot. Fo-
togioberti.
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Efeskiego uroczyście celebrowanej 
w Wiecznym Mieście, a szczegól-
nie w bazylice wzniesionej ku upa-
miętnieniu tego Soboru. Do dziś za-
chowały się korony, które ofiarował 
papież Grzegorz XVI (1831–1846) 
w święto Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny w 1838 roku jako 
wotum wdzięczności za ustąpienie 
zarazy14. Wspomnieć trzeba wcze-
śniejsze korony z daru Klemen-
sa VIII ex voto po ustaniu zarazy 
w 1597 roku15 oraz inne korony, któ-
re czcigodny sługa Boży Pius XII 
(1939–1958) nałożył na tenże obraz 
w stulecie ogłoszenia dogmatu Nie-
pokalanego Poczęcia NMP w 1954 
roku z darów wiernych całego 
świata. Te ostatnie według projek-
tu Aurelia Mistruzziego (1880– 
–1969) wykonał Spartaco Leclerc16.

Tradycje namalowania obrazu Matki Bożej przez św. Łukasza przypominają skrzy-
dła tryptyku pochodzące z warsztatu Baldassarego Crocego (1558–1628)17 (fot. 4).

O licznych relikwiarzach posiadanych przez bazylikę świadczy ostatnio odkryty ich 
spis znajdujący się w Inventario dei beni della Basilica18, pochodzący z epoki kardynała 
Guglielma D’Estouteville (1445–1483). Relikwiarze te mieściły się w Ciborio, ufundo-
wanym przez rodzinę Cappocci w sąsiedztwie apud altare Sancti Hieronymi (innego 
mauzoleum) z relikwiami tegoż świętego zmarłego w 420 roku, sprowadzonymi tutaj 
z Betlejem w XIII wieku. Od czasów restauracji Bazyliki przez architekta F. Fuga i de-
montażu wspomnianego Ciborio, relikwiarze zostały umieszczone w witrynach kaplicy 
Ukrzyżowanego, z których część wyeksponowano w muzeum bazyliki. 

Są wśród nich relikwiarze św. św. Mateusza Apostoła i Łukasza Ewangelistów, 
św. Marcelina (papieża) i męczennika Vincenza I Bellego (1741–1787) z daru kano-
nika Benedetta Cappellettiego (fot. 5), św. Bibiany, dziewicy i męczennicy, dzieło 

14 F. Fabi Montani, Dell’antica immagine di Maria Santissima nella Basilica Liberiana e del suo culto, 
[w:] Memorie storiche, Roma II ed. Tipografia delle Belle Arti 1860, seconda edizione 1861 s. 116–120.
15 F. Fabi Montani, Dell’antica…, dz. cyt., s. 66–69.
16 L’Anno Mariano 1954 nell’Urbe e nell’Orbe. Cronistoria a cura del Comitato Centrale dell’Anno Mariano, 
Tipografia Poliglotta Vaticana 1958, s. 625
17 G. Wolf, Regina coeli, facies lunae „Et in terra pax”. Aspekte der Ausstattung der Cappella Paolina in S. Ma-
ria Maggiore. „Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana”, 1991–1992, vol. 27/28, s. 327.
18 A. Delle Foglie, F. Manzari, L’Inventario dei beni della Basilica conservato nell’Archivio di Santa Maria 
Maggiore [w:] Humanis divina iunguntur… Un percorso museale della Basilica Liberiana, Studia Liberiana 
vol. II, a cura di M. Jagosz, Roma 2011 s. 51–72, 109–114.

4. Atelier Baldassare Croce (1558–1628), Św. Łukasz malarz Salus Populi Roma-
ni; Muzeum Bazyliki Papieskiej Matki Bożej Większej w Rzymie, fot. Fotogioberti.
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Pietra Gentilego z ok. 1610 roku19, odnowio-
ne przez F. Righettiego w 1804 roku, dzięki 
Kanonikowi Fabriziowi Locatellemu Marte-
rellemu Orsiniemu (zm. 28.8.1817) (fot. 6)20, 
św. Tomasza Canterberego, biskupa i mę-
czennika (1162–1170) kanonizowanego przez 
Aleksandra III w 1173 roku, dzieło Benedetta 
Cacciatorego z 1635 roku21. Pośród innych 
relikwiarzy zwraca uwagę relikwiarz w kształ-
cie kryształowej urny z czasów pontyfikatu 
Pawła V (1605–1621), prawdopodobnie z ufun-
dowanej przez niego kaplicy św. Franciszki 
Rzymianki oraz inne z XVII i XVIII wieku. Na 
uwagę zasługuje relikwiarz św. Jacka Odrową-
ża, kanonizowanego w 1594 przez Klemensa VIII (1592–1605), 
ofiarowany przez prefekta muzeum ks. Michała Jagosza z okazji 
nominacji na kanonika tejże bazyliki 21.4.1991 r. Relikwie nasze-
go świętego mają pieczęć ks. kard. Karola Wojtyły, arcybiskupa 
metropolity krakowskiego z roku 196922 (fot. 7).

Szczególne miejsce w Santa Maria Maggiore mają święci z nią 
związani, to jest Archiprezbiterzy wyniesieni do chwały ołtarzy, 
bł. Nicolo Albergati (1439–1443), beatyfikowany przez Benedyk-
ta XIV w 1746, św. Karol Boromeusz (1538–1584), wyświęcony 
na kapłana 15.8.1563 w tutejszej bazylice przez jej archiprezbi-
tera kardynała Federica Cesiego, którego był następcą w latach 
1564–1572. Wyeksponowany został komplet szat liturgicznych 
koloru czerwonego, ufundowany przez św. Karola Boromeusza, 
w którym za zgodą Kongregacji Rytów celebrowano liturgie w dzień tego świętego 

19 S. Vasco Rocca, Santa Bibiana, Roma 1982, s. 114–116; tenże, Gli argenti di S. Maria Maggiore: reliquiari 
di Pietro Gentili, Benedetto Cacciatori, Santi Lotti e della bottega di Vincenzo I Belli, Storia d’arte XLVIII, 1983, 
s. 118–121, 125; C. Johnston, G. V. Shepherd, M. Worsdale, Splendeurs du Vatican: Chefs-d’oevres de l’art 
baroque, Ottava 1986, s. 16; M. A. de A., Tresors du Vatican, Paris 1990, s. 182.
20 Ponownie odnowiony w 1863 przez Luigiego Nasellego (1826-m.9.11.1889), Archiwum Bazyliki Papieskiej 
Santa Maria Maggiore (ABPSMM), L. Naselli, La Patriarcale Basilica Liberiana dal 1861 al 1865, memorie 
storiche, s. 48; ostatnio w 2009 r.
21 W tym relikwiarzu do 27 kwietnia 1992, tj. do rekognicji relikwii św. Tomasza Becketa oprócz jego dal-
matyki mieścił się również ornat św. Hieronima z jego wcześniejszego grobu, obecnie wyeksponowany 
w muzeum bazyliki.
 Documentum de rebus gestis in Canonica Recognizione reliquiae Sancti Thomae Becket, Archiepiscopi 
Cantauriensis, Martyris, in Basilica Sanctae Mariae Maioris in Urbe adservatae I1 mensis Maii 1992; E. V., 
Le reliquie di S. Tommaso Becket, „Theotokos”, 1992, nr 3, s. 17; U. Nilgen, La tunicella di Tommaso Becket 
in Santa Maria Maggiore a Roma. Culto e arte intorno a un Santo „politico”, „Arte medievale. Periodico 
internazionale di critica dell’arte medievale”, Istituto della Enciclopedia Italiana Roma II Serie, Anno IX, 
1995, nr 1, s. 105–120.
22 Relikwie Świętego Jacka Odrowąża w Patriarchalnej Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. „Kronika 
Rzymska” R. 9, 1991, nr 88 s. 5–6 z fot., Guida al Museo della Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore, 
Città del Vaticano 2003 , s. 7.

5. Relikwiarz św. Marcelino, 
papieża i męczennika; Mu-
zeum Bazyliki Papieskiej Mat-
ki Bożej Większej w Rzymie, 
fot. Fotogioberti.

6. Relikwiarz św. Bibiany, 
dziewicy i męczennicy; Mu-
zeum Bazyliki Papieskiej Mat-
ki Bożej Większej w Rzymie, 
fot. Fotogioberti.

7. Relikwiarz św. Jacka Odro-
wąża; Muzeum Bazyliki Pa-
pieskiej Matki Bożej Większej 
w Rzymie, fot. Fotogioberti.
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wyznawcy23. W Sali Papieskiej obraz Dome-
nica Marii Muratoriego (1662–1749) z daru 
Girolama Crispiego Ferrarese, arcybiskupa 
Rawenny z 1740 roku24 przypomina procesję 
pokutną celebrowaną przez świętego w Me-
diolanie z okazji zarazy. 

Wśród nich św. Pius V (Antonio Michele 
Ghislieri), którego relikwie od 1588 roku 
spoczywają w Kaplicy Sykstyńskiej ufundo-
wanej przez papieża Sykstusa V. Zaś w Mu-
zeum znajduje się obraz św. Piusa V z wizją 
zwycięskiej bitwy pod Lepanto 7.10.1571 
roku, kopia oryginału z XVI wieku ze szko-
ły weneckiej z daru prof. Fernanda Russa 
z 01.1981 roku. (fot. 8), szaty liturgiczne, 
szafa z przedmiotami należącymi do św. Piu-
sa V (1566–1572), jak np. dokumenty Sobo-
ru Trydenckiego wydane w Wenecji 1565 
roku, modlitewnik z miniaturami25. Szafę te 
wykonano na polecenie papieża bł. Piusa IX 
w 27 roku jego pontyfikatu, tj. w 1873.

W tejże samej sali znajduje się krzyż z lichtarzami wykonanymi 
według Antonia Bellego w studio Gioachino Spagna, pochodzą-
cy od bł. Piusa IX (1846–1878), inny komplet dla ołtarza Relikwii 
Żłóbka z lapisu lazuli oraz mszał drukowany w Regensburgu. Znaj-
duje się tutaj szafa z sutanną bł. Piusa IX i jego portret z pierw-
szej połowy XIX wieku. Wyeksponowano dwa kielichy ofiarowane 
papieżowi bł. Piusowi IX, pierwszy wykonany według szkicu Mi-
chelangela Castaniego (1804–1882) w 1845 roku przez Augusta 
Castellaniego (1829–1914)26, (fot. 9), drugi Patri Suo California 
podarowany przez Kalifornię 15.07.1860 roku w kościele Il Gesù, 
w czasie mszy św. celebrowanej przez bł. Piusa IX w obecności 
ikony Salus Populi Romani27, a nade wszystko autograf pod tek-
stem bulli o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny 
8 grudnia 1854 roku. 

23 G. Cantelli, Parato dio San Carlo Borromeo, [w:] Jacopo da Empoli 1551–1640. Pittore d’eleganza e devo-
zione, Silvana Editoriale 2004, s. 291.
24 M. Jagosz, Inventario della Sala dei Papi, Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, Città del Vaticano 
2008, n. 213.
25 G. B. Nasalli Rocca, S. Pio V e le sue reliquie nella Basilica Liberiana, Tipografia Poliglotta, Roma, 1904, s. 22.
26 A. Sartirana, Orificerie della Fabbrica Castellani in Roma, L’Arte in Italia 1870 s. 60–62; G. Munn, Castel-
lani and Giuliano: Revivalist Jewellers of the Nineteenth Century, London 1984, s. 48–51. 
27 Archiwum Bazyliki Papieskiej Santa Maria Maggiore (ABPSMM), Giornale 17 Luglio 1860, F. Fabi Mon-
tani, Dell’antica…, dz. cyt., s. 130; M. A. de A., Tresors du Vatican, dz. cyt., s. 209.

8. Wizja św. Piusa V zwycięstwa pod Lepanto (7 X 1571); Mu-
zeum Bazyliki Papieskiej Matki Bożej Większej w Rzymie, fot. 
Fotogioberti.

9. Augusto Castellani 
(1829–1914), Kielich Bł. 
Piusa IX; Muzeum Bazy-
liki Papieskiej Matki Bo-
żej Większej w Rzymie, 
fot. Fotogioberti.
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Związki błogosławionego Jana Pawła II (1978–2005) z bazyliką, które sięgają 
czasów jego rzymskich studiów w Angelicum (1.05.1947), wizyt z okazji pobytów 
w Wiecznym Mieście podczas sesji Soboru Watykańskiego II, synodów biskupów, 
przypominają kielich z pateną, które otrzymał z okazji IV stulecia śmierci św. Karo-
la Boromeusza w Varese al Sacro Monte 2.11.1984 roku od administracji prowincji, 
modlitwa do Salus Populi Romani i lampa, która od 5.08.1987 do końca pontyfikatu 
płonęła przed jej obrazem oraz koralowy różaniec ofiarowany Matce Bożej przez Jana 
Pawła II w czasie jednej z wizyt w bazylice w roku maryjnym 1988. Obiekty te były 
eksponowane na wystawie poświęconej Giovanni Paolo II e Roma z XVIII -wiecznym 
Krucyfiksem pochodzącym z daru syndyka Rzymu z okazji życzeń noworocznych 
w roku 2003. 

Jest też młotek podarowany przez króla Hiszpanii na ceremonię z okazji Roku 
Odkupienia 1983. Są też cegły z Drzwi Świętych z lat 1983 i 2000. Rok Święty 2000 
jak i Rok Różańca z tajemnicami Światła uwiecznione zostały na wykonanych z tychże 
okazji Drzwiach; pierwsze przez artystę prof. Liugiego Di Mattei z Bolonii, drugie zaś 
przez Maria Toffettiego. 

Wśród papieskich pamiątek zwraca uwagę faldistorium Pawła V z 1616 roku wy-
konane przez Giuseppe Fiocchiniego, z bogato haftowanym nakryciem28 oraz portrety 
tegoż papieża29 i jego krewnego Kardynała Scipiona Borghese, świadczące o bogatym 
mecenacie papieskiej rodziny, na rzecz ufundowanej przez Pawła V kaplicy dla ikony 
Bogarodzicy, przeniesionej do nowej kaplicy 27.01.1613 roku; a także szaty papieża 
Urbana VIII (1623–1644) wykonane przez Cinthia i Vincenza Sabasia w latach 1625– 
–162730, również autograf sługi bożego, papieża Pawła VI (1963–1978).

W tejże sali umieszczono również pamiątki po archiprezbiterach: herb w marmurze 
kardynała Guglielma D’Estouteville (1445–1483), pektorał kardynała Carla Confalonie-
riego (1958–1986), mitra kardynała Luigiego Dadaglia (1986–1991). 

Z bogatego archiwum muzykaliów liczącego ponad pięć tysięcy kompozycji mu-
zycznych stu osiemdziesięciu mistrzów zasłużonej Cappella Musicale Liberiana wyeks-
ponowano msze Pierluigiego da Palestriny (1525–1594), oraz mszę La Stella Domenica 
Scarlattiego (1685–1757). 

Wystawiane są również niektóre karty rękopisu autorów Dolce stil novo z kręgu 
Dantego Alighieri. Rękopis ten, zwany Frammento Liberiano, jedna z kopii Raccolta 
Aragonese, sławnej antologii z 499 utworami tychże poetów, powstałej we Florencji w la-
tach 1476–1477 z woli Lorenza de’Medici dla Federica d’Aragona syna króla Neapolu 
Ferdinanda I, zawiera 139 wierszy, z których 82 są Cina z Pistoi (ok. 1270–1336/37), 

28 R. Valeriani in: Tesori d’arte sacra, 1975, n. 192, R. Valeriani in: Gian Lorenzo Bernini regista del barocco, 
Milano 1999 s. 399, n. 147, Barock Kunst… dz. cyt., s. 536; M. Worsdale, Splendeurs du Vatican…, dz. cyt., s. 38.
29 Na kartuszu: Paulus V Pon. Max. ex huius Basilicae Vicario Card. Exim ad culmen honoris evect.Virginis 
propitiae templo ad grati significatione animi decora quae cernuntur adiunxit.
30 M. Andaloro, Tesori d’arte sacra, 1975, n. 194, M. Worsdale, Bernini in Vaticano, 1981, s. 237–238; L. Cardilli 
Alloisi in: L’arte degli Anni Santi, Catalogo della mostra a Roma Palazzo Venezia, Milano 1984 s. 162; O. N. in: 
Tresors du Vatican, Paris 1990 p.156–158;R. Valeriani in: Gian Lorenzo Bernini regista del barocco, Milano 
1999, s. 399–400, n. 148; Barock Kunst und Kultur im Vatican i m Rom der Päpste 1572–1676, Bonn – Berlin 
2005–2006, ss. 536; M. Worsdale, Splendeurs du Vatican, Chefs-d’oevres de l’art baroque, Ottava 1986, s. 40.
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4 odpowiedzi Onestra degli Onesti z Bolonii (ok. 1240–1303), 
13 Guidona Guinizellego z Bolonii (ok. 1230–1276), odpowiedz 
Bonagiunty Orbiccianiego z Lukki (ok. 1220–przed 1300), 3 wier-
sze Guidona z Arezzo (1230/35–1294), 34 Guidona Cavalcantie-
go (1250/55–1300) z odpowiedzią Bernarda z Bolonii (ok. 1269– 
–1272) i jeden Guidona Orlandiego (ok. 1290–1333)31.

Są również bogato zdobione księgi: modlitewnik z XVI wieku 
oraz mszał z 1700 roku. W kolejnej sali wystawione są naczynia 
liturgiczne z XIX wieku, a także kanony, które służyły kapłanom 
odprawiającym msze św. w kaplicy Matki Bożej, dzieło Luigiego 
Valadiera (1726–1785), wykonane na zlecenie Camilla Borghese 
w 1762 roku32.

Jest i komplet: krzyż z lichtarzami z herbem Borghese ofiaro-
wany bazylice z racji Roku Świętego 1825 oraz inny według szki-
cu Vincenza Bellego w 1863 roku. Są również monstrancje, jedna 
z nich kryształowa33, która jest darem kanonika Benedetta Cap-
pellettiego, prefekta Rzymu, z 1829 roku (fot. 10) późniejszego bi-
skupa Rieti i kardynała (1764–1834)34 oraz XIX-wieczny tron, który 

służył na wystawienie Najświętszego Sakramentu z okazji 
czterdziestogodzinnego nabożeństwa (fot. 11). 

O ceremoniach otwarcia i zamknięcia Drzwi Świętych 
przez legatów, którymi bywali archiprezbiterzy bazyliki 
świadczą tablice umieszczane nad tymi Drzwiami. Portrety 
tych kardynałów zostały umieszczone w sali muzealnej po-
święconej jubileuszom. 

Nie brakuje też przedmiotów służących do ceremonii 
otwarcia Drzwi Świętych z racji jubileuszów z lat 1900, 1950, 
1975 oraz Roku Odkupienia 1983. Są też cegły z Drzwi Świę-
tych z lat 1950, 1983 i 2000.

Bogata kolekcja kielichów pochodzi z dobroczynności 
papieży: bł. Piusa IX, Leona XIII, Piusa XI, Jana Pawła II, 
archiprezbiterów, kleru bazyliki oraz administracji Rzy-
mu, która od 1624 roku co roku ofiaruje kielich wotywny: 
najpierw z okazji dedykacji bazyliki 5 sierpnia, a z czasem 
w ostatnią niedzielę stycznia na pamiątkę przeniesienia iko-
ny Bogarodzicy do nowej kaplicy 27 stycznia 1613 roku.

31 Il Frammento Liberiano.Un testimone della Raccolta Aragonese nell’Archivio del Capitolo della Basilica Pa-
pale di Santa Maria Maggiore, Studia Liberiana vol I a cura di Luca Polidoro e Rita Cosma, Roma 2011, s. 219. 
32 Colle Enrico, Carteglorie di Luigi Valadier in: Pompeo Batoni (1708–1787). L’Europa delle Corti e il Grand 
Tour, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, Milano 2008, s. 362; L’oro Valadier, un genio nella Roma del Settecen-
to, a cura di Alvar Gonzalez-Palacios. Villa Medici 29 Gennaio – 8 Aprile 1997, Fratelli Palombi Editore s. 140–141.
33 A. Bulgari Calissoni, Maestri argentieri gemmari e orafi di Roma, Roma 1987 s. 89.
34 M. Jagosz, Clero liberiano a servizio della Salus Populi Romani 1800–2010, Studia Liberiana II s. 353, 408.

10. Vincenzo Belli (†1841),  
Monstrancja; Muzeum Bazy-
liki Papieskiej Matki Bożej 
Większej w Rzymie, fot. Foto-
gioberti.

11. Tron do wystawienia Najświętszego 
sakramentu z okazji czterdziestogodzin-
nego nabożeństwa; Muzeum Bazyliki Pa-
pieskiej Matki Bożej Większej w Rzymie, 
fot. Fotogioberti.
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Niektóre z tych obiektów pochodzą od znanych artystów jak Giuseppe Grazioli (1749– 
–1792)35, Vincenzo Coaci (1782–1794) kardynał Gian Francesco Albani (1795–1803)36, Pie-
tro Paolo Spagna (1793–1861) kardynał Benedetto Naro Patrizi (†1823) z którym w 1826 
roku celebrował pasterkę Leon XII, Annibale Della Genga (1823–1829)37, wspomniany już 
Augusto Castellani (1829–1914), Pius IX38.

Te wszystkie dzieła są owocem wiary, pobożności i czci, którą lud Boży otacza Naj-
świętszą Marię Pannę w jej najstarszym sanktuarium chrześcijaństwa na Zachodzie. 
Muzeum dostępne jest dla zwiedzających codziennie w godzinach 9.30 – 18.30.

Pomieszczenia muzeum powiększono i udostępnione zwiedzającym loggię 
z mozaiką Filippa Rusutiego, ucznia Jacopa Torritiego z fundacji kardynałów Gia-
coma i Pietra Colonnów. Prowadzaca do niej klatka schodowa mieści szereg tablic 
oraz rzeźb39, które w czasie trasformacji bazyliki umieścił tutaj wspomniany juz 
architekt Fuga.

Zainteresowaniem cieszy się klatka schodowa Gian Lorenza Berniniego 
(1598–1680), która łączy kanonię z zakrystią z fundacji Pawła V, byłego wikariusza 
kilku archiprezbiterów Santa Maria Maggiore, która jest dziełem architekta Flaminia 
Ponzia (1560–1618), a nade wszystko sala papieży, a raczej salon Pawła V, stanowiący 
część jego apartamentu, wybudowany nad zakrystią z freskami Domenica Crestiego, 
zwanego Il Passignano (1560–1636). W dwóch szafach z daru kanonika Kamerlenga 
Galeotta Uffreduccia z Fano z 1627 i 162840 mieszczą się szaty liturgiczne kardynała 
archiprezbitera Andrei Corsiniego, wikariusza kapituły kardynała Scipiona Borghese, 
Inventario dei beni41, dwa kodeksy liturgiczne Antifonale i Graduale42, a na ścianach 
portrety papieży, archiprezbiterów szczególnie związanych z bazyliką oraz kardynałów, 
którzy przynależeli do Kapituły43. Dzieła te pochodzą od artystów: Andrei Sacchiego 
(1599–1661), Carla Maratty (1625–1713), Giovanniego Marii Morandiego (1622–1717), 
Giovanniego Battisty Gaulego, zwanego Il Baciccio (1639–1709)44.

35 M. Jagosz, Inventario del Museo della Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore, Città del Vaticano 
2003 n. 22, 23; S. Fornari, Gli argenti romani, Roma 1968; C. G. Bulgari, Argentieri, gemmari e orafi, Roma 
1980, parte I, s. 24, 556–567.
36 M. Andaloro, Tesori d’arte sacra, 1975, n. 202; M. A. de A., Tresors du Vatican, dz. cyt., s. 165.
37 M. Andaloro, Tesori d’arte sacra, dz. cyt., n. 205; L. Cardilli Alloisi, in: Roma 1300–1975, L’Arte degli Anni 
Santi, Milano 1984, s. 161, 163; M. A. de A. Tresors du Vatican, Paris 1990, s. 166; M. A. De Angelis, The 
invisible made visible Angels from the Vatican a cura di A. Duston, OP and A. Nesselrath, Art Services Inter-
national, Alexandria, Virginia 1998, s. 268–269.
38 Castellani and Italian Archeological Jewelry, Susan Weber Soros and Stefanie Walker, New Haven – Lon-
don, 2004.
39 …Humanis divina iunguntur… Un percorso museale della Basilica Liberiana, Studia Liberiana vol. II 
a cura di M. Jagosz, Roma 2011 s. 36–38.
40 A. M. Santarelli, Memorie notabili della Basilica di Santa Maria Maggiore e di alcuni suoi canonici nei 
Pontificati di Clemente VIII, Leone XI, Paolo V e Gregorio XV SS. Mem., Roma, Apresso Francesco Cavalli 
1647.
41 A. Delle Foglie e F. Manzari, L’Inventario dei beni della Basilica conservato nell’Archivio di Santa Maria 
Maggiore in: … Humanis divina iunguntur…, s. 51–72, 109–114.
42 N. Tangari, Due manoscritti liturgico-musicali del Museo della Basilica di Santa Maria Maggiore, in: … Hu-
manis divina iunguntur…, s. 73–82, 105, 115–118.
43 … Humanis divina iunguntur…, s. 39–40.
44 M. Jagosz, Inventario del Museo…, n. 223, 225, 233, 235, 236. 



O szczególnych związkach bazyliki z Hiszpanią mówi seria portretów królów Hisz-
panii, którzy od 7.11.1603 cieszą się tytułem protokanonika bazyliki45: portret Filipa III 
(1598–1621) – kopia Juana Pantojy de la Cruz (1553–1608), Filipa IV (1621–1665) ze 
studia Diega Velazqueza (1599–1660) czy Karola II (1661–1700) – kopia Juana Carreña 
De Mirandy (1614–1685)46.

Uczestnictwo muzeum w szeregu wystaw w Rzymie, Londynie, Paryżu, w wielu 
miastach Stanów Zjednoczonych oraz – w bliskiej przyszłości – w Brazylii to specy-
ficzne peregrinatio artis, która przypomina związki bazyliki w Wiecznym Mieście ze 
światem47. 

45 … Humanis divina iunguntur…, s. 40–41.
46 M. Jagosz, Inventario del Museo…, n. 163, 240, 242.
47 … Humanis divina iunguntur…, s. 43–46
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cZy biskupa sTryprocka upamięTniono nagrobkiem We fromborku?

Biskup Jan II Stryprock (Streifrock) był jednym z najwybitniejszych hierarchów 
warmińskich1. Urodził się około roku 1300, prawdopodobnie w Elblągu lub w Bra-
niewie, w rodzinie mieszczańskiej, przybyłej do Prus przypuszczalnie z Lubeki. Jego 
rodzonym, zapewne młodszym bratem był Reiner, obywatel Braniewa2. Wcześnie, 
przed połową października 1328 roku Jan osiągnął godność kustosza warmińskiej 
kapituły katedralnej3. Od roku 1343 pełnił funkcję zastępcy (vicedompnus4) schoro-
wanego biskupa Hermana z Pragi (1338–1349), a po jego śmierci przez pół roku sa-
modzielnie kierował diecezją5. W roku 1355, nazajutrz po św. Stefanie (czyli 3 sierp-
nia), został wybrany przez kapitułę następcą zmarłego trzy dni wcześniej biskupa 
Jana I z Miśni (1350–1355). Nominację papieską otrzymał i sakrę biskupią przyjął 

1 Zob. m.in.: „Series Episcoporum Warmiensium” [w:] Scriptores rerum Warmiensium oder Quellenschriften 
zur Geschichte Ermlands…, hg. von C. p. Woelky und J. M. Saage, Bd. 1, Braunsberg 1866 (Monumenta 
Historica Warmiensis oder Quellensammlung zur Geschichte Ermland…, Bd. 3, II. Abth.), s. 6–7 i przyp. 10; 
Johannis Plastwici, Decani Warmiensis, Chronicon da vitis Episcoporum Warmiensium, hrsg. von C. P. Woelky 
[w:] Scriptores rerum Warmiensium…, dz. cyt., s. 28, 32, 61–76; A. Eichhorn, Geschichte der ermländischen 
Bischofswahlen, mit möglicher Berücksichtung der ihnen zum Grunde gelegenen Rechtsverhältnisse, zugleich 
eine chronologische Grundlage für die Geschichte der Bischöfe Ermlands, „Zeitschrift für die Geschichte und 
Altertumskunde Ermlands” 1, 1858, s. 113–116; Hans Schmauch, Die Besetzung der Bistümer im Deutschor-
densstaate (bis zum Jahre 1410), „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands” 20, 1919, 
s. 717–719; [Ch.] Krollmann, Johannes Striprock, [w:] Altpreußische Biographie Bd. 1 Abegg-Malten, hg. von 
Ch. Krollmann, Königsberg 1941, s. 307–308; S. Achremczyk, R. Marchwiński, J. Przeracki, Poczet biskupów 
warmińskich, Olsztyn 1994 (Biblioteka Olsztyńska, 23), s. 37–41; T. Borawska, Stryprock (Streifrock) Jan, 
[w:] Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, Olsztyn 1996 (Rozprawy naukowe Wyższego Seminarium 
Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, 1), s. 238–239; J. Kopec, M. Glauert, Jo-
hannes Stryprock (Streifrock), [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448. Ein biogra-
phisches Lexikon, hg. von E. Gatz unter Mitwirkung von C. Brodkorb, Berlin 2001, s. 184.
2 Codex Diplomaticus Warmiensis oder Regestem und Urkunden zur Geschichte Ermlands [dalej: CDW] hrsg. 
von C. P. Woelky und J. M. Saage, Bd. II. Urkunde der Jahren 1341–1371 nebst Nachträge von 1240–1340, 
Mainz 1864 (Monumenta Historica Warmiensis oder Quellensammlung zur Geschichte Ermland, Bd. II., 
I. Abteil.), nr 385, s. 398 [23 VI 1365, Braniewo]. Reynike Stryperock, ojciec Jana i Henryka, w 1358 roku 
właściciel Baranówki (Schoffisberg), w roku 1383 zbył miastu Braniewo łąkę zwaną Hertzow (Harzau), 
w następnych – pełnił przypuszczalnie funkcje burmistrza Braniewa – CDW III, nr 154, s. 111–112 [1383, Bra-
niewo]; nr 176, s. 140 [11 XI 1384, Braniewo]; nr 679, s. 656 [ok. 1400]; II, s. 266, nr 266 [14 V 1358, Baranówka]; 
Das Anniversarienbuch des Kollegiats-Stiftes in Gutstadt vom J. 1611 [w:] Scriptores rerum Warmiensium…, dz. 
cyt., s. 270 i przyp. 211. Zob. też: Preußisches Urkundenbuch, [dalej: PrUB] hrsg. im Auftrag der Historischen 
Kommission für Ost– und Westpreußische Landesforschung, Bd. 5 (1352–1361) von K. Conrad und H. Koep-
pen, Bd. 6 (1362–1371) von K. Conrad, Marburg 1969–2000 (wg indeksów).
3 CDW I, nr 240, s. 403 [14 X 1328, Braniewo].
4 CDW II, nr 28, s. 25, 27 [1343, Orneta].
5 „Johannes Custos et administrator in spiritualibus et temporalibus Ecclesie Warmiensis, protunc vice-
dompnus Curie et Mense Episcopalis eiusdem Ecclesie ex commissione venerabilis patris pie recordacionis 
domini Herrmani Episcopi.” – CDW II, nr 153, [10 I 1350, Orneta]; nr 161, s. 161 [1 VI 1350, Orneta].
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w Awinionie6. Wystarał się o transumpty i potwierdzenia bulli Innocentego IV z roku 
1243 o podziale Prus na diecezje7, a także uzyskał bullę odpustową dla budowanej 
katedry fromborskiej8. Bezkompromisowy i dzielny obrońca niezależności Kościo-
ła warmińskiego, zasłużony dla życia duchowego i gospodarczego diecezji oraz bi-
skupstwa, „człowiek wyjątkowym doświadczeniem, wiedzą i cnotą wybitny”9 wrócił 
na Warmię wiosną 1356 roku. Interweniując u papieża i cesarza, osiągnął pomyślne 
perspektywy zakończenia sporu granicznego z Zakonem10. W celu zamknięcia spra-
wy udał się z Janem z Essen, kantorem kapituły fromborskiej, w roku 1371 do Awi-
nionu, gdzie po przeszło dwuletnim pobycie zmarł niespodzianie w dniu św. Idziego 
(1 września 1373, w czwartek; przypuszczalnie otruty przez Krzyżaków). Ciało bisku-
pa Stryprocka złożono do grobu w miejscowym kościele dominikanów (rozebrany 
w XIX stuleciu11); nie wiadomo, czy i jak oznaczono miejsce pochówku.

* * *

Wnet, bo już 5 września 1373 roku, na czele Kościoła warmińskiego stanął Henryk III 
Sorbom (1373–1401)12, przebywający wówczas w mieście papieży nad Rodanem. Nowy 
pasterz, dobrze zorientowany w sporze terytorialnym, toczonym przez swego poprzed-
nika z Krzyżakami, diametralnie zmienił prowadzoną przez niego politykę. Kierując się 
jakoby maksymą: „lepiej mieć coś niż nic”13, zdecydował o zawarciu niekorzystnego dla 
biskupstwa i kapituły warmińskiej układu granicznego z Zakonem, co spotkało się z dez-
aprobatą części kanoników, a nawet zarzutem zdrady własnego Kościoła. Po długim pon-
tyfikacie – w sumie owocnym dla biskupstwa i diecezji – hierarcha zmarł 12 stycznia 
1401 roku w rezydencji na lidzbarskim zamku. Biskupa Sorboma pochowano w katedrze 

 6 CDW II, nr 227, s. 229 [17 XI 1355, Awinion]; PrUB 5.1, nr 399, s. 225–226 [4 I 1356, Awinion].
 7 CDW II, nr 229, s. 232 [12 XII 1355, Awinion]; nr 230, s. 233 [12 XII 1355, Awinion]; nr 256, s. 254 [20 VIII 
1357, Křivoklát]; nr 257 s. 256 [20 VIII 1357, Křivoklát].
 8 CDW II, nr 232, s. 233–234 [12 I 1356, Awinion].
 9 M. Oesterreich, T. Treter, M. Treter, Kronika lidzbarska, wydał krytycznie C. P. Woelky, przełożył Julian 
Wojtkowski, Olsztyn 2008, s. 23; „[…], ein erfahrener, groszmüttiger, hochgelarter man.”||„[…], vir singulari 
rerum usu doctrina virtuteque conspicuus.” – Die Heilsberger Chronik von Martin Oesterreich [w:] Scriptores 
rerum Warmiensium…, dz. cyt., s. 264.
10 Zob. np.: A. Olczyk, Sieć parafialna biskupstwa warmińskiego do roku 1535, Lublin 1961 (Towarzystwo Na-
ukowe KUL, Prace Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, 2, s. 15–18; A. Radzimiński, Podziały 
kościelne [w:] Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, 
red. Z. H. Nowak i R. Czaja, Toruń 2000, s. 73–75; tenże, Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 
1243–1525. Organizacja, uposażenie, ustawodawstwo, duchowieństwo, wierni, Malbork 2006, s. 20–21.
11 B. Montagnes, Architecture dominicaine en Provence, Paris 1979 (CNRS Centre de la recherches archéo-
logiques. Publication de l’URA, 6. Archéologie médiévale méditerranéenne, Mémoires, 1), s. 54.
12 Henryk Sorbom z Elbląga, syn Henryka i Udili, urodzony około 1340 roku, wykształcony w uniwersytecie 
praskim, w latach 1365–1373 protonotariusz cesarza Karola IV; proboszcz w Widnawie (Vidnava, Weide-
nau, diecezja wrocławska) i w Olbramkostel (Wolfsramskirch, diecezja ołomuniecka); kanonik warmiński, 
wyszegradzki i wrocławski. – CDW II, nr 480, s. 490–491 [5 IX 1373, Villeneuve-lès-Avignon]; Series Episco-
porum Warmiensium…, dz. cyt., s. 7–8 i przyp. 12 na s. 7–9; F. Fleischer, „Heinrich III. Sorbom, Bischof von 
Ermland (1373–1401)”, Pastoralblatt für die Diözese Ermland 25, 1893, s. 80–86, 91–97; Schmauch, „Die Be-
setzung der Bistümer…”, dz. cyt., s. 719–721; S. Achremczyk, R. Marchwiński, j. Przeracki, Poczet…, dz. cyt., 
s. 42–48; T. Borawska, Sorbom Henryk, [w:] Słownik biograficzny…, dz. cyt., s. 230–231; J. Kopec, M. Glauert, 
Heinrich Sorbom (Sauerbaum), [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches…, dz. cyt., 1, s. 184–185.
13 M. Oesterreich, T. Treter, M. Treter, Kronika…, dz. cyt., s. 26; „Praestat habere aliquod, quam nihil.”|| „Praestat 
habere il, quam nil.” – Die Heilsberger Chronik…, dz. cyt., s. 275.
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fromborskiej, w nawie głównej, 
przed wejściem do chóru14, 
skąd jego płytę nagrobną z ja-
snoszarego wapienia (231 × ok. 
350 cm) przeniesiono w latach 
1860–1861 przed ołtarz prepo-
zyta (przy półfilarze północno-
-wschodnim). Ryt na widocznej 
partii nagrobka (kamień zasło-
nięty jest od dołu przez stopień 
ołtarza i od góry – przez sedi-
lium prałackie; il. 1) przetrwał w stanie szczątkowym15. Po lewej stronie majaczy fragment 
ujętej frontalnie postaci biskupa z pastorałem w lewej ręce, z prawicą przypuszczalnie 
wzniesioną w geście błogosławieństwa. W drugiej części nagrobka widnieją nikłe ślady 
szat osoby, którą według inskrypcji w obramowaniu płyty16 był Henryk Susse z Pader-
born – prepozyt warmiński, zmarły 13 stycznia 1387 roku17.

Monument reprezentuje typ pomnika dwuosobowego18, ale w unikatowym warian-
cie. Zwykle takie dzieła upamiętniają osoby blisko powiązane. Najczęściej spotykamy 
nagrobki małżeńskie, jak na przykład Jana von Soest (zm. 1361) i Małgorzaty u św. Jana 
w Toruniu19 czy Tidemana i Metty Eppenschede (zm. 1410) w Kartuzach20. Płyty „dwu-
osobowe” oznaczały również groby rodzeństwa – przykładowo: zmarłych w 1381 roku Lu-
dolfa Wale i jego siostry Małgorzaty, żony Henryka Meracha, w kościele franciszkanów 

14 Johannis Plastwici…, dz. cyt., s. 82; M. Oesterreich, T. Treter, M. Treter, Kronika…, dz. cyt., s. 28; Die 
Heilsberger Chronik…, dz. cyt., s. 281.
15 Zob. np.: E. Brachvogel, Die Grabdenkmäler im Dom zu Frauenburg, „Zeitschrift für die Geschichte und 
Altertumskunde Ermlands” 23, 1929, s. 756, nr 47; Katalog zabytków sztuki w Polsce, województwo elbląskiwe. 
Braniewo, Frombork, Orneta i okolice, opr. M. Arszyński, M. Kutzner, Warszawa 1980, s. 71, nr 5.
16 hic iacet sepulti reve[re]ndus p[ate]r d[omi]n[u]s Henric[us] / sorbom ep[iscopu]s warmiens qvi o[biit] 
an[n]o d[omi]ni / mcccc p[ri]mo die x ianuarii et henric[us] [de paderborn] p[re]p[osi]t[u]s warmien[sis] 
o[biit] a[n]no d[omi]ni m°c°c°c°lxxxvij xiii die me[n]s[is] ianuarii – wg „Series Episcoporum Warmien-
sium…”, dz. cyt., przyp. 12 na s. 8–9; B. Schmid, Die Inschriften des Deutschordensland Preussen bis zum Jahre 
1466, „Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, Geisteswissenschaftliche Klasse” 11, 1934/1935, 
Halle [Saale] 1935, s. 133, nr 180.
17 Henryk Susse z Paderborn, rodzinnie związany z Ornetą; domownik biskupa sambijskiego Bartłomieja 
von Radam (1354–1378); otrzymał prowizję papieską na prepozyturę warmińską (CDW II, nr 302, s. 301 
[10 V 1360, Villeneuve-lès-Avignon]); zmarł 13 stycznia 1387. – [H.] Schmauch, Heinrich Susse von Paderborn 
[w:] Altpreußische Biographie…, dz. cyt., s. 261–262; T. Borawska, Susse (de Paderborn) Henryk, [w:] Słownik 
biograficzny…, dz. cyt., s. 241–242.
18 Zob. np.: H. Keller, Doppelgrab I. Nebeneinander gruppierte Tote [w:] Reallexikon zur deutschen Kunstge-
schichte, Bd. IV: beg. von O. Schmitt, hg. von E. Gall und L. H. Heydenreich, Stuttgart 1955, szp. 186–189; 
K. Bauch, Das mittelalterliche Grabbild. Figürliche Grabmäler des 11. bis 15. Jahrhunderts in Europa, Berlin, 
New York 1976, zwłaszcza s. 106–119.
19 T. Jurkowlaniec, Płyta nagrobna burmistrza Jana z Soest i jego żony Małgorzaty [w:] Fundacje artystyczne 
na terenie państwa krzyżackiego w Prusach, red. B. Pospieszna, t. I: Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym 
w Malborku, 10 czerwca–12 września 2010 roku, Malbork 2010, s. 245–246, nr III, 6.3.
20 B. Engel, Mittelalterliche Grabsteine aus Carthauses, „Der Deutsche Herold” 50, 1919, s. 3; K. M. Kowalski, 
Dawne inskrypcje pomorskie. Studia epigraficzne, Gdańsk 2001, s. 66–67, 70.

1. Frombork, katedra. Płyta nagrobna biskupa Henryka Sorboma i prepozyta Hen-
ryka Susse (fragment). Rys. Tadeusz Jurkowlaniec
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w Toruniu21, czy braci Wesseling – Gerharda, kapła-
na (zm. 1395) i Wernera, rajcę i burmistrza Elbląga 
(zm. 1405) – u tamtejszych dominikanów22. Dwóch 
gdańskich burmistrzów – Konrada Leczkowa i Ar-
nolda Hechta, ściętych przez Krzyżaków w ponie-
działek po Niedzieli Palmowej 1411 roku (6 kwiet-
nia), pogrzebano razem w farze mariackiej pod 
jednym kamieniem, na którym wyryto ich herby23. 
Przyjmuje się, że pomniki podwójne powstawały nie 
tylko ze względów rodzinnych lub emocjonalnych, 
lecz także – jak domyślał się Carl Schnaase – eko-
nomicznych24. Takie motywy kierowały zapewne 
również zamawiającym nagrobek, którego frag-
ment odkryto u św. Mikołaja w Elblągu (w jednej 
arkadzie wyobrażenie postaci kobiety; druga arka-
da pusta)25, oraz fundatorem płyty dwóch pasterzy 
diecezji sambijskiej w Królewcu (il. 2)26. Figuralny 
nagrobek królewiecki upamiętnia biskupa Henryka 
Kuwala (1386–1395, zm. 1397) i prawdopodobnie 
jego następcę Henryka von Seefeld (1395–1414). 
Niepewność wynika z braku inskrypcji dotyczącej 

drugiej osoby i zapisu w testamencie biskupa Seefelda znacznej kwoty, między innymi na 
przygotowanie własnego pomnika27. Nie wiadomo, czy jego dyspozycje zostały spełnione, 
gdzie spoczął na wieki oraz czy i jak oznaczono miejsce jego pochówku.

Na obszarach północno-wschodniej Europy podwójne, figuralne płyty biskupów 
spotykamy także w Lubece28 i w Schwerinie29. Cechą szczególną podwójnego nagrob-
ka fromborskiego – w przeciwieństwie do przywołanych przykładów w katedrach Lu-

21 Figuralny, z wkładkami metalowymi; niezachowany; zob. np. B. Schmid, Die Inschriften…, dz. cyt., s. 127, 
nr 164; P. Oliński, Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów 
nowożytnych (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo) Toruń 2008, s. 511.
22 Heraldyczny; zniszczony po 1944 roku. – B. Schmid, Die Inschriften…, dz. cyt., s. 132, nr 176. W kontek-
ście podwójnego nagrobka fromborskiego warto dodać, że Henri de Grez (de Gretz; de Gressibus) – biskup 
Chartres (1244–1245) i jego rodzony brat Etienne (osoba świecka) byli upamiętnieni wspólnym pomnikiem 
u jakobinów w Chartres. – J. Adhémar, Les Tombeaux de la Collection Gaignières. Dessins d’archéologie du 
XVIIe siècle, avec la colaboration de G. Dordor, t. 1 (nadbitka z: „Gazette des beaux-arts”, juillet–septembre 
1974), s. 40, nr 180.
23 T. Jurkowlaniec, Płyta nagrobna…, dz. cyt., s. 247, nr III, 6.4.
24 C. Schnaase, Geschichte der bildenden Künste, Bd. 6, Düsseldorf 1861, s. 388, przyp.**.
25 Trzy fragmenty odkryte w 1937 roku (zaprzepaszczone po 1944) opublikował B. Schmid, Ein Figuren-
Grabstein in Elbing aus dem 14. Jahrhundert, „Elbinger Jahrbuch” 15, 1938, s. 165–169.
26 T. Jurkowlaniec, Płyta nagrobna…, dz. cyt., s. 93, nr I, 4.6.
27 M. Glauert, Heinrich von Seefeld, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches…, dz. cyt., s. 687.
28 Płyta metalowa: Burcharda von Serken (zm. 1317) i Johanna von Mul (zm. 1350) w katedrze. – K. Krü-
ger, Corpus der mittelalterlichen Grabdenkmäler in Lübeck, Schleswig, Holstein und Lauenburg (1100–1600), 
Stuttgart 1999 (Kieler Historische Studien, 40), s. 555–558 [LÜDO49].
29 Płyty metalowe: Ludolfa i Heinricha von Bülow (zm. 1339, 1347) oraz G. i F. von Bülow (zm. 1314, 1375) 
w katedrze. – Zob. np.: Ich bin ein Gast auf Erden. Grabplatten in mecklenburgischen Kirchen, abgerieben von 
E. Lau, Text von K. Krüger, Fotos von H. Metzger. Katalog zur Ausstellung, Hamburg 1995, nr 5, 6.

2. Królewiec, katedra. Płyta nagrobna biskupa Henryka 
Kuwala i przypuszczalnie biskupa Henryka von Seefeld 
(niezachowana?). Rys. Tadeusz Jurkowlaniec
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beki, Schwerinu i Królewca – są różne statusy przedstawionych na nim osób. Niezwy-
kłą sytuację utrwaloną na omawianym pomniku wyjaśniałoby późniejsze (około roku 
1530) określenie Henryka von Susse jako brata biskupa Sorboma30, ale biografie obu 
duchownych nie pozwalają na uchwycenie ich więzów krwi. Gdyby chodziło o brater-
stwo w wierze lub w kapłaństwie, to taki związek nie mógłby chyba stanowić dosta-
tecznej racji dla wspólnego nagrobka hierarchy i prałata. Uwiecznienie ich na jednym 
kamieniu wprawia w tym większe zdumienie, że prepozyt Henryk Susse (zm. 1387) 
zapewne wkrótce po śmierci, a więc kilkanaście lat przed zgonem biskupa Sorboma 
(zm. 1401), został uhonorowany indywidualnym nagrobkiem31.

* * *

W katedrze fromborskiej – wśród świątyń w Prusach szczególnie zasobnej w dzieła 
średniowiecznej sztuki sepulkralnej32 – zachował się jeszcze jeden nagrobek podwójny, 
sądząc z liczby herbów na licu kamienia, jakkolwiek jego wymiary (111 × 217 cm) są 
właściwe dla płyty upamiętniającej jedną osobę (il. 3–4). Chodzi o słabo rozpoznany po-
mnik nieznanego skądinąd Jana Nawgarda, według inskrypcji w obramieniu płyty – dzie-
kana (bez odniesienia do konkretnego miejsca), zmarłego 29 września 1398 roku33. Nie 
ustalono pierwotnej lokalizacji nagrobka, wykonanego z brązowawego wapienia. Zapew-
ne w XIX stuleciu kamień umieszczono wtórnie w nawie południowej (drugie przęsło od 
wschodu), a w związku z instalacją centralnego ogrzewania w latach 80. ubiegłego stule-
cia został przeniesiony do nawy północnej (przy filarze, pierwszy od zachodu). Pośrodku, 
na całej szerokości pola płyty, wyryto dwie tarcze herbowe w układzie horyzontalnym. 
Tarcze stykają się pionowymi odcinkami krawędzi lub też ta po lewej (heraldycznie) 

30 „[…] spoczywa razem z bratem.” – M. Oesterreich, T. Treter, M. Treter, Kronika…, dz. cyt., s. 28; „[…] 
zusampt seinem bruder begraben.” / […] cum fratre praeposito Varmiensi requiescit.” – Die Heilsberger 
Chronik…, dz. cyt., s. 281. Zob. wyżej, przyp. 22.
31 Z wyobrażeniem postaci zmarłego; wapień (?), 95 × 130. Pierwotnie przy ołtarzu prepozytów, przy półfi-
larze północno-wschodnim. Obecnie w nawie północnej, w 4. przęśle od wschodu, przy ścianie. Rozbity na 
7 części; wymaga pilnej konserwacji. W obramowaniu majuskułowa inskrypcja przerwana w rogach czwórli-
śćmi: an[n]o | d[omi]ni | m[i]l[esim]o / ccc | lxxxvii | xiii die me[n]sis | ianuarii | obiit / d[omi]n[u]s | hen-
ricus / de padirborn p[re]positus ec[clesia]e | warmiensis. – Zob. np.: B. Schmid, Die Inschriften…, dz. cyt., 
16, s. 129, nr 170; Katalog zabytków sztuki…, dz. cyt., 15, s. 76, nr 55; J. Sikorski, Kanonikat – ołtarz – grób. 
Obsada kanonikatów a przydział ołtarzy oraz kwestia pochówków w katedrze fromborskiej w XV–XVIII wieku, 
„Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2005, nr 2 (248), s. 182.
32 T. Jurkowlaniec, Mittelalterliche Grabmäler in Preußen [w:] G. Eimer, E. Gierlich, M. Müller (Hg.), Ec-
clesiae ornatae. Kirchenausstattungen des Mittelalters und der frühen Neuzeit zwischen Denkmalwert und 
Funktionalität (Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bd. 6), Bonn 
2009, s. 194 i przyp. 74; tenże, Z Prus do wieczności. O nagrobkach [w:] Fundacje artystyczne…, dz. cyt., t. II: 
Eseje, s. 214–215.
33 W obramowaniu płyty inskrypcja, dziś w znacznej mierze ledwie czytelna: hic ۰ iacet ۰ Ioha[nne]s / Na-
wgard۰ decanus qui obiit anno domini M / CCC nonagesimo / octavo in die sancti michaelis orate deu(m) 
p[ro] eo – lekcja kolacjonowana z odpisem wg Grabsteine und Inschriften in der Domkirche zu Frauenburg, 
„Pastoralblatt für die Diözese Ermland” 1891, nr 23, s. 109, nr 12. Panu Tomaszowi Płóciennikowi dziękuję 
za koleżeńską pomoc w odczytaniu inskrypcji. Pomnik notowany jako anonimowy – E. Brachvogel, Die Grab-
denkmäler…, dz. cyt., s. 769, nr 86 (112); datowany na 1. połowę XV wieku. – Katalog zabytków sztuki w Pol-
sce…, dz. cyt., s. 78, nr 81. Nawgard nie był prawdopodobnie dziekanem kapituły warmińskiej, albowiem 
tę prałaturę obejmowali kolejno: Herman Höfen (de Curia; 1350–po 1368), Michał Vischow (1372–1387) 
i Arnold Ergesten (1387–1404?) – zob. biogramy pióra Teresy Borawskiej [w:] Słownik biograficzny…, dz. 
cyt., s. 97, 265, 54. Dziękuję pani Profesor Borawskiej za konsultacje.
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stronie nieznacznie przysłania (wbrew kurtuazji heraldycznej; błąd kamieniarza?) tę, na 
której wyobrażono suknię z rozpostartymi rękawami. Opisaną figurę heraldyczną znamy 
z pieczęci biskupa Stryprocka (il. 5–6)34. Szanse rozpoznania sąsiedniego godła niweczy 
fatalny stan zachowania tej części nagrobka.

Jeżeli na płycie nagrobnej biskupa Sorboma drugą osobą uwiecznioną jest prepozyt 
Susse, to wypada rozważyć, czy na nagrobku dziekana Nawgarda upamiętniono biskupa 
Stryprocka. Uprawdopodobnienie tej tezy jest sprawą skomplikowaną. Przede wszyst-
kim dotychczasowe starania o identyfikację dziekana Nawgarda nie przyniosły zado-
walających rezultatów35, a herb biskupa Stryprocka na omawianej płycie jest zbyt wątłą 
podstawą do bezsprzecznej identyfikacji upamiętnionej postaci, znamy bowiem na War-
mii przypadek jednakowych herbów dwóch różnych osób – biskupa i kanonika. Chodzi 
o piramidę schodkową (il. 7) – godło biskupa Sorboma (zm. 1401)36, występujące rów-
nież na tarczy u stóp kanonika Wawrzyńca Heilsberga (zm. 1443)37 w jego wizerunku 
nagrobnym (il. 8). Istotne znaczenie dla rozpoznania osoby, do której odnosi się herb 
Stryprock na płycie Nawgarda, miałoby wyobrażenie jednego z insygniów biskupich, 
ale mitra pojawia się w heraldyce pasterzy Kościoła warmińskiego dopiero w ostatniej 
tercji XV wieku38. Jeżeli mimo to przyjmiemy, że pierwszy, ważniejszy herb w polu płyty 
zagadkowego dziekana Nawgarda (zm. 1398) ma uwieczniać biskupa Stryprocka (zm. 
1373), to upamiętnienie symbolicznym nagrobkiem zmarłego na obczyźnie hierarchy 
po upływie 25 lat od dnia śmierci wydaje się możliwe. Jeszcze większy dystans dzieli 

34 Pieczęć podłużnie ostroowalna, z majuskułową inskrypcją w otoku. Z wyobrażeniem biskupa in pontifica-
libus, stojącego w półkolistej arkadzie, ujętej ażurowymi skarpami i zwieńczonej aediculą, w której półpostać 
Marii z Dzieciątkiem. Pod stopami biskupa tarcza herbowa. Niestety, po 1864 roku zaginęła pieczęć biskupa 
Stryprocka przy dokumencie dla kolegiaty w Dobrym Mieście (Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsz-
tynie, sygn. AAWO, Dok. D.M. E 6) – CDW II, s. 236–237, nr 235 [10 V 1356, Frombork]. Dzięki uprzejmości 
i staraniom księdza profesora Andrzeja Kopiczko, dyrektora archiwum, został odnaleziony inny egzemplarz tej 
pieczęci (przy nieczytelnym, bodaj niepublikowanym dokumencie z 1366 roku; AAWO, AK, Dok. Kap. J 72). 
Księdzu Profesorowi Kopiczko serdecznie dziękuję za życzliwą pomoc w prowadzeniu kwerend, za przesłane 
informacje i fotografie, a także za zgodę na publikację zdjęcia pieczęci. Notowane są również inne przykłady 
tego dzieła sfragistyki – np.: przy dokumencie lokacyjnym Ornety z 1359 roku (Geheimes Staatsarchiv Preus-
sischer Kulturbesitz, Berlin, syg. XX. HA Hist. StA Königsberg, Schiebl. XXIV, Nr 37. – CDW II, s. 285, nr 288; 
PrUB 5.2, s. 430, nr 757) lub przy zaginionym (?) wyroku z 1364 roku (dawniej StA Königsberg, Schiebl. XXIV, 
Nr 2 – CDW II, s. 369–376; PrUB 6.1, s. 156–159, nr 280; informacje o losach dokumentów królewieckich prze-
kazał mi dr Dieter Heckmann, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin, za co mu dziękuję). 
Zob. też: E. Gigilewicz, Herby biskupów warmińskich, Lublin 2001, s. 80–81, 157.
35 Jan Nawgard pochodził przypuszczalnie z diecezji warmińskiej, może z Elbląga, gdzie wzmiankowani: 
1324 – Johannes Neugart; 1334–1359 – Johannes Neugart, Nogarte; 1391 – Heinrich Neugard (M. Toeppen, 
Elbinger Antiquitäten. Ein Beitrag zur Geschichte des städtischen Lebens im Mittelalter, Heft 1–3, Danzig 
1871–1873, s. 283, 285, 288); 1356 – „johan van nogarden van eluinghen” (CDW II, s. 601, nr 568); 1376 – He-
inrich Nowgard (CDW III, s. 1, nr 1) lub z Braniewa, gdzie odnotowani: 1365 – Claus Nougarde; 1368 – Jacob 
Nougarden („1360–1424. Verzeichnis der Personen” [w:] CDW IV, s. 8, 10).
36 E. Gigilewicz, Herby biskupów…, dz. cyt., s. 81–82, 158.
37 Wawrzyniec Heilsberg (Reinkonis) ur. ok. 1370, syn Reynko, mieszczanina lidzbarskiego; studiował 
prawo i teologię (bakalaureat) od 1386 w Pradze, od 1389 w Lipsku; 1391 bakałarz, 1396 magister sztuk 
wyzwolonych; współtwórca, rektor (1411) i wicekanclerz (1411–1413) uniwersytetu w Lipsku; 1401–1429 
proboszcz w Sątopach; od 1423 członek kapituły warmińskiej we Fromborku; stałe na Warmii od 1425; zmarł 
27 kwietnia 1443 roku. – Das Anniversarienbuch…, dz. cyt., s. 237 i przyp. 103; CDW III, przyp. 1 na s. 344; 
E. Brachvogel, Die Grabdenkmäler…, dz. cyt., s. 755, nr 46; Katalog zabytków sztuki…, dz. cyt., s. 74, nr 27; 
T. Borawska, Reinkonis (Heilsberg) Wawrzyniec, [w:] Słownik biograficzny…, dz. cyt., s. 201–202.
38 E. Gigilewicz, Herby biskupów…, dz. cyt., s. 119 i przyp. 7.



3. Frombork, katedra. Płyta nagrobna dzie-
kana Jana Nawgarda. Fot. Tadeusz Jurkowla-
niec (2008)

4. Frombork, katedra. Płyta nagrobna dzie-
kana Jana Nawgarda. Rys. Tadeusz Jurkow-
laniec 

5. Pieczęć biskupa Stryprocka przy 
dokumencie z 1366 roku. Archi-
wum Archidiecezji Warmińskiej 
w Olsztynie, sygn. AAWO, AK, Dok. 
Kap. J 72. Fot. dzięki uprzejmości 
Ks. Prof. Andrzej Kopiczko (2011)

6. Godło biskupa Stryprocka, wg Tomasz 
Treter, De episcopatu et episcopis eccle-
siae Varmiensis, Kraków, Franciszek Ce-
zary (wdowa i spadkobiercy), 1685, s. 15.

7. Dobre Miasto, kolegiata. Fragment stall – herb biskupa Sor-
boma. Fot. Tadeusz Jurkowlaniec (2008)

8. Frombork, katedra. Fragment płyty nagrob-
nej kanonika Wawrzyńca Heilsberga. Fot. Tade-
usz Jurkowlaniec (2008)
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datę zgonu biskupa chełmińskiego Heidenryka (1245–1263) i czas wykonania płyty 
(pierwsza tercja XIV wieku), nakrywającej jego grób w kościele dominikanów w Chełm-
nie39. Przyczyn zwłoki w materialnym utrwaleniu pamięci o biskupie Stryprocku we 
Fromborku można by upatrywać w relacjach hierarchów warmińskich z Krzyżakami. 
W roku 1390 biskup Sorbom, wypróbowany przyjaciel Zakonu, ustanowił aniwersarium 
za dusze: między innymi własną i swoich poprzedników, ale tylko bezpośrednio – za 
życia śmiertelnie poróżniony z władzą krajową Prus – został wymieniony z imienia 
i nazwiska40. Może dlatego to publiczne wspomnienie biskupa Stryprocka nastąpiło do-
piero kilka lat po odejściu wielkiego mistrza Winricha von Knieprode (1351–1382), który 
podczas rokowań granicznych w Pogrodziu 24 czerwca 1369 roku ze sztyletem w dłoni 
nastawał na życie hierarchy41. Również przypadki geograficznie odległych miejsc loka-
lizacji pochówku i pomnika występowały w Prusach. I tak wielkiego mistrza Henryka 
von Plauen (1410–1413; zm. 1429 w Lochstedt) przypuszczalnie pochowano w Kwidzy-
nie, a upamiętniono w Malborku42. Epitafium lub nagrobkiem symbolicznym mogła 
być płyta z przedstawieniem klęczącego wielkiego mistrza Konrada von Erlichhausena 
(1441–1449; spoczął u św. Anny w Malborku) z kościoła fundowanej przez niego kartu-
zji w Świdwinie (Nowa Marchia)43. W katedrze kwidzyńskiej skromnym kamieniem he-
raldycznym uwieczniono zapewne Wincentego Kiełbasę – biskupa chełmińskiego i za-
razem administratora diecezji pomezańskiej (1466–1478), pogrzebanego w Chełmży44.

Przy porównaniu obu omawianych nagrobków fromborskich zwraca uwagę zbież-
ność imion (niestety, rozpowszechnionych) i zwłaszcza miesięcy, w których zmarli Hen-
ryk Sorbom i Henryk Susse (styczeń) oraz Jan Stryprock i Jan Nawgard (wrzesień), co 
może skłaniać do spekulacji numerologicznych. Należy jednak powstrzymać się przed 
ich podjęciem, albowiem nie dysponujemy odpowiednią podstawą źródłową. Ale i tak 
wspólny nagrobek biskupa Sorboma i prepozyta Susse wyznacza jeden z ważniejszych 
kierunków rozważań nad nagrobkiem dziekana Nawgarda. Identyfikacja tej zagadkowej 
postaci umożliwi stawianie kolejnych hipotez, zarówno na temat osoby upamiętnionej na 
płycie herbem, którym pieczętował się biskup Stryprock, jak i średniowiecznego oby-
czaju heraldycznego w Kościele warmińskim, przejawiającego się używaniem takiego 
samego herbu przez różnych dostojników. Na razie tytułowe pytanie wypada pozostawić 
bez jednoznacznej odpowiedzi.

39 J. Heise, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen, Bd. 2., Kulmerland und Löbau, Heft V. 
Der Kreis Kulm, Danzig 1887, s. 61 i przyp. 193; M. G. Zieliński, A. Soborska-Zielińska, Kościół świętych Piotra 
i Pawła w Chełmnie, Pelplin 2005, s. 12–16.
40 CDW III, s. 216, nr 244 (2 II 1390, Frombork).
41 Johannis Plastwici…, dz. cyt., s. 28.
42 R. Czaja, Pochówki wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w katedrze w Kwidzynie / Teutonic Grand Ma-
sters’ burials in Kwidzyn cathedral in the light of written sources, [w:] Katedra w Kwidzynie – tajemnica krypt 
/ Kwidzyn cathedral – the mystery of the crypts, red. Małgorzata Grupa, T. Kozłowski, Kwidzyn 2009, s. 35–36; 
U. Arnold, Hochmeistergrabmäler im Dom zu Marienwerder gefunden? Preußenland N.F. 1, 2010, s. 16–19; 
A. Dobry, Płyta nagrobna Henryka von Plauena, 1430, [w:] Fundacje artystyczne…, dz. cyt., s. 91, nr I.4.4.; 
T. Jurkowlaniec, Z Prus do wieczności…, dz. cyt., s. 214.
43 T. Jurkowlaniec, Mittelalterliche Steinskulptur in den heutigen polnischen Ostseegebieten. Denkmälerbestand 
und Stand der Forschung, [w:] Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum (Homburger Gespräche 2001–2002, 
Heft 19), hg. von L. O. Larsson, Kiel 2004, s. 40 i przyp. 192.
44 T. Jurkowlaniec, Mittelalterliche Grabmäler…, dz. cyt., s. 199 i przyp. 91.
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ZacheusZki – Zapomniane dZiedZicTWo kościoła

W dwunastu miejscach kościołów umieszczano znaki, zwane po polsku zacheuszka-
mi, w których biskup namaszczał krzyżmem mury. Symbolika tego obrzędu wyraźnie 
nawiązuje do liczby dwunastu apostołów. Najprostszą i najbardziej rozpowszechnioną 
formą zacheuszków są równoramienne krzyże, wpisane w okrąg. Trudno określić, kie-
dy zaczęto w ten sposób znaczyć mury świątyń. Najstarsze przykłady pochodzą z XII w., 
ale nie można wykluczyć, że już wcześniej były stosowane. Zagadnienie to warte jest 
oddzielnego studium. Zebrany materiał pozwala na ukazanie pewnej ewolucji ikonogra-
ficznej, jakiej znak ten ulegał na przestrzeni wieków na różnych terenach1.

Wiadomo, że pierwotni chrześcijanie używali światła lampek oliwnych dla rozświe-
tlenia ciemności panujących w katakumbach, ale także w wymiarze symbolicznym – dla 
zaznaczenia wiary w obecność Boga i Chrystusa w liturgii. Jezus w Przypowieści o pan-
nach mądrych i nieroztropnych (Mt 25, 1–13) wskazał na światło lamp oliwnych jako na 
symbol czuwania i trwania w gotowości na spotkanie Pana, w oczekiwaniu jego paruzji. 
Funkcje lamp oliwnych przeniesiono na woskowe świece2. Dla naszych rozważań bar-
dziej przydatne są treści wskazujące na symboliczne znaczenie światła. 

Najstarsze przesłanki znajdujemy w Starym Testamencie. Podczas wędrówki ludu 
wybranego w dzień i w nocy palono w Namiocie Przymierza lampę oliwną. Wyrażała 
ona wiarę w obecność Jahwe. Dziś powiedzielibyśmy, że w tej praktyce zawarte było 
przekonanie o działaniu Opatrzności Bożej. Wzorując się na tym, chrześcijanie wprowa-
dzili zwyczaj palenia lampki wiecznej w miejscu przechowywania Eucharystii (od śre-
dniowiecza przed sakrarium, później tabernakulum). Drugim czynnikiem był rzymski 
zwyczaj, polegający na niesieniu pochodni przed cesarzem wkraczającym w procesji na 
Forum Imperiale. W okresie konstantyńskim przejęto zwyczaj niesienia świec przed 
biskupem i stawiania ich na ołtarzu lub w jego pobliżu. Wiadomym jest, że Konstantyn 
Wielki przywiązywał wagę do używania światła lamp oliwnych i pochodni w inaugu-
racji zbudowanych przez siebie pierwszych bazylik chrześcijańskich. Z jego fundacji 
zaczęto w Konstantynopolu budowę kościoła dedykowanego dwunastu apostołom, 

1 Na temat obrzędu namaszczenia w tradycji biblijnej i w praktyce Kościoła, także z uwzględnieniem omawiane-
go tu rytu konsekracji kościoła cenne wiadomości opublikował portal www.architektura.pomorze.pl (21.12.2010).
2 Dzieje Kościoła pokazują, jak zmieniało się nastawienie do różnego typu paliwa. Na przykład Kongre-
gacja Obrzędów w 1949 r. (Decreta authentica S. R. C., n. 2865, 3063, 3376, 4147) nakazywała używanie 
wyłącznie świec woskowych, zakazując używania świec łojowych lub ze stearyny oraz żarówek elektrycz-
nych. W wielu kościołach można zobaczyć, że pierwotne zacheuszki przerabiano z lichtarzy świecowych na 
kandelabry elektryczne. W niektórych kościołach taki kandelabr z abażurem już nie współgra z pierwotną 
ideą świecy jako symbolu apostoła.
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który ukończył syn cesarza Konstancjusz II. Według 
postanowienia cesarza w bazylice ustawionych było 
dwanaście sarkofagów dla apostołów i trzynasty dla 
cesarza. Intencją władcy było, aby w kościele tym ze-
brać relikwie wszystkich apostołów, ale nie zdołano 
ich zgromadzić. Pomiędzy kolumnami zawieszonych 
było dwanaście lamp oliwnych. W nich można dopa-
trywać się inspiracji do wprowadzenia w kościołach 
dwunastu lichtarzy ze świecami, związanych z krzy-
żami na ścianach (pierwowzór zacheuszków).

O świetle lamp oliwnych, zapalanych podczas spra-
wowania liturgii starożytnego Kościoła, pisali różni pi-

sarze, między innymi św. Hieronim (347–420) w liście Adversus (albo Contra) Vigilantium3. 
Do gwiazd na niebie porównał apostołów św. Zenon biskup Werony (363–372), mówiąc 
o tym, że swoim nauczaniem rozjaśnili okrąg ziemi. Ich imionami zastąpił też pogański 
układ zodiakalny, dając podstawę do jego przemianowania na Zodiacus christianus4 (il. 1). 

Na podstawie tzw. homilii Pseudo-Chryzostoma o apostołach do Kolegium zostali 
włączeni św. Paweł i dwaj ewangeliści nie będący apostołami. Najstarszy zabytek z takim 
składem Kolegium znajduje się w formie napisu na obwodzie czaszy kamiennej pseudo-
kopuły, przykrywającej mauzoleum Teodoryka Wielkiego (471–526) w Rawennie. 

Inna wzmianka o lampach wiąże się z dedykacją kościoła Wszystkich Świętych 
w Rzymie, którą przygotował papież Grzegorz Wielki (590–604). Jednak nie dożył tej 
uroczystej chwili. Poświęcenia dokonał jego następca – papież Bonifacy III w 607 r. 
W literaturze podaje się, że śpiewy mszalne na uroczystą dedykację Panteonu jako ko-
ścioła pod wezwaniem Wszystkich Świętych, skomponował papież Grzegorz Wielki5. 
Wolno przypuszczać, że w tym obrzędzie wprowadzono już lampy oliwne, które w póź-
niejszym okresie zostały zastąpione przez świece. Takie były precedensy, poprzedzają-
ce ukształtowanie się zacheuszków. 

Sześć wieków później genezę i znaczenie zacheuszków opisał Wilhelm Durandus 
(1230/31–1296) w dziele Rationale divinorum officiorum6. Jest to kompilacja komentarzy 
na temat symboliki i alegorycznego wykładu znaczenia kościoła jako budowli religijnej7. 

3 S. Marsili, Candele, [w:] Enciclopedia Cattolica, t. 3, Città del Vaticano 1949, kol. 519–521. Autor wymie-
nia następujących pisarzy: Euzebiusz z Cesarei, Vita Constantini, 4, 22; Prudentius, Peristefanon, 2, 72; 
tenże, Cathemerinon, 5, 20; Paulin z Noli, Carmina, 14, 100; Egeria, Peregrinatio ad loca Santa, 24, 4 i 7, 9; 
Tertulian, De idolatria, 15; Laktancjusz, Divine Institutiones, 6, 2. O symbolice świecy lub świec w rozmaity-
ch kontekstach liturgicznych piszą m. in.: A. Adam, R. Berger, Pastoralliturgisches Handlexikon, Leipzig 
1982, s. 245; R. Le Gall, Symbole der katholischen Kirche, Augsburg 1997, s. 102. W pewnym znaczeniu 
symbolika świecy wywodzi się z symboliki ognia, jak o tym pisze B. Nadolski, Liturgika, t. 1: Liturgika 
fundamentalna, Poznań 1989, s. 129 n.
4 R. Knapiński, Kolegium Apostolskie w sztuce pierwszego tysiąclecia, [w:] Symbol Apostolski w nauczaniu 
i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego, red. R. Knapiński, Lublin 1997, s. 130–132. 
5 R. Rak, Zarys śpiewu i muzyki, [w:] Wprowadzenie do liturgii, Poznań – Warszawa – Lublin 1967, s. 477.
6 Korzystałem z wydania: G. Durand de Mende, Manuale per comprendere il significato simbolico delle catte-
drali e delle chiese, Roma 1999, s. 100 nn.
7 F. Soetermeer, Wilhelm Durand, Gulielmus Duranti, Durantis (Guillaulaume Durand), [w:] Biographisch-
Bibliographisches Kirchenlexikon: www.bautz.de/bbkl/w/wilhelm_durand.shtml (28.12.2010).

1. Alfred Schmid, Zoodiacus cristianus, miedzioryt, 
Musterbuch, XIX w.; zbiory prywatne.
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Na przykład obrzęd konsekracji kościoła jest 
przez niego przyrównany do chrztu budynku 
kościoła8. Komentarze są ściśle powiązane 
z liturgią. Durand, opisując przebieg poświę-
cenia kościoła – dedicatio ecclesiae, w pewnym 
momencie odnosi się do dwunastu krzyży na-
malowanych na ścianach i do tyluż zapalonych 
przed nimi świec9. Oddajmy głos średnio-
wiecznemu erudycie, przytaczając jego wywo-
dy w skróconej wersji (il. 2). 

Po podaniu pięciu argumentów uzasadnia-
jących potrzebę konsekracji kościoła przecho-
dzi Durand do opisu dość długiej ceremonii, którą omawiamy w zarysie. Przed poświęce-
niem wszyscy wychodzą z kościoła, w środku zostaje tylko diakon. W tym czasie biskup 
obchodzi na zewnątrz budynek i kropi go wodą zmieszaną z solą. Równocześnie zapala 
się dwanaście świec umieszczonych przed dwunastoma krzyżami namalowanymi na 
ścianach. Razem z asystą i wiernymi biskup trzykrotnie okrąża kościół. Za każdym razem 
zatrzymuje się przed drzwiami i uderza pastorałem w próg, mówiąc: Otwórzcie się, o bra-
my… Na co diakon ze środka odpowiada pytaniem: Któż jest Królem chwały? Biskup na to 
stwierdza: Pan pełen mocy… Za trzecim razem główny celebrans wraz z asystą wchodzi 
do środka, mówiąc: Pokój temu domowi. Lud pozostaje jeszcze na zewnątrz i zaczyna się 
śpiewanie litanii. Na posadzce zostaje usypany krzyż w formie greckiej litery „X”, którego 
jeden bok usypany jest z piasku, a drugi z popiołu. Na jednym ramieniu krzyża biskup pi-
sze pastorałem litery alfabetu greckiego, a na drugim – łacińskiego, po czym namaszcza 
olejem krzyżma mury świątyni, w miejscach namalowania krzyży. 

Po opisie poszczególnych obrzędów następuje ich wykładnia. Ze szczegółowych ko-
mentarzy wyodrębniamy tylko te, które odnoszą się do apostołów i zacheuszków. Na 
przykład – pisze Durand – śpiew litanii oznacza modlitwę wstawienniczą apostołów do 
Boga za duszami wiernych, powierzonymi ich opiece10. Krzyż na posadzce, usypany z pia-
sku i popiołu, jest monogramem Chrystusa według greckiej pisowni – ΧΡΙΣΤΟS. Wypisa-
ne na nim litery obydwu alfabetów symbolizują Stary i Nowy Testament oraz pojednanie 
narodów: pogan i Żydów. Forma krzyża w tym wykładzie nawiązuje do skrzyżowanych 

 8 F. Oppenheim, Dedicazione, Rito della, [w:] Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano 1950, t. 4, szp. 
1290–1293; A. Stiegler, Kirchweihe, Kirchenrechtlich, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 6, Freiburg 
1986, szp. 302–303; S. Benz, II. Liturgisch. A. Lat, Kirche, tamże, szp. 303–305; A. Adam, Wo sich Gottes Volk 
versammelt. Gestalt und Symbolik des Kirchenbaus, Wien–Rom 1993, s. 147–158; Arte e Liturgia. L’arte sacra 
a trent’anni dal concilio, red. G. Santi, Cinisello Balsamo (Milano) 1993, Dedicazione delle chiese e degli altari, 
s. 318–349; B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 298–302.
 9 Laktancjusz (ok. 250–330), retor rzymski i wychowawca najstarszego syna Konstantyna Wielkiego, Kry-
spusa, po swoim nawróceniu nauczał o zbawczym oddziaływaniu krzyża Chrystusa na świat demonów, któ-
rych całe zastępy uciekały przed tym znakiem. Wpłynęło to na umieszczanie krzyży w przestrzeni kościelnej, 
na sprzętach i w krajobrazie. Od wizji Konstantyna przed bitwą z Maksencjuszem krzyż stał się znakiem 
zwycięstwa i triumfu – tropajonem. Zob. R. Knapiński, Titulus ecclesiae. Ikonografia wezwań współczesnych 
kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa 1999, s. 72–104.
10 G. Durand de Mende, Manuale per comprendere…, dz. cyt., s. 106 n.

2. Anonim, Dedicatio Ecclesiae, miedzioryt, XVII w.; Monachium, 
Graphische Sammlung.
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ramion Jakuba, udzielającego błogosławieństwa swoim synom przed śmiercią11. Wresz-
cie – objaśnia Durand – alfabet symbolicznie oznacza artykuły wiary. Posadzka jest fun-
damentem, a wypisane na niej litery alfabetów oznaczają artykuły wiary. To właśnie w Ko-
ściele ignoranci i neofici mogą poznać prawdy wiary. Pastorał, którym wypisano litery 
symbolizuje władzę nauczycielską biskupa, który poprzez przepowiadanie podaje naukę 
apostołów (doctrina apostolica). Potem kilkakrotnie kropi się całe wnętrze tzw. wodą 
gregoriańską (z domieszką wina, soli i popiołu ze spalonych palm wielkanocnych). Ma 
to symbolizować przygotowanie serca ludzkiego na przyjęcie doktryny apostolskiej i na-
uczania Kościoła (czystość zewnętrzna nie wystarcza, w sercu musi zamieszkać miłość). 
Potem powtarza się trzykrotnie (nawiązanie do potrójnego zanurzenia w wodzie chrzciel-
nej) słowa z Ewangelii, w których jest mowa o chrzcie w imię Trójcy Świętej (Mt 28, 19): 
Idąc nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Śpiewa 
się antyfonę: Bóg pozwala mieszkać swojemu ludowi w jednym tylko domu, a biskup wygła-
sza sentencję: Dom mój jest domem modlitwy. 

Wreszcie w tej długiej ceremonii następuje moment, w którym zarówno ołtarz, jak 
i dwanaście krzyży namalowanych na ścianach, będą namaszczone olejem krzyżma. 
Durand nazywa je insygniami chwały Zbawiciela, lękają się ich demony, one wyznacza-
ją obszar należący do Chrystusa i pozostający pod jego dominacją. Zawiera się w tym 
podobieństwo do terenów zdobytych przez jakiegoś króla, który wieszając sztandary 
i swoje emblematy na murach podbitego miasta, wytycza obszar swego panowania nad 
pokonanym przeciwnikiem.

Dwanaście krzyży namalowanych na ścianach kościoła w sposób naturalny przypo-
mina Mękę Chrystusa, przez którą uświęcił on swój Kościół. Tu autor przywołuje cytat 
z Pieśni nad Pieśniami (Pnp 1, 6), mówiący o położeniu znaku pieczęci na ramionach 
(Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potęż-
na jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański). 
Przy namaszczaniu każdego krzyża biskup wypowiada słowa: Niech świątynia ta będzie 
uświęcona i poświęcona w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego12. Dwanaście świec przed 
dwunastoma krzyżami to apostołowie, którzy oświecili okrąg ziemi, przynosząc naukę 
Chrystusa Ukrzyżowanego. Za św. Bernardem z Clairvaux Durand przytacza myśl, że 
każde proroctwo jest weryfikowane w Chrystusie Ukrzyżowanym. Dla wzmocnienia tej 
symboliki przytacza jeszcze sparafrazowaną wypowiedź św. Pawła (1 Kor 2, 2): Będę 
się chlubił z tego, że nie znam niczego innego, jak Chrystusa, i to ukrzyżowanego13. Oliwa 
symbolizuje w jego wykładzie czystość sumienia, a pachnący balsam – słodki zapach 
nieskazitelnej reputacji (odnosi się to do apostołów). Po namaszczeniach ołtarz i całe 

11 Durand wyjaśnia, że nie używa się alfabetu hebrajskiego, ponieważ Żydzi nie uznali Jezusa za Mesjasza. 
12 J. F. Sullivan, Die äußeren Formen der katholischen Kirche. Ein Handbuch für jeden Katholiken, Aschaffen-
burg 1958, s. 184.
13 Ze względu na historyczne konteksty posługujemy się wersją Wulgaty w polskim przekładzie ks. Jakuba 
Wujka. Werset ten (1 Kor 2, 2) brzmi następująco: „Nie sądziłem bowiem, że cośkolwiek wiem wśród was, 
tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego”. Zob. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie 
polskim Jakuba Wujka SJ. Tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli: Stary Testament: 
ks. S. Styś SJ, Nowy Testament: ks. W. Lohn SJ, Kraków 1962. 
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wnętrze kościoła zostaje ozdobione i oświetlone, po czym rozpoczy-
na się sprawowanie Uczty Eucharystycznej14.

 W katedrze w Cremonie znajduje się fresk namalowany przez 
Andreę Commodiego, w latach 1603–1604. Przedstawia on scenę 
konsekracji bazyliki Świętego Salwatora w Rzymie. Przedstawia on 
biskupa z asystą w momencie pisania liter na krzyżu usypanym na 
posadzce. W głębi kościoła, w arkadzie nastawy ołtarzowej widnie-
je jakby zjawienie, obraz przedstawiający Volto Santo w świetlistej 
glorii. Po obu stronach ołtarza dobrze widoczne są dwa zacheuszki 
z zapalonymi świecami15.

Zwyczaj malowania krzyży na wysokości ok. 2,5 m nad posadzką 
uzyskał rangę kanonicznego zapisu w Kodeksie Prawa Kanonicz-
nego z 1917 r. Do budowli kościoła i jego konsekracji odnoszą się kanony 1162–116516. 
Do krzyży, z reguły równoramiennych o wymiarze ok. 15 × 15 cm, powinny być dodane 
uchwyty na kandelabry, mogące utrzymać świecę o wadze jednej uncji17. Przepisy precy-
zują dalej, że krzyże na ścianach mogą być wykute w kamieniu lub namalowane i muszą 
być one umieszczone na stałe. W przypadku, gdy jeden z nich ulegnie zniszczeniu lub 
zaginie, należy braki uzupełnić, ale już bez ponownego namaszczania ściany, jak to było 
w obrzędzie konsekracji. Przy ich porządkowaniu powinno się przestrzegać zasady, że 
po każdej stronie nawy powinno się znajdować po sześć zacheuszków. Zaleca się, aby 
dwa były w prezbiterium i dwa na ścianie z głównym wejściem do kościoła. Robert Wit-
te podaje interesującą uwagę, że często w starych kościołach zamiast krzyży malowano 
medaliony lub wmurowywano wykute w kamieniu reliefy, przedstawiające prawicę Boga 
(manus Dei) w geście błogosławienia. Występują przykłady, gdzie do manus Dei dodana 
jest rozwinięta wstęga z wypisanym na niej artykułem wiary Credo Apostolorum18 (il. 27 ).

14 G. Durand De Mende, Manuale per comprendere…, dz. cyt., s. 107 n. Sobór Watykański II uprościł obrzęd 
konsekracji kościoła i w 1977 ukazały się nowe teksty oficjalne, zob. A. Adam, R. Berger, Pastoralliturgisches 
Handlexikon, dz. cyt., s. 26; B. Nadolski, Leksykon liturgii…, dz. cyt., s. 298–302. 
15 Reprodukcja zdobi list pasterski biskupów Toskanii na temat sztuki kościelnej: La Vita si è fatta visibile. La 
comunicazione della Fede attraverso l’Arte. Nota pastorale Della Conferenza Episcopale Toscana, Firenze 1997, s. 30.
16 Szczegółowo przepisy te omawia, uwzględniając zapytania kierowane do Kongregacji Obrzędów (Sa-
cra Rituum Congregatio) R. Witte, Das katholische Gotteshaus sein Bau, seine Ausstattung, seine Pflege im 
Geiste der Liturgie, der Tradition und der Vorschrift der Kirche, Mainz 1951, s. 36–60 wraz z przypisami, 
zawierającymi cytowane kanony. Książka ta stanowi kompletny zbiór przepisów Kościoła powszechnego 
i lokalnych odrębności, obowiązujących do okresu poprzedzającego zwołanie Soboru Watykańskiego II. Od-
powiednikiem w polskiej literaturze jest obszerne studium: Ch. Zieliński, Sztuka sakralna. Co należy wiedzieć 
o budowie, urządzeniu, wyposażeniu, ozdobie i konserwacji Domu Bożego. Podręcznik opracowany na podstawie 
przepisów kościelnych, Poznań – Warszawa – Lublin 1960.
17 Taki szczegółowy przepis zawiera: Pontificale Romanum, cz. II De Ecclesiae Dedicatione seu Consecratione: 
„Item, depingatur Ina parietibus Ecclesiae intrinsecus per circuitum duodecim cruces, circa Decem palmos 
super terram, videlicet trespro quolibet ex quatuor pwrietibus. Et ad caput cuiuslibet crucis figatur unus 
clavus, cui affigatur una candela unius unciae”. Cyt. za R. Witte, Das katholische Gotteshaus…, dz. cyt., s. 37, 
72, przyp. 19. Jedna uncja według angielskiego systemu miar równa się 1/16 funta, co odpowiada ok. 30 g. 
Praktyka odbiega od tego przepisu i często zawieszano świece o dużo większej wadze, jak na to wskazuje 
obszerny materiał ikonograficzny.
18 R. Witte, Das katholische Gotteshaus…, dz. cyt., s. 38, 72 n. przyp. 20–23. Na pytanie, czy po zakończonej 
konsekracji można usunąć krzyże, które były wykonane z marmuru albo – gdy były namalowane, czy można 
je zetrzeć lub zamazać? Odpowiedziała Kongregacja do spraw Świętych Obrzędów (die 16 Febraio 1696; 

27. Wyjątkowy przykład za-
cheuszka wyłącznie ze artyku-
łem wiary z Credo Apostolorum 
w Holzhausen, w Austrii, XX w.
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Przywołane tu przepisy kształtowały się na przestrzeni wie-
ków i wydawać by się mogło, że usankcjonowały one obecność 
zacheuszków jako trwałego wyposażenia kościołów. Tymcza-
sem współczesna praktyka pokazuje coś innego. Kwerendy 
terenowe dostarczyły licznych przykładów pokazujących, jak 
rządcy kościołów, nie znając przyjętych zasad, zamalowują lub 
zdrapują zacheuszki; zaciera się wówczas symbolika liczby 12. 
Nie docenia się ich znaczenia podczas prowadzonych prac kon-
serwatorskich. Tam, gdzie występują lichtarze, nie uzupełnia 
się brakujących lub wypalonych świec. 

Dla kompletności obrazu tej problematyki trzeba dodać, że 
w przypadkach wielu nowo wznoszonych kościołów zacheuszki 
są komponowane w bardzo urozmaiconych formach o głęboko 
przemyślanej treści ich przesłania (il. 3, 4A, 4B). Ale też nie bra-
kuje przykładów takich budowli, gdzie w ogóle ich nie ma.

Durand nie używa w swoim traktacie odrębnych terminów, 
mówi po prostu o dwunastu krzyżach i zawieszonych przed nimi 
dwunastu świecach. Języki narodowe nadały im własne nazwy, 
np. po włosku nazywa się je po prostu – le croci degli Apostoli 
(krzyże apostołów); podobnie po niemiecku – Apostelkreuze (krzy-
że Apostołów), ale w tym języku funkcjonują jeszcze dwie inne 
nazwy: Apostelleuchter (lichtarze, świece apostołów) i Wandleuch-
ter (lichtarze ścienne)19. Wszystkie te terminy mają znaczenie dla 
interpretacji ikonologicznej znaków, o których tu mówimy. 

W języku polskim „krzyże apostołów” nazywa się mało zrozu-
miałym terminem – „zacheuszek, zacheuszki”. Skąd wzięła się 
nazwa? Wiąże się ona z obrzędem konsekracji kościoła, podczas 
którego była czytana perykopa ewangeliczna mówiąca o tym, jak 
Jezus, idąc przez Jerycho do Jerozolimy, napotkał celnika Zache-
usza, który po rozmowie z Nauczycielem z Nazaretu zaprosił go 
do swojego domu. Gościna ta przyniosła błogosławione skutki 
nie tylko dla samego Zacheusza. Oto ten fragment (Łk 19, 1–10):

Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam 
pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bar-
dzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale 
nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc 
naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bo-

Decr. auth. n. 1939), że mają pozostać na stałe, aby świadczyły o odbytej konsekracji kościoła: „Omnino 
perpetuis in futuris temporibus remanere debere”.
19 R. Witte, Das katholische Gotteshaus…, dz. cyt., s. 37, 45, 71 n., 164; J. A. Jungmann, Apostelleuchter, 
[w:] Lexikon für Theologie und Kirche [dalej LThK], Bd. 1, Freiburg 1986, szp. 755; J. F. Sullivan Die äußeren 
Formen…, dz. cyt., s. 184 n.

3. Szklany zacheuszek w kaplicy 
Domu Rekolekcyjnego w diecezji 
Passawa; fot. R. Knapiński.

4. B. Typ symboliczny zacheuszka 
zawierający imię apostoła Macieja 
ze zdaniem Credo, imię patriarchy 
Beniamina i proroka Daniela oraz 
ametyst; Lublin, kośćiół pw. św. 
Andrzeja Boboli.

4. A. Typ symboliczny zacheusz-
ka zawierający następujące skład-
niki: imię apostoła ze zdaniem cre-
do, imię patriarchy i proroka oraz 
kamień apokaliptyczny; projekt dla 
kościoła pw. św. Andrzeja Boboli 
w Lublinie.
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wiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do nie-
go: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zszedł 
więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: „Do grzesz-
nika poszedł gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego 
majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to 
Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem 
Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”20.

Odwiedziny Jezusa w domu Zacheusza przyniosły jemu i jego domownikom błogo-
sławieństwo. Stąd wypływa wniosek, że skoro budynek kościoła bywa nazywany Do-
mem Bożym, a zgromadzeni w nim wierni są jakby „w gościnie u Pana Boga”, to znaki 
namaszczenia murów kościoła w nawiązaniu do przytoczonej ewangelii i do obrzędu 
konsekracji przyjęło się u nas nazywać „zacheuszkami”21. 

W trakcie realizacji projektu Credo w sztuce europejskiej udało się zgromadzić wiele 
przykładów zacheuszków, które ze względu na ich ikonograficzne formy dają się upo-
rządkować w sześciu grupach:

1. równoramienne lub podłużne krzyże (niekiedy stylizowane), z reguły wpisane 
w zwykły lub dekoracyjny okrąg

2. równoramienne lub podłużne krzyże z imionami apostołów lub krzyże w meda-
lionach z wizerunkami apostołów

3. równoramienne lub podłużne krzyże w okręgach bez imion apostołów, lecz z ich 
atrybutami

4. równoramienne lub podłużne krzyże w medalionach z wizerunkami apostołów 
wraz z ich atrybutami i zdaniami Credo

5. krzyże z artykułami wiary Credo
6. anomalie i różne formalne warianty.

Ad. 1. W starych kościołach, często o romańskim rodowodzie, występują najprost-
sze formy zacheuszka. Jest to równoramienny krzyż wpisany w okrąg, namalowany 
prawie zawsze cynobrową farbą. Takie połączenie krzyża z okręgiem symbolizuje Chry-
stusa Odkupiciela jako Światłość świata i jedynowładztwo Boga w świecie22. Pośrodku, 
na skrzyżowaniu ramion, znajduje się metalowy uchwyt do wkładania weń lichtarza 
ze świecą. W wielu przypadkach lichtarze nie zachowały się, były bowiem wykonane 
z brązu i pewnie padły ofiarą grabieży. Często jedynym śladem świecznika jest wbite 
w ścianę oczko, służące pierwotnie do zawieszenia lichtarza. Kwerendy ujawniły wiele 
zacheuszków zachowanych w niezmienionym stanie. Wiele przykładów z tej grupy zo-
stało odsłoniętych spod warstw tynku w trakcie prac konserwatorskich. Takie odkrycia 
często ujawniają przeróbki i przemalowania (il. 5, 6, 7).

20 B. Nadolski, dz. cyt., s. 1716.
21 Żaden ze słowników języka polskiego nie podaje takiego hasła, jednak termin funkcjonuje w nomenklatu-
rze polskiego Kościoła.
22 D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, tłum. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, 
R. Turzyński, Warszawa 2001, s. 13.
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Oto kilka wybranych przykładów. W niewielkim cmentarnym 
kościele we wsi Schonbrunn, na przedmieściach osady Wunsiedel 
niedaleko od Marktredwitz, zostały wydobyte spod tynku i przema-
lowań romańskie zacheuszki, wkomponowane we freski o dekoracyj-
nym i figuralnym repertuarze. Datuje się je na wiek XIII. Znajdują się 
w prezbiterium oraz we wnętrzu arkady tęczowej, umieszczone na 
wysokości oczu, na zróżnicowanym tle – gwiaździstego nieba, pomię-
dzy skrzydłami aniołów, wśród winnej latorośli, a pozostała część na 
neutralnej pobiale wapiennej. Ich malowany z wolnej ręki kontur syn-
chronizuje z naiwnym malarstwem figuralnym, otoczonym zmienia-
jącym się repertuarem motywów dekoracyjnych (winorośl, gwiazdy, 
rytmiczne kostki odbite z szablonu), na wapiennym tle pobiały. 

Kilka przykładów prostych form zacheuszków bez lichtarzy, da-
towanych na wiek XIV, znajduje się w kościołach na Pomorzu Za-
chodnim i w Meklemburgii, np. we wsi Zerrenthin (pol. Czarnocino), 
w pobliżu granicy z Polską, w Koniewie i w Bobinie. Formy krzyży-
ków z Czarnocina są tak dalece przestylizowane, że przypominają 
raczej brązowo-bordowe rozety wśród splecionych gałęzi, niż krzyże 
apostołów. Oryginalną oprawę mają zacheuszki w Czachowie. Ich 
konturowy rysunek został wykonany w tynku, a zakreślone pola 
wypełniają barwne plamy, które występują w niepowtarzających się 
kombinacjach. Ramiona krzyży wychodzą poza obrys koła i mają na 
zakończeniach rozety, pąki lub stylizowane liście (il. 8)23. 

W Chełmnie nad Wisłą, w tamtejszej farze, trudno doliczyć się 
dwunastu zacheuszków. Najlepiej widoczne są dwa, te pod empo-
rą chórową, u wejścia do kościoła. Na zamalowanych farbą klejo-
wą cegłach gotyckiego wątku ścian zrobiono podkład wapienny 
pod medalion złożony z podwójnego otoku czerwono-żółtego, 
z wrysowanym weń krzyżem o rozszerzających się ramionach. 
Ich czysty rysunek i kontury wykonane brązową farbą są czytelne 
z daleka. Nie ma tu oryginalnych świeczników, a tylko przypadko-
wo zawieszono jeden regencyjny kinkiet z trzema energooszczęd-
nymi żarówkami. W sumie sprawia to wrażenie akcydentalnego 
prowizorium (il. 9A, 9B). 

Słynna w Arezzo kaplica z freskami Pierra della Francesca (Cap-
pella Maggiore) ma po obu stronach wejścia dwa zacheuszki (le croci degli Apostoli) 
wciśnięte w horror vacui fresków nakładanych na siebie różnymi warstwami w ciągu 
wieków. Obok świętych, stojących pod baldachimami Niebieskiego Jeruzalem z jed-
nej strony, spośród plam brutalnie nałożonych tynków w miejsce utraconych fresków 
wyłaniają się bez ładu i składu krzyże apostołów. W jednym miejscu jest to pojedynczy 
krzyż, a gdzie indziej widnieją dwa, nałożone na siebie krzyże.

23 Bliższe dane na stronie: www.architektura.pomorze.pl (27.12.2010)

5. Ohrdorf, Krzyże Aposto-
łów, XII w.

7. Uszkodzony i częścio-
wo zamalowany zache-
uszek w kościele oo. Ber-
nardynów w Krakowie. 

6. Rzym, S. Stefano Rotondo.

8. Prosta forma romańskie-
go zacheuszka w miejsco-
wości Zerrenthin.
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Inaczej zdublowane są krzyże we wsi Ohrdorf. Tu pierwotne 
małe krzyżyki w otoku zostały wchłonięte przez domalowane póź-
niej większe, gotyckie błękitne krzyże z konturem wykonanym 
ziemistą farbą, sieną paloną (siena bruciata) (il. 5).

Niektóre zacheuszki były przemalowywane jak palimpsesty 
i ujawniane spod późniejszych warstw przemalowań. Nie zawsze za-
chowywało się ich dwanaście. Na przykład, będąc w rzymskiej bazy-
lice Santo Stefano Rotondo podczas prac konserwatorskich w 2008 
roku, zauważyliśmy, że po wyjęciu tablicy epitafijnej z architekto-
nicznej ramy ukazał się pokaźny fragment zacheuszka o romańskim 
rysunku. Pozostałe romańskie znaki zamalowano, wprowadzając na 
ich miejsce barokowe, o floralnych motywach. Ale i te nie przetrwały 
próby czasu, część z nich jest odrapanych, jakby ktoś chciał je usu-
nąć. W tym kościele liczba zacheuszków odbiega od normy.

Dość dziwna jest lokalizacja na krużgankach kilku zacheusz-
ków w klasztorze augustianów w Krakowie. Mają kształt kołowego 
krzyża, przybliżony w formie do krzyża celtyckiego, obwiedziony 
podwójnym pierścieniem ozdobionym stylizowanym listowiem, 
przypominającym ornamentykę gotyku płomienistego, co pozwala 
datować go na późny okres XV w. (il. 10).

Do omawianej tu grupy należą także przykłady realizacji sztuki 
nowoczesnej. Jedne z nich są wyrazem kompromisu konserwator-
skiego, inne natomiast należą do przemyślanych rozwiązań, wyro-
słych na kanwie poszukiwania nowych form dla starych treści, skła-
dających się na wystrój kościoła. Oto trzy przykłady z Norymbergi, 
Monachium i Pasawy. W Norymberdze, w kościele Mariackim 
(Liebfrauen Kirche), który uległ zniszczeniu podczas bombardowa-
nia miasta w 1945 r., po odbudowie przywrócono zacheuszki w no-
woczesnej formie. Są to kwadratowe kostki wapienne z wyrytym krzyżem równoramien-
nym, zapuszczonym ochrą, symbolicznie zastępującą złoto. Nad krzyżami zamocowano 
w murze pojedyncze świeczniki kowalskiej roboty. W kościele tym, częściowo szczęśli-
wie zachowany wystrój gotycki spotyka się z okazjonalnymi nowoczesnymi aranżacjami, 
przypominającymi o aktualności przesłania Orędzia o Zbawieniu24 (il. 11, 12).

W latach 1998–2002 odbudowano po pożarze kościół pod wezwaniem Serca Jezusa 
w Monachium. Jest on dziełem trzech architektów (Markus Allmann, Amandus Sattler 
i Ludwig Wappner), natomiast rozmaite partie wystroju wnętrza wykonały inne zespoły 
architektów. Tamtejsze zacheuszki to w sensie dosłownym „krzyże i świece aposto-
łów”, albowiem ich kompozycja składa się z drewnianego krzyża łacińskiego, przed 
którym osadzona jest w lichtarzu świeca.

24 W 2008 roku, gdy prowadziliśmy kwerendę w Norymberdze, na ścianach kościoła były zainstalowane 
artefakty, symbolizujące grzechy główne. Ponieważ instalacje nowoczesne i sztuka współczesna wymagają 
komentarzy, dlatego wydane zostały okolicznościowe druki z legendą objaśniającą wymowę zastosowanych 
symboli. Instalacje były także przedmiotem rozważań prowadzonych w okresie Wielkiego Postu.

9. B. Inny zacheuszek w tym sa-
mym kościele z kandelabrem.

9. A. Zacheuszek bez świecz-
nika w farze w Chełmnie nad 
Wisłą. 

10. Zacheuszek w krużgankach 
przy kościele św. Katarzyny.
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Inne rozwiązanie spotykamy w kaplicy Diecezjalnego Domu Re-
kolekcyjnego w Pasawie. Ponieważ miasto słynie z oryginalnego 
Muzeum Szkła (Glass Museum) i kultura wyrobów z tego kruchego 
materiału jest tam pielęgnowana od wieków, dlatego zacheuszki są 
wykonane ze szkła. Matowa tafla białego szkła jest faliście wyprofi-
lowana, a w jej środek wtopiony jest błękitny krzyż łaciński. W tym 
przypadku Apostelkreuze – krzyże apostołów pełnią użytkową funkcję 
przyściennych lamp, zastępując tradycyjne kinkiety czy lichtarze. To 
bardzo oryginalna i elegancka forma, szczęśliwie łącząca nowe mate-
riały w niespotykaną gdzie indziej kompozycję (il. 3). 

Ad 2. Kiedy pierwotna, romańska forma zacheuszka się opatrzyła, 
wówczas przemalowywano lub przerabiano go, nadając mu formę sztuki 
nowego czasu. Najczęściej działo się to w okresie barokizacji starych 
kościołów, zwłaszcza benedyktyńskich, które przebudowywano w XVI– 
–XVII w.25 Stylizacja polegała na przetworzeniu prostego, romańskiego 
symbolu na ornamentalny znak skomponowany z motywów roślinnych 
i plecionkowych. Stylizacji podlegały zarówno krzyż, jak i jego oprawa. 
Wykorzystywane były wypracowane wcześniej formy krzyża laskowego, 
kotwicznego, maltańskiego, treflowego itp., wpisane w wieniec laurowy. 
Oprócz malowanych, często występują zacheuszki wykonane w stiuku. 
W tym zakresie przykłady są liczne. W pierwotnym oratorium sióstr do-
minikanek (obecnie jest to klasztor redemptorystek) pod wezwaniem 
św. Józefa w miejscowości Lauterbach w Austrii istnieje polichromia 
wykonana na początku XX w., w manierze malarstwa Nazareńczyków. 
Stiukowe, złocone i polichromowane okręgi medalionów stanowią opra-
wę dla namalowanych wewnątrz czerwonych krzyży, obwiedzionych 
złotem. Pola pomiędzy ramionami wypełnia złoty ornament liściasty. Na 
środku zamocowany jest lichtarz ze świecą (il. 13). 

W trakcie prac konserwatorskich bizantyńskich fresków w ka-
tedrze sandomierskiej, prowadzonych w latach 2008–2011, odkryto 
w prezbiterium różnorodne w formie zacheuszki. Ich formy są tak 
zróżnicowane, że nie sposób datować ich na jeden okres. Te oglądane 
przez nas wykazują formy gotyckie, złożone z kilku odmian krzyży na-
malowanych na rozmaitym tle, obwiedzionego motywami roślinnymi 
z repertuaru późnogotyckiej ornamentyki. Ponieważ prace konserwa-
torskie zostały zakończone na przełomie 2009 i 2010 roku, a wyników 
badań nie opublikowano, trudno o nich napisać coś pewnego. 

25 W tym względzie godne uwagi jest zbiorowe studium sztuki benedyktynów. Na uży-
tek naszych rozważań szczególnie przydatne są rozdziały: G. Spinelli, Die Benedikti-
ner der Cassinesischen Kongregation und die italienische Kunst (15–18 Jahrhundert), 
[w:] R. Cassanelli, E. López-Tello Garcia (Hrsg.), Benediktinische Kunst. Kultur und 
Geschichte eines europäischen Erbes, Regensburg 2007, s. 311–326; U. Fürst, Architektur 
der Benediktiner im barocken Europa, [w:] tamże, s. 341–356.

11. Zrekonstruowany za-
cheuszek (pod spodem 
okolicznościowa instala-
cja) w kościele Matki Bo-
żej (Liebfrauen Kirche) 
w Norymberdze.

12. Nowoczesna forma 
zacheuszka w koście-
le Dwunastu Apostołów 
w Monachium.

13. Tradycyjny zache-
uszek w oratorium sióstr 
redemptorystek w Lau-
terbach, w Austrii.
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Podobna sytuacja zaistniała w krakowskim kościele klasztornym 
Bernardynów na Stradomiu, gdy w latach 1867–1869 przeprowadzono 
remont zaniedbanego od końca XVII w. kościoła, zamalowano wcze-
śniejszą polichromię, zakrywając nie tylko zacheuszki. Zresztą pre-
zbiterium było w XIX w. malowane dwukrotnie. W 1868 Franciszek 
Matzke namalował wewnątrz kopuły i na wspierających ją pendenty-
wach figuralne przedstawienia Kolegium Apostołów26. Dopiero prace 
konserwatorskie, prowadzone sukcesywnie od 2003 r., wydobyły na 
światło tę zabytkową polichromię. Zupełnie przypadkowo udało się 
zobaczyć dwa zacheuszki w prezbiterium, w czasie, kiedy stojące tam 
zwykle ołtarze boczne, były oddane do konserwacji i odsłonięto ścianę. 
Po ponownym ustawieniu ołtarzy po konserwacji zasłonięto na powrót 
zacheuszki (il. 7). Były to białe medaliony, obwiedzione granatową li-
nią z namalowanym wewnątrz wieńcem laurowym, w którego centrum 
znajdował się krzyż maltański. Prawdopodobnie poniżej albo w środku 
krzyża był mocowany lichtarz na świecę. Dzisiaj nie można już tego 
zobaczyć, ponieważ niektóre partie ścian zostały na nowo zamalowane.

W rzymskim kościele S. Maria in Domnica krzyże apostołów po-
traktowano jak drogocenne aplikacje. W ściany naw bocznych wmu-
rowano okrągłe płyty z połyskliwego marmuru. W technice płaskiego 
reliefu wyryto na nich stylizowane barokowe krzyże. Tak dalece je 
przestylizowano, że znak krzyża stał się nieczytelny, przybierając for-
mę ornamentu z kwiatów i liści, jakby żywcem przeniesiony z aplika-
cji na tkaninach albo jak srebrna, połyskująca inkrustacja na chropo-
watym tynku. Krzyż zatracił tu swoją wymowę symboliczną, ponieważ 
został zdegradowany do roli ornamentu – decorum. Elementy te tracą 
na znaczeniu i stają się nieczytelne w tych miejscach, gdzie zaginęły 
lichtarze z elektrycznymi świecznikami. W kościele tym ocalało jedy-
nie kilka świeczników (il. 15 A, B). 

Rekonesans przeprowadzony w kościołach Italii pozwala stwier-
dzić, że nie wszędzie malowano ozdobne krzyże, a tam, gdzie one były 
pierwotnie, zamalowywano je lub przykrywano warstwą tynku. Jed-
nym z przykładów jest bogaty w zabytki kościół SS. Quatro Coronati, 
w którym obok wspaniałych fresków ledwo co majaczą ozdobne croci 
degli Apostoli na błękitnym tle.

W miejscowości Obermarchtal u stóp Jury Szwabskiej, pomimo 
sekularyzacji i ciężkich doświadczeń XX wieku, przetrwał wspaniały 
późnobarokowy kompleks klasztorny ze szczęśliwie zachowanym wy-
strojem (obecnie urządzono tu kolegium dla kształcenia nauczycieli). 

26 Malowidła w kopule opisuje w szerszym kontekście I. Buchenwald-Kamińska, Fran-
ciszek Matzke – malarz dekoracyjny w Krakowie, [w:] Sztuka sakralna Krakowa w wieku 
XIX, red. J. Wolańska, W. Bałus, cz. III, Kraków 2010, s. 96–149, do kościoła Bernardy-
nów odnoszą się strony 97–106, il. 5–7.

14. Blaszane krzyże Aposto-
łów wraz ze wskazaniem na 
fundatorów w kościele księ-
ży pijarów w Warszawie, na 
Siekierkach.

15. B. Sama rozeta; 
Rzym, kościół S. Maria in 
Domnica.

15. A. Ozdobna rozeta 
z krzyżem i świecą jako 
zacheuszek. 

16. Stiukowy zacheuszek 
w pojezuickim kościele 
św. Michała Archanioła 
w Monachium.
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Na filarach bazyliki świętych apostołów Piotra i Pawła (dawny 
kościół premonstratensów), podniesionej w 2001 r. do godno-
ści kolegiaty (w 300 lat od konsekracji), znajdują się wykona-
ne w stiuku, plastyczne krzyże apostołów. Są one skompono-
wane z motywów floralnych i ulokowane wewnątrz wieńców 
laurowych. Ich wypukły ornament przypomina w rysunku 
rzymskie krzyże z kościoła S. Maria in Domnica.

Stiukowe zacheuszki – krzyże apostołów, spotyka się czę-
sto w XVIII-wiecznych barokowych kościołach w wielu krajach 
Europy. Są to znamienne elementy wystroju późnobaroko-
wych lub klasycyzujących kościołów. Na tym miejscu pragnie-
my wymienić dwa przykłady ze Szwajcarii, oba z Soloturn. Za-
równo w tamtejszej katedrze pod wezwaniem świętych Ursa 

i Wiktora, jak i w kościele pojezuickim wykonano w stiuku plastyczne i eleganckie w for-
mie krzyże apostolskie. W katedrze imitują one pałacowe kandelabry, albowiem owalne 
wieńce laurowe zawieszone są (wszystko wymodelowane plastycznie w stiuku) na kokar-
dach z falującymi wstążkami. Elegancji dodają oszczędnie położone złocenia. Natomiast 
w tamtejszym kościele pojezuickim sięgnięto po repertuar ornamentów eklektycznych, 
złożonych z muszli i maski kobiecej, soczystej gałęzi stylizowanego akantu i mięsistych 
rolwerków o klasycystycznym rysunku. W takiej oprawie umieszczone są czarne owale ze 
złotymi krzyżami apostołów wraz z lichtarzem, wetkniętym w zawieszkę u spodu. Elegan-
cja i wytworność tych elementów wyróżnia je w tej grupie zabytków (il. 17).

Podobne w konstrukcji oraz w elegancji wykonania są krzyże w monachijskich ko-
ściołach Starego Miasta, w pojezuickim pod wezwaniem św. Michała i teatynów – obec-
nie dominikanów, pod wezwaniem św. Kajetana. U św. Michała występują one w li-
zenach, w kontekście pełnoplastycznych figur apostołów i aniołów z Arma Passionis 
Christi, natomiast u teatynów wtapiają się w rozrzeźbione wypukłymi stiukami deko-
racje ścian. W niewielkim, lecz wyrafinowanym w swym wystroju malarsko-sztukator-
skim kościele rodziny Asamów, mosiężne i złocone krzyże Apostołów są jak aplikacje 
zawieszone na stiukowych pilastrach, doskonale imitujących czerwony marmur. We 
wnętrzu tym panuje swoisty horror vacui, ale pomimo to złocone krzyże jak klejnoty 
błyszczą na ciemnym tle (il. 16). 

W pocysterskiej bazylice Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie na Dolnym Ślą-
sku zacheuszki zajmują teatralnie wyeksponowaną pozycję, ubogacając wystrój nawy 
głównej (budowa kościoła w latach 1728–1735). W kościele tym, którego wzniesienie 
wiąże się z rekatolizacją Śląska, ustępstwo protestantów wyraża się nie tylko w tytu-
le: kościół Łaski Najświętszej Maryi Panny, ale przede wszystkim w dominancie rzeź-
by, tak na fasadzie, jak i w bogatym wystroju wnętrza, bowiem protestanci niechętnie 
wprowadzają rzeźbę do swoich zborów. Architekt przewidział miejsce dla zacheuszków 
na wysokich cokołach, zrośniętych z potężnymi, diagonalnie ustawionymi filarami, któ-
rych ciężaru nie odczuwa się ze względu na nałożone na nie rozczłonkowane pilastry 
z bogatą ornamentyką. Gierowane gzymsy stanowią podstawę dla puttów, igrających 
z girlandami kwiatów i finezyjnie udrapowanymi sztukami materii. Pochodzący z Pragi 

17. Późnobarokowa, „pałacowa” forma 
zacheuszków w pojezuickim kościele 
w Soloturn, w Szwajcarii.
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rzeźbiarz Ferdinand Maximilian Brokof, 
pomiędzy dwiema bazami pilastrów osa-
dził mięsiście ukształtowany barokowy 
kartusz z krzyżem i świecą apostoła27. 
I znowu trzeba wydobyć słowa zachwytu 
nad tym, z jaką fantazją i bogactwem mo-
tywów zostały ukształtowane kartusze. 
Ich analiza morfologiczna dałaby wcale 
bogaty wzornik dla sztukatorów. To sztu-
ka najwyższych lotów (il. 18).

Krzyże omawianej tu grupy są czytelnymi znakami, przypo-
minającymi o namaszczeniu ścian kościoła podczas jego konse-
kracji. W przypadku pozostałych typów zacheuszków związek 
z apostołami uzyskuje nowe akcenty ikonograficzne.

Ad 3spr. W tej kategorii znajdują się krzyże jednoznacznie 
związane z imionami apostołów. W obcej nomenklaturze, jak 
to już było wspomniane wyżej, nazywane są one jako Apostel-
kreuze – po niemiecku – lub Le croci degli Apostoli – po włosku. 
Materiał, z którego są wykonane oraz zastosowane techniki są róż-
norodne. Imiona apostołów bywają wyryte na ich powierzchni, jeśli 
są to wyroby plastyczne w kamieniu albo są namalowane w otoku 
medalionu, w którym krzyż jest wkomponowany. Najczęściej by-
wają namalowane na tynku lub na surowej, ceglanej ścianie. Taki 
przykład znajdujemy w obecnej katedrze w Pelplinie. Na ceglany 
mur nałożono podkład wapienny w kształcie zbliżonym do kwadra-
tu, a na nim techniką al fresco namalowano koncentrycznie kilka 
kręgów, na które nałożony jest krzyż liliowy. W centrum znajduje się rozeta, a w otoku 
biegnie wypisane gotycką literą imię apostoła, np. Sanctus Petrus Apostolus. Na przecię-
ciu ramion krzyża osadzony jest mosiężny świecznik (il. 28).

W warszawskim poaugustiańskim kościele pod wezwaniem św. Marcina, spalonym 
podczas ostatniej wojny, osiadły siostry franciszkanki. Z wielką starannością odbudo-
wano świątynię, dbając w każdym szczególe o wysokie walory estetyczne, co jest zasłu-
gą siostry Almy Skrzydlewskiej (1960–61), która będąc z wykształcenia architektem, 
wstąpiła do zakonu franciszkanek. Wystrój tego kościoła stał się modelowym dla tzw. 
architektury posoborowej w Polsce. Zacheuszki są tu wykonane w technice sgrafitta 
i okonturowane brązową farbą, a imię Apostoła jest wyryte na poprzecznej belce krzy-
ża. Pod spodem umieszczono lichtarz ze świecą (il. 14, 19).

Spotyka się również krzyże plastyczne, o różnych kształtach, podłużne lub równora-
mienne, wykonane z kamienia lub odlewane z rozmaitych metali, niekiedy złocone. Jed-

27 H. Dziurla, Dzieje Krzeszowa, [w:] Krzeszów, europejska perła baroku. Grüssau, die europäische Barokperle, 
red. A. Jarosiewicz, B. Skoczylas-Stadnik, Legnica 2006, s. 12.

28. Symboliczny zacheuszek z imie-
niem Apostoła Piotra w katedrze, 
w Pelplinie, XIX w.

19. Krzyż apostolski w tech-
nice sgrafitta w kościele św. 
Marcina, u sióstr franciszka-
nek w Warszawie.

18. Triumfalna kompozycja zacheuszka okresu kontrreformacji w pocy-
sterskiej bazylice w Krzeszowie.
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nym z przykładów są zacheuszki odlane w brązie i zawieszone na ścianach nawy głów-
nej w kościele jezuitów pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej w Warszawie na Starym 
Mieście. Jak w wielu innych przypadkach, podobnie i tutaj sąsiadują one z kamiennymi 
stacjami Drogi Krzyżowej, co stanowi pewne zagęszczenie symboli. W ich kompozycji 
dominuje ażurowy kształt krzyża równoramiennego, zespolony z okręgiem, wewnątrz 
którego z oksydowanych liter jest ułożone imię apostoła. Ku przodowi wysunięty jest ko-
lec na świecę, jednak w całym kościele nie ma ani jednej świecy na nim zatkniętej. To 
przeoczenie świadczy o nieprzywiązywaniu wagi do symboliki tego elementu w wystroju 
kościoła, być może zacheuszki nie są używane. Okazją do zapalenia świec byłaby rocznica 
poświęcenia kościoła albo obchody patrocinium.

W Magdeburgu, w kościele pod wezwaniem św. Sebastiana, znaj-
dują się zacheuszki wykonane z brązu w ten sposób, że krzyż jest zin-
tegrowany z lichtarzem, a w stylizowany krąg, pomiędzy ramionami 
krzyża, zostały wpisane imiona apostołów z dodaniem elementów sym-
bolicznych, np. obok imienia PHILIP znajduje się bazyliszek (il. 20). 

Zupełnie inaczej pomyślano apostolskie krzyże w kościele para-
fialnym pod wezwaniem św. Mateusza na przedmieściach Ascha-
fenburgu w Gailbach, we Frankonii (diecezja Wurzburg). Jest to bu-
dowla z początku lat 70. ubiegłego wieku. W rozległym przedsionku 
pod emporą chóru muzycznego umieszczono na ścianie, w jednym 
rzędzie na wysokości wzroku patrzącego dwanaście kamiennych 
krzyży ze świecami. Są one tak uformowane, że pozioma belka jest 

dłuższa od pionowej, mieści się na niej wyryte w kamieniu imię apostoła. Górne za-
kończenie pionowej belki posiada wgłębienie na świecę. Tak więc i w tym przypadku, 
podobnie jak w Magdeburgu, krzyż jest zespolony ze świecznikiem. 

We współczesnej plastyce kościelnej znaleźć można interesujące przykłady poszuki-
wania form dla zacheuszków. W kościele pod wezwaniem Dwunastu Apostołów (Zwölf 
Boten) w Monachium, na ścianie w prezbiterium przedstawiono w reliefie, w monu-
mentalnej skali Ostatnią Wieczerzę – Ustanowienie Eucharystii. Zacheuszki znajdują 
się w jednym rzędzie na ścianie bocznej, naprzeciwko wejścia. Stanowi je prostokątna 
wapienna płyta z wyrytym u spodu równoramiennym krzyżem, od którego w górę pro-
wadzi pręt, łączący krzyż ze świecznikiem, na którego grubym pierścieniu wyryte jest 
imię apostoła. To bardzo oryginalny przykład współczesnego podejścia do tematu o tak 
odległych korzeniach. Widać tu świadome dążenie do symbolicznego wyeksponowa-
nia całego Kolegium Dwunastu. W lichtarzach sterczą nadpalone świece – znak, że 
symbole te są w użyciu (il. 12).

Wypada przytoczyć nieco kuriozalny przykład zacheuszków w kościele parafialnym 
pod wezwaniem św. Pawła w Bochni, konsekrowanym 24.09.2004 r. Odlane z brązu 
stanowią połączenie łacińskiego krzyża i trójramiennej kotwicy. Pomiędzy ramionami 
kotwicy osadzona jest świeca. Na poprzecznym ramieniu kotwicy-krzyża, umieszczono 
datę konsekracji, a poniżej herb biskupa diecezji. W kompozycji tego zacheuszka nie ma 
odniesienia do apostołów, ponieważ ich figury z indywidualnymi atrybutami i imionami, 
trybowane w blasze miedzianej, wiszą na filarach kościoła. Ciemnobrązowa patyna bla-

20. Odlany w brązie krzyż 
Apostoła Filipa w kościele św. 
Sebastiana w Magdeburgu.
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szanych płaskorzeźb mocno kontrastuje z bielą ścian, a szczegóły 
ekspresji figur, pozbawionych punktowego oświetlenia są mało 
czytelne. (il. 21)28.

Ad 4. Związek figuralnych przedstawień Apostołów z ich sym-
bolicznymi znakami wydaje się logiczną konsekwencją, wynikającą 
z powiązania desygnatu z jego znakiem. Dlatego w obrębie tej gru-
py umieściliśmy kompozycje złożone z zacheuszka i całopostacio-
wego, albo popiersiowego wizerunku apostoła. W niektórych przy-
padkach zostają im przydane artykuły wiary z Credo (il. 25, 26, 27). 
Najstarsze figuralne przedstawienia sięgają średniowiecza, a ich 
popularność kończy się na przełomie XVIII i XIX w. Kwerenda do-
starczyła wielu zróżnicowanych przykładów. Najpierw zostaną za-
prezentowane w wyborze kompozycje, w których apostoł jest uka-
zany stojąc, następnie konterfekty o zindywidualizowanych rysach 
twarzy (głowy lub popiersia). Podkreślmy, iż chodzi w tym miejscu 
o takie układy, w których Kolegium Apostolskie posiada wyraźny 
związek z zacheuszkami, a nie o przedstawienia apostołów niezwią-
zanych z tymi znakami, występujące we wnętrzu kościoła (w reta-
bulach bądź jako obrazy wiszące na ścianach naw itp.)29.

Chronologicznie w naszym zbiorze na pierwsze miejsce wysu-
wa się malowane Kolegium w kościele parafialnym pod wezwa-
niem świętych Piotra i Pawła w miejscowości Dollnstein w Bawarii. 
Ocalał tu cykl gotyckich fresków, datowany na 1330 r. z przedsta-
wieniami proroków i apostołów z ich wypowiedziami. Takie typo-
logiczne przyporządkowanie ma już swoją wielowiekową ciągłość 
(Concordantia Veteris et Novi Testamenti). Tu związek malowa-
nych figur z krzyżami apostołów jest wyraźnie wyeksponowany, 
a kontekst proroków schodzi na drugi plan. Poniżej namalowano 
proste w formie, równoramienne krzyże apostołów. Ich błękitne 
okręgi są okonturowane cynobrem i brązową linią. Tym samym 
kolorem wykonano także rysunek krzyża o rozszerzających się ra-
mionach, wypełnionych żółtawą ochrą. Freski są po konserwacji. 
Tam, gdzie ocalały lichtarze, wstawiono w nie woskowe świece, 
a ich związek z Kolegium Dwunastu jest ewidentny, ponieważ 
znajdują się poniżej fresków z apostołami głoszącymi Credo. Bra-
kujących lichtarzy już nie zrekonstruowano. W tym przypadku na-
malowane na ścianach kościoła figury apostołów łączą się ideowo 
z ich znakami poniżej.

28 Na plebanii znajdują się modele tych figur, także trybowane w blasze miedzia-
nej, jednak w mniejszej skali. Artysta-rzemieślnik nie poradził sobie z anatomią cia-
ła i z tak ważnym detalem, jakim są ręce postaci. Widać nieporadność warsztatową.
29 Na przykład w Kościele Mariackim w Ingolstadt znajdują się aż cztery warianty 
Kolegium Apostołów, niezależnie od zacheuszków.

21. Odlany w brązie krzyż złą-
czony z kotwicą z datą poświę-
cenia kościoła i herbem bisku-
pa, ale bez imienia Apostoła.

25. Krzyż apostolski z figurą 
Apostoła i zdaniem Credo w go-
tyckiej bazylice św. Wawrzyń-
ca w Norymberdze, XV w.

26. Krzyż apostolski św. Pio-
tra ze zdaniem Credo w koście-
le parafialnym pw. św. Piotra 
w miejscowości Soell, w Au-
strii, XVIII w.
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Również o średniowiecznym rodowodzie (ok. 1350) są fragmentarycznie zachowa-
ne freski z przedstawieniem apostołów w umownej gotyckiej architekturze baldachi-
mowej w kościele (od 1567 ewangelickim) w Apelern w Dolnej Saksonii (zachowało 
się czterech z dwunastu apostołów). Apostołowie z indywidualnymi atrybutami stoją 
w otwartych arkadach symbolicznie naznaczonego Jeruzalem Niebiańskiego. Na coko-
łach, na których wypisano ich imiona, znajdują się gotyckie w rysunku krzyże konse-
kracyjne, brak lichtarzy na świece. Takie zespolenie rozety krzyża z imieniem apostoła 
nie wymaga komentarza, stanowi bowiem jawną demonstrację tego, co Niemcy okre-
ślają jako Apostelkreuze – krzyże apostołów. Kościół w Apelern był wielokrotnie prze-
budowywany i nie wiadomo, dlaczego namalowano krzyże także na zewnątrz, w górnej 
partii ścian nad laskowaniem zespolonych okien.

Inaczej związek ten wygląda w monumentalnym zespole rzeźb stojących na cokołach 
w niszach benedyktyńskiego kościoła San Giorgio Maggiore w Wenecji30. Figury całe-
go Kolegium Apostołów zrealizowano na wzór wcześniejszych rzeźb Giovana Lorenza 
Berniniego w połowie XVII w. To piękne w proporcjach i w detalu architektonicznym 
późnorenesansowe wnętrze o klasycznych proporcjach kontrastuje z rzeźbami tego 
wielkiego mistrza baroku. Oprócz obrazów Tintoretta w prezbiterium, stanowią one 
główny element wystroju kościoła. Statuy są dziełem sztuki najwyższego lotu. Świad-
czy o tym doskonałe modelowanie zróżnicowanej fizjonomii i ekspresji twarzy każdego 
z dwunastu apostołów oraz klasyczne ukształtowanie anatomii ciała i finezyjne drapo-
wanie obfitych, dynamicznie poruszonych szat. Gesty rąk, kontrapost i mimika twarzy, 
rozchylone usta, pozaczasowe spojrzenie w dal, ukazują ich w ruchu, w akcji głoszenia 
Ewangelii Jezusa. Apostołowie są zaopatrzeni w indywidualne atrybuty, które pozwalają 
na ich identyfikację. Na wyniosłym piedestale w technice reliefu wklęsło-wypukłego 
zrealizowane zostały owalne wgłębienia dla ozdobnych krzyży, skomponowanych z mo-
tywów rolwerkowo-roślinnych, z dodaniem uskrzydlonego putta u dołu. Lekko szary 
marmur został częściowo pokryty złoceniami, dzięki czemu znaki te są czytelne i oży-
wiają chłodne wnętrze bazyliki. Niestety, nie zachowały się lichtarze ze świecznikami, 
których osadzenie w ścianie znajdowało się w rozwartych ustach puttów.

Monumentalne freski czy rzeźbione statuy Apostołów przemawiają większą siłą eks-
presji niż ich przedstawienia w małej skali. Do takich należą dwa przykłady. Chrono-
logicznie pierwszy to komplet świeczników kowalskiej roboty w kościele parafialnym 
w miejscowości Viechtwang, w powiecie Gemünden w Austrii (Almtal), wykonanych 
w latach 1675–1700. Lichtarze zostały osadzone pośrodku namalowanych na ścianach 
krzyży, w miejscu namaszczenia ścian podczas konsekracji budowli. Na frontach lichta-
rzy są zamocowane wycięte z blachy sylwetki Apostołów z indywidualnymi atrybutami, 
opatrzone imionami na maleńkich kartuszach pod stopami każdego z nich. Do świeczni-
ka przyspawano jeszcze na pręcikach naiwnie malowane główki puttów, przez co nabrały 

30 Kościół San Giorgio Maggiore został zbudowany w latach 1597–1610 r. przez znanego ówczesnego budowni-
czego Simeona Sorellę według projektu Andrei Palladia. Prace projektowe trwały od 1560 do śmierci architekta 
w 1580 roku, projekt fasady był ukończony już w 1566. Trzynawowe wnętrze wieńczy kopuła umieszczona na 
skrzyżowaniu nawy głównej i zakończonego apsydami transeptu. S. Vinello (a cura di), Le Chiese di Venezia, 
Milano 1993; Città di Venezia: le chiese di Venezia: i luoghi di culto della città e delle sue isole, Padova 2003. 
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charakteru sztuki ludowej. W sumie są to bardzo dekoracyjne 
detale w wystroju wnętrza tego wiejskiego kościoła (il. 22).

Do grupy całopostaciowych przedstawień należą odlane 
w brązie figurki świeczników w romańskiej bazylice św. Go-
deharda w Hildesheim. Po wojennych zniszczeniach kościół 
odbudowano, zachowując jego pierwotny romański i później-
szy, dodany mu neoromański charakter (polichromia, ołtarze, 
malatura). W latach 70. ubiegłego stulecia dodano do tego 
zharmonizowanego wnętrza serię świeczników apostolskich, 
umieszczając je ponad marmurowymi kostkami ze złoconymi 
krzyżykami w miejscach namaszczenia ścian bazyliki. Uprosz-
czone w formie figurki widnieją na owalnym tle, imitującym za-
głębienie niszy lub zredukowane do trzech elementów proste 
retabulum. Każda z postaci trzyma indywidualny atrybut i do-
datkowo jest opatrzona imieniem, umieszczonym na impoście, 
z którego wychodzi ramię lichtarza ze świecą (il. 23). 

Obecność malowanych wizerunków apostołów razem 
z ich krzyżami ma średniowieczny rodowód. Jednym z pięk-
niejszych tego przykładów jest seria medalionów w bazylice 
Matki Bożej – Unsere Liebfrauen w Trewirze. Należy przypo-
mnieć, że w tym kościele apostołowie występują podwójnie, 
raz na filarach gotyckiej budowli i powtórnie w malowidłach 
na ścianach. Są to dużej średnicy medaliony (tonda), nama-
lowane na cienkim podkładzie bezpośrednio na kamiennym 
murze. Potrójny otok medalionu obejmuje quasi-portretowy 
wizerunek apostoła, trzymającego złoty krzyż. Brakuje in-
dywidualnych atrybutów i napisów, dlatego nie jest możliwa 
identyfikacja poszczególnych postaci. Malowidła są datowane 
na wiek XV i są dość dobrze zachowane. Niestety, nie ma przy 
nich lichtarzy na świece, ani śladów do ich mocowania, co 
wydaje się niezrozumiałe (il. 24)31. 

O ile trewirskie medaliony są przykładem sztuki wysokiego 
lotu, o tyle ich odpowiedniki w kościele parafialnym św. Michała 
Archanioła w Pfaffenhofen an der Glonn w Bawarii (datowane na 
1720 z późniejszymi zmianami), są przykładem wyrobów o prze-
ciętnej wartości estetycznej. Mają jednak znaczenie ze względu 
na zastosowaną ikonografię, ukazującą zespolenie popiersio-
wego przedstawienia apostoła z zacheuszkiem. Są wykonane 
w stiuku i kolorowane, stanowiąc swoiste tło dla zacheuszków. 

31 Autor malowideł nie jest znany, a ich powstanie jest datowane na ok. 1500 r. Obok obrazu Judy Tadeusza 
zostali przedstawieni fundatorzy, burmistrz Claus von Zerf wraz z żoną Adelheid von Besselich. Zob. F. Ro-
nig, Trier. Liebfrauen – Basilika, Passau 1996, s. 27.

24. Typ symboliczny krzyża Apostoła 
(niemożliwa identyfikacja) w bazylice 
Matki Bożej w Trewirze, XV w.

23. Świecznik apostolski – zache-
uszek – Apostoła Jakuba w, bazylice 
św. Godeharda, w Hildesheim.

22. Świecznik apostolski kowalskiej 
roboty w miejscowości Viechtwang, 
w Austrii.



ks. Ryszard Knapiński

Również w stiuku wykonane zostały wypukłorzeźby torsów Apostołów w szpital-
nym kościele, pod wezwaniem Świętego Ducha w Innsbrucku, w Austrii. Zostały wy-
konane w latach 1704–1705 i umieszczone razem z krzyżami Apostołów na pilastrach 
barokowego kościoła. Pod ozdobnymi krzyżami, oprawionymi w owalne ramy z mięsi-
stego listowia, wiszą lichtarze ze świecami. Tuż po nimi wiją się wstęgi, także ze stiuku, 
z imionami Apostołów, którzy trzymają w rękach indywidualne atrybuty. 

Christoph Anton Mayr i Johann Gratt w miejscowości Söll, w przedalpejskiej dolinie 
rzeki Inn wybudowali barokowy kościół dedykowany apostołom św. Piotrowi i Pawłowi. 
Około roku 1770 nawę i prezbiterium ozdobiono, dodając na ścianach cykl stiukowych 
zacheuszków. W znaczeniu dosłownym są adekwatną realizacją tego, co po niemiecku na-
zywa się Apostelleuchter, albowiem w owalnych medalionach namalowane zostały portre-
towe przedstawienia dwunastu apostołów wraz z ich indywidualnymi atrybutami i odpo-
wiednim zdaniem Credo na rozwiniętej wstędze. Pośrodku artykułu wiary wetknięty jest 
lichtarz na grubą, woskową świecę. Poniżej, w iluzjonistycznie namalowanym kartuszu 
o motywach roccaillowych, wpisany jest równoramienny krzyż. Zespół tych zacheuszków 
jest modelowy i stanowi kwintesencję ikonografii i symboliki zacheuszków (il. 26). 

Unikatowe zacheuszki z XVIII w. spotykamy w pocysterskim kościele w Gościko-
wie-Paradyżu (obecnie kościół seminaryjny diecezji gorzowsko-zielonogórskiej). Na-
wiązują one do sztuki pałacowej i na swoje czasy były awangardowe. Otóż dla osiągnię-
cia efektu wzmocnienia odbitego światła świec wykorzystano tam lustra, oprawione 
w empirową ramę z czarnego marmuru. U spodu zamocowano świecznik, a w zwień-
czeniu, na cokole z imieniem apostoła, ustawiono jego popiersie wykonane w stiuku. 
Empirowej dekoracji dopełniają dyskretne złocenia. 

Na tym kończy się prezentacja zacheuszków, połączonych z przedstawieniami apo-
stołów. Dokonany przegląd pokazuje, że fantazja artystów była w tym zakresie nieogra-
niczona, a ewolucja formalna przebiegała przez niemal całe tysiąclecie. Szkoda, że dzisiaj 
zarówno duchowni, jak i architekci, nie przywiązują wagi do znaczenia tych symboli. 
Wprowadzając nową architekturę w służbie Bożej, nie traćmy z horyzontu znaczenia sta-
rych symboli. Należy się im pamięć, a ze świadomej recepcji ich znaczeń można czerpać 
głębokie treści. Patrząc i widząc dochodzi się do poznawania treści wiary. I w tym przy-
padku potwierdza się myśl, że wiara rodzi się także z patrzenia – fides ex visu. 
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W zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu znajdują się dwa obrazy związane 
z wczesnorenesansowym weneckim malarzem Vittore Crivellim – Madonna adorują-
ca Dzieciątko i Madonna z Dzieciątkiem1, ofiarowane w roku 1994 wraz z 79 innymi 
malowidłami włoskimi przez Karolinę Lanckorońską2. Dzieła należą do kolekcji stwo-
rzonej przez ojca donatorki, Karola Lanckorońskiego w jego pałacu przy Jacquingasse 
w Wiedniu. Zbiory, zarekwirowane po wybuchu II wojny światowej przez gestapo, stały 
się przedmiotem rozgrywek miedzy Hitlerem i Göringiem. W czasie nalotów alianc-
kich na Wiedeń wywiezione do schronów w innych miejscowościach, zostały w roku 
1945 przejęte przez armię amerykańską i po zinwentaryzowaniu zwrócone rodzinie 
Lanckorońskich. W roku 1951 Antoni Lanckoroński, syn Karola, wywiózł kolekcję do 
Zurychu i zdeponował w jednym z tamtejszych banków3. W roku 1994, w związku ze 
zmianą ustroju w Polsce, Karolina Lanckorońska jako ostatnia z rodu zdecydowała się 
przekazać spuściznę rodzinną zamkom królewskim na Wawelu i w Warszawie. Wawel-
ska część kolekcji obrazów, obecnie w ekspozycji zamkowej, została w całości poddana 
konserwacji oraz opracowana naukowo w formie katalogu4.

Oba obrazy, mimo że niesygnowane, dzięki wyrazistym cechom stylistycznym nie 
budzą zastrzeżeń w odniesieniu do atrybucji, mają też ugruntowane miejsce w litera-
turze naukowej. Mimo że łączy je silne pokrewieństwo tematyczne, zarówno w tym 
zakresie, jak i w sferze formalnej kryją nieco różną tematykę i wymagają odrębnego 
omówienia. Vittore Crivelli (1444/1449–1501/1502), młodszy, mniej utalentowany brat 
genialnego Carla, w roku 1465 wyruszył w ślad za nim z Wenecji do Zary (Zadaru) 
w Dalmacji, gdzie przebywał kilka lat. Od roku 1481 do końca życia mieszkał w Fermo, 
w prowincji Marche. Wczesna jego twórczość ujawnia wpływy Antonia i Bartolomea 
Vivarinich, z czasem zaś bardziej ulegał ekspresyjnej twórczości brata, zachowując jed-
nak do końca swój pogodny, liryczny styl.

Naklejka na odwrocie Madonny adorującej Dzieciątko z napisem „Karolus Crivelli” 
wskazuje wprawdzie, iż kiedyś malowidło próbowano wiązać z Carlem Crivellim, jed-
nak już na pocztówce wydanej przez Karola Lanckorońskiego z początkiem wieku XX 

1 Malowane na deskach lipowych temperą, częściowo złocone: numery inw. 7960, 7959. Poddane konserwa-
cji w wawelskiej Pracowni Konserwacji Malarstwa, Rzeźby i Rzemiosła Artystycznego, pierwszy w roku 2004 
przez Justynę Wyszkowską-Baścik, drugi w roku 1996 przez Annę Kostecką.
2 W roku 2000 dar włoskich obrazów powiększył się o trzy obiekty.
3 Dzieje kolekcji głównie w: J. Winiewicz-Wolska, Karol Lanckoroński i jego wiedeńskie zbiory, I, II, Kra-
ków 2010.
4 M. Skubiszewska, K. Kuczman, Obrazy z kolekcji Lanckorońskich z wieków XIV–XVI w zbiorach Zamku 
Królewskiego na Wawelu, Kraków 2008.
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obraz jest określony jako dzieło Vittore Crivellego. Atrybucja ta mogła zostać ustalo-
na za sprawą Bernarda Berensona, najwybitniejszego znawcy wczesnego malarstwa 
włoskiego w 1. połowie w. XX, który bywając w wiedeńskim pałacu Lanckorońskiego 
podsuwał mu propozycje autorskie. Ustosunkowała się do tych wizyt Karolina Lancko-
rońska w liście do autora niniejszego artykułu (21 XI 1995): 

Jeśli chodzi o to, co o tych obiektach pisze Berenson, to można na to patrzeć 
z dwóch stron: miał on na swoje lata [tamte czasy] fenomenalną i odkrywczą znajo-
mość malarstwa włoskiego XIV i XV wieku, jest jednym z fenomenalnych znawców 
tego okresu. Byłam kilka razy obecna, gdy w towarzystwie mojego Ojca obrazy te 
oglądał. Byłam bardzo młoda, ale sobie bardzo dobrze zdawałam sprawę, że to ogląda-
nie postępuje bardzo szybko. Miał niezliczoną ilość imion i nazwisk gotowych w swo-
jej świetnej głowie, trochę prędko nimi dysponował. Nadawał je nieraz obrazom II czy 
III klasy. Od owych dni minęły dwa pokolenia, a nauka zrobiła na tym polu ogromne 
postępy5.

Berenson potwierdził wymienioną atrybucję w dwóch wydaniach swych znanych 
zestawień obrazów włoskich6, uczynił to też inny wybitny autorytet – Raimond van Mar-
le w swym korpusie wczesnego malarstwa włoskiego7. Po II wojnie światowej atrybucję 
przypieczętowali inni badacze8. 

Niewielkie rozmiary obrazu sugerują, iż był on przeznaczony do tzw. dewocji pry-
watnej. Typ lirycznej, ściszonej w nastroju sceny dobrze jest znany malarstwu wenec-
kiego Quattrocenta. Matka Boska ukazana do wysokości poniżej pasa, niemal en face, 
ze złożonymi dłońmi, stoi za pulpitem nakrytym dywanikiem, na którym na poduszce 
siedzi błogosławiące Dzieciątko z jabłkiem królewskim; obok niego spoczywa otwarta 
książka. Tło, z partiami krajobrazu w dolnej części i błękitem nieba górą, z czerwoną 
kotarą na osi, ożywia girlanda z różowych i białych róż, ściśle związana swą symboliką 
ze sceną główną, pogłębiająca refleksyjną wymowę sceny.

Róża, królowa kwiatów, wyróżniająca się pięknem kształtu, barwy i woni, w ikono-
grafii chrześcijańskiej odgrywa szczególną rolę, będąc symbolem królowej Niebios 
Marii, jej dziewictwa, czystości, a także Męki i Zmartwychwstania Chrystusa. Wolna od 
grzechu pierworodnego Maria, „róża bez kolców”, została już w roku 430 przez poetę 
Seduliusa w jego Carmen paschale określona i uznana za drugą Ewę: 

5 M. Skubiszewska, K. Kuczman, Obrazy z kolekcji Lanckorońskich…, dz. cyt., s. 16.
6 B. Berenson, Italian Pictures of the Renaissance. A List of the Principal Artists and Their Works with an 
Index of Places, Oxford 1962, s. 164; B. Berenson, Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School, London 
1957, s. 72–75.
7 R. van Marle, The Development of the Italian Schools of Paintings, I/18, The Hague 1936, s. 84.
8 L. Coletti, La pittura veneta del Quattrocento, Novara 1953, s. XLVII; F. Zeri, Un polittico di Vittore Criv-
elli nel Museo Puškin”, Bolletino d’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione, 46, 1961, s. 232; S. di Prov-
vido, La pittura di Vittore Crivelli, L’Aquila 1972, s. 37–38, 40, tabl. 2; P. Zampetti, La pittura marchigiana 
del Quattrocento, Milano [1969], s. 328; P. Zampetti, Pittura nelle Marche, Firenze 1988; Vittore Crivelli 
e la pittura del suo tempo nel fermano, red. S. Papetti, Milano 1997; M. Skubiszewska, K. Kuczman, Obrazy 
z kolekcji Lanckorońskich…, dz. cyt., nr kat. 20. Zob. także J. Winiewicz-Wolska, Karol Lanckoroński…, dz. 
cyt., II, nr kat. 42.
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Jak pośród ostrych cierni delikatna rozkwita róża, 
Wolna od kolców, co ranią, i krzew macierzysty [przyćmiewa swym pięknem] 
Tak z rodu Ewy wzrosła święta Maryja: 
Nowa dziewica zmyła winę swej poprzedniczki9.

Dziewictwo i czystość Marii symbolizuje w obrazie biała róża, czerwona zaś, 
w różnych odcieniach tej barwy odnosi się do krwi przelanej przez Chrystusa, do 
Odkupienia przez jego Mękę. Pięknego porównania tego kwiatu do Chrystusa doko-
nał św. Anzelm w swym Homiliae et exhortationes. Tak jak róża ma łodygę ciernistą, 
górą zaś jest kwitnąca, tak Chrystus, okolony cierniami utrapienia, ukoronowany 
jest czcią i chwałą, różą – kwiatem królewskiej godności10. Godność królewską ma-
łego Chrystusa podnosi jego strój, a przede wszystkim królewskie jabłko w dłoni. 
Poduszka na dywanie, na której siedzi stanowi więc jakby dziecięcy odpowiednik 
tronu. Otwarta książka obok to niewątpliwie Pismo Święte, z zapisanym w nim sło-
wem Bożym11. 

Obraz wawelski, uważany za jeden z najwcześniejszych śladów działalności Vittore 
Crivellego, rozpatrywany był zarówno pod kątem związków dzieła z twórczością innych 
artystów, jak też na tle pozostałych dzieł autora. Pietro Zampetti, nie negując pewnej za-
leżności kompozycji od malarstwa Carla Crivellego, dostrzegł tu również wpływ Andrei 
Schiavone12. Dodać warto, że podobny typ kompozycji znaleźć można w malarstwie 
padewskim, a także w Madonnach tworzonych przez przedstawicieli weneckiej rodziny 
Vivarinich, zwłaszcza Bartolommea (tzw. szkoła z Murano)13. 

Badacze jednoznacznie stwierdzają, że najbliższe związki formalne łączą obraz 
z najstarszym znanym nam dziełem Vittoria, Madonną z dwoma aniołami adorujący-
mi Dzieciątko, z dawnej kolekcji Bayera w Nowym Jorku, której wawelska Adoracja 
jest lustrzanym odbiciem14; różnice występują w szczegółach. Bardzo zbliżone uję-
cie twarzy dostrzec można ponadto w Tronującej Madonnie z Dzieciątkiem w Mu-
zeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie, datowanej również na wcześniejszy 
okres w twórczości Vittore Crivellego15. Fragment kompozycji na pierwszym planie, 
z Dzieciątkiem w ciemnej sukience siedzącym na poduszce i leżącą obok otwartą 
książką występuje z kolei w Adoracji Dzieciątka tego artysty w zbiorach St. John’s 
University na Jamajce. Wczesny okres w twórczości artysty jest bardzo słabo znany, 
stąd trudności w ścisłym datowaniu wymienionych trzech obrazów. Niektórzy bada-
cze są skłonni lokować nasze dzieło w latach sześćdziesiątych, gdy malarz przebywał 

9 D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 192–193; zob. także S. Kobielus, 
op. cit., s. 185.
10 S. Kobielus, dz. cyt., s. 186.
11 D. Forstner OSB, Świat symboliki…, dz. cyt., s. 406.
12 P. Zampetti, Pittura nelle Marche, dz. cyt., s. 328.
13 M. Skubiszewska, K. Kuczman, Obrazy z kolekcji Lanckorońskich…, dz. cyt., s. 87.
14 F. Zeri, Un polittico…, dz. cyt., s. 232; S. Di Provvido, La pittura di Vittore…, dz. cyt., s. 37–38; P. Zampetti, 
Pittura nelle Marche, dz. cyt., s. 188; Vittore Crivelli…, dz. cyt., s. 200–201; M. Skubiszewska, K. Kuczman, 
Obrazy z kolekcji Lanckorońskich…, dz. cyt., s. 89.
15 L. Coletti, La pittura veneta…, dz. cyt., s. XLVII; F. Zeri, Un polittico…, dz. cyt., s. 232; S. di Provvido, La 
pittura di Vittore…, dz. cyt., s. 37–38.
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w Zarze (odnotowany tam w latach 1465 i 1469), Federico Zeri zaś, ze względu na typ 
girlandy podobny jak w twórczości Carla Crivellego, skłonny jest osadzić je w czasie 
około roku 147016. 

Inną wymową artystyczną i ikonograficzną jest obdarzony drugi z prezentowa-
nych obrazów. Karol Lanckoroński w wydanym przez siebie przewodniku po wiedeń-
skim pałacu zapewne ten obraz wymienił jako Madonna in der Art des Carl Crivelli. 
Po kilku latach na pocztówce umieścił jednak autorstwo Vittore Crivellego. Atrybu-
cję tę potwierdzili w późniejszym okresie wybitni znawcy, uwzględnili ją również pol-
scy autorzy17. 

Pełna liryzmu kompozycja ujawnia intymną więź uczuciową matki z jej boskim 
synem. Ukazana za pulpitem, na tle rozległego pejzażu Maria w ozdobnych szatach, 
z diademem, złożywszy dłonie pochyla lekko głowę ku Dzieciątku w białej koszulce 
i ciemnej, przepasanej sukience, które, stojąc na poduszce umieszczonej na parapecie, 
tuli się do niej, lewą dłonią chwytając połę jej płaszcza, główkę zaś zbliża do jej twarzy. 
Kompozycję wzbogacają elementy symboliczne – u góry girlanda złożona z owoców, 
w lewym dolnym rogu czerwony goździk.

Kwiat goździka bywa w malarstwie atrybutem Dzieciątka Jezus i Matki Boskiej; ze 
względu na swój czerwony kolor przede wszystkim jest kojarzony z Męką Chrystusa, 
symbolem prawdziwej i czystej miłości, z czym wiążą się zaręczyny i zaślubiny. Ukaza-
ny tu nie w ręku Dzieciątka, lecz osobno, określa przeznaczenie obrazu, niewątpliwie 
jako dar narzeczonego dla swej oblubienicy18.

Girlanda z owocami w naszym obrazie według Sandry Di Provvido ma rodowód 
padewski19. Owoce wiążą się zarówno z Marią, jak i Chrystusem. Najwyższej miary 
owocem, jaki wydała nasza Ziemia jest przecież Chrystus, syn Marii, najczystszej 
dziewicy, do której zwraca się Elżbieta ze słowami: „Błogosławiona jesteś między nie-
wiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona” (Łk 1, 42)20. Nie w pełni jest jasne 
znaczenie ogórka. Stanisław Kobielus uważa, że nie ma on wymowy symbolicznej, 
a w obrazach Carla Crivellego pełni rolę wyłącznie dekoracyjną21. Innego zdania jest 
di Provvido, która interpretując wymowę owoców w naszym obrazie, traktuje ogórek 
jako symbol Zmartwychwstania22. Tuż obok głowy Marii ukazane zostały dwa jabłka. 
Ich wymowę chrystologiczną najlepiej tłumaczą słowa św. Ambrożego: „Przybity do 
krzyża, wisząc jak jabłko na drzewie, Chrystus wydawał miły zapach odnowienia świa-
ta. Usunął przykry odór grzechu, a wylał życiodajny olejek […]. Ale jabłko nie tylko 

16 F. Zeri, Un polittico…, dz. cyt., s. 232. 
17 [K. Lanckoroński] Palais Lanckoroński, Jacquingasse 18, Wien 1903, s. 18–19; B. Berenson, Italian Pictu-
res…A List, dz. cyt., s. 164; R. van Marle, dz. cyt., s. 84; S. di Provvido, La pittura di Vittore…, dz. cyt., s. 98; 
Vittore Crivelli…, dz. cyt., s. 203, nr 7; M. Skubiszewska, K. Kuczman, Obrazy z kolekcji Lanckorońskich…, 
dz. cyt., nr kat. 21 [tam pełna wcześniejsza literatura]; J. Winiewicz-Wolska, Karol Lanckoroński…, dz. cyt., 
nr kat. 43.
18 S. Kobielus, dz. cyt., s. 80. O roli goździka w malarstwie jako symbolu miłości między narzeczonymi zob. 
także: F. Zeri, Dietro l’Immagine. Conversazioni sull’arte di leggere arte, Milano 1987, s. 18.
19 S. di Provvido, La pittura di Vittore…, dz. cyt., s. 203.
20 D. Forstner OSB, Świat symboliki…, dz. cyt., s. 213. 
21 D. Forstner OSB, Świat symboliki…, dz. cyt., nie uwzględnia ogórka w swym słowniku.
22 S. di Provvido, La pittura di Vittore…, dz. cyt., s. 203.
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wydziela miłą woń, lecz jest także słodkim pokarmem. Tym słodkim pokarmem jest 
więc Chrystus”23.

Trzecim owocem w girlandzie jest winne grono, owoc symbolizujący Chrystusa, 
Mękę i Eucharystię. Zapowiedź chrystologicznej symboliki winogrona znajdujemy już 
w Księdze Liczb (13, 23): „Tam odcięli gałąź krzewu winnego razem z winogronami”. 
Przy Ostatniej Wieczerzy do słów ustanowienia Eucharystii Pan dodał słowa: „Od-
tąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę 
z wami nowy, w królestwie Ojca mego” (Mateusz 26,29)24. Winne grono mieści się 
w kompleksie symboliki obejmującej nadto winorośl, winną latorośl, winnicę i wino25. 
Z nim związana jest Tłocznia Mistyczna. Ambroży Autpert w komentarzu Apokalipsy 
św. Jana łączył sok z winnej latorośli z krwią Chrystusa: „Ten z pewnością jest kiścią 
winnej latorośli, która deptana w tłoczni krzyża, wydała wino ewangelicznego przepo-
wiadania, która jest krwią najświętszej męki”26.

Podkreślić wypada pieczołowitość malarza w oddaniu szczegółów – przejrzystości 
welonu na szyi Marii i koszulki Dzieciątka, precyzji rysunku haftów na sukni, klejno-
tów diademu czy wisiorków na szyi i rączce Chrystusa. Kompozycję cechuje harmonia 
kolorystyczna. Zwraca uwagę „kreseczkowy” sposób malowania, pokrywanie brązowo-
-żółtej warstwy malarskiej płaszcza Marii drobnymi pociągnięciami pędzla jasnokremo-
wą farbą. Obecnemu na pierwszym planie wyraźnemu konturowi towarzyszy łagodnie 
roztapiający się na horyzoncie pejzaż.

Ów kontur, wyrafinowane dłonie Marii z długimi palcami czy fizjonomie postaci 
zbliżają nader wyraźnie obraz Vittore Crivellego do twórczości jego brata Carla, któ-
rego pełna odwagi, mająca coś z późnego gotyku ekspresja – dłoni z chudymi długi-
mi palcami, gestów i wyrazu twarzy – nie odnajduje sobie równych we współczesnej 
sztuce malarskiej27. Vittore jest tu, zapewne też pod wpływem brata, odważniejszy niż 
w innych swych obrazach, wprowadzając ujęcie Dzieciątka tulącego się czule do mat-
ki, jakby szukającego u niej bezpieczeństwa, a ten typ ujęcia w twórczości Carla nie 
należy przecież do rzadkości. Artysta nie osiąga jednak w pełni efektów, w których 
celował jego brat, jest bardziej wyciszony, liryczny, uczuciowy. W repertuarze kompo-
zycji z Madonnami u Carla znajdujemy też przykłady umieszczania owoców (nie tylko 
w formie girland) i czerwonego goździka w dolnym narożniku.

Di Provvido dostrzegła bliższe pokrewieństwo obrazu (w odniesieniu do niektórych 
szczegółów) z dwoma innymi dziełami artysty: wspomnianą tu już Adoracją Dzieciątka 
na Jamajce (płaszcz Marii) oraz z Madonną z Dzieciątkiem i dwoma aniołami w nowo-
jorskim Metropolitan Museum of Art (rysunek dłoni, typ i wyraz twarzy)28. Omawiany 

23 Ambrosius Autpertus, Expositio in psalmum 118, sermo 59; PL 15, 1320. Cytowane za: D. Forstner OSB, 
Świat symboliki…, dz. cyt., s. 167. Zob także S. Kobielus, dz. cyt., s. 89–93. 
24 D. Forstner OSB, Świat symboliki…, dz. cyt., s. 182.
25 Szerzej o tym: D. Forstner OSB, Świat symboliki…, dz. cyt., s. 180–183; S. Kobielus, dz. cyt., s. 220–225.
26 Ambrosius Autpertus, Expositio in Apokalypsin, CM 27, lib. 5, prol., l. 206; cyt za: S. Kobielus, dz. cyt., 
s 223–224.
27 Podstawowe opracowania dotyczące artysty: P. Zampetti, Carlo Crivelli, Milano 1961; A. Bovero, L’opera 
completa del Crivelli, Milano 1974.
28 S. di Provvido, La pittura di Vittore…, dz. cyt., s. 98.
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obraz powstał niewątpliwie w dojrzałym okresie twórczości Vittore Crivellego, przypa-
dającym na ostatnie ćwierćwiecze jego życia, kiedy działał w Marche. Dzieło można 
datować, w ślad za dwoma wymienionymi, na czas około roku 1480 lub na kilka lat 
następnych. 

Madonny Vittore Crivellego w zbiorach zamkowych na Wawelu, jedyne jego dzieła 
w polskich zbiorach, stanowią ważną pozycję w dorobku artysty, znane są też w li-
teraturze zachodniej, wprowadzane do niej jeszcze w okresie, gdy przechowywana 
w Szwajcarii kolekcja Lanckorońskich była niedostępna. Ich autor w swej twórczości 
nie reprezentuje wprawdzie tak wysokiego poziomu jak jego brat, pozostaje w jego 
cieniu, był i jest jednak znany i ceniony, o czym dziś świadczy zainteresowanie, jakim 
cieszy się w nauce. 
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ks. Robert Mirończuk
Siedlce, Muzeum Diecezjalne

Zaginiona sTaTua jeZusa naZareńskiego Wykupionego

W maju 2010 roku do kościoła parafialnego pod wezwaniem Trójcy Świętej w Te-
respolu nad Bugiem powróciła niezwykle interesująca rzeźba Jezusa Nazareńskie-
go Wykupionego (il. 1, 2, 3). Wykonana z lipowego drewna figura jest pełną rzeźbą 
naturalnej wielkości. Chrystus przedstawiony jest w postaci stojącej ze zawiązanymi 
rękoma, z koroną cierniową na głowie, ubrany w czerwoną zdobioną haftami tunikę 
ze szkaplerzem z niebiesko-czerwonym krzyżem1. Pieczołowita renowacja nie tylko 
przywróciła pierwotny osiemnastowieczny wygląd postaci Chrystusa, ale nadto sta-
ła się przyczynkiem do głębszej analizy i historycznych badań, a także wznowienia 
kultu tej statuy, do której modliły się całe pokolenia. Skąd w Terespolu znalazła się 
rzeźba, która nigdy nie stanowiła elementu wyposażenia kościoła, tym bardziej admi-
nistrowanego przez Dominikanów2? Jak informują lokalne periodyki3 – powtarzając za 
najstarszymi terespolanami – figura wraz z szatami do ubierania została przewieziona 
w maju 1945 roku z kościoła parafialnego pod wezwaniem Trójcy Świętej w Zbiro-
gach w diecezji pińskiej4 przez repatriantów: księdza proboszcza Jana Pawlonkę5 i jego 
parafian. Według ludowej legendy, która niezaprzeczalnie nawiązuje do hiszpańskiej 
historii początków kultu Jezusa Nazareńskiego Wykupionego6, statua Zbawiciela zna-
lazła się na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej okupowanych przez Imperium 
Osmańskie7 i została wykupiona przez Polaków z rąk Turków za taką ilość złota, ile 

1 Figura stoi na podstawie o wymiarach 32 × 42 cm i ma 195 cm wysokości. A. Derentowicz-Zakrzewska, Doku-
mentacja prac konserwatorskich i restauratorskich Chrystus Nazareński Wykupiony, Warszawa 2010, mps, s. 3–12.
2 Józef Bogusław Słuszka (1652–1701), hetman polny litewski, dnia 20 lipca 1697 roku dokonał fundacji ko-
ścioła i klasztoru Dominikanów w Terespolu. S. Jadczak, Gmina Terespol X–XXI wiek, Terespol, bdw., s. 45.
3 J. Tarasiuk, Tajemniczy dokument, „Goniec Terespolski”, 6, 1990, s. 5, Tenże, Chrystus z kresów, „Goniec 
Terespolski”, 57, 2011, s. 3. 
4 Archiwum Kurii Diecezjalnej Siedleckiej [dalej: AKDS], Archiwum Dawne Diecezji Siedleckiej [dalej: 
ADDS], D 123, k. 330; Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, red. 
B. Chlebowski, J. Krzywicki, F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1895, s. 519; Dz. U. z 1928 r., nr 46, 
poz. 452, §16. Występują różne nazwy tej samej miejscowości Zbirohy, Zbirohi, Zbirogi, należącej do gminy 
Żabinka w powiecie poleskim, w województwie kobryńskim (obecnie Białoruś). 
5 Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej (dalej: ADD), IV/Ps/108, [npag.]; ADD, IV/Ps/114, [npag.]; Katalog 
kościołów i duchowieństwa diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej na rok 1947, Siedlce 1947, s. 107. Ks. Jan Palon-
ka, urodzony we wsi Borek w parafii Oleksów w diecezji sandomierskiej, ukończył WSD im. św. Tomasza 
w Pińsku. Od 20 marca 1935 roku do 1 maja 1945 roku był proboszczem parafii Zbirogi. Następnie przebywał 
w rodzinnych Borkach, pomagając w duszpasterstwie w parafii Dęblin, a od 1947 roku podjął pracę na terenie 
obecnej diecezji Drohiczyńskiej (dawnej diecezji pińskiej).
6 A. Witko, Jezus Nazareński Wykupiony, Kraków 2010, s. 13–24. 
7 J. Tarasiuk, Chrystus z kresów, art. cyt., s. 3. Autor wymienia parafie Jampol lub Dederkały w dekanacie 
zbaraskim lub bracławskim, jako pierwotne miejsce kultu Jezusa Nazareńskiego, jednak nie ma potwierdze-
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sama ważyła. Okazała figura miała ważyć bardzo mało, co odebrano jako cud i przez 
wiele wieków czczono ją w jednym z kościołów na kresach I Rzeczypospolitej. Wojsko 
Polskie powracające z wyprawy kijowskiej wzięło ze sobą posąg Zbawiciela i dotarło 
z nim do Zbirogów dnia 14 czerwca 1920 roku. Wówczas konie niosące posąg, odma-
wiając dalszej podróży, uklękły przed tamtejszym kościołem, co odczytano jako znak 
z nieba nakazujący pozostawienie statuy w tym właśnie miejscu8. 

Informacja o terespolskiej figurze Jezusa Nazareńskiego Wykupionego pojawiła się 
w naukowych opracowaniach dopiero w XXI wieku: w Katalogu Zabytków Sztuki w Pol-
sce powiatu Biała Podlaska9 oraz w dwóch pozycjach książkowych ks. Andrzeja Witki10. 
Czy faktycznie jest tak, jak sugerują autorzy tych publikacji, iż rzeźba może pochodzić 
z dawnego kościoła trynitarzy w Brześciu?

W wyniku przeprowadzonej kwerendy w Archiwum Diecezjalnym w Siedlcach 
oraz w Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie odnalazłem rewelacyjne materia-
ły dotyczące parafii Zbirogi i wspomnianej rzeźby Jezusa Nazareńskiego. Historia 
wspomnianej parafii, która sięga korzeniami początków XVII wieku jest bardzo bo-
gata. Agata Zofia Sapieżanka11 w swoich dobrach Zbirogi dnia 22 października 1618 

nia archiwalnego. Obie parafie należały do dekanatu krzemienieckiego: kościół drewniany pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego w Jampolu wzniesiony w 1646 r., kolejny fundacji Wiśniowieckich z 1723 r. Kościół 
w Dederkałach posiadał cudowną figurę Chrystusa na krzyżu, a najliczniejszy odpust odbywał się na Podwyż-
szenie św. Krzyża. 
8 J. Tarasiuk, Tajemniczy dokument, art. cyt., s. 5. 
9 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 8, Województwo Lubelskie, red. M. Kałamajska-Saeed, z. 2, Powiat Biała 
Podlaska, opr. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, Warszawa 2006, s. 227, il. 499.
10 A. Witko, Sztuka w służbie Zakonu Trójcy Świętej w siedemnastym i osiemnastym stuleciu, Warszawa 2002, 
s. 133; tenże, Jezus Nazareński, dz. cyt., s. 51, il. 31.
11 AKDS, ADDS, D 126, k. 59v– 60; J. Wolff, Pacowie. Materyały historyczno-geneologiczne, Petersburg 1885, 
s. 54–58; Wincenty Przyałgowski, Żywoty biskupów wileńskich, Petersburg 1860, t. II, s. 69, 101. Agata Zofia 
Sapieżanka Mikołajowa Pacowa (zm. ok. 1630), primo voto Hajko (Adam Hajko – koniuszy grodzieński), 
secundo voto Pac (Mikołaj Dominikowicz Pac – podkomorzy brzeski), przeszła z prawosławia na katolicyzm, 
obierając na chrzcie imię Agata. W 1610 roku ufundowała i bogato uposażyła cerkwie prawosławne pod we-

1. Terespol, kościół Trójcy Św., 
kaplica Najświętszego Sakramen-
tu, Jezus Nazareński Wykupiony, 
3 ćw. XVIII w., fot. R. Mirończuk.

2. Terespol, kościół Trójcy 
Św., Jezus Nazareński Wykupio-
ny, 3 ćw. XVIII w., fot. R. Mi-
rończuk.

3. Terespol, kościół Trójcy Św., Jezus 
Nazareński Wykupiony, fragm., 3 ćw. 
XVIII w., fot. R. Mirończuk.
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roku ufundowała drewniany kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej12, zaś w niespełna 
rok później, dnia 29 września 1619 roku sufragan łucki Stanisław Udrzycki dokonał 
konsekracji świątyni. Pierwszym proboszczem został ks. Wojciech Podbuski13. Pod-
komorzyna brzeska bogato uposażyła parafię, przekazując na plebanię znajdujący się 
nieopodal dwór z sadem, gumnem14, a także nowo zbudowany folwark we wsi Cha-
rytony z całym uposażeniem gospodarskim15, zastrzegając jednocześnie, aby „xiądz 
Pleban Zbierowski karczmy swoiey osobliwey zadney mieć nie ma nagruncie swym 
koscielnym”16. Zatroszczyła się także o to, aby proboszcz kształcił chłopców na kan-
tora i ministranta17. Nadto przykazała synowi swojemu Janowi Hajko „y potomki Jego 
ze krwi Jego spłodzonej […] ma budować poprawować swym własnym kosztem, tak-
też y inwentarz y aparaty”18. Zbiroski proboszcz miał obowiązek sprawować mszę św. 
w niedzielę i uroczystości, modląc się o zdrowie dla fundatorki, „a kiedy mię Pan Bóg 
z tego świata zbierze tedy też wiecznie nakażdą sobotę aboli nakażdy piątek zaduszną 
mszą Świętą ma Pleban Zbiroski odprawować za duszę moią”19.

Kolejni kolatorowie powiększali dobra parafii Zbirów o dalsze grunta i sumy pie-
niężne20. Pod koniec XVII wieku kolatorami zbiroskiego kościoła zostali Radziwiłłowie, 
co zapewne przyczyniło się do budowy szkoły i szpitala21. Przeprowadzający wizytację 
w parafii dnia 11 maja 1700 roku informuje, że choć parafia ma dużą liczbę szlach-
ty, to kościół jest w złym stanie: przedsionek stary, a dzwonnica grozi zawaleniem. 
Należy przypuszczać, że Dominik Mikołaj Radziwiłł (1643–1697), kanclerz wielki li-
tewski z tego powodu jeszcze przed swoją śmiercią dokonał wcześniejszej prezentacji 
na probostwo zbiroskie księdza Marcina Raciborskiego, aby ten podjął się prac re-
montowych22. Jednak kolejny protokół pochodzący z Decretum Reformationis z dnia 
15 października 1750 roku mówi dosłownie, że „Ecclesia Zbirohensis Maxima ruina 
subiecta et non tam reparatione quam de nova radice erectione indigens”23. Prawdopo-
dobnie z braku właściwej troski kościół uległ zniszczeniu, a budowy nowego podjął 

zwaniem św. Andrzeja w Paszukach i św. Paraskiewy w Zbirogach, a także kościół katolicki pod wezwaniem 
św. Piotra i Pawła w Kiwatyczach.
12 AKDS, ADDS, D 156, k. 162, zob. „Ja Agatha kszczona a mianowana Zophia Sapieżanka woiewodzianka 
Mińska Mikołaiowa Pacowa Podkomorzyna Brzeska […] zbudowałam kosciołek za pomocą Bożą w maietno-
sci swey Zbierowskiey w woiewodztwie Brzeskim bedącey […] naczesc y Chwalę Panu Bogu Wszechmogą-
cemu w Troycy Swiętey Jedynemu y rozpamiętywania Niewinney Meki Pana Jezusa Chrystusa prawdziwey 
professyi Katholickiej Apostolskiey Rzymskiey pod Imieniem Przenayswietszey Troycy y tenże kosciołek 
według przemozenia mego ubogiego wszelakim ochędostwem y apparatami jemu nalezącemi ozdobiwszy”.
13 AKDS, ADDS, D 126, k. 59v; D 160, k. 228–229. 
14 AKDS, ADDS, D 135, k. 93. 
15 AKDS, ADDS, D 160, k. 228–229, zob. „[…] gruntów włok 6 morgów 9 sznurów 2 prętów 4”.
16 AKDS, ADDS, D 156, k. 163. 
17 AKDS, ADDS, D 135, k. 91v–92, zob. Na ten cel przekazane były dziesięciny. 
18 AKDS, ADDS, D 156, k. 164v.
19 Tamże, k. 163. 
20 AKDS, ADDS, D 135, k. 98v–106v; ADD, III/Q/1. 2 tys. zł polskich zapisał na kościół Kazimierz Hajko, 
600 zł polskich przekazał Jan Hilary Hajko. Przybyło także gruntów kościelnych: 13 włók, 16 morgów i 287 
prętów. 
21 AKDS, ADDS, D 126, k. 60–64v. 
22 Tamże, k. 60. 
23 AKDS, ADDS, D 135, k. 112. „Kościół w Zbirowie bardzo zniszczony i nie tyle odnowienia, jak całkowicie 
nowego wystawienia wymaga”.
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się ks. Ludwik Przesmycki, który 
zakończył prace dnia 11 czerwca 
1756 roku. Biskup Franciszek Anto-
ni Kobielski, jeszcze jako sufragan 
łucki dokonał konsekracji nowej 
świątyni dnia 26 kwietnia 1761 roku. 
Kolejny proboszcz Józef Hryczyna 
w roku 1780 przeprowadził remont 
świątyni i dzwonnicy24. 

W roku 1863 parafia została za-
mknięta i prawdopodobnie prze-
kazana prawosławnym25. Dopiero 
w roku 1920 dokonano rewindykacji, remontu i rekoncy-
liacji kościoła zbiroskiego. Niestety, po roku 1945, kiedy 
parafia została zamknięta, kościół „został rozebrany bal po 
balu i doszczętnie zniszczony”26. 

Pierwotny kościół był drewniany, z oddzielnie stoją-
cą dzwonnicą, w której umieszczone były dwa dzwony27. 
Nowy kościół został szczegółowo opisany podczas wi-
zytacji w roku 1768 i 1785. Dokument informuje o dość 
obszernej przestrzenno-bryłowej świątyni, zbliżonej do 
pierwotnej. Jak podaje Ryszard Brykowski – panowało 
przeświadczenie, że drewniane budownictwo było pod 
względem konstrukcyjnym, planistycznym i bryłowym 
podobne na całym obszarze wielonarodowego i różnowy-
znaniowego, ale zarazem wspólnego kręgu kulturowego, zakreślonego granicami Orła 
i Pogoni28. Stąd też należy przypuszczać, że drewniany kościół ze Zbirowa był na planie 
prostokąta, posiadał wyższą nawę główną, dwie niższe nawy boczne i prosto zamknię-
te prezbiterium, flankowane dwukondygnacjową zakrystią i skarbcem (il. 4). Elewa-
cję frontową wieńczyły dwie wieże obite blachą, a na kalenicy znajdowała się kopuła 
z sygnaturką29. Całość bryły była wzniesiona na podmurówce, oszalowana pionowo 

24 AKDS, ADDS, D 159, k. 449–449v. „[…] z pobiciem na nowo Gątami całego Dachu, z obiciem Blachą 
białą całej kopuły, y po części dwóch bocznych Wieżów, także Sztybrów, Sztyberków, Rynnow, Tarcicami 
cały oszalowany, y wczym tylko trzeba było poprawy […]. Przytym Kościele Dzwonnica nowa w kwadrat 
wybudowana z dostatnią wieżą na Dzwony”.
25 Zdjęcia z wnętrza kościoła w Zbirowie z 1929 roku ukazują nienaruszone wyposażenie łacińskie, co prze-
mawia bardziej za zamknięciem kościoła i likwidacją parafii, por. il. 4–6. 
26 Przy zburzeniu dzwonnicy zginęło dwóch ludzi. J. Tarasiuk, Tajemniczy dokument, art. cyt., s. 5. 
27 AKDS, ADDS, D 126, k. 60. 
28 R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Sztuka ziem wschod-
nich Rzeczypospolitej XVI – XVIII w., red. Jerzy Lileyko, Lublin 2000, s. 211.
29 Inwentarz z 1785 roku nie wyklucza możliwości, iż wieże na fasadzie mogły być zamknięciem naw bocz-
nych, o czym mówi przypis 24. Takie rozwiązanie było praktykowane w celu podkreślenia więzi i manife-
stacji katolicyzmu i jedności kulturowej tych ziem. R. Brykowski, Drewniana architektura, dz. cyt., s. 211, 
230–231.

4. Zbirogi, kościół Trójcy Św., wnętrze, 1929 r. fot. ISPAN.

5. Zbirogi, kościół Trójcy Św., ołtarz głów-
ny, 1929 r. fot. ISPAN.
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deskami z listwowaniem i przykryta tradycyjnym gontem. Okna „na ołowiu wszystkie 
dobre”30, dodatkowo okratowane na dole w zakrystii i skarbcu. Drzwi „czworo porząd-
ne, wszystkie na Zelaznych zawiasach, Wielkie zasuwane Drągiem, mnieyszych dwoie 
z Zamkami wewnętrzemi dobremi, iedne na zaszczepkę”31. W kościele znajdowała się 
murowana krypta, zapewne kolatorska i proboszczowska. Wnętrze świątyni było dość 
bogate: drewniana podłoga, sześć ołtarzy: „trzy Ołtarze stare, a trzy nowe biało malowa-
ne z wyzłoceniem Snycerszczyzny y innych miejsc”32. Nadto ambona, chrzcielnica, dwa 
konfesjonały, ławki w kościele i liczne szafki oraz skrzynie w zakrystii na argentalia, 
szaty liturgiczne oraz książki. Obok kościoła została wystawiona na planie kwadratu 
dwukondygnacjowa dzwonnica „z dostatnią wieżą na Dzwony, których iest dwa”33. Całe 
założenie zostało otoczone drewnianym płotem34.

Interesująca nas rzeźba Jezusa Nazareńskiego Wykupionego nie została wymienio-
na w najstarszej odnalezionej w archiwach relacji z wizytacji parafii Zbirogi, która miała 
miejsce dnia 11 maja 1700 roku. Co prawda inwentarz wylicza wśród sprzętów rucho-
mych wyposażenia kościoła dwie korony „na P[a]na Jezusa”35, ale trudno określić ich 
jednoznaczne przeznaczenie36. Zdecydowanie dokładniejszy jest późniejszy dokument 
z dnia 24 czerwca 1768 roku, który umieszcza figurę Jezusa Nazareńskiego w ołtarzu 
głównym37! Przemawia to za żywym kultem i wielką popularnością Jezusa Nazareń-
skiego, zaś inwentarz z dnia 27 października 1785 roku wylicza nie tylko liczne korony 
zdobiące statuę, ale także mnogość szat do przybierania posągu: 

Korona Cierniowa Srebrna, y Korona srebrna pozłacana 2 […] Sygnecików wkoro-
nach na Głowie Statuy Pna Jezusa 5 […] Sukienki na Statua Pna Jezusa Białą Lamowa 
w kwiatki 1 Lamowa ze Złotem w karpią łuszczkę fioletowa 1 Zielona z kwiatami Złotemi 
1 na Dnie niebieskim z kwiatami wielkiemi srebrnemi y kolorowemi 1 Zielona z białym 
w Pasy z kwiatami Srebrnemi 1 Partyrowa z różnemi kwiatami 1 Ornat wykrojony Fiole-
towy z kolumną lamową białą w kwiatki […] 1 Grodetoru Purpurowego z Sukienki Pna 
Jezusa kilka kawałków38. 

O czci wiernych świadczą liczne wota w postaci obrączek, sygnetów czy też msze 
św. zamawiane „przed ołtarzem P[a]na Jezusa Nazareńskiego w kościele zbiroskim”39. 

30 AKDS, ADDS, D 159, k. 449.
31 Tamże, k. 449v. 
32 Tamże, k. 449. 
33 Tamże, k. 449v. 
34 Tamże.
35 ADD, III/Q/2, [npag.]. „Koron dawnych dwie iedna Wielka, a druga mniejsza na Pa Jezusa. Item korona 
(nieczytelne) przybyła od JW Paniey Sadowskey iedna srebrna a druga (nieczytelne) na Pa Jezusa”.
36 Prawdopodobnie korony mogły należeć do figury Nazareńskiego, ale równie dobrze do obrazu Trójcy św. 
w górnej kondygnacji ołtarza głównego, por. il. 5.
37 Tamże. „[…] altare majus habet nensam muratam, in hoc altari exstat statua Jesu Nazareni Guam popul. 
Ex Multi locis confluens gratiosam”.
38 AKDS, ADDS, D 159, k. 449v, 451v– 452v. 
39 ADD, III/Q/2, [npag.]. Dnia 3 sierpnia 1773 roku Mikołaj Niepokoyczycki – rotmistrz województwa brze-
skiego złożył ofiarę u proboszcza ks. Ludwika Przesmyckiego „by za duszę Anny z Suzinów Grabowska […] 
co kwartał 1 mszę odprawił”.
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W zbiroskich zbiorach ksiąg kościelnych odnajdujemy 
bogatą tematykę chrystologiczną, z których bezcenne 
zdają się „manuscripta należące do Obrazu Jezusa Naza-
reńskiego”40. To wskazuje jednoznacznie, że kult oma-
wianej figury Jezusa Nazareńskiego Wykupionego był 
głęboko zakorzeniony w świadomości wiernych. Jedyne 
zachowane zdjęcia z okresu międzywojennego ukazu-
ją rzeźbę stojącą tymczasowo przed ołtarzem bocznym 
Przemienienia Pańskiego41 (il. 4, 7, 8, 9) oraz przy ołta-
rzu głównym zbiroskiej świątyni (il. 6).

Umieszczenie w ołtarzu głównym figury Jezusa Na-
zareńskiego powtarza układ ikonograficzny realizowany 
w wielu kościołach na terenach Rzeczypospolitej i Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego42. Wizerunek Nazareńskie-
go w koronie i szacie ustawiono w retabulum ołtarza, 
na belkowaniu dostrzegamy manus Dei, zaś w górnej 
kondygnacji obraz z przedstawieniem Trójcy Świę-
tej. W przerwanym naczółku wieńczącym ołtarz dwaj 
aniołkowie oddają pokłon krzyżowi. Obecnie statua 
Chrystusa została ustawiona na postumencie w kaplicy 
Najświętszego Sakramentu, nad nią umieszczono obraz 
Trójcy Świętej (il. 1). 

Dokonując analizy materiałów archiwalnych możemy 
skupić się na dwóch okresach datowania statuy Nazareń-
skiego. Inwentarz z roku 1700 wylicza dwie korony na 
Pa[na] Jezusa43. Gdyby przyjąć tę datę, byłaby to najstar-
sza statua Jezusa Nazareńskiego Wykupionego na tere-
nie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Bardziej realny jest 
rok 1768, w którym w inwentarzu opisano ołtarz główny 
z rzeźbą Nazareńskiego44. Ten okres potwierdzają prace 
konserwatorskie, które datują figurę na 3 ćwierć XVIII 
wieku45. To także umiejscawia omawianą statuę w począt-
kach kultu. Jednak ze względu na brak szczegółowego 

opisu rzeźby w którymkolwiek z omawianych inwentarzy trudno jednoznacznie okre-
ślić, czy omawiana rzeźba przybyła z Brześcia. Wydaje się to niemożliwe ze względu na 
fakt, że klasztor trynitarzy w Brześciu został zlikwidowany dopiero w 1832 roku. Nale-

40 AKDS, ADDS, D 159, k. 452v–453. 
41 Statua Jezusa Nazareńskiego stoi przed ołtarzem zapewne na czas remontu, gdyż reprodukcja pocztówki 
ukazuje ją umieszczoną w ołtarzu głównym.
42 A. Witko, Sztuka w służbie Zakonu, dz. cyt., s. 130–134.
43 ADD, III/Q/2, [npag.]. 
44 Por. przypis 37. 
45 A. Derentowicz-Zakrzewska, Dokumentacja prac konserwatorskich…, dz. cyt., s. 21. 

7. Zbirogi, kościół Trójcy Św., ołtarz Przemie-
nienia Pańskiego, Jezus Nazareński Wykupiony, 
3 ćw. XVIII w., fot. ISPAN

6. Zbirogi, kościół Trójcy Św., ołtarz główny, 
reprod. M. Zgliński
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ży przypuszczać, że zbiroska figura to 
efekt silnego promieniowania brzeskie-
go ośrodka trynitarskiego. 

Należy stwierdzić, że terespolska 
figura jest rzeczywiście jedynym dzie-
łem sztuki sakralnej pochodzącym 
z parafii Zbirogi, które przetrwało 
zawieruchy dziejów. Śledząc rozwój 
kultu statuy Jezusa Nazareńskiego 
można stwierdzić, że zbiroska, a obec-
nie terespolska rzeźba może być za-
liczana do jednej z najstarszych na 
terenie Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów. 65 rocznica przywiezienia zza 
Buga rzeźby do terespolskiego ko-
ścioła i przeprowadzona renowacja na 
nowo rozbudziły świadomość i wiarę, 
iż figura Jezusa Nazareńskiego Wyku-
pionego nadal jest godna żywego kultu 
i przybliżania wiernym jej historii. 

9. Zbirogi, kościół Trójcy Św., 
ołtarz Przemienienia Pańskie-
go, Jezus Nazareński Wykupiony, 
3 ćw. XVIII w., fot. ISPAN

8. Zbirogi, kościół Trójcy Św., ołtarz 
Przemienienia Pańskiego, Jezus Naza-
reński Wykupiony, 3 ćw. XVIII w. fot. 
ISPAN
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ks. Andrzej Józef Nowobilski 

konserWacja i poWróT do Życia religijnego 
dreWnianego kościoła W białce TaTrZańskiej  
(prace konserWaTorskie proWadZone W dreWnianym kościele  
śWięTych sZymona i judy TadeusZa W białce TaTrZańskiej  
na prZełomie XiX i XX Wieku – prZycZynek do hisTorii parafii)

Białka leżała na szlaku handlowym pomiędzy Węgrami, Słowacją a Polską. Gdy 
nadarzała się okazja do łatwego wzbogacenia, chłopi z niej korzystali, napadając na ta-
bory kupieckie. Ten rodzaj „pracy” nazywali zbójowaniem. Aktywnością w tego rodzaju 
zajęciach odznaczał się ród Nowobilskich. 

Wszystko jednak wskazuje na to, że Białka swoją bogatą historię rozpoczyna od 
przywileju króla Władysława IV, który 20 czerwca 1636 roku nadał szczególne upraw-
nienia Wojciechowi Nowobilskiemu, mianując go pierwszym sołtysem1.

Dokument królewski dokładnie określał granice wsi oraz jej uposażenia. Wieś roz-
ciągała się od Tatr aż po Gorce. Przynależały do niej takie wioski, jak: Brzegi, Bukowina 
i Leśnica. Do Białki należały też polany i pastwiska w Tatrach, począwszy od Kaczory, 
poprzez Wołoszyn, aż pod Morskie Oko. Przywileje nadane Wojciechowi Nowobil-
skiemu przechodziły na zasadzie dziedziczenia. Król Jan Kazimierz w wydanym dnia 
29 stycznia 1649 roku przywileju ustanowił sukcesorem jego syna Andrzeja2; podobnie 
czynili następni królowie. Michał Korybut Wiśniowiecki przywilejem z 11 listopada 
1669 roku zatwierdził Wojciecha Nowobilskiego na sołtysostwo w Białce ze wszystkimi 
gruntami, które przynależały do jego poprzednika. Wyżej wymienione przywileje zosta-
ły zatwierdzone także przez króla Augusta III 25 stycznia 1749 roku3. Warto podkreślić, 
iż wieś Białka nigdy nie miała dziedzica, nie płaciła daniny królewskiej, czyli była wsią 
nieobciążoną żadnymi zobowiązaniami finansowymi.

Nie natrafiono na żadne dokumenty z początków XVII wieku, które pozwoliłyby 
choćby w części prześledzić rozwój wsi po względem edukacyjnym, a także życia reli-
gijnego. Należy przypuszczać, że rozwój Białki nastąpił około połowy XVII wieku, po 
nadaniach królewskich i ustanowieniu sołectwa. 

1 Do czasów II wojny światowej dokument ten znajdował się Bibliotece Ossolińskich we Lwowie. Należy 
przypuszczać, że do tej pory się tam znajduje. Kopie dokumentu znajdują się w różnych miejscach, między 
innymi w Archiwum Miejskim w Nowym Targu. W 1914 roku dokument był publikowany w „Roczniku Podha-
lańskim” oraz [w:] M. i J. Krzeptowscy Jasinek, Genealogia rodów sołtysich na Podhalu, Zakopane 1914, s. 503.
2 Dokument ten znajduje się w Archiwum Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, AR/NO/98.
3 a. pilch, Białka Tatrzańska latem i zimą, Kraków 2001, s. 8.
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Niezbyt odległe sąsiedztwo 
Nowego Targu, obdarzonego 
przez władców polskich liczny-
mi przywilejami, dzięki którym 
się rozwijało, było dla wsi nie-
zmiernie korzystne. Wszystkie 
urzędy administracyjne, a więc 
starostwo i sądy, znajdowały 
się w tym mieście. Można było 
nie tylko załatwić sprawy urzę-
dowe, ale także dokonać nie-
zbędnych zakupów. Odległość 
10 km pomiędzy wsią a mia-
stem była bardzo dogodna, bo-

wiem w ciągu jednego dnia można było załatwić wszystkie sprawy i wieczorem wrócić 
do domu. Nowy Targ posiadał przywilej królewski, nadany przez Kazimierza Jagiel-
lończyka w 1487 roku, organizowania targu raz w tygodniu. W owym czasie targ miał 
ogromne znaczenie. Można było własne produkty sprzedać, a za uzyskane pieniądze 
kupić materiały potrzebne w gospodarstwie domowym lub do życia codziennego.

Białka od samego początku administracyjnie przynależała do Starostwa Nowo-
tarskiego, a jurysdykcyjnie w sprawach kościelnych była podporządkowana parafii 
w Ostrowsku. 

Pierwszy kościół w Białce Tatrzańskiej, według relacji podanej przez ks. Jana Made-
ja w Inwentarzu kościelnym, powstał w latach 1635–16374, a jego budowniczym był pro-
boszcz ostrowski, ks. Szymon Sylezyusz5. Była to świątynia drewniana o niewielkich 
rozmiarach, która miała służyć społeczności lokalnej. Informacje na temat tej świątyni 
są bardzo skąpe. Nie zachowały się żadne opisy, żadne przekazy historyczne ani też 
księgi parafialne z tego okresu. Świątynia spłonęła pod koniec lat 80. XVII wieku. Nie 
wiemy, jakie wyposażenie posiadał ten kościół. Jakie i ile ołtarzy, jakie szaty liturgicz-
ne i inne paramenty potrzebne do sprawowania liturgii. Są pewne przypuszczenia, że 
z tego pierwszego kościoła mógł zachować się krzyż z postacią Chrystusa, który jest 
datowany na początek wieku XVIII. Krzyż był umieszczony w obecnym kościele na 
stropie, w miejscu łączenia się nawy głównej z prezbiterium. Obecnie jest umieszczony 
na zrekonstruowanej belce łuku tęczowego. 

W krótkim czasie przystąpiono do budowy nowego, znacznie większego kościoła, 
który pomieściłby przybywających wciąż mieszkańców. Na miejscu spalonego kościo-
ła, wokół którego znajdował się cmentarz, wzniesiono drugi kościół. Został zbudowa-
ny za ks. Marcina Drużbackiego6 (il.1) przez miejscowych cieśli – Jędrzeja Topora 

4 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 1: Województwo krakowskie, red. J. Szablowski, Warszawa 1953, s. 347.
5 Archiwum Parafii Białka Tatrzańska [dalej: APBT], Inwentarz kościelny w Białce z grudnia 1928 roku 
napisany przez ks. Jana Madeja, b. sygn. 
6 Podczas ostatnich prac konserwatorskich odnaleziono nazwisko ks. Drużbackiego wyrzeźbione na belce 
południowej ściany prezbiterium.

1. Widok Kościoła od strony południowo-zachodniej.
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i Jana Chlipalskiego. Zapew-
ne nastąpiło to pod koniec 
XVII wieku, bowiem 29 lipca 
1692 roku sufragan krakow-
ski Stanisław Szembek do-
konał konsekracji świątyni7. 
W tym czasie kościół musiał 
być już ukończony i wyposa-
żony przynajmniej w ołtarz 
główny.

opis kościoła

Drewniany kościół Świętych Szymona i Tadeusza Judy jest orientowany z nawą głów-
ną o lekko wydłużonym prostokącie oraz długim prezbiterium zamkniętym trójbocznie. 

Prezbiterium jest wyższe od nawy głównej. Strop prezbiterium i nawy głównej jest 
płaski, w nawie głównej zaskrzyniony. Od strony zachodniej góruje wieża wraz z dobudo-
wanym w XIX wieku przedsionkiem. Wieża kościelna w dolnej partii ma pochyłe ściany. 
Zwieńczona jest izbicą o konstrukcji słupowej. Ściany dolnej partii wieży szalowane są de-
skami, natomiast górna część wieży jest przykryta gontem. Kalenicowy dach także pokry-
ty jest gontem. Ściany kościoła są oszalowane deskami, zaś podmurówka kamienna ma 
okap pokryty gontem. Do ściany północnej prezbiterium przylega murowana zakrystia 
dobudowana w 1770 roku, o czym świadczy data umieszczona na nadprożu drzwiowym, 
prowadzącym do prezbiterium. Zakrystia, zbudowana na planie prostokąta, ma sklepienie 
klasztorne. Została wykonana z płaskich kamieni rzecznych i przykryta gontem (il. 2). 
Z zakrystii na ambonę prowadziły drewniane schody. Zewnętrzne drzwi wejściowe usytu-
owane są na ścianie wschodniej, a na zachodniej znajduje się mały otwór okienny. Drew-
niane drzwi łączące zakrystię z prezbiterium od strony kościoła obite są blachą. 

W roku 2010 wykonano kompleksowe prace konserwatorskie zgodnie z progra-
mem zatwierdzonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, a przygotowanym 
przez mgra konserwacji Danutę Prządę oraz arch. Bogusława Kulkę8. Prace polegały 
na usunięciu zewnętrznych i wewnętrznych tynków, które były mocno zawilgocone 
i zmurszałe. Następnie wykonano izolację pionową zewnętrzną wraz z odprowadze-
niem wód gruntowych. Wewnątrz zakrystii usunięto warstwę ziemi do głębokości 
ok. 1 m. Mury, przez kilka miesięcy odkryte, zostały osuszone, więc przystąpiono do 
konserwacji wątków kamiennych wewnątrz kościoła do wysokości ok. 2 m. W dalszej 
kolejności nałożono tynki renowacyjne na sklepieniu. Przy okazji tych prac zamonto-
wano instalację elektryczną oraz doprowadzono do kościoła wodę. Wykonana z pół-

7 j. kracik, Konsekracje kościołów i ołtarzy w diecezji krakowskiej XVII i XVIII wieku, „Nasza przeszłość”, 
t. 61. 1984, s. 126.
8 APBT, Pozwolenie Konserwatorskie z 11 VI 2010 nr 418/10 wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Krakowie. 

2. Murowana zakrystia wykonana w roku 1770 od strony północnej kościoła.
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matowego piaskowca podłoga ułożona została na grubej warstwie izolacyjnej, w której 
umieszczono ogrzewanie elektryczne zakrystii. Wymieniono drzwi zewnętrzne i od-
kryto łuk nad drzwiami. W łuku tym osadzono okno. Elewacja zewnętrzna zakrystii, 
po doczyszczeniu i wykuciu cementowych spoin, została poddana konserwacji. Wątki 
kamienne po odczyszczeniu nabrały szlachetnego wyglądu, a spoiny pomiędzy kamie-
niami wykonano w najnowszej technologii wapiennej. Zakrystia ma obecnie imponują-
cy wygląd – z zewnątrz i wewnątrz. 

Do lat 30. XX wieku od strony południowej nawy głównej znajdowała się mała kapli-
ca, którą wyburzono, a w jej miejsce wykonano drewniane wejście do kościoła.

Drewniana świątynia z biegiem lat zaczęła podupadać. Pod koniec XIX wieku stan 
kościoła był tak zły, że rozpoczęto starania o budowę nowej świątyni, a kościół drew-
niany miał być rozebrany. Po objęciu parafii przez ks. Jana Madeja rozpoczęto praw-
ne starania o wyburzenie kościoła. W tej sprawie proboszcz wysłał stosowne pismo 
do konserwatora zabytków w Krakowie, datowane na kwietnia 1908 roku. 1 czerwca 
1908 roku parafia otrzymała zgodę na wyburzenie kościoła z 1700 roku. Decyzja została 
wydana przez Komisję Centralną dla Badania i Ochrony Zabytków Sztuki w Wiedniu 
16 marca 1908 roku, z następującymi zastrzeżeniami:

krucyfiks rzeźbiony na tęczy kościoła, ambona w stylu rokoko będą zachowane i do 
nowego kościoła przeniesione; […] ogrodzenie murowane kościoła, tudzież stare lipy, 
nie będą przez budowę nowego kościoła naruszone9. 

Na zakończenie listu ks. Madej prosi o wykonanie dokumentacji fotograficznej tego 
kościoła. Na tę prośbę otrzymuje odpowiedź przewodniczącego Grona Konserwatorów 
Galicji Zachodniej w Krakowie, Leonarda Lepszego, że przed kilku laty zdjęcia tegoż 
kościoła zostały wykonane10. W kolejnym piśmie z 11 stycznia 1913 roku ks. Jan Madej 
zwrócił się do kurii z prośbą o pozwolenie na odprawianie mszy świętej w sali budyn-
ku szkolnego na czas budowy nowego kościoła po zburzeniu starego11. Na powyższą 
prośbę proboszcza parafii białczańskiej przyszła odpowiedź z datą 14 lipca 1913 roku. 
W liście tym czytamy: „pozwalamy niniejszym na poświęcenie prowizorycznej kapli-
cy – według prośby i przyznajemy jej prawa i przywileje kaplicy publicznej na czas bu-
dowy nowego kościoła”. List z pieczęcią księcia kardynała Adama Sapiehy podpisany 
jest przez wikariusza generalnego, bpa Anatola Nowaka12.

Na szczęście do rozbiórki drewnianej świątyni nie doszło. Komitet budowy nowego 
kościoła wraz z ks. proboszczem zdecydowali, że nowy kościół zostanie wymurowany 
po drugiej stronie drogi, naprzeciw starego kościoła. W ten sposób dawna świątynia 
ocalała. Drewniany kościół był jednak w bardzo złym stanie technicznym. Pokrycie da-
chowe było przegniłe i do kościoła zaczęła przeciekać woda, niszcząc przy tym polichro-
mie stropów, ścian oraz ołtarzy. Pomimo wielkiego wysiłku finansowego w związku 

 9 APBT, List ks. Madeja do starostwa w Nowym Targu z 15 IV 1913.
10 Tamże. 
11 APBT, List ks. Madeja do biskupiego konsystorza z 11 VI 1911.
12 APBT, List książęco-biskupiego konsystorza w Krakowie z 14 VI 1913 roku, oznaczony sygnaturą S310.
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z budową nowego kościoła postanowiono ratować drewnianą świątynię. 7 października 
1916 roku zdecydowano o zakupie gontów i rozpoczęciu prace przy wymianie dachu. 
Obliczono, że na wymianę dachu kościoła potrzebnych jest 14 480 gontów, które miały 
kosztować 1450 koron. Przy okazji należało wymienić zniszczone elementy konstrukcji 
dachu. Doliczając koszty robocizny, ogólny koszt miał wynosić 2131 koron. Biorąc pod 
uwagę bieżące wydatki przy budowie nowego kościoła, była to suma znacząca13. Wiele 
elementów z wyposażenia starego kościoła zostało przeniesionych do nowej świątyni, 
m.in.: organy, chrzcielnica, a także obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który znajduje 
się obecnie w głównym ołtarzu nowego kościoła. 

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej został zakupiony za sumę 4 tysięcy koron w fir-
mie brązowniczej Kopaczyński w Krakowie „jako wotum błagalne za uratowanie okoli-
cy i całej polskiej ziemi od zniszczenia wojennego”14. 

Chrzcielnica została wykonana przez Stefana Pichela w Krakowie w 1898 roku. Ufun-
dowana została przez parafian pracujących w Ameryce. Dowiadujemy się o tym z napisu 
umieszczonego na chrzcielnicy: „Ofiara parafian białczańskich z grosza w Ameryce za-
robionego”15. Ze starego kościoła przeniesiono także organy zakupione w 1906 roku16. 

Po wybudowaniu nowego kościoła wszystkie nabożeństwa i uroczystości były od-
prawiane w nowej świątyni, a kościół drewniany z roku na rok chylił się ku upadkowi. 
W pewnym okresie stał się magazynem niepotrzebnych przedmiotów. Stan taki trwał 
aż do okresu po II wojnie światowej. 

Dopiero w 1953 roku z inicjatywy miejscowego gospodarza Jana Pary rozpoczęto sta-
rania o konserwację starego kościoła, któremu groziło zawalenie. W tym miejscu należy 
wspomnieć dr Hannę Pieńkowską, wojewódzkiego konserwatora zabytków w Krako-
wie, która poprzez umiłowanie drewnianej architektury uratowała wiele świątyń w Mało-
polsce17. Dzięki staraniom parafii i bardzo życzliwemu ustosunkowaniu się Hanny Pień-
kowskiej w roku 1953 uzyskano zgodę konserwatora wojewódzkiego i pomoc finansową 
na prace remontowo-konserwatorskie w zniszczonym starym kościele. 

Wykonano w tym czasie wszystkie prace ciesielskie, polegające na wymianie belek 
podwalinowych, murłat więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz szalowaniu od ze-
wnątrz. Wewnątrz świątyni wymieniono częściowo strop, belki oraz podłogę. Wstawio-
no nowe okna i drzwi wejściowe od strony zachodniej i południowej. Należy z całą sta-
nowczością podkreślić zasługi Jana Pary oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
To właśnie Jan Para zainicjował tradycję zbierania starych przedmiotów we wsi Białka 
i zgromadził je pod wieżą kościelną. W 1958 roku przewodniczący Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Białce Tatrzańskiej oraz grupa parafian zwrócili się do Kurii Metropoli-
talnej w Krakowie z prośbą o urządzenie pod wieżą kościelną Muzeum Regionalnego. 

13 APBT, Księga Uchwał Komitetu Kościelnego w Białce, s. 12.
14 APBT, Inwentarz kościelny w Białce z grudnia 1928 roku…, dz. cyt. 
15 Tamże, s. 2.
16 Tamże.
17 Hanna Pieńkowska (1917–1976), wojewódzki konserwator zabytków w Krakowie. Miłośniczka sztuki lu-
dowej. Uratowała od ruiny wiele cennych zabytków, m.in. dwór Moniaków w Zubrzycy, zabudowę drewnianą 
Chochołowa, kościół w Białce Tatrzańskiej i wiele innych.
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Pod koniec tego roku Kuria Metropolitalna wyraziła zgodę na urządzenie takiego mu-
zeum pod pewnymi warunkami: 

 – wejście do części muzealnej będzie jedno, przez główną bramę kościoła,
 – drzwi między wieżą a nawą kościoła będą stale zamknięte,
 – chcący zwiedzić kościół będą wchodzić przez boczne wejście, 
 – przedmioty z kościoła umieszczone w muzeum pozostaną wyłączną własnością ko-

ścielną – przed oddaniem ich do muzeum należy sporządzić dokładny ich inwentarz: 
przedmioty winny być opatrzone napisami stwierdzającymi własność kościelną,

 – kościół i cmentarz kościelny zostaną wyłączną własnością kościelną i żadne zmiany czy 
przebudowania nie będą dokonywane bez porozumienia się z Kurią Metropolitalną,

 – zachowana będzie zawsze cześć dla miejsca świętego (poświęconego P. Bogu)18.

Odpowiedzialny za przygotowanie pomieszczenia w kościele oraz prawidłowe funk-
cjonowanie muzeum został ks. Jerzy Czartoryski – administrator parafii. Zebrano kilka-
dziesiąt obiektów sztuki ludowej z terenu parafii oraz wyeksponowano rzeźby sakralne, 
znajdujące się wewnątrz kościoła. Należy przypuszczać, że mogły one stanowić wystrój 
pierwszego kościoła z 1. połowy XVI wieku. Niestety, do dzisiaj nic się z tego zbioru nie 
zachowało. Wielka szkoda. 

Ze względu na swoją architekturę, a także bogate wnętrze, kościół należy do uni-
katowego zespołu w tym rejonie Polski. Obowiązkiem nas wszystkich jest ratowanie 
białczańskiej świątyni, która jest naszą „matką”, bowiem w niej byli ochrzczeni nasi 
„dziadowie”.

prace konserWaTorskie

Okres komunizmu, jak wszyscy wiemy, nie był łaskawy dla Kościoła i zabytków 
sztuki sakralnej. Z biegiem czasu kościół ponownie wymagał prac remontowo-konser-
watorskich tak wewnątrz, jak i z zewnątrz. Przystąpiono do nich dopiero na początku 
lat 90. ubiegłego wieku, wraz z przybyciem do Białki Tatrzańskiej nowego proboszcza, 
księdza Stanisława Maślanki19. Proboszcz dał się przekonać, że ratowanie starego ko-
ścioła jest sprawą ważną dla całej wspólnoty parafialnej. Do szukania pomocy mate-
rialnej aktywnie dołączył się piszący niniejsze opracowanie20. W 1994 roku rozpoczęto 
remont, który polegał na wymianie daszków okalających przyziemie oraz dwóch belek 
przyziemia pod wieżą. W tym samym czasie wykonano odeskowanie ściany zachod-
niej wieży21. 

18 APBT, Pismo Kurii Metropolitalnej do ks. Jerzego Czartoryskiego nr 94/58.
19 APBT, Kronika parafii Białka Tatrzańska, t. 3: 1989, s. 7.
20 Od 1988 roku z woli kard. Franciszka Macharskiego pełnię funkcję konserwatora zabytków Archidiece-
zji Krakowskiej. Przez cały okres mojej pracy starałem się pomagać w zdobywaniu środków materialnych 
wszystkim księżom, którzy takiej pomocy potrzebowali.
21 APBT, Kronika parafii Białka Tatrzańska, dz. cyt., s. 61.



Konserwacja i powrót do życia religijnego drewnianego kościoła w Białce Tatrzańskiej… 

227

W 1996 roku przystąpiono do kolejnego etapu remontu świątyni, polegającego na 
wymianie gontów nad dwoma wejściami do kościoła i murowaną zakrystią. Okazało 
się, że nad zakrystią spróchniał nie tylko dach, ale także więźba dachowa. Prace zostały 
starannie wykonane przez miejscowych cieśli22. W następnym roku już w zimie rozpo-
częto prace związane z przygotowaniem gontów. Na ten cel zużyto 130 kubików drew-
na. 8 września 1998 roku przystąpiono do wymiany pokrycia dachu. Niestety, wczesna 
zima utrudniła zakończenie tych prac23.

Na zewnętrznej ścianie prezbiterium umieszczona była grupa Ukrzyżowania z Mat-
ką Najświętszą, Świętym Janem i Świętą Marią Magdaleną. Grupa datowana jest na 
około 1700 r. Niestety, do dzisiaj zachowały się tylko Chrystus Ukrzyżowany i Święta 
Maria Magdalena.

W 1998 roku grupa Ukrzyżowania z prezbiterium kościoła została poddana konser-
wacji. Środki finansowe na ten cel zostały uzyskane od wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Prace te, jak i pozostałe prace konserwatorskie, wykonane były w pracowni 
konserwatorskiej przy Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie24. Widząc artystyczne 
efekty konserwacji, zaproponowałem księdzu proboszczowi kanonikowi Stanisławo-
wi Maślance i wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków Andrzejowi Gaczołowi, aby 
rzeźby te umieścić w nowym kościele i wykonać belkę drewnianą w łuku tęczowym. 
Propozycja została przyjęta25. 

Przyzwyczajenie białczan do Chrystusa Ukrzyżowanego na ścianie prezbiterium sta-
rego kościoła było wielkie, bowiem każdy przechodzący obok kościoła w tym miejscu 
się żegnał. Słuszna okazała się propozycja księdza proboszcza, by wykonać nową grupę 
Ukrzyżowania i umieścić ją w tym miejscu. W Białce Tatrzańskiej mieszka wspaniały rzeź-
biarz Marian Chramiec, który podjął się tego zadania. Grupę Ukrzyżowania umieszczono 
w podobnej jak uprzednio głębokiej, drewnianej ramie, którą dodatkowo przeszklono26.

W 1999 roku uzyskano środki finansowe z budżetu województwa na konserwację oł-
tarza głównego. To było wielkie zadanie. Ołtarz główny wypełnia całą szerokość prezbi-
terium. Jest w stylu rokokowo-klasycystycznym z elementami tzw. rokoka spiskiego. 

WyposaŻenie kościoła 

Stary kościół posiada bogate wyposażenie wnętrza. Składają się na nie ołtarz główny 
oraz dwa boczne ołtarze umieszczone w nawie głównej kościoła. Na ścianie północnej 

22 Tamże, s. 75.
23 Tamże, s. 81.
24 4 IV 1994 kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, dokonał uroczystego otwarcia Muzeum 
Archidiecezjalnego, i mianował mnie jego dyrektorem. W tym samym roku uruchomiłem pracownię konser-
watorską, która wykonywała nie tylko konserwację obiektów muzealnych, ale także konserwacje obiektów 
sakralnych z terenów całej archidiecezji.
25 Archiwum Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, pracownia konserwatorska [dalej: AMAKr PK]. Pro-
tokół komisji z 28 V 1998. 
26 Artysta w swoim dorobku ma wiele realizacji. Znajdują się one w kościele parafialnym w Białce Tatrzań-
skiej, ale także w wielu innych kościołach, między innymi Droga Krzyżowa w kościele w Harklowej, Pieta do 
kaplicy Serafitek w Białce Tatrzańskiej itp.
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znajduje się ołtarz Matki Bożej Różańcowej, 
a od strony południowej – ołtarz Przemienie-
nia Pańskiego. Wszystko wskazuje na to, że 
obecny ołtarz główny nie jest pierwotnym 
ołtarzem, bowiem pochodzi z 1791 roku27. 
Dwa boczne ołtarze są znacznie starsze 
i można je datować jeden na połowę XVII 
wieku, drugi na początek wieku XVIII. Nie 
natrafiono dotąd jednak na żadne źródła, 
żadne zapiski, które świadczyć by mogły, 
że ołtarze te przybyły do Białki z innego ko-
ścioła lub kościołów z terenu archidiecezji. 
A może faktycznie zostały wykonane dla tej 
świątyni tuż przed jej konsekracją (1692)? 
W prezbiterium od strony północnej znaj-
duje się ambona, która została wykona-
na w tym samym czasie co główny ołtarz, 
a więc około 1780–1790 roku, na co wskazu-
je jej styl oraz snycerka. 

Ołtarz główny ma budowę architekto-
niczną, jest trójosiowy, trójkondygnacyjny 

w części środkowej, z dwiema bramkami po bokach (il. 3). Dolną kondygnację ołtarza 
tworzy partia cokołowa, do której dostawiona jest mensa w typie sarkofagowym na nóż-
kach w formie kul. W części centralnej mensa dekorowana jest medalionem i girlandami. 
Partia cokołowa przełamuje się zgodnie z podziałami architektonicznymi, zastosowany-
mi w środkowej części ołtarza. Dolna kondygnacja ma ścięty prosto cokół oraz profilo-
wany gzyms. Druga kondygnacja, o trzech osiach wyznaczonych czterema kolumnami 
o gładkich trzonach i jońskich kapitelach, zwieńczona jest belkowaniem. W części środ-
kowej znajduje się wnęka obramiona prostokątną ramą zwieńczoną łukiem z uskokiem, 
dekorowana motywem liści laurowych. Wyjątkowość i znaczenie tej wnęki podkreślają 
ułożone po obu stronach ramy motywy złoconych rocaille’ów. We wnęce, na tle luster, 
ustawiona jest figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. 

W częściach bocznych ołtarza nad bramkami znajdują się figury Świętych Janów: 
Chrzciciela po lewej, Ewangelisty po prawej, flankowane kolumnami. Tło kolumn sta-
nowią formy pilastrów ozdobione motywami stylizowanych ornamentów roślinnych. 
W części środkowej ołtarza, na mensie, ustawione jest tabernakulum. Zbudowane jest 
ono dwukondygnacyjnie i jednoosiowo. 

Trzecia kondygnacja ołtarza głównego stanowi jego zwieńczenie. Część środkowa 
zamknięta jest prostokątną profilowaną ramą i zakończona u góry łukiem. Wokół ramy 
rozmieszczone są rzeźbione motywy typu rocaille. Na osi kolumn środkowych ołtarza 

27 Podczas ostatnich prac konserwatorskich, które wykonano w 1999 roku, taką datę odnaleziono na zwień-
czeniu ołtarza. Ołtarze boczne pochodzą z XVII i XVIII wieku.

3. Ołtarz główny starego kościoła.
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ustawione są figury Świętego Wojciecha po lewej i Świętego Stanisława po prawej stro-
nie. Na osi kolumn zewnętrznych umieszczone są wazony w formie amfor. Półkolista 
górna część ołtarza zamknięta jest u góry kopułą, po bokach dekorowaną mięsistymi 
liśćmi i zwieńczoną dwoma ornamentami w stylu rocaille i koroną. W partii środkowej 
części górnej znajduje się motyw Golgoty z krucyfiksem. Dwukondygnacyjne, wysunię-
te do przodu eklektyczne tabernakulum w dolnej części dekorowane jest kampanulami. 
Ścięte krawędzie pierwszej kondygnacji ujęte są w lizeny z kampanulami. Drzwiczki 
tabernakulum, objęte łukiem pełnym, zawierają płaskorzeźbioną dekorację, na którą 
składają się: kielich z hostią, kłosy zboża i kiść winogron. Druga kondygnacja taber-
nakulum jest wyższa i sklepiona półkoliście, przednia ścianka jest wypukła i obrotowa, 
w zwieńczeniu znajduje się otwarta korona. Na ścianie czołowej przedstawienie Golgoty, 
na której spoczywa krzyż na tle udrapowanej kotary. Po bokach zaś znajdują się płyciny 
z motywem akantu i rozetami. Z tyłu ołtarza znajduje się napis informujący o konserwa-
cji ołtarza w 1898 roku oraz o przekształceniu tabernakulum28.

Wiosną 1999 roku przystąpiono do konserwacji głównego ołtarza. Konserwacja 
została przeprowadzona w pracowni konserwatorskiej Muzeum Archidiecezjalnego 
w Krakowie.

Wszystkie elementy rzeźbiarskie wraz z figurami Świętych Janów – Chrzciciela 
i Apostoła, Świętego Wojciecha i Świętego Stanisława oraz Matki Bożej zostały prze-
wiezione do pracowni w Krakowie i poddane potrzebnym zabiegom konserwatorskim. 
Przeprowadzono konserwację techniczną i artystyczną. Konserwację konstrukcji ołta-
rza wykonano na miejscu w kościele. W trakcie prac konserwatorskich okazało się, że 
cały ołtarz jest srebrzony, a na srebro nałożone są błękitne laserunki. Usunięto wszyst-
kie przemalówki i całą polichromowaną strukturę ołtarza pokryto laserowanym sre-
brem. Prace konserwatorskie trwały ponad rok, ale ich efekt jest widoczny29. 

W tym samym roku konserwacji została poddana rzeźba Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej z bocznego ołtarza. W trakcie prac zostało odnalezione nazwisko autora tejże 
rzeźby. Tę wspaniałą figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem wykonał w 1867 roku J. Kor-
necki działający na terenie Małopolski30. Rzeźba przedstawia stojącą postać Matki Bo-
żej z Dzieciątkiem na lewej ręce, w lekkim kontrapoście. Głowa Maryi zwrócona w pra-
wą (heraldycznie) stronę, okolona jest długimi, pofalowanymi włosami spadającymi na 
ramiona i plecy. Matka Boża ubrana jest w białą suknię, przepasaną złotym paskiem, 
ozdobioną złotą lamówką pod szyją. Przez plecy i lewą rękę Matka Boża ma przerzuco-
ny płaszcz w kolorze błękitnym z czerwoną podszewką i złotą lamówką. Dzieciątko sie-
dzące na ręku Matki Bożej ubrane jest w białą sukienkę ze złotymi lamówkami. Prawą 
rękę ma uniesioną ku górze w geście błogosławieństwa, w lewej trzyma złote jabłko, 
symbol władzy królewskiej. Matka Boża stoi na półksiężycu i kuli ziemskiej opasanej 
przez węża. Dodatkowymi elementami rzeźby są metalowe korony Matki Bożej i Dzie-
ciątka oraz nimby wokół głowy Matki Bożej i Dzieciątka. W trakcie prac konserwa-

28 T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982, s. 409.
29 AMAKr PK, Protokół z 27 VIII 1999.
30 AMAKr PK, Dokumentacja konserwatorska 1999, K. Kuzemczak, D. Prząda.
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torskich usunięto wszystkie przemalowania, a metalowe 
korony zastąpiono drewnianymi złoconymi31.

W 2000 roku konserwacji został poddany ołtarz boczny 
Matki Bożej Różańcowej (il. 4). Ołtarz ten, ograbiony nie-
stety z wszystkich rzeźb z wyjątkiem figury Matki Bożej, 
jest najstarszym obiektem w całej świątyni, datowanym na 
1. poł. XVII wieku. Dwukondygnacyjny ołtarz ma budowę 
jednoosiową. Nadstawa ołtarzowa dwukondygnacyjna, 
ustawiona na wysokim cokole i ujęta w kolumny korync-
kie dźwigające proste belkowania, wsparta jest na predelli 
ozdobionej płasko rzeźbioną postacią anioła, wplecioną 
w ornament o charakterze roślinnym. Po bokach woluty 
zakończone są główkami aniołków. W centralnej części 
retabulum ołtarzowego znajduje się wnęka arkadowa 
z wolutą w kluczu. Ujęta jest w obramienie pokryte deko-
racją akantową. Partie boczne nastawy ołtarzowej opięte 
są zwiniętymi w płaskie ślimacznice liście akantu, tworząc 
uszaki. Przestrzeń pomiędzy kolumną a uszakami wypeł-
niają wąskie, umieszczone jedna nad drugą płytkie kon-
chy sklepione muszlowo, zawierające obeliski. W środ-
kowej wnęce znajduje się figura Matki Bożej Różańcowej 
ustawiona na tle luster. Wnęka ołtarzowa flankowana jest 
dwiema kolumnami o trzonach oplecionych winną latoro-
ślą z główkami aniołków u dołu. Kolumny z korynckimi 
kapitelami podtrzymują gzyms z płasko rzeźbioną deko-
racją roślinną. Po bokach dolnej kondygnacji retabulum 
ołtarzowego rozmieszczone są po dwie konchowe wnęki. 
Drugą kondygnację ołtarza stanowią trójłukowe arkady 
z krawędziami ozdobionymi małżowinowymi uszakami. 
Antepedium ołtarzowe zdobią w narożnikach cztery anioł-
ki, a pośrodku monogram maryjny. Należy zaznaczyć, że 
obecnie ołtarz nie ma żadnych rzeźb z wyjątkiem figury 
Matki Bożej. Pierwotnie zaś, oprócz wspomnianej figury 
Matki Bożej, w ołtarzu znajdowały się rzeźby oraz obeli-
ski, które się nie zachowały32. Ołtarz zwieńczony jest na-
stawką z trzema konchami. W środkowej znajdowała się 

postać Boga Ojca na postumencie w formie kapitela. 
W roku 2001 wykonana została konserwacja ołtarza Przemienienia Pańskiego33 

(il. 5). Przyścienny ołtarz boczny, dwukondygnacyjny, jednoosiowy z mensą w kształ-

31 AMAKr PK, Protokół zakończenia prac z 14 XI 2002. 
32 AMAKr PK, Protokół z 28 IX 2000.
33 Znalazłem także informację w kronice parafialnej, że w ołtarzu tym był umieszczony obraz Serca Jezuso-
wego.

4. Ołtarz boczny Matki Bożej Różańcowej.

5. Ołtarz boczny Przemienienia Pańskiego. 
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cie prostopadłościanu, w partiach bocznych ma wić akantową 
o szerokich liściach zwiniętych spiralnie. Pierwszą kondygna-
cję stanowi retabulum, rozczłonkowane parami postumentów 
ułożonych uskokowo. Nastawa ołtarzowa ujęta jest parami ko-
lumn zwieńczonych kapitelami korynckimi oraz pilastrów. 

Trzony kolumn są kręcone, oplecione girlandą z liści akan-
tu. Trzony pilastrów dekorowane są w podobny sposób (z tym 
że w miejsce girland wprowadzono wstęgę). Belkowanie zo-
stało zredukowane do impostów ułożonych ukośnie na osiach 
kolumn. Gzyms, silnie wysunięty, nad partią środkową wygięty 
jest w łuk pełny, nadwieszony. Po bokach na osiach kolumn 
znajdują się duże figury Świętych Piotra i Pawła. W środkowym 
polu nastawy ołtarzowej znajduje się obraz Przemienia Pań-
skiego w profilowanej ramie, umieszczony w większej ramie 
zamkniętej łukiem wklęsło-wypukłym z uskokiem. Po bokach 
nastawy woluty znajdują się wydłużone spływy. Kolumny i pila-
stry dźwigają belkowanie przełamujące się trójkątnie na osiach 
kolumn. W partii środkowej nastaw belkowanie zredukowane jest do wygiętego półkoli-
ście gzymsu, na którym spoczywa promienista gloria, pośrodku której znajduje się Oko 
Opatrzności Bożej. Po bokach pierwotnie ustawione były rzeźby świętych apostołów Pio-
tra i Pawła, niestety skradzione. Z archiwaliów wynika, że we wnęce środkowej ołtarza 
znajdował się XVIII-wieczny obraz ze sceną Ukrzyżowania34. 

W roku 2002 konserwacji poddana została ambona (il. 6). Ustawiona jest ona na pół-
nocnej ścianie prezbiterium, ku której prowadzi wejście z zakrystii. Ambona składa się 
z korpusu i prostego zaplecka. Kosz ambony na rzucie czworoboku o wklęsło-wypukłej 
linii brzegów podzielony jest w jednej trzeciej wysokości półwałkiem. Dolna partia kosza 
jest półkolista, zaś ścianki w górnej partii są lekko wklęsłe. Krawędzie kosza są ścięte, 
opięte spływami w dolnej partii żłobionymi, zakończonymi ślimacznicami, zaś w górnej 
ornamentem w formie liści akantu. Zaplecek ambony jest dwukondygnacyjny, nieznacz-
nie wklęsły, krawędzie pierwszej kondygnacji są wysunięte i ścięte płasko. Gzyms z ko-
lei jest profilowany, półkoliście podcięty. W partii centralnej gzyms jest przerwany i wy-
gięty w górę. Ujmuje on kartusz z rocaille’ów. Otwór drzwiowy zamknięty jest łukiem 
odcinkowym. Druga kondygnacja zaplecka ma charakter płaskiej nastawki dekorowanej 
lambrekinem i motywem rocaille. Centralną płaszczyznę nastawki wypełnia promienista 
aureola, w której pierwotnie mógł znajdować się symbol Ducha Świętego. Na nasadni-
kach umieszczone były prawdopodobnie wazony, których aktualnie nie ma. Ambona 
przed konserwacją była w kolorze białym. W trakcie prac restauracyjnych okazało się, 
że jest w tej samej kolorystyce co ołtarz główny (srebro laserowane błękitem), co wska-
zywałoby na tego samego artystę i ten sam okres powstania (ok. 1780)35. 

34 AMAKr PK, Dokumentacja konserwatorska 2001. 
35 AMAKr PK, Dokumentacja powykonawcza prac konserwatorskich do ambony, Kraków 2002. Konserwa-
cja ambony została przeprowadzona w pracowni konserwatorskiej Muzeum Archidiecezjalnego przez K. Ku-
zemczaka i D. Prządę.

6. Ambona  po konserwacji.
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opis polichromii prZed konserWacją

Na początku XIX wieku ściany kościoła ozdobiono polichromią. Malowidła zostały 
wykonane na kartonie uprzednio naklejonym na drewniane belki prezbiterium. Całe 
wnętrze kościoła zostało oklejone kartonem papierowym i na nim wykonano dekora-
cję malarską tej świątyni. Malowidła te przetrwały próbę czasu. Duże partie malarskie 
zachowały się w prezbiterium na bocznych ścianach oraz częściowo na stropie. Partie 
stropu, zwłaszcza w nawie głównej, oraz częściowo ściana południowa zostały wymienio-
ne w latach 50. i one malowideł nie posiadają. Zachowały się także malowidła na ścianie 
północnej, na chórze kościoła oraz częściowo na ścianie zachodniej. Największe partie 
malarskie zachowały się w obrębie prezbiterium: Adoracja Trzech Króli (il. 7), Chrzest 
Chrystusa w Jordanie (il. 8). Scena adoracji przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem 
Jezus na kolanach, przed nią klęczą Trzej Monarchowie, którzy składają dary – złoto, 
kadzidło i mirrę. Wszyscy trzej ubrani są w odświętne szaty zgodne z narodowymi trady-
cjami krajów, z których pochodzą. Cała scena rozgrywa się w bardzo ubogim wnętrzu, 
co wskazuje, że artysta trzyma się opisów ewangelicznych i znanych włoskich wzorów 
ikonograficznych XVI- i XVII-wiecznych. Kolejny obraz przedstawia chrzest Chrystusa 
w Jordanie. Chrystus stoi nad brzegiem rzeki przepasany na biodrach i przez ramię 
jasnoniebieską szatą, a Święty Jan Chrzciciel, stojąc na brzegu przyodziany w czerwony 
płaszcz, w lewej ręce trzyma krzyż, zaś w prawej naczynie z wodą, którą polewa głowę 
Chrystusa. Całej scenie towarzyszy Duch Święty pod postacią gołębicy.

Kolejne dwa obrazy w prezbiterium przedstawiają Ewangelistów: Świętego Marka 
(il. 9) i Świętego Łukasza (il. 10). Malowidła te zostały częściowo zniszczone. Do chwili 
obecnej zachowały się pewne partie obrazu, które świadczą o bardzo dobrym poziomie 
artystycznym malarza. Święty Marek ukazany jest w pełnej postaci, ubrany w jasną tu-
nikę i okryty czerwonym płaszczem. W lewej ręce trzyma księgę Ewangelii, a w prawej 

7. Adoracja Trzech Króli – po konserwacji. 8. Chrzest Chrystusa w Jordanie – przed i po konserwacji.
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gęsie pióro. Święty Łukasz ubrany jest w złotą tunikę i jasnofioletowy płaszcz. W lewej 
ręce trzyma otwartą księgę, zaś prawą pisze tekst Ewangelii. Na ścianach prezbite-
rium i nawy głównej zachował się pionowy podział za pomocą pilastrów. W dolnej partii 
ścian prezbiterium częściowo została zachowana malowana boazeria, marmoryzowana, 
z główkami uskrzydlonych aniołków.

polichromia kościoła po konserWacji

Komisja Konserwatorska z udziałem przedstawiciela wojewódzkiego konserwatora 
zabytków w Krakowie zdecydowała, że wszystkie malowidła wykonane w technice tem-
perowej na papierze należy zdjąć z drewnianego podłoża. Kościół nie ma żadnego ogrze-
wania i jest mocno zawilgocony. Po zdjęciu kartonów okazało się, że ściany są zagrzy-
bione i zarobaczone. Należało drewno osuszyć, przeprowadzić dezynfekcję i deratyzację. 
Zabieg dezynfekcji trzeba było powtórzyć dwukrotnie. Zdjęte partie malowideł poddano 
konserwacji technicznej i oprawiono w pleksi oraz antyramy. Będzie je można ekspono-
wać np. na chórze lub w przedsionku kościoła. Komisja zadecydowała, że należy wyko-
nać polichromie według istniejących wzorów XIX-wiecznych malowideł bezpośrednio na 
drewnianych belkach, na odpowiednim podkładzie, stosując technikę temperową. We-
dług przekazów historycznych na stropie prezbiterium kościoła była scena Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny (il. 11). Została ona odtworzona z wielką starannością. 

Na stropie nawy głównej odtworzono scenę Koronacji Najświętszej Marii Panny 
(il. 12) w asyście patronów kościoła – Świętych Szymona i Judy Tadeusza.

W roku 2008 został opracowany program konserwatorski polichromii oraz projekt re-
konstrukcji zniszczonych partii malowideł. Propozycja wraz z programem konserwator-
skim uzyskała akceptację małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na pod-

9. Ewangelista Święty Marek. 10. Ewangelista święty Łukasz – przed i po konserwacji.
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stawie tegoż pozwolenia rozpoczęto starania o dotację w Urzędzie Wojewódzkim. W 2009 
roku, po otrzymaniu pomocy finansowej, artyści z Krakowa – Romana i Arkadiusz Wiatro-
wie oraz Danuta Prząda, konserwator dzieł sztuki, przystąpili do konserwacji polichromii 
w prezbiterium kościoła. Prace w prezbiterium trwały do późnej jesieni 2009 roku. Jak już 
wspomniano wyżej, najpierw należało zdjąć partie malarskie wykonane na kartonie. Ma-
lowidła te należało osuszyć, przeprowadzić dezynfekcję oraz konserwację techniczną. Po 
zdjęciu malowideł przystąpiono do bardzo pracochłonnej konserwacji technicznej drew-
na wraz z całym procesem dezynfekcji oraz uzupełnieniem partii, które były zniszczone 
przez drewnojady. Po wykonaniu pracochłonnych i czasochłonnych zabiegów konserwa-
cji technicznej rozpoczęto przygotowanie właściwych podkładów pod polichromię w tych 
partiach, z których zdjęto kartony. Pozostałe malowidła należało zabezpieczyć, oczyścić 
i utrwalić, by móc przystąpić do konserwacji estetycznej. Polichromia kościoła utrzyma-
na była w charakterze późnobarokowych malowideł. Ściany prezbiterium podzielone są 
pilastrami, pomiędzy którymi znajdują się malowidła figuralne, a na ścianie południowej 
z oknami znajdowała się częściowo polichromia kwiatowa, a częściowo symbole eucha-
rystyczne, np. Baranek Eucharystyczny oraz symbole maryjne. W całym kościele dolna 
partia ścian do wysokości około jednego metra miała pas, który tworzył marmoryzowaną 
boazerię. W prezbiterium w tej strefie znajdują się także aniołki w formie puttów. Jak już 
wspomniano, wyżej na stropie prezbiterium była scena Zwiastowania Najświętszej Marii 
Panny. A na stropie w nawie głównej Koronacja Matki Bożej w asyście patronów kościoła, 
Świętych Szymona i Judy Tadeusza. Obie te sceny zostały pieczołowicie odtworzone.

W roku 2010 kontynuowano prace konserwatorskie w nawie głównej kościoła. Podczas 
tych prac odnaleziono dwa rodzaje zacheuszków, jeden w prezbiterium kościoła, prawdo-

11. Scena Zwiastowania Najświętszej Marii Panny – frag-
ment polichromii na stropie prezbiterium po konserwacji.

12. Koronacja Najświętszej Marii Panny – fragment polichro-
mii na stropie nawy głównej po konserwacji.



Konserwacja i powrót do życia religijnego drewnianego kościoła w Białce Tatrzańskiej… 

235

podobnie pierwotny, z końca XVII wieku, z czasu konsekracji świątyni. Drugi późniejszy, 
sprzed okresu powstania obecnej polichromii, który można datować na koniec XVIII wie-
ku. Obydwa zostały poddane konserwacji i zachowane w swojej pierwotnej formie.

Czoło chóru podzielone jest na płyciny i w nich znajdują się cherubinki grające na 
instrumentach muzycznych (il. 13). Podczas zdejmowania malowideł wykonanych na pa-
pierze natrafiono na resztki malowideł przedstawiających aniołki malowane bezpośred-
nio na drewnie. Stan ich zachowania określono jako zły i nie nadający się do ekspozycji. 
Podczas komisji ustalono, że pewna partia desek zostanie wyjęta, poddana konserwacji 
technicznej i wyeksponowana na chórze jako pozostałość pierwotnej polichromii. 

W roku 2011 wykonano konserwację 14 stacji Drogi Krzyżowej pochodzących 
z 1850 roku. Obrazy te wykonane są w technice olejnej na płótnie i oprawione w drew-
niane ramy. Noszą cechy malarstwa ludowo-barokowego. W trakcie prac odkryto na-
zwisko fundatora tychże stacji, był nim Jan Turza, białczanin.

Tak więc w ciągu kilku lat wyposażenie drewnianego kościoła, jak mówi się w Biał-
ce – „na cmentarzu”, zostało w całości poddane fachowej konserwacji. Wymienione 
uprzednio ołtarze i ambona otrzymały pierwotny wygląd. Należy jednak zaznaczyć, że 
kilka lat temu skradziono z kościoła wiele cennych rzeźb: figury Matki Bożej Niepoka-
lanej i Chrystusa Zmartwychwstałego, sześć płasko rzeźbionych postaci z ołtarza Matki 
Bożej Różańcowej, kilka całopostaciowych aniołków, kilkanaście puttów (główki anioł-
ków ze skrzydłami) i wiele innych detali rzeźbiarskich, które należały do tych ołtarzy. 
Oprócz tego, jak już wspomniałem wyżej, zniknęło z Białki Tatrzańskiej kilkadziesiąt 
obiektów sztuki ludowej i użytkowej, które zgromadził Jan Para, a które znajdowały się 
pod wieżą kościelną. Wiemy, że strata ta jest wielka i bezpowrotna. Należy wspomnieć, 
że obecnie drewniany kościół ma zabezpieczenie przeciwpożarowe i antywłamaniowe, 
co jest gwarancją jego bezpieczeństwa. 

13. Zachodnia ściana kościoła wraz z chórem muzycznym po konserwacji.



ks. Andrzej Józef Nowobilski 

W trakcie prowadzonych prac konserwatorskich we wnętrzu świątyni parafia we 
własnym zakresie wykonała uzupełnienie pokrycia dachowego oraz konserwację gon-
tów. Następnie przystąpiono do konserwacji drewna w partii ścian. Podczas tych prac 
okazało się, że część desek uległa zniszczeniu i należało je wymienić. W ten sposób 
dokonano przeglądu całej zewnętrznej struktury kościoła, usunięto zbutwiałe partie 
drewna, uzupełniając je nowym, a następnie poddano konserwacji poprzez nałożenie 
warstwy ochronnej. Wszystkie te prace zostały wykonane dzięki ofiarności parafian. 

Wiosną 2011 roku został opracowany program konserwatorski dotyczący wymia-
ny drewnianej podłogi w kościele36. Zgodnie z opracowanym programem wykonano 
wylewkę betonową, na której zostały ułożone legary, a następnie deski podłogowe. 
W ten sposób pod koniec 2011 roku zostały zakończone wszystkie prace remontowo- 
-konserwatorskie tego wspaniałego kościoła i zostało przywrócone piękno i blask wnę-
trza sprzed 200 lat. 

* * *

Bardzo słuszna była podjęta przed kilkunastu laty decyzja, by w miesiącach letnich 
w każdą niedzielę o godzinie 9.30 sprawować w starym kościele Eucharystię. Okazało 
się, że wielu parafian i wczasowiczów wybiera tę godzinę, by pójść do kościoła obejrzeć 
jego wnętrze i – jak mówią niektórzy – poczuć historię, wrócić do swoich rodzinnych 
korzeni. Uświadamianie, że ten kościół to początek historii wsi i parafii w Białce Ta-
trzańskiej, jest niezmiernie ważne dla wychowania młodego pokolenia. Ten kościół to 
„matka”, bo w nim rozpoczęło się życie duchowe wielu naszych rodziców, a przecież 
żyje jeszcze wielu białczan, którzy w tym kościele byli chrzczeni (konsekracja nowego 
kościoła odbyła się 17 sierpnia 1921 roku).

36 Program konserwatorski został opracowany przez mgra inż. arch. Bogusława Kulkę i zatwierdzony przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków w 2011 roku.
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božie narodenie Z hlohoVca a oplakáVanie Z radVane

Na slovenská rezbu územia bývalého Uhorska mali vplyv štýlové prúdy a ikonogra-
fické typy vytvorené v Západnej Európe.

Z početných publikácií je zrejmé, že v 70–80 rokoch XV. storočia na slovenskú re-
zbu, zvlášť na tvorivosť Majstra Pavla z Levoče, mala vplyv tvorba Nocolausa Gerharta 
z Leyden. Jedným z diel, ktoré vzniklo pod jeho vplyvom je reliéf Narodenia Krista 
z Hlohovca datovaný na 80 roky XV. storočia, nachádzajúci sa v súčasnosti v Národ-
nej galérii v Bratislave. (obr. 1) Je pozostatkom oltára, ktorý vznikol fundáciou Mateja 
Korvína pre dóm sv. Martina v Bratislave. Reliéf z Hlohovca sa ponáša na viedenské 
diela, ktoré sú ovplyvnené Nikolausom Gerhartom z Leyden1. Doteraz nebolo dostato-
čne porovnanie s rezbou tej istej tematike pod jeho vplyvom, ktorá pochádza z George 
Spetz v Essenheime a našla sa v Rijksmuseum v Amsterdame v roku 1952 (obr. 2)2. 
Podobnosť diel je očividná. 

Jeden i druhý reliéf predstavuje kľačiacu Máriu, so zloženými rukami, obrátenú 
tvárou k divákovi, pred sebou má rozprestretý plášť na ktorom leží nahé Dieťa. Z obi-
dvoch strán Márie kľačia anjeli. V reliéfe z Hlohovca dvaja z nich pridržiavajú plášť 
a obrátení sú k Dieťaťu. Tretí anjel kľačí v úzadí. Na rezbe z Amsterdamu sú tiež obi-
dvaja v podobnom postoji obrátení k novonarodenému Ježišovi. Niečo v pozadí, vedľa 
Márii, kľačí sv. Jozef. V pozadí vidieť pastierov. Postoj tela Márie a anjelov, postoj 
Jozefa a pastierov svedčí o štýlovej jednote. Výrazne na ňu poukazujú záhyby šiat, 
zvlášť na postavách nachádzajúcich sa v popredí. V amsterdamskom i slovenskom 
vyobrazení Mária pozerá dole, na Dieťa. Má oválnu tvár, jemne naznačený podbra-
dok Na jej ramená padajú mierne zvlnené vlasy. V amsterdamskej scéne časť plášťa 
na ktorom leží Dieťatko vychádza spod pravej ruky. Na reliéfe z Hlohovca zas splýva 
dole postavou niekoľko faldov z vrchnej časti pravej ruky, vytvára široký oblúk na obi-
dvoch dielach. Tento typ predstavenia je odvodený zo Zjavenia sv. Brigity Švédskej. 
Mária počas pôrodu bola v kľačiacej pozícii3.

Iným predstavením je drevorezba v katolíckom kostole Narodenia Panny Márie 
v Radvani. (obr. 3) Rezba bola považovaná za barokovú. Pochádza z roku 1518 a je die-
lom neznámeho autora. Dušan Buran poukázal na nemecké centrum, z ktorého opie-

1 K. Chamonikolasová, Recepcia diela Nocolausa Gerhaerta van Leyden na Slovensku v poslednej tretinme 
15. storočia, [v:] Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia, D. Buran a kolektív, Bratislava 2003, s. 377, 
obr. s. 375.
2 R. Recht, Nicolas de Leyde et la sculpture a Strasbourg (1460–1525), Strasbourg 1987, s. 215, 360, obr. 
V. 134.
3 Z. Kliś, Temat Bożego Narodzenia w polskiej sztuce średniowiecznej, Kraków 1994, s. 72.



1. Božie Narodenie z Hlohovca. 2. Rezba z tvorby Georga Spetz v Essenheime, ktorá sa našla Rijksmu-
seum v Amsterdame v r. 1952.

3. Oplakávanie z Radane. 4. Miniatúra v misáli č. 4. Wawelskej katedrály (k. 176) v ča-
se po roku 1500.



Božie Narodenie z Hlohovca a Oplakávanie z Radvane

rajúc sa na grafike mohol autor použiť tento motív4. Takmer identický ikonografický 
typ sa nachádza na miniutúre v misáli č. 4. wawelskej katedrály (k. 176) z obdobia po 
roku 1500. (obr. 4) Barbora Miadońska poznamenáva, že autor sa opieral na grafiku 
Alberta Dürera5.

V obidvoch predstaveniach Mária pridržiava mŕtve Ježišovo telo položené pre ňou 
v tvare písmena „L”. V miniatúre Krista z pozadia pridržiava aj sv. Ján. Mária kľačí, či 
skôr má pozdvihnuté nohy, sediac na zemi, ľavou rukou privíňa Ježišovu hlavu a ruku, 
pozdvíhajúc ju niečo vyššie. V obidvoch predstaveniach má Mária oblečené šaty, plášť 
a závoj. V krakovskom predstavení má Ježiš trochu pokrčené nohy a hlavu pootočenú 
v pravo. V rezbe z Radvane sú Ježišove nohy vystreté a hlava mierne otočená v pravo. 
V obidvoch vyobrazeniach Ježišova pravá ruka spadá bezvládne na zem, trochu pri-
krčená, opierajúc sa vonkajšou časťou dlane o podlahu. Podobnosť týchto vyobrazení 
je prekvapujúca. Obidve diela museli vzniknúť opierajúc sa o spoločný vzor, ktorý bol 
na prelome XV. a XVI. storočia. 

Tieto dva príklady sú príspevkom k hlbšiemu poznaniu západných vzorov a spôso-
bom predstavenia v Strednej Európe. Poukazujú na štylistické, typologické a obsahové 
podobnosti.

4 D. Buran, Gotika, dz. cyt., s. 762, obr. 4. 87.
5 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320–1540, Warszawa 1993, s. 182–183, obr. 262.
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późnogoTycki penTapTyk TablicoWy Ze sceną koronacji marii,  
niegdyś W  krakoWskim kościele mariackim,  
obecnie u śW. mikołaja na Wesołej

Zachowany w kościele św. Mikołaja w Krakowie późnogotycki poliptyk tablicowy 
z przedstawieniem Koronacji Marii w części środkowej był w ostatnim okresie przed-
miotem badań i paru wypowiedzi1 (il. 1, 2, 3). Jednak nie zostało rozwiązane zagad-
nienie jego pierwotnego przeznaczenia i inne kwestie o charakterze historycznym2. 
Sformułowano na ten temat kilka wykluczających się opinii. Feliks Kopera uważał, 
że ołtarz ten powstał dla kościoła św. Mikołaja, ponieważ jakiś obraz ołtarzowy prze-
znaczony do tej świątyni odnotowany został w r. 1494 jako znajdujący się w pracowni 
krakowskiego malarza Jana Skórki3. Koncepcję tę odrzucił Michał Walicki4, wrócił zaś 
do niej ks. Bolesław Przybyszewski, w komentarzu na marginesie publikacji o charak-
terze źródłowym5. Niżej podpisany w artykule zamieszczonym w Studiach z dziejów 
Kościoła św. Mikołaja w Krakowie, wydanych przed dekadą przez śp. ks. prof. Zdzi-
sława Klisia, wykluczył wykonanie retabulum dla tej świątyni6. Opinię tę przytoczyła 
następnie Krystyna Secomska7. 

Z czasów staropolskich informacji źródłowych o pochodzeniu retabulum brak. Oko-
ło połowy w. XIX znajdowało się ono w kościele św. Gertrudy i stamtąd przeniesione 
zostało do kościoła św. Mikołaja na Wesołej8. Ma z nim ono tyle wspólnego, że od pół-
tora wieku służy jako ozdoba ołtarza w nawie bocznej. Jednak również nie dla skromnej 
świątyni św. Gertrudy na cmentarzu dla straconych przestępców ufundowane zostało 

1 P. Pencakowski, Późnogotycki poliptyk ze sceną Koronacji Marii w kościele św. Mikołaja w Krakowie, 
[w:] Studia z dziejów Kościoła św. Mikołaja w Krakowie, red. Z. Kliś, Kraków 2002, s. 171–192 oraz K. Se-
comska Kościół pw. św. Mikołaja [w Krakowie] Poliptyk ok. 1500–1510?, [w:] Malarstwo gotyckie w Pol-
sce, t. II: Katalog zabytków, red. A. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, s. 212–213. Dochodzą do tego 
zwięzłe uwagi na temat poliptyku pióra J. Gadomskiego, Malarstwo tablicowe w Małopolsce [w:] Malarstwo 
gotyckie w Polsce, Warszawa 2004 t. I: Synteza, s. 294. 
2 Wyjąwszy marginesowe wzmianki w: P. Pencakowski, Recepcja dzieł dawnej sztuki i pamiątek przeszłości 
w diecezji krakowskiej w epoce kontrreformacji, „Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”, t. XVIII, s. 174, 221.  
3 F. Kopera, Dzieje malarstwa w Polsce, t. I, Kraków 1933, s. 212 i n. 
4 M. Walicki, Malarstwo polskie. Gotyk – Renesans – Wczesny Manieryzm, Warszawa 1961, s. 330. 
5 B. Przybyszewski, Cracovia Artificum. Supplementa. Krakowskie środowisko artystyczne w czasach Wita 
Stwosza, Wrocław 1990, s. 70. 
6 P. Pencakowski, Późnogotycki poliptyk…, dz. cyt., s. 171 i n. 
7 K. Secomska, Kościół…, dz. cyt., s. 212. Autorka referuje również moją opinię, że nastawa nie powstała dla 
kościoła św. Mikołaja. 
8 Potwierdza to T. Żebrawski, O pieczęciach dawnej Polski i Litwy, Kraków 1865, s. 32. 
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dzieło wyjątkowe w swej strukturze, bogate pod względem artystycznym oraz ikono-
graficznym, jak też z pewnością kosztowne9. 

Ważne znaczenie ma informacja, jaką zawiera inskrypcja upamiętniająca odnowie-
nie retabulum w r. 1617 (il. 4). Po lewej (od widza) stronie obrazu środkowego wyma-
lowano nowożytną kapitałą następujące słowa:

ANNO D[OMI]NI 1617 PICTURA
HAEC IMAGINIS E[ST] RENOVATA PROPRYS IMPEN
SIS FAMATI D[OMI]NI VALENTINI 
ROZGA UXORIS[QUE] SUAE REGINAE
STUDIO AUT[EM] R[EVERENDI] P[ATRIS] ALT[ARISTI] 
SIMONIS GERLACHOWSKY SACRIST[IANI]10.

 Przed dekadą sformułowałem opinię, że proweniencja omawianego retabulum 
może być wyjaśniona, jeśli uda się ustalić z jakim kościołem związani byli ks. Szymon 
Gerlachowski, względnie małżeństwo Regina i Walenty Rózgowie, których wspomnia-
no w inskrypcji11. Wyraziłem też przypuszczenie – jak się okazuje błędne – że pater 
Gerlachowski był zakonnikiem jednego z krakowskich klasztorów, co mogłoby wska-
zywać, że ołtarz znajdował się w jednym z tutejszych kościołów klasztornych. 

Jak się okazuje, ks. Szymon Gerlachowski (vel Gierlachowski) sprawował kapłań-
ską posługę nie w kościele klasztornym, ale w krakowskiej farze Mariackiej. Wiado-
mości o nim pochodzą z epitafium, które w kościele Najświętszej Panny Marii widział 
w połowie stulecia XVII ks. Szymon Starowolski i w połowie XIX – Konstanty Wurz-
bach12. Napisano w nim: „Venerabilis Simon Gierlachowski, hujus Ecclesiae B. V. die 
15 Septemb. A.D. 1614. Zachrystiani suscepit officium, in quo novem annis cum decore 
et strenuitate se gessit superstes, sua cura duo Altaria in Choro Maiori, tertium in 
capella Lauretana de novo construxit; Apparatus Ecclesiasticos amplauit; post obiitum 
suum mille florenos pro erigendo in eadem Ecclesia Poenitentiario, et florenos 200 pro 
peristromatibus ad parietes templi legavit: Mansionaristis pro communi mensa, et suo 
Anniuerario florenos 200, pro reparatione Organorum florenos 50 donavit, quodlibet 
Monasterium atq. Xenodochium intra et citra Cracouiam larga eleemosyna honoravit. 
Idemque in sua Patria Oppidi Wasosz fecit”. 

Ks. Gerlachowski pochodził z Wąsoszy i wywodził się zapewne ze sfer mieszczań-
skich, bo o jego herbach nie wspomniano13. 15 września 1614 r. objął urząd zakrystianina 
kościoła Mariackiego; funkcję tę pełnił przez dziewięć lat. Łożył on spore sumy na cele po-
bożne i dobroczynne w rodzinnej Wąsoszy ale przede wszystkim w Krakowie, w koście-

 9 P. Pencakowski, Późnogotycki poliptyk…, dz. cyt., s. 176.
10 T. Żebrawski, O pieczęciach…, dz. cyt., s. 32. Tekst przytacza również J. Pagaczewski, Kościół pod wezwaniem 
św. Mikołaja [w Krakowie], [w:] Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, Kraków, t. 1, 1900, s. 63. 
11 P. Pencakowski, Późnogotycki poliptyk…, dz. cyt., s.  176–177. 
12 S. Starowolski, Monumenta Sarmatarum, Cracoviae 1655, s. 111; C. Wurzbach, Kirchen der Stadt Krakau. 
Eine Monographie, Wien 1853, nr 379, s. 133. 
13 Nie udało mi się ustalić, o którą z licznych miejscowości o nazwie Wąsosz chodzi. 
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le Najświętszej Panny Marii, fundując doń dwa ołtarze w korpusie, trzeci zaś w kaplicy 
Loretańskiej. W zbiorach parafii Mariackiej zachował się obraz Matki Boskiej z Chrystu-
sem Bolesnym z jednego z tych ołtarzy. Jest na nim napis mówiący o nabyciu retabulum 
(wspomniana structura imaginis) w czerwcu 1617 r. przez Gerlachowskiego. 

Należy przyjąć, że w tym samym roku ks. Gerlachowski zajął się późnogotyckim 
ołtarzem tablicowym ze sceną koronacji Marii, znajdującym się w kościele Najświętszej 
Panny Marii i wymagał odnowienia, którego zorganizowanie i przeprowadzenia leżało 
w polu zainteresowań i w zakresie obowiązków zakrystianina. Wszystko wskazuje, że 
retabulum to było przeznaczone od początku do najważniejszego krakowskiego ko-
ścioła parafialnego. Powstaje pytanie, gdzie też mieścił się w nim efektowny pentaptyk 
o niespotykanej u nas strukturze i bogatej ikonografii, jaki ołtarz ozdobił, kto i w jakich 
okolicznościach powołał go do istnienia. 

Do interesujących konkluzji prowadzi analiza wezwań ołtarzy maryjnych w kościele 
Mariackim. W średniowieczu było ich tu wiele14. Chciałbym przedstawić patrocinium 
Wniebowzięcia Marii, łączące się z kilkoma ołtarzami jako tytuł pierwszej lub kolejnych 
fundacji. Z punktu widzenia omawianego retabulum jest ono ważne, ponieważ łączy się 
ideowo ze sceną główną w omawianej nastawie. W sensie teologicznym bowiem koro-
nacja Marii jest zwieńczeniem Wniebowzięcia i jego ideowym dopełnieniem, bywała 
także często jego ikonograficznym substytutem15. 

14 J. Rajman, Średniowieczne patrocinia krakowskie, Kraków 2002, s. 65–68. Zob. także E. Piwowarczyk, Dzie-
je kościoła Mariackiego (XIII–XVI w.), Kraków 2000, passim.
15 J. Fournée, Himmelfahrt Mariens, [w:] E. Kirshbaum, Lexikon der christlichen Ikonographie, t. II, Rom 
1970, szp. 277. Pośród 143 krakowskich patrociniów odnotowanych przez Jerzego Rajmana (w tym blisko 
16 proc. maryjnych) nie było wezwania Koronacji Marii. Zob. J. Rajman, Średniowieczne patrocinia…, dz. 

1. Ołtarz tablicowy z ołtarza Wniebowzięcia Marii w kościele Mariackim, obecnie w kościele św. Mikołaja w Krakowie – odsłona świąteczna, fot. 
Paweł Pencakowski.
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W kościele farnym było kilka fundacji poświęconych Wniebowzięciu Marii16. We-
zwanie takie nosił ołtarz przed kaplicą św. Sebastiana, erygowany w r. 1443 z fundacji 
Piotra, krawca królewskiego, zwany też w r. 1470 ołtarzem Piotra krawca. Stosunkowo 
wcześnie przestaje on jednak występować w źródłach. Wezwanie Wniebowzięcia Marii 
nosił ołtarz boczny w kaplicy św. Aleksego w przyziemiu wieży dzwonnej i kolejny sytu-
owany obok kostnicy, w kaplicy należącej do rajcy Waygyela. I po nich nie ma żadnych 
wyraźniejszych śladów w późniejszym czasie. 

Jedno patrocinium miało znaczenie szczególne, ze względu na religijną i spo-
łeczną rangę fundatorów. Otóż za czasów kazimierzowskich w kościele Panny Marii 
erygowany został ołtarz Wniebowzięcia Panny Marii, pozostający w gestii bractwa 
religijnego, łączącego w swym gronie przedstawicieli krakowskiego patrycjatu oraz 
dworu (z królami Polski włącznie), szlachty i duchowieństwa17. Konfraternia nosiła 
wezwanie Wniebowzięcia Panny Marii18. Księga zmarłych bractwa założona została 
w r. 1370, sama zaś instytucja była z pewnością o kilka lat starsza19. 

Okres świetności bractwa, zapoczątkowany reformą w r. 1481, przypada na schy-
łek XV i początek w. XVI. W r. 1484 do księgi zmarłych wpisano 22 nowe nazwiska, 
w tym królewską parę Kazimierza Jagiellończyka i Elżbietę Rakuską, ich synów: Jana 
Olbrachta, Aleksandra i Fryderyka, kasztelanów lwowskiego i przemyskiego. Wykaz 
członków otwierają osoby duchowne. Na pierwszym miejscu jest dominus sacristia-
nus, przy czym wszyscy księża pełniący funkcję zakrystianów kościoła Mariackiego 
w stuleciu XV zostali wymienieni w nekrologu brackim. Wynikało to ze szczególnych 
powiązań ich urzędu z konfraternią. Zakrystianin kościoła Mariackiego pobierał stałe 
uposażenie od bractwa. Relacje te nie uległy zmianie w późniejszych czasach. W po-
czątkach XVI w. pojawiły się fundacje artystyczne: w r. 1503 wspomniana księga zmar-
łych została przepisana, powstał też kielich mszalny, (zachowany do dziś). Sądzę że 
elitarna konfraternia religijna funkcjonująca w stolicy Królestwa Polskiego, była się 
w stanie zdobyć również na odpowiednie retabulum do kaplicy. 

Bractwo posiadało bowiem własną kaplicę. Od r. 1399 mieściła się w „prestiżowym 
miejscu” – na trybunie między wieżami (budowę tej empory z ogromnym oknem koń-
czono w r. 1395)20. W r. 1411 kaplica została ta określona jako należąca do bractwa 
od dawna21. Wezwanie usytuowanego in lectorio ołtarza zostało wspomniane po raz 

cyt., s. 281. Scena ta jest jednak nader popularna w malarstwie tablicowym, zwłaszcza w ołtarzach, gdzie 
często zajmuje kwaterę środkową lub zdobi zwieńczenie. 
16 J. Rajman, Średniowieczne patrocinia…, dz. cyt., s. 68. 
17 H. Zaremska, Bractwa w średniowiecznym Krakowie. Studium form społecznych życia religijnego, Wrocław 
1977, s. 68 i n. 
18 Dopiero w siedemnastowiecznej publikacji pojawia się „nowe” wezwanie Panny Marii Królowej Niebieskiej. 
Zob. K. Trzciński, Porządki y powinności bractwa P. Mariey, Królowey Niebieskiey, /…/ przy kościele w Rynku 
Krakowskim /…/, Kraków 1629. 
19 J. Mitkowski, Księga zmarłych bractwa kościoła Panny Marii w Krakowie (wiek XIV–XVIII), „Studia Histo-
ryczne” r. XI, 1968, s. 71–95. W spisie zmarłych członków fraternitatis na honorowym miejscu zapisany został 
król Kazimierz Wielki. Księga ta znana jest z odpisu z r. 1503. 
20 A. Sudacka, Zabytkowe organy w Kościele Mariackim, „Rocznik Krakowski” LX, 1994, s. 65 i 71. O emporze 
zob. Piwowarczyk, Dzieje kościoła Mariackiego…, dz. cyt., s. 97 i przyp. 74. 
21 F. Piekosiński (wyd.), Kodeks Dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, t. II Kraków 1874–1883, tu 
t. II, nr 529, s. 355. 



3. Odsłona codzienna – wersja druga, fot. Paweł Pencakowski.

2. Odsłona codzienna – wersja pierwsza, fot. Paweł Pencakowski.
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pierwszy w r. 1440. Dedykowany on był Wniebowzięciu Panny Marii i innym patronom 
(śś. Hieronimowi, Piotrowi i Pawłowi, Katarzynie, Barbarze, Petroneli, oraz Dziesięciu 
Tysiącom Męczenników)22. Ołtarz wymieniony był w r. 1470 jako usytuowany in lecto-
rio seu in choro fratrum […] cujus patroni fraternitas et altarista doctor Clemens […]23. 
Wspominany bywał on później wielokrotnie: w r. w 1471 pod wezwaniem Wniebowzię-
cia Panny Marii24, w 1513 jako ołtarz między wieżami25. W r. 1512 reformowane było 
jego uposażenie: Jan Boner wypłacił poważną sumę 400 złotych węgierskich (560 flore-
nów) na ręce doktora Salomona, altarysty konfraterni. Suma ta była lokowana w r. 1493 
przez króla Jana Olbrachta na krakowskich kramach piekarskich, a dochód z niej miał 
otrzymywać altarysta26. Czytamy o tym w komentarzu do tych działań, napisanym 
w r. 1593 na prośbę kolejnego altarysty, Seweryna Kromera – jednego z bezpośrednich 
poprzedników ks. Gerlachowskiego. Mowa w nim o ołtarzu supra in Choro inter duas 
tur[r]es27. Pojawia się on także w publikacjach proboszcza Krzysztofa Trzcińskiego 
(1629) i Piotra Hiacynta Pruszcza (1647)28. Później przyszły dla konfraterni gorsze cza-
sy: w r. 1656 jej działania zakazali Szwedzi. Odrodziła się zaś dopiero w r. 1690, jednak 
już w r. 1711 wizytator notujący organy na chórze kościelnym napisał, że są one supra 
fores Ecclesiae, ubi antea fuerat Capella Congregationis Civium sub titulo Assumptae 
Virginis29. Tak więc na przełomie XVII i XVIII w. starożytne bractwo opuściło swoją 
siedzibę a ołtarz liturgiczny został przeniesiony lub skasowany, straciła też rację bytu 
jego nastawa. 

Można zatem stwierdzić, że zachowany w kościele św. Mikołaja w Krakowie póź-
nogotycki poliptyk z początków w. XVI to dawne retabulum ołtarza Bractwa Wniebo-
wzięcia Panny Marii30. Być może jego powstanie należy łączyć z reformą uposażenia 
konfraterni, która otrzymała w r. 1512 czterysta złotych węgierskich na uposażenie 
altarysty. Taki zastrzyk finansowy mógł skłonić ówczesnego altarystę, doktora Salomo-
na, do zamówienia efektownej nastawy. 

Bogaty program ikonograficzny obejmuje Koronację Marii w kwaterze środkowej, 
która – jak wspomniałem – stanowi tematyczny odpowiednik sceny Wniebowzięcia 

22 Kuraś, o. c., t. II nr 414; J. Rajman, Średniowieczne patrocinia…, dz. cyt., s. 68. Słowo lectorium należy tu 
rozumieć jako miejsce wspólnych zgromadzeń dla członków bractwa. Jak widać, była to wówczas najważniej-
sza funkcja tej części kościoła. 
23 A. Przeździecki, (wyd.), Johannis Dlugosz Senioris Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. II, Craco-
viae 1863, s. 4.
24 F. Piekosiński (wyd.), Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, t. 1–4 Kraków 1876–1905 oraz nie wydane ma-
teriały do tomu V w Bibiotece PAU w Krakowie; tu t. V (materiały), nr 54. Cyt. za J. Rajman, Średniowieczne 
patrocinia…, dz. cyt., s. 68. 
25 Regestum Contributionis per unum fertonem a marca argenti ad clerum a. D. 1513, rkps w Archiwum 
Kapituły Krakowskiej, k. 15. Cyt. za J. Rajman, Średniowieczne patrocinia…, dz. cyt., s. 68. 
26 Biblioteka Jagiellońska, rkps nr 2365 pt. Reformatio Fraternitat’ Sanctae Mariae in Circulo Cracovien’ 
facta est anno nativitatis dnni 1481, rkps łac. i niem 1491, kw. XVI, p. 16 r–16 v. 
27 Jak wyżej, p. 16 r. 
28 K. Trzciński, Porządki y powinności bractwa P. Mariey, Królowey Niebieskiey, /…/ przy kościele w Rynku 
Krakowskim /…/, Kraków 1629; H. P. Pruszcz, Stołecznego miasta Krakowa Kościoły & Kleynoty, Kraków 
1647, s. 34: nr 24 Między wieżami na chórze Trójcy Przen. I Wniebowzięcia N.P. Marii, św. Jana Chrzciciela.  
29 AKKM, AV Cap. 63, Visitatio Exterior[is] Ecclesiae Archipresbyterialis B. Mariae Virginis in Circulo Crac 
/…/ Anno Domini 1711 Die 13 Juni Expedita, s. 2. 
30 Zob. przyp. 2.
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(il. 1). Jest tu też trzydzieści postaci świę-
tych mężów i niewiast (il. 2, 3), w tym 
cztery święte dziewice kardynalne (Do-
rota, Katarzyna, Barbara i Małgorzata), 
czterech patronów Krakowa, lokalnego 
kościoła i dynastii panującej (Florian, Wa-
cław, Wojciech, Stanisław), dwóch świę-
tych Janów (Chrzciciel i Ewangelista), 
dwóch książąt apostołów (Piotr i Paweł). 
Są inni apostołowie, święci wspomoży-
ciele: Szczepan, pierwszy męczennik, 
Wawrzyniec, Eustachy, Leonard, święte 
Helena, Agnieszka i może Wiktoria (lub 
Petronela?) oraz kilka osób, których roz-
poznać się nie udało. Ukazano też dwie sceny: Mszę 
św. Grzegorza i Pokutę św. Hieronima. Taki zestaw 
odpowiada tytułowi bractwa, wezwaniu ołtarza w ka-
plicy między wieżami, (zawiera większość osób wy-
mienionych w dokumencie z r. 1440), jak też zbioro-
wemu patronowi i odbiorcy nastawy31. 

W nowym świetle prezentuje się też specyficzna 
struktura retabulum. Otóż mensa ołtarzowa kaplicy 
brackiej znajdować się musiała przy balustradzie em-
pory, która miała nieco ponad 5,5 metra długości32 
(il. 5). Retabulum ma ok. 284 cm – połowę prześwitu 
między wieżami. Wygląda na to, że zostało dostoso-
wane w proporcjach do tego miejsca. Inaczej niż inne 
retabula nie miało ono za sobą ściany czy też filara. 
Widoczne było z wnętrza kaplicy, ale również z dołu: 
z korpusu kościoła. To zapewne sprawiło, że zapro-
jektowano je jako pentaptyk o dwóch parach skrzydeł 
ruchomych. Jedna para osadzona była na zawiasach, 
druga zaś, „obrotowa”, na bolcach osadzonych w od-
powiednio ukształtowanej konstrukcji nośnej. Za wy-
bitnym znawcą przedmiotu można powiedzieć, że niezwykła odmiana i nowatorska kon-
strukcja nastawy są rezultatem odchodzenia od stereotypów i efektem eksperymentów, 
jakie w zakresie konstrukcji ołtarza przeprowadzało w początkach XVI w. krakowskie 
środowisko malarzy cechowych33. W tym konkretnym przypadku skłonność do poszuki-
wania nowych rozwiązań wynikała ze specyficznej lokalizacji wykonywanego retabulum. 

31 Program ten znany jest w znacznej części; brak niestety zwieńczenia i predelli. 
32 Obecnie przesłania ją częściowo klasycystyczny chór organowy. 
33 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460–1500, Warszawa 1988, s. 120. 

4. Inskrypcja informująca o odnowieniu w r. 1617, fot. Paweł Pencakow-
ski.

5. Lokalizacja retabulum w kościele Mariackim.



Paweł Pencakowski

Zgodnie z tradycją, liczącą przynajmniej półtora stulecia, w początkach w. XVII 
zakrystianin mariacki sprawował opiekę nad ołtarzem Wniebowzięcia Marii w kapli-
cy między wieżami kościoła Mariackiego; zainteresowany nim być musiał również 
jako altarysta. W latach 1614–1623 funkcję tę pełnił godnie i energicznie (cum decore 
et strenuitate) ks. Szymon Gerlachowski. W r. 1617 zainicjował prace konserwator-
skie, które przeprowadzono jego staraniem za pieniądze państwa Rózgów. Jemu zatem 
zawdzięczamy, że elementem programu tych robót było poszanowanie (zachowanie 
i eksponowanie) form liczącego nieco ponad sto lat oryginału, jak też i to, że wykonał 
je dobrze wykształcony malarz. 

Taki właśnie stosunek do dzieła sztuki reprezentującego formy minione i będące-
go pamiątką przeszłości, był bardzo znamienny dla kultury początków stulecia XVII. 
Później podejście do tego typu przedmiotów było inne: z różnych przyczyn „starożytno-
ści” wyszły z mody. Podejmowane na szeroką skalę modernizacje bogatych kościołów 
sprawiły, iż usuwano z nich „starożytne” retabula, stalle, obrazy, pomniki. Niektóre 
z nich trafiały do świątyń uboższych. Ołtarz w kaplicy brackiej, jak wiele innych reta-
bulów służących dotąd w kościele Mariackim, padł ofiarą zapędów modernizacyjnych 
ks. Hiacynta Łopackiego i przeniesiony został do kościoła św. Gertrudy za murami 
miasta. Gdy po latach kościół ten został rozebrany, retabulum przekazano do kościoła 
św. Mikołaja na Wesołej. 
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Agnieszka Perzanowska

uTracone srebrne sTaTueTki śWięTych Z XV i XVi Wieku  
Z kaTedry krakoWskiej

Najstarszy zachowany pełny Inwentarz Katedry Krakowskiej z 1563 roku1 notu-
je wśród relikwiarzy dwanaście srebrnych i pozłacanych posążków świętych: Jana 
Chrzciciela, Matki Boskiej z Dzieciątkiem, św. św. Piotra i Pawła, dwa św. Stanisła-
wa, św. św. Wojciecha, Prokopa, Marcina, Krzysztofa niosącego Dzieciątko Jezus 
i św. Anny Samotrzeć. Na podstawie zapisów w Inwentarzu z 1563 roku można z du-
żym prawdopodobieństwem określić, kiedy niektóre z nich trafiły do skarbca kate-
dralnego. Przed lub około połowy wieku XV – statuetki św. Piotra i Pawła oraz św. 
Prokopa biskupa, mające na podstawie lub na piersi figury herby Kapituły i Dęb-
no – biskupa Zbigniewa Oleśnickiego2. W 1460 roku biskup Tomasz Strzempiński 
darował katedrze starszy z posążków św. Stanisława, oznaczony domniemanym 
herbem Świętego – Prus, a prawdziwym herbem biskupa. Trudniej wydatować fun-
dację królewską: figurkę św. Krzysztofa, bogato wysadzaną drogimi kamieniami, 
z herbami królestwa i domu austriackiego, co wiązać można i z królową Elżbietą, 
żoną Kazimierza Jagiellończyka i z ich synami, co sugeruje okres przełomu XV i XVI 
wieku3. Już w XVI wieku drugi posążek św. Stanisława darował biskup Piotr Tomicki 
(1464–1535). Odnotowano na nim herb Łodzia tego biskupa, a dopisek w Inwenta-
rzu z 1563 roku informuje o stosownej inskrypcji. Piotr Wapowski (ok.1445–1530), 
dziekan krakowski ofiarował statuetkę św. Marcina biskupa, oznaczoną herbem – wg 
zapisu Ostoja, ale na podstawie opisu: „quasi arbor cum nodis et cruce in summitate” 
stwierdzono, że musiał to być herb Nieczuja Wapowskich. Statuetka św. Anny Samo-
trzeć darowana została przez Stanisława Borka (1474–1556), dziekana krakowskiego, 
o czym świadczy zacytowana inskrypcja donacyjna. Późniejszy dopisek w Inwentarzu 
z 1563 roku mówi o jeszcze jednym darze dziekana Borka: posążku św. Wincentego, 

1 Archiwum i Biblioteka Kapituły Katedralnej Krakowskiej (dalej: AiB KKK), sygn.: Inv.C.1; ed.: Inwentarz 
Katedry Wawelskiej z roku 1563, wyd. A. Bochnak. Kraków, 1979, s. 14–17.
2 W tym samym Inwentarzu z 1563 roku, s. 12–13 odnotowane są inne dary Zbigniewa Oleśnickiego 
z takimiż herbami, np.: hermowe relikwiarze św. św. Jana Chrzciciela, Wawrzyńca, Gereona, Krzysztofa, 
Maurycego, Wita.
3 Por. np. relikwiarz na głowę św. Stanisława z 1504 r. z fundacji królowej Elżbiety, Jana Olbrachta i kardy-
nała Fryderyka oraz biskupa Jana Konarskiego, zob. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Wawel, red. J. Sza-
blowski. Warszawa 1965, s. 117; A. Bochnak, J. Pagaczewski, Polskie rzemiosło artystyczne wieków średnich, 
Kraków, 1959, s. 131–132.; inskrypcja [w:] Corpus Inscriptionum Poloniae. Katedra Krakowska na Wawelu, 
Kraków 2002, nr I.20 oraz np. berło Akademii Krakowskiej fundowane przez kardynała Fryderyka Jagiel-
lończyka, zob.: A. Bochnak, J. Pagaczewski, Polskie rzemiosło…, dz. cyt., s. 140 i n., złoty krzyż ołtarzowy 
fundowany przez królową Elżbietę i kardynała Fryderyka, zob.: Inwentarz z 1563 roku, s. 4.
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oddanym do Katedry w 1525 roku4. Brak jakichkolwiek wskazówek, kiedy do skarbca 
przekazano pozostałe statuetki. 

Przyjmując, że analogicznie do innych przedmiotów przechowywanych w skarbcu 
katedralnym, a oznaczonych herbami Kapituły i Dębno, posążki św. św. Piotra, Pawła 
i Prokopa pochodzą z daru biskupa Oleśnickiego, a więc sprzed 1455 roku, można 
stwierdzić, że tradycja wystawiania na ołtarzach katedralnych relikwiarzy w kształcie 
pełnoplastycznej figurki świętego sięga co najmniej II ćwierci XV wieku, a kontynuowa-
na była przez następne ponad 300 lat.

 Kolejne Inwentarze skarbca katedralnego z XVI, XVII i XVIII wieku odnotowywały 
istnienie tych figurek oraz dodawały zapisy dotyczące nowo nabytych relikwiarzy tego 
typu5. W latach 60. XVI wieku relikwiarze-statuetki były już w różnym stopniu pouszka-
dzane, o czym świadczą informacje w tekście głównym Inwentarza z 1563 roku i w dopi-
skach, mówiące o brakach kamieni i pustych miejscach po dodatkowych ozdobach. Póź-
niejsze Inwentarze skarbca katedralnego, bazując na zapisie z 1563 roku, nie podawały 
szerszych opisów relikwiarzy, poza ewentualnym odnotowaniem następnych ubytków. 
Inwentarz z 1761 roku6 jako ostatni wymienia wszystkie dwanaście statuetek świętych 
z XV i XVI wieku, a następny Inwentarz z 1791 roku7 – odnotowuje ich już tylko pięć: 
NMP z Dzieciątkiem, św. Jana Chrzciciela, dwie św. Stanisława i św. Marcina. 

Kilka dokumentów z XVIII wieku informuje o losach katedralnych statuetek-reli-
kwiarzy: Specyfikacya Argenteryi Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis ad conflandum de 
Consensu Celsissimi Principis Illustrissimi et Reverendissimi Domini Cajetani Sołtyk 
Episcopi Cracoviensis Ducis Severiae, ze skarbu wzięta die 23 Octobris Anno Domini 
1763tio8; Waga i próba srebra ex thesauro Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis per Au-
rifabros Cracovienses Seniores in praesentia nostrum infrascriptorum expedyowana die 
9 novembris 17639 oraz Próba i waga srebra Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis przez 
magistrów złotników krakowskich in praesentia Illustrissimi Potkański Officiali, Rogalli 
et Marciszowski Canonicos Cathedrales Cracovienses a Reverendissimo Capitulo Depu-
tatorum die 15 novembris 176310. Są to wykazy kosztowności wziętych ze skarbca ka-
tedralnego w celu ich przetopienia, z protokolarnym przedstawieniem ich wagi i próby 
srebra uzyskanego po przetopieniu. Z interesujących nas XV- i XVI-wiecznych statu-
etek w 1763 roku w tym celu wybrane zostały figurki: Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 

4 A. Bochnak, Inwentarz z 1563 roku, s. 17, podaje mylny odczyt dopisanej daty: 1575. 
5 AiB KKK, sygn.: Inv.C.2 – z 1586 roku; Inv.C.3 – z 1620 i 1692 roku; Inv.C.6 – z 1702 roku; Inv.C.7 – z 1761 
roku; Inv.C.12 – z 1791 roku; już na początku XVII wieku Bernard kardynał Maciejowski darował statuetki 
św. Wacława i Bernarda, biskup Jakub Zadzik ufundował figurki dwóch Jakubów Apostołów – Młodszego 
i Starszego, biskup Piotr Tylicki – św. Piotra i Pawła, biskup Mikołaj Oborski – św. Karola Boromeusza, ka-
nonik Wojciech Serebryski – św. Wojciecha, ponadto sprawiono małą figurkę NMP z Dzieciątkiem i św. Ka-
zimierza; Inwentarz z 1761 roku notuje 22 statuetki srebrne: Inv.C.7, k. 10–11v; król Władysław IV ofiarował 
złotą figurkę św. Stanisława, a biskup Piotr Gembicki odkupił w 1655 roku od króla Jana Kazimierza krzyż 
i 13 złotych posążków świętych, które przekazał katedrze w testamencie, zob.: AiB KKK, sygn. Inv.C.7, k. 
5v–7.
6 AiB KKK, sygn. Inv.C.7, k. 10r i n.
7 AiB KKK, sygn. Inv.C.12, k. 18r i n.
8 AiB KKK, sygn. Inv.C.85/XXV.
9 AiB KKK, sygn. Inv.C.85/XXVI.
10 AiB KKK, sygn. Inv.C.85/ XXVII.
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św. Anny, św. św. Wincentego, Piotra, Pawła, Prokopa, Krzysztofa i Wojciecha – a więc 
dary biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, królewski i dziekana Stanisława Borka. Z nie-
wiadomych przyczyn statuetka NMP z Dzieciątkiem ocalała – skoro wraz z czterema in-
nymi wymienia ją Inwentarz z 1791 roku, ale kolejne dokumenty z końca XVIII i począt-
ku XIX wieku nie wyjaśniają, co stało się z nimi po 1791 roku. Nie ma o nich wzmianki 
w specyfikacjach kosztowności pozostawionych w skarbcu katedry w maju 1794 roku11, 
a rewers delegatów Komisji Porządkowej Województwa Krakowskiego12 z 13 maja 1794 
roku wymienia jedynie ogólną ilość uzyskanego w Katedrze złota i srebra, odważonego 
przez złotnika Marcina Lekszyckiego, bez szczegółowego wyliczania – jak zrobiono 
to trzydzieści lat wcześniej – przedmiotów, ich wagi i próby kruszcu. W Inwentarzach 
z XIX wieku nie wymieniono już żadnych relikwiarzy – statuetek świętych13, jedynie 
we wstępie do Inwentarza z 1838 roku wspomniano o nich sumarycznie14, jako o utra-
conych kosztownościach, przyjąć więc można, że przeznaczone zostały na potrzeby 
Insurekcji Kościuszkowskiej.

Statuetki te – zapewne także św. Anny, choć często przedstawiano ją też w pozy-
cji siedzącej – prezentowały stojące, wyprostowane postaci świętych z ich atrybutami. 
Wykonane zostały ze srebra złoconego, niektóre pozłocono w całości, wszystkie posia-
dały osadzone w różnych punktach drogocenne kamienie i perły, a niektóre dekoracje 
z emalii (smalcz). Na postumentach wykonanych także ze srebra umieszczane były 
inskrypcje, herby, a w ich wnętrzu – relikwie, kryjące się za osłoną z kryształu lub 
szkła. Niektóre figurki miały umieszczone w pektorale – na piersi lub w przedmiotach 
trzymanych w ręku. Zapisy w Inwentarzu z 1563 roku nie określają wielkości figur, 
poza statuetką NMP (parva), nie podają ich wagi ani techniki wykonania, natomiast 
wyliczają ilość i rodzaj cennych kamieni znajdujących się na samych figurkach i na 
postumentach. Dopiero Inwentarz z 1761 roku15 podał ich orientacyjną wysokość w łok-
ciach. Brak informacji, czy wymienione herby umieszczane były wprost na podstawie 
(rytowane?) czy też na dodanych do niej tarczkach, trzymanych np. przez aniołki. Ta-
kie ograniczenie opisów znacznie utrudnia określenie jakichkolwiek cech stylowych 
zabytku i szczegółów przedstawienia postaci, wyklucza też jakiekolwiek domysły co do 
miejsca powstania katedralnych statuetek – relikwiarzy. 

Najstarsze z nich – ofiarowane do skarbca po 1423 a przed 1455 rokiem – posiadają 
raczej lakoniczne opisy. Figurki św. św. Piotra, Pawła i Prokopa były srebrne i złocone 
(w jednej ręce trzymały naczynia w kształcie wież z relikwiami (relikwiarze wieżyczko-
we), w drugiej: św. Piotr – klucz, św. Paweł – miecz, św. Prokop – pastorał), z nakrycia-
mi głowy w kształcie mitry, diademu i infuły ozdobionymi kamieniami. Herby Dębno 
Zbigniewa Oleśnickiego i Kapituły znajdowały się na postumentach, a w przypadku św. 

11 AiBKKK, sygn. Inv.C.85/XL: INVENTARIUM Sacrorum vasorum, praetiosorum et apparamentorum Eccle-
siae Cathedralis Cracoviensis sub Titulo Sancti Venceslai Martyris in Civitate per Insurrectionem Polonicam in 
Anno 1794to Mense Majo relictorum. 
12 AiB KKK, sygn. Inv.C.85/XXXVIII.
13 AiB KKK, sygn. Inv.C.14 – Inwentarz z 1820 r.; Inv.C.16 – Inwentarz z 1838 r.
14 AiB KKK, sygn. Inv.C.16, k. 7 podaje 20 srebrnych statuetek, bez wymieniania imion świętych.
15 AiB KKK, sygn. Inv.C.7, k.10r i n.
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Prokopa – na piersi figurki. Były tej samej wysokości – ok. łokcia (tzn. ok. 59 cm16) wraz 
z podstawami. Łącznie ważyły 39 grzywien i 4 łuty, czyli ponad osiem kg17.

Statuetka św. Stanisława darowana w 1460 roku przez biskupa Tomasza Strzem-
pińskiego, srebrna, cała pozłocona, przedstawiała świętego w geście błogosławienia, 
z pastorałem w lewej dłoni, z infułą ozdobioną trzema rubinami, pięcioma perłami i sza-
firem. Relikwie umieszczono na piersi, za kryształem, podstawa z inskrypcją i herbem 
Prus (Półtora Krzyża) dekorowana była emalią, figurka wysoka była na łokieć – ok. 
59 cm, ważyć musiała ponad 2,5 kg.

Druga figurka św. Stanisława, ofiarowana przez biskupa Piotra Tomickiego w 1528 
roku, także srebrna i cała złocona, wyższa od poprzedniej, bo liczyła pięć ćwierci łokcia 
(ok. 75 cm), z prawą dłonią wzniesioną do błogosławienia, a w lewej trzymała pastorał. 
U stóp biskupa umieszczona była postać klęczącego, wskrzeszonego Piotra z Piotrawi-
na. Postument stał na czterech gałkach w kształcie głowy zwierzęcej (lwa?) i gałązek 
z różami, w postumencie za kryształem mieściły się relikwie, a na postumencie umiesz-
czono inskrypcję: „Deo et divi Stanislao patrono suo Petrus Thomicki Episcopus Craco-
viensis et Regni Poloniae vicecancellarius dicavit anno Domini 1528”.

Św. Anna trzymała na prawej ręce Dzieciątko, na lewej Dziewicę [Marię] z książką 
w ręku. Wykonana z białego srebra, półłokciowa (ok. 30 cm), miała diadem w kształcie 
słońca, relikwie w podstawie za kryształem i inskrypcję: „Reverendi Patris Domini Stani-
slai Borek Jurium Doctoris Decani Cracoviensis”. Darowana została w 1514 roku18.

Dopisaną do Inwentarza z 1563 roku statuetkę św. Wincentego z palmą w ręce, liczą-
cą półtora ćwierci łokcia wysokości (tj. ok. 22–23 cm19), oceniono na trzy i pół grzywny 
srebra (ok. 700 g) o wartości trzech dukatów węgierskich20. W nieokreślonym miej-
scu umieszczona była inskrypcja: „Divo Vincentio Levitae Christi Martyri invictissimo, 
Stanislaus Borek Decanus Cracoviensis devotus obtulit et sacris illius decoravit reliqiis”. 
Zapis w Acta Visitationis Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis Bernarda Maciejowskiego 
potwierdza, że statuetka ofiarowana została w 1525 roku21.

Piotr Wapowski przekazał do skarbca katedralnego, zapewne przed 1530 rokiem, 
srebrną, półłokciową (ok. 30 cm), całą pozłoconą figurkę św. Marcina biskupa, w in-
fule, także błogosławiącego prawą ręką, a w lewej trzymającego pastorał, z relikwiami 
umieszczonymi za szkłem na piersi, z podstawą na której widniała inskrypcja: „Divo 
Martino episcopo Thuronensi sacrum Petrus Vapowski Radochonis Decanus Cracovien-
sis”, wspartą na sześciu główkach anielskich.

Figurka św. Wojciecha, także półłokciowa (ok. 30 cm), srebrna, pozłocona w cało-
ści, przedstawiała biskupa w infule z pastorałem w prawej i z księgą zawierającą reli-

16 Łokieć krakowski w XVI wieku wynosił ok. 54 cm, a tzw. warszawski liczył 24 cale, tj. ok. 59 cm, co zatwier-
dziła Konstytucja z 1764 roku; zob. T. Wierzbowski, Vademecum, Lwów – Warszawa 1926, s. 216 i 218; Słownik 
starożytności słowiańskich, red. W. Kowalenko, G. Labuda i T. Lehr-Spławiński, t. 3, Wrocław 1961, s. 206.
17 Przed 1796 rokiem grzywna równała się 16 łutom albo 203,339 gramom, stąd łut jest równy 12,708 gra-
mom; T. Wierzbowski, Vademecum, s. 219.
18 AiB KKK, sygn. Inv.C.1, k. 14v, data została dopisana inną ręką.
19 AiB KKK, sygn. Inv.C.7, k. 10v.
20 Dukat węgierski miał w XVI wieku wartość ok. 51–54 groszy: zob.: T. Wierzbowski, Vademecum, dz. cyt., s. 221.
21 AiB KKK, sygn. A.Vis.18: Acta visitationis… Bernardi Cardinalis Maczieiowski… 1602, s. 19.
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kwie w lewej ręce, na postumencie ozdobionym 12 różami z białej i czerwonej emalii. 
Ważyła 6 grzywien i 9 łutów, tj. ponad 1,33 kg.

Mała figurka NMP z Dzieciątkiem była srebrna, biała, w niektórych miejscach po-
złacana, na głowie NMP była złocona korona wysadzana szmaragdami i innymi kamie-
niami, w tym czerwonymi (rubiny?), w prawej ręce miała złocone berło, a Dzieciątko 
trzymane na lewej ręce miało też koronę z trzema kamieniami i jabłko w ręce oraz 
pasek z perełkami. Postument był sebrny, złocony, na srebrnych gałkach podtrzymy-
wanych przez aniołki, z relikwiami różnych świętych w trzech miejscach osłoniętych 
kryształem z osadzonymi kamieniami. Całość liczyła pół łokcia (ok. 30 cm) wysokości, 
a jej waga wyniosła 2 grzywny i 9 łutów (ponad pół kg).

Św. Jan Chrzciciel miał na głowie pełną aureolę z jedenastoma małymi kamyczkami, 
w lewej ręce trzymał srebrnego baranka także wysadzanego kamyczkami, stał na pod-
stawie w kształcie wielobocznej skrzyneczki, złoconej, z powierzchnią ozdobioną emalią, 
przypominającą u góry krajobraz górzysty, otoczony koroną z wystającymi kolumnami. 
Między tymi kolumnami umieszczone były wizerunki apostołów i scena obcięcia głowy 
św. Jana (rytowane?), a na najniższej części podstawy, na narożnikach były jakieś godła 
lub inne elementy (emblemata). Relikwie zawarte były w części najwyższej postumen-
tu – skrzyneczki. Figurka wraz z podstawą miała łokieć – ok. 59 cm wysokości.

Pewne podobieństwo do tej stauetki wykazuje relikwiarz św. Krzysztofa: figurka 
świętego była srebrna, cała pozłocona, w prawej ręce miał on drzewko zwieńczone ga-
łązką koralu, na lewym ramieniu trzymał Dzieciątko Jezus, ukoronowane diademem 
z hiacyntem i szafirami. Dzieciątko w lewej ręce miało jabłko z krzyżem, a na piersi 
granat (almadinum). Figura św. Krzysztofa miała na piersi wprawiony kamień (balass). 
Bardzo ozdobna była podstawa: jej wierzchnia część w formie górzystego krajobrazu 
otoczona była kolumnadą zwieńczoną koroną, a w tą wprawione były kamienie: sześć 
granatów, dwa topazy, szafir, i zielony szmaragd (prasmus) wśród roślinnej, srebrnej 
dekoracji. Na stopie były herby Królestwa i domu austriackiego, czyli Orzeł Polski, 
może z Pogonią litewską i herb Habsburgów. W postumencie zawarto relikwię – ząb 
św. Krzysztofa, specjalnie osadzony w złoconej, srebrnej oprawie na wzór pinakla – co 
sugeruje architektoniczną dekorację w stylu gotyckim. Figurka musiała należeć do 
większych, ponadłokciowych – ważyła 23 grzywny – ponad 4,67 kg.

Związek między tak oprawionymi relikwiami a wezwaniami ołtarzy katedralnych 
jest dosyć jasny: św. Stanisław był jednym z patronów katedry, a na poświęconym mu 
ołtarzu stała trumna – relikwiarz wsparty na czterech aniołach. Istniały w katedrze: al-
taria św. Krzysztofa, kaplice św. św. Piotra i Pawła (dziś Wazów), i św. Jana Chrzciciela 
(biskupa Jakuba Zadzika), ołtarze z wezwaniami NMP i św. św.: Anny, Wincentego, 
Wojciecha, Marcina22, wszystkie o metryce średniowiecznej – brak tylko wezwania św. 
Prokopa. 

22 Zob. J. Długosz, Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis, Kraków 1863, wyd. A. Przeździecki, t. I, s. 202– 
–261; AiB KKK, sygn. Inv.C.1; A.Vis. 18: Acta Visitationis… Bernardi Cardinalis Maczieiowski… 1602 – nie 
wymieniają żadnego ołtarza pod wezwaniem św. Prokopa.
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Trudno dziś znaleźć wśród zachowanych zabytków złotniczych z XV i XVI wieku ana-
logie do opisanych przez Inwentarze katedralne figurek – relikwiarzy. Co prawda zacho-
wały się srebrne figurki świętych dekorujące krzyże ołtarzowe, monstrancje, relikwiarze, 
a nawet kielichy z tego okresu, ale wykonywane były techniką odlewania, ze względu 
na ich niewielkie rozmiary. Statuetki katedralne, znacznie większe, bo liczące po około 
30–60, a nawet 75 cm wysokości, musiały być wykonane metodą kucia i repusowania 
srebrnej blachy, może według jakiegoś rzeźbiarskiego wzorca. Postumenciki wyższych 
statuetek, wraz z gałkami, na których stały, były więc puszkami o wysokości co najmniej 
kilkunastu, do 20 cm, a same postaci świętych – figurkami po około 40–50 cm wysokości. 
Według miar podanych w Inwentarzu z 1761 roku były to pokaźne relikwiarze błysz-
czące złotem, srebrem oraz drogocennymi kamieniami i emalią, dobrze widoczne dla 
wiernych, gdy stały na mensach ołtarzowych w katedrze. 

Do wieku XX w Małopolsce i na Śląsku zachowało się kilka dzieł złotniczych z ku-
tymi i repusowanymi postaciami świętych, przeznaczonych do przechowania relikwii 
i wystawiania na ołtarzach.

Najstarsze z nich to krzyż ołtarzowy z Olkusza, datowany na okres 1 połowy XV wieku 
lub na jej ostatnie lata23. Z punktu widzenia opisu dawnych statuetek katedralnych inte-
resująca jest tylko jego część: postać Marii Magdaleny klęczącej pod krzyżem, stojącym 
na wydłużonym, łódkowatym postumencie naśladującym nierówności pofalowanego pa-
górka, otoczonego płotkiem z bramką, z pustymi dzisiaj miejscami po osadzonych tam 
niegdyś kamieniach. Brak jednoznacznej opinii co do miejsca jego wykonania: Nadrenia 
lub Kraków pod wpływem Nadrenii. Postać świętej, srebrna i złocona, wykonana została 
techniką repusowania srebrnej blachy, razem z podstawą – pagórkiem, z którym zlewa 
się jej rozpostarty płaszcz, z uwidaczniającym się wśród jego fałd zarysem ugiętego ko-
lana. Jeśli przyjmiemy jego datowanie na 1 połowę XV wieku, to sądzić można, że dary 
biskupa Oleśnickiego – statuetki św. św. Piotra, Pawła i Prokopa – mogły wyglądać podob-
nie: realistycznie przedstawione postaci o właściwych proporcjach, zapewne w szatach 
budujących ich masywność, z pewną sztywnością wynikającą z faktu trzymania w obu 
rękach relikwiarzyków wieżyczkowych i właściwych im atrybutów. Ich wysokość – ok. 60 
cm – każe zaliczyć je do zdecydowanie dużych relikwiarzy. 

Podstawa krzyża z Olkusza przypomina z kolei opisane w Inwentarzu z 1563 roku 
podstawy statuetek św. św. Jana Chrzciela i Krzysztofa – w formie górzystego krajobra-
zu, z osadzonymi w nim drogocennymi kamieniami. 

Z kościoła parafialnego w Ostropie koło Gliwic pochodzi srebrna statuetka św. Anny 
Samotrzeć24, z nimbem w kształcie słońca, o wyprostowanej postawie, trzymająca na obu 
rękach niewielkie postaci Najświętszej Panny Marii i Dzieciątka Jezus. Figurka stoi na 
sześciobocznej podstawie, ulokowanej na niewielkich gałkach, w bokach postumentu 
osadzone są kamienie i medalioniki z kryształem. Dzięki inskrypcji umieszczonej na 

23 Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386–1572: Schallaburg 1986; nr 177; K. Szczepkowska-Naliwajek, Re-
likwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI wieku. Geneza, treści, styl i techniki wykonania. War-
szawa 1996, s. 219; Wawel 1000–2000. Wystawa jubileuszowa. Skarby Archidiecezji Krakowskiej. t. 2, Kraków 
2000, nr II/103, fot. 542. Cały krzyż ma 47 cm wysokości, a podstawa 30 × 12 cm.
24 J. Samek, Polskie rzemiosło artystyczne. Średniowiecze, Warszawa 2000, s. 232, fot.168.
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wstędze wyodrębnionej w krawędzi postumentu znamy datę wykonania relikwiarza: 1511 
rok – a więc jest on współczesny katedralnemu relikwiarzowi św. Anny, którego niestety 
bardzo lakoniczny opis mógłby odnosić się i do tego zabytku. Relikwiarz z Ostropy wy-
konał Andrzej Heidecker (ok. 1485–1539), złotnik wrocławski, autor innych dzieł złotni-
czych, przeznaczonych dla różnych kościołów Śląska i Wielkopolski.

Trzeci zabytek – szczególnie nas interesujący – to srebrna figurka św. Stanisława 
z kościoła św. Michała na Skałce w Krakowie. Pozostały po niej jedynie fotografie, bo 
posążek został zrabowany przez Niemców podczas II wojny światowej. W 1927 roku 
zainteresował się nim krakowski historyk sztuki, Julian Pagaczewski, autor pracy: Posąg 
srebrny świętego Stanisława w kościele OO. Paulinów na Skałce w Krakowie25. Zachowa-
na fotografia przedstawia wyprostowaną postać biskupa w infule, z pastorałem w lewej 
ręce, z otwartą księgą w prawej, z niewielką postacią rycerza Piotra (Piotrowina) sku-
lonego u stóp Stanisława i wznoszącego ku niemu złożone modlitewnie dłonie. Obie 
połączone postacie umieszczone były na sześciobocznym postumencie wspartym na 
gałkach-jabłkach, z dodanymi na rogach tarczkami. Ścianki postumentu były grawero-
wane w kratownicę z polami wypełnionymi trzy- i czteropłatkowymi kwiatkami. Figur-
ka wraz z postumentem liczyła 72 cm wysokości, wykonana była z kilkunastu arkuszy 
srebrnej blachy o różnej grubości. Twarze i dłonie obu postaci oraz karty księgi były 
srebrne, reszta została pozłocona w ogniu. Relikwia – kostki palca świętego – zawarta 
była w puszeczce osłoniętej kryształem, przytwierdzonej do postumentu. Na kapturze 
obwiedzionej frędzlami kapy biskupa został wyryty krzyż i narzędzia Męki Pańskiej26. 
Postać św. Stanisława ze Skałki przypomina opisy katedralnych statuetek biskupów: 
obu św. Stanisława, Wojciecha i Marcina. Julian Pagaczewski datował zabytek łączący 
cechy późnego gotyku i renesansu na początkowe lata XVI wieku – około 1505–1506 
roku, co powtórzył w obszernym opracowaniu dotyczącym rzemiosła artystycznego 
z 1959 roku27, odnosząc ten zabytek do okresu zakończenia budowy nowej kaplicy 
św. Stanisława na Skałce. Takie datowanie plasuje tę figurkę między fundacją biskupa 
Strzempińskiego z 1460 r. a darem biskupa Tomickiego z 1528 r. Opisy obu tych figu-
rek w Inwentarzu z 1563 roku mogłyby odnosić się także do statuetki z fotografii, jakby 
dotyczyły bardzo podobnych zabytków, powielających ustalony kanon przedstawiania 
patrona katedry krakowskiej, tym bardziej, że u stóp św. Stanisława z 1528 roku także 
umieszczono postać rycerza Piotra. Obie te figurki należały do najwyższych – przekra-
czały 70 cm wysokości. Zapewne podobnie wyglądały też pozostałe srebrne statuetki bi-
skupów oraz św. św. Piotra, Pawła i Prokopa z daru biskupa Oleśnickiego, prezentujące 
schemat rzeźbionych wizerunków świętych, rozróżnialnych tylko dzięki przypisanym 
im atrybutom. Leonard Lepszy sugerował późniejszą datę wykonania statuetki ze Skał-
ki – po 1530 roku, wskazując na dostrzeżone przez siebie podobieństwo rysów świętego 
do portretu Piotra Gamrata, biskupa krakowskiego w latach 1538–1545, przechowywa-

25 J. Magaczewski, Posąg srebrny świętego Stanisława w kościele OO. Paulinów na Skałce w Krakowie, Mu-
zeum Przemysłowe, Kraków 1927.
26 Tamże, s. 9–11;
27 A. Bochnak, J. Pagaczewski, Polskie rzemiosło…, dz. cyt., s. 137–139.
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nego w klasztorze franciszkanów w Krakowie28. Pagaczewski z kolei zwrócił uwagę na 
inne szczegóły przedstawienia postaci biskupa, analogiczne do wizerunków św. Stanisła-
wa z ołtarza pod tym wezwaniem z kościoła NMP w Krakowie i do scen z ornatu fundacji 
Piotra Kmity29, datowanych na koniec XV wieku i początkowe lata wieku XVI.

Zwracającym uwagę jest fakt jednoczesnej obecności w katedrze kilku relikwiarzy 
św. Stanisława: jego trumny, stale stojącej na ołtarzu mu poświęconym, puszki na głowę, 
ufundowanej przez królową Zofię, żonę Władysława Jagiełły oraz sprawionej – w stosun-
kowo niewielkiej odległości czasowej – figurki. Relikwiarz puszkowy na głowę św. Sta-
nisława został ufundowany przed 1461 rokiem – może równocześnie ze statuetką z daru 
biskupa Strzempińskiego. Sugeruje to jakąś wspólną przyczynę wzmożenia przejawów 
kultu świętego poza faktem, że w 1453 roku minęło dwieście lat od jego kanonizacji i że 
chodziło tu o patrona katedry, którego wizerunek wraz ze św. św. Wojciechem, Floria-
nem i Wacławem został umieszczony na skrzydłach nowego poliptyku katedralnego, 
fundowanego także ok. 1460 roku z inicjatywy Jakuba z Sienna, prepozyta katedralnego 
i biskupa w latach 1461–146330. Tomasz Strzempiński darować musiał swój relikwiarz 
w okresie zaledwie pięcioletniego pontyfikatu, w czasie którego toczyła się wojna z Za-
konem Krzyżackim, zwana później trzynastoletnią, przy stałych niepokojach na połu-
dniowych granicach państwa ze strony Czech i Węgier. Biskup krakowski zaangażowa-
ny był – także osobiście – w działania dyplomatyczne, mające osłabić pozycję Zakonu 
w oczach Stolicy Apostolskiej. Czy nadzwyczajna dbałość o uczczenie relikwii patrona 
Królestwa, ściśle powiązanego legendą z odbudową niegdyś rozbitego państwa, mogła 
mieć związek z działaniami na rzecz odzyskania dla tegoż państwa ziem północnych, za-
garnianych od ponad dwustu lat przez krzyżaków? Jan Długosz, kanonik katedry krakow-
skiej, sam działający wówczas jako dyplomata w służbie króla Kazimierza Jagiellończyka, 
niestety nie pozostawił w swoich Annales…31 żadnego śladu pozwalającego na poparcie 
tej tezy, ale dokonany w tym okresie dar królowej Zofii, włączającej się czynnie w poli-
tykę państwa hojnej fundatorki kaplicy św. Trójcy przy Katedrze krakowskiej, wskazuje 
na szczególny zbieg okoliczności. Jan Długosz, pisząc o zakończeniu wojny z Zakonem 
w 146732 roku, wyraził głębokie szczęście z powodu przyłączenia do Królestwa z dawna 
oderwanych ziem północnych i przypomniał, że wciąż poza granicami państwa pozostaje 
Śląsk, Ziemie Lubuska i Słupska. Nie był zapewne odosobnionym w swym pragnieniu za-

28 Recenzja: L. Lepszy: J. Pagaczewski, Posąg srebrny św. Stanisława w kościele OO. Paulinów na Skałce w Kra-
kowie. Kraków 1927 [w]: „Rocznik Krakowski”, t. 22, Kraków 1929, s. 173–174; poza przesunięciem datowania 
autor wskazuje na możliwe związki fundatora z rodziną złotnika Józefa Hirscha, archimistrza cechu w 1557 
roku, na podstawie godła umieszczonego na tarczce (głowa jelenia), które Władysław Semkowicz miał rozpo-
znać jako herb śląskiej rodziny Abschatzów; zob. też: J. Pagaczewski, W sprawie srebrnego posągu św. Stanisła-
wa w kościele OO. Paulinów na Skałce. [w]: „Rocznik Krakowski”, t. 23, Kraków 1932, s. 166–167.
29 J. Pagaczewski, Posąg srebrny…, s. 22–23.
30 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Wawel…, s. 60, Wawel 1000–2000, t. I, I/34; santa conversatione św. pa-
tronów Królestwa powtarza się na innych ołtarzach z okresu 2 poł. XV – poł. XVI wieku, zob. J. Gadomski, 
Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski. 1460–1500, Warszawa – Kraków 1988, wymienia skrzydła tryptyków 
z Blizanowa, Więcławic, Zborówka, Kielc, a także w grafice książkowej, np. drzeworyt na rewersie karty tytu-
łowej [w:] J. Łaski, Commune incliti Polonie regni privilegium, Kraków, druk. Jana Hallera, 1506. 
31 J. Długosz, Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Liber XII. 1445–1461, Kraków, 2003. s. 176 i n. nie 
opisuje żadnych uroczystości związanych ze św. Stanisławem czy innymi świętymi patronami.
32 Jw. Lib. XII 1462–1480, Kraków 2005, s. 177–178.
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kończenia zbierania ziem polskich po okresie rozbicia dzielnicowego – wydaje się raczej, 
że był wyrazicielem dążeń i króla i wyższych warstw społeczeństwa polskiego.

Czy można znaleźć przesłanki wspólnej przyczyny fundacji nowych, kosztownych 
przedmiotów poświęconych św. Stanisławowi w pierwszych latach XVI wieku? W 1504 
roku królowa Elżbieta wraz z synami i biskupem Janem Konarskim sprawiła nową, zło-
tą puszkę na głowę świętego, wykonaną przez Marcina Marcińca, złotnika krakowskie-
go33. Piotr Kmita, marszałek wielki koronny i wojewoda krakowski34 przed 1505 rokiem 
ufundował niezwykły ornat z plastycznymi, prawie rzeźbionymi haftem siedmioma sce-
nami z życia i męczeństwa biskupa krakowskiego, a kościół na Skałce otrzymał w tym 
czasie wspomnianą już statuetkę św. Stanisława. W 1512 roku król Zygmunt I dedyko-
wał patronowi katedry srebrny ołtarz (zrabowany w 1657 roku przez Szwedów35), a jego 
dworzanin, Stanisław Chroberski – srebrny pulpit pod mszał z rytowanymi scenami 
z życia świętego36. Wreszcie w 1528 roku – na rok przed 450 rocznicą jego męczeńskiej 
śmierci – biskup Tomicki dołączył do tych kosztowności dużą, większą od pozostałych, 
srebrną figurę biskupa. W ciągu kilku lat sprawiono cenne wyroby złotnicze, wyjąt-
kowy ornat, ołtarz – wszystko na chwałę krakowskiego biskupa – męczennika. Jak 
zauważył J. Gadomski, w 1503 roku mijało 250 lat od kanonizacji św. Stanisława i w ko-
ściołach diecezji krakowskiej w okresie sprawowania w niej rządów przez biskupa Jana 
Konarskiego pojawiło się co najmniej kilka nowych ołtarzy z przedstawieniami patrona 
katedry37. Wszystkie te fundacje służyć podkreśleniu szczególnej roli św. Stanisława 
jako głównego współpatrona Królestwa Polskiego.

Znacznie trudniej jest wskazać kontekst fundacji pozostałych statuetek świętych. 
Próba powiązania ich z ołtarzami o odpowiednich wezwaniach nie przynosi oczekiwa-
nych wyjaśnień, bo nawet Jan Długosz nie dysponował przed połową XV wieku odpo-
wiednimi dokumentami i nie odnotowywał paramentów przynależnych do altarii kate-
dralnych. Wśród wymienionych już uprzednio ołtarzy i kaplic tylko dwa zdają się być 
bogaciej wyposażone niż inne: ołtarz św. Krzysztofa i kaplica św. Jana Chrzciciela. Ołtarz 
św. Krzysztofa stał obok tumby grobowej króla Władysława Jagiełły, a relikwie świętego 
znajdowały się w dwóch relikwiarzach – w formie popiersia (hermy) i w wymienionej 
statuetce – fundacji królewskiej. Jan Długosz nie znał ani daty ani osoby fundatora oł-
tarza, odnotował jedynie jego uposażenie dziesięciną z Łapczycy i przekazanie prawa 

33 A. Bochnak, J. Pagaczewski, Polskie rzemiosło…, dz. cyt., s. 130–136.
34 Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1992, s. 174; Katalog Zabytków Sztuki 
w Polsce. Wawel…, s. 123; inskrypcja [w:] Corpus Inscriptionum Poloniae. Katedra Krakowska na Wawelu. 
Kraków, 2002, nr III.20.
35 Tekst inskrypcji [w:] Corpus Inscriptionum Poloniae. Katedra Krakowska, nr III.27 za: Sz. Starowolski, 
Monumenta Sarmatarum, Kraków 1650, s. 36.
36 AiB KKK, Inv.C.1, k. 23; Inv.C.3, k. 16v; Inv.C.6, k. 22v–23; Inv.C.12, k. 36v; Stanisław Chroberski (zm. 
1520) herbu Topór, chorąży i cześnik dworu 1509–1520, wojski krakowski, podpisywał intercyzę ślubną kró-
la Zygmunta I i Barbary Zapolyi; Urzędnicy województwa krakowskiewgo XVI-XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1990, 
s. 216. Szczegółowym wyliczeniem wszystkich wizerunków i pamiątek po św. Stanisławie, jakie kiedykolwiek 
znajdowały się w katedrze zajął się K. J. Czyżewski, Kult św. Stanisława w katedrze krakowskiej – świadectwa 
artystyczne (zarys problematyki), [w]: B. Przybyszewski i współautorzy, Święty Stanisław biskup męczennik. 
Rzeszów – Łańcut 2005, s. 373–446. 
37 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski. 1500–1540, Warszawa – Kraków 1995, s. 29–31; 
wymienia ołtarze w Bodzentynie, Kobylinie, Piotrawinie, Starym Bielsku, Skrzynnie.
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patronatu Kapitule38. Prawo patronatu ołtarza Jana Chrzciciela należało do biskupów 
krakowskich, a Zbigniew kardynał Oleśnicki przekazał jego uposażenie dla kaznodziei 
katedralnego, którym w czasach Długosza był Jan ze Słupczy (zm.1488), profesor teolo-
gii39. Relikwie św. Jana umieszczone były w jednej hermie i w podstawie srebrnego po-
sążku. Ołtarz św. Anny, ulokowany niedaleko kaplicy mansjonarzy, ufundowany w 1391 
roku przez królową Jadwigę, uposażony był dochodami z ceł krakowskich40. Starsza była 
fundacja uposażenia ołtarza św. Marcina – w 1349 roku biskup Bodzanta herbu Róża 
obdarował go dziesięciną z Zadroża i Wielmoży, a Zbigniew Oleśnicki prawo patronatu 
przeniósł na Kapitułę. Ołtarz św. Piotra i Pawła stał w kaplicy, do której przeniesiono ze 
Skałki szczątki św. Stanisława, w 1349 roku biskup Bodzanta zatwierdził jego uposaże-
nie41. Ołtarz św. Wincentego wzniósł Piotr zwany Miles, kanonik krakowski (zm.1355), 
a w 1338 roku biskup Jan Grot zatwierdził jego fundację42. 

W 1741 roku Jan Aleksander kardynał Lipski polecił spisanie relikwii przechowy-
wanych w katedrze, jej skarbcu i kaplicach. Kanonicy Michał Kunicki i Jan Chojnacki 
przedstawili wykaz 67 relikwiarzy ze skarbca, 11 z kaplicy św. Krzyża i 6 z kaplicy ro-
rantystów oraz spisy relikwii przechowywanych w 4 skrzyneczkach – w tym z kości sło-
niowej43. Relikwiarze miały formę krzyży, puszek, skrzynek, monstrancji, wieżyczek, 
trumienek, rąk, popiersi (bustum – hermy) oraz statuetek. Do dzisiaj w katedrze po-
zostało jedynie sześć z tych 88 złotniczych dzieł przeznaczonych do przechowywania 
relikwii świętych44.

38 J. Długosz, Liber Beneficiorum…, dz. cyt., t. I, s. 226–227.
39 Tamże, t. I, s. 208; L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 4, Kraków 1853, s. 61.
40 J. Długosz, Liber Beneficiorum…, dz. cyt., t. I. s. 217–218.
41 Tamże, t. I, s. 233–234.
42 Tamże, t. I, s. 231–232. L. Łętowski, Katalog…, dz. cyt., t. III, s. 456.
43 AiB KKK, sygn. Inv.C.85/XXXV: Descriptio Sacrarum Reliquiarum, tam in Thesauro Ecclesiae Cathedralis 
Cracoviensis quam in Capellis ipsius reperibilium, per nos Revisores infrascriptos vigore specialis Commisionis 
ab Eminentissimo Principe Reverendissimo Domino Joanne Alexandro Sacrae Romanae Ecclesiae Prezbytero 
Cardinali Lipski Episcopo Cracoviensi, Duce Severiae sub die 19 Junij 1741 Anno in personas nostras emanata, 
Anno eodem facta et sequitur.
44 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Wawel…, s. 117.
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goTycka figura maTki boskiej Z dZieciąTkiem  
W sankTuarium oo. bernardynóW W rZesZoWie.  
problemaTyka auTorsTWa i fundacji

W późnobarokowym, monumentalnym, bogato wyzłoconym ołtarzu południowej 
kaplicy transeptowej kościoła-sanktuarium oo. Bernardynów pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny w Rzeszowie, w centrum retabulum usytuowana jest gotycka 
rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, en pieds, o wym. 116 × 35 cm., zwana Matką Boską 
rzeszowską, pochodząca z ok. 1460 r. – co wykazały obserwacje i analizy porównawcze 
Karola Estreichera mł. i Andrzeja M. Olszewskiego1, jak sądzę – o czym niżej – fun-
dacji Jana Rzeszowskiego, współwłaściciela Rzeszowa, od r. 1455 kanonika krakow-
skiego, od 1469 podskarbiego króla Kazimierza Jagiellończyka, od 1471 wielkorządcy 
i biskupa krakowskiego2.

Autorem rzeźby jest zapewne Wawrzyniec z Magdeburga, domniemany przeze 
mnie twórca ołtarza św. Trójcy (o czym niżej), z kaplicy pod tym wezwaniem przy kate-
drze na Wawelu fundacji królowej Zofii, małżonki Władysława Jagiełły, wtórnie przenie-
sionego w związku z adaptacją kaplicy na mauzoleum króla Kazimierza Jagiellończyka 
i jego żony królowej Elżbiety Habsburżanki „Matki Królów”. Obecnie ołtarz ten znajdu-
je się w kaplicy św. Krzyża przy tej świątyni, fundacji królowej Elżbiety. 

Figura Madonny rzeźbiona jest w drewnie lipowym, z tyłu wydrążona, polichro-
mowana i złocona, od początku swego istnienia pełniąca funkcję rzeźby ołtarzowej, 
pierwotnie zapewne w centrum gotyckiego ołtarza szafiastego, wtórnie ustawiona we 
wspomnianym późnobarokowym ołtarzu.

Madonna ujęta frontalnie stoi w lekkim kontrapoście, z ciężarem ciała wspartym na 
lewej nodze. Nieznaczne pochylenie głowy – dość dużej, gdy jest oglądana z bliska, a pro-
porcjonalnej do całej sylwetki, gdy oglądana jest z pozycji adoratora czy obserwatora 
ołtarza – skłonionej lekko w prawo ku Dzieciątku oraz odstawienie nieco w bok prawej 
nogi, za którą podąża fałd płaszcza nad stopą – wpływają na uformowanie się nieznacz-
nie esowatego zarysu jej sylwety. Lekki zwrot postaci w prawo ponad figurką Dzieciątka 

1 K. Estreicher, Tryptyk Świętej Trójcy w Katedrze na Wawelu, „Rocznik Krakowski” 27, Kraków 1936; 
A. M. Olszewski, O kilku grupach późnogotyckiej rzeźby małopolskiej, [w:] Późny gotyk. Studia nad sztuką 
przełomu średniowiecza i czasów nowych. Warszawa 1965, s. 277–286; toż w skrócie, „Biuletyn Historii Sztuki” 
1969, II, s. 242–243; tenże, Z rozważań nad sztuką okresu ciemnego w Małopolsce, [w:] Sprawozdania z posie-
dzeń komisji naukowych PAN w Krakowie, styczeń–czerwiec 1969, s. 182–184.
2 F. Kiryk, J. Kurtyka, M. Michalewiczowa, Jan Rzeszowski h. Półkozic, [w:] Polski słownik biograficzny, 
t. XXXIV.
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i jej znaczna zwartość (mimo widocznego ożywienia draperii płasz-
cza) pozwalają domyślać się pierwotnego usytuowania Madonny 
w centrum grupy w typie ikonograficznym Sacra Conversazione.

Nagie Dzieciątko ze skrzyżowanymi nóżkami, ujęte w pozycji 
en trois quatre, z lewą rączką opartą na jabłku leżącym na kolan-
ku, usadowione jest po prawej stronie postaci Madonny, na jej le-
wym przedramieniu. Dzieciątko prawą rączką wzniesioną do góry 
i ułożoną w liturgiczny gest obrzędowy uroczyście błogosławi lud 
Boży, rzeczywisty, zgromadzony w kościele.

W latach 90. ubiegłego wieku, gdy wykonywałam po raz 
pierwszy opis rzeźby, Matka Boża w prawej dłoni dzierżyła berło 
tralkowe, metalowe i złocone galwanicznie, zatem niewątpliwie 
wtórne, dziewiętnastowieczne. Jej skronie ujmowała wówczas 
korona rzeźbiona integralnie wraz ze statuą, o wysokiej obręczy 
i drobnych ząbkach oddzielanych od siebie wklęsłymi łuczkami, 
zapewne wtórnie pozbawionych sterczyn w trakcie ponad pięć-
setletniego istnienia rzeźby, wykonanej przecież z kruchego 
tworzywa. Obecnie, po profesjonalnych pracach konserwator-
skich3, regalia zostały wymienione na berło i koronę wyrzeźbio-
ne w drewnie według wzorów gotyckich z ok. poł. XV w. Obręcz 
korony zwieńczona pięcioma trójlistnymi kwiatonami odsłania 
wysokie, wypukłe czoło Madonny i przytrzymuje falujące włosy, 
okalające twarz o regularnym owalu, zwężonym wykroju oczu 
ujętych jakby w opuchnięte od płaczu powieki, o dość długim, 
wąskim nosie podkreślającym wyraz smutku malującego się na 
twarzy oraz o małych ustach i bródce, dodających jej dziewicze-
go wdzięku. Gdybyśmy chcieli określić bliżej czytelny w rzeźbie 
stan psychiczny przedstawionej tu Maryi, należałoby powiedzieć 
o niej, że „uśmiecha się przez łzy”. 

Wszystkie doświadczenia Matki Boga i ludzi: radość z naro-
dzin Dzieciątka i tragedia proroctwa Symeona, smutek z zagubie-
nia syna w Jerozolimie i radość z odnalezienia go nauczającego 
w świątyni, niewypowiedziany ból jego Męki i radość Zmartwych-

wstania; pobożność i grzechy ludu, przyjęcie jej wstawiennictwa – oto splot uczuć czy-
telnych w ekspresji oblicza Matki Bożej Rzeszowskiej.

Głowa pod nasadą korony okryta jest welonem, opadającym wraz z włosami na 
ramiona Madonny, po prawej stronie układającym się w dwie obszerne, jakby zapra-
sowane fałdy, po lewej spływającym w dół do ramienia miękką, rurkowatą kaskadą. 
Przypomina to ułożenie welonu śląsko-pomorskich Pięknych Madonn.

3 Opis wykonany był w r. 1993 na zamówienie wydawców monografii miasta Rzeszowa i dokumentuje ów-
czesny stan rzeźby. Obecnie w trakcie konserwacji regalia uległy kolejnej zmianie, przeprojektowane w stylu 
gotyckim z ok. poł. XV w.

1. Matka Boska Rzeszowska 
w roku 1994 w barokowym oł-
tarzu w kaplicy Matki Boskiej 
w Sanktuarium oo. Bernardynów 
w Rzeszowie. Fot. W. Górski.

2. Matka Boska Rzeszowska po 
konserwacji w 2011 r., zbliżenie. 
Fot. J. Stankiewicz.
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Strój Matki Boskiej składa się z czerwonej sukni – moc-
no ściśniętej w stanie wąskim złotym paskiem, spod 
którego rozchodzą się w górę i w dół rurkowate, nieco 
spłaszczone fałdy, lekko uwydatniające zarysy korpusu 
i z okrywającego ją złotego królewskiego płaszcza spiętego 
pod szyją, rozchylającego się przy prawej dłoni Madonny, 
dzierżącej berło, przy czym ukazuje się jego błękitna pod-
szewka, eksponowana też w odwinięciu fragmentu płasz-
cza po stronie lewej, formującego konchę pod stopami 
Dzieciątka. Górą płaszcz przylega do sylwetki Bożej Rodzi-
cielki, poniżej pasa poszerza się, układając się w wyraziste 
fałdy, formowane jakby z grubej tkaniny w typie cienkiego 
sukna, o grzbietach w przekroju poprzecznym prawie pół-
okrągłych, choć wąskich, dążących do zaostrzenia swego 
profilu. Fałdy te udrapowane są na lewym boku postaci 
w cztery formy, wychodzące jedna z drugiej, z których 
trzy dolne zbliżone są w swym zarysie do litery V, górna 
zaś, nieckowata, zbliżona jest do półkola; ponad nią rodzaj 
konchy utworzonej pod stopami Dzieciątka, z półkoliście 
ułożonego, odwiniętego w dół brzegu poły płaszcza, uka-
zującej na złocistym tle jego strony wierzchniej – fragment 
ciemnobłękitnej podszewki. Po prawej stronie postaci, od 
dłoni z berłem, przytrzymującej jednocześnie róg prawej 
(z perspektywy widza) poły płaszcza, biegnie ukośnie w dół 
ku osi środkowej figury fałd rurkowy, omijający, a zarazem 
uwydatniający nieznacznie zarysowane pod szatą kolano 
prawej nogi, spoczywającej, odsuniętej w lewo. Nad stopą nogi lewej, dźwigającej 
fałd rurkowy dzieli się na dwa odgałęzienia, jakby na fajkę z podpórką, podkreślające 
lekkie załamanie i podwinięcie w spód dolnego brzegu płaszcza nad stopami. Towa-
rzyszący mu drugi fałd ukośny, biegnący środkiem figury, tworzy wraz ze środkową, 
największą fałdą poprzeczną w kształcie „V” – odwróconą literę „Y”, co jest charakte-
rystyczne dla rzeźb stylu międzynarodowego. Z nadgarstka prawej dłoni spływa cięż-
ko w dół, wydłużoną i jakby rozprostowującą się spiralą, nieznacznie falujący brzeg 
prawej poły płaszcza Madonny. Jej sylwetka, nieco przegięta w pasie, lekko esowata, 
wdzięcznie wynurza się z jego ciężkich fałdów, które kształtowane dłutem uzdolnio-
nego i w pełni panującego nad tworzywem artysty, dalekie od schematyzmu, otaczają 
ją i układają się na niej miękko i melodyjnie; ich grzbiety – wyraziste, ale jeszcze nie 
zaostrzone, dopiero zapowiadają gotycki styl łamany i samodzielne życie draperii 
w oderwaniu od sylwetki, które to zjawisko osiągnęło swe apogeum w sztuce Wita 
Stwosza, w czwartej ćwierci XV wieku. Układ welonu i obręcz korony Matki Boskiej 
Rzeszowskiej przypominają dzieła stylu międzynarodowego: Piękną Madonnę z To-
runia z ok. r. 1390 i Pietę z r. 1404 z kościoła św. Barbary w Krakowie, zależną od 
Piety z Magdeburga, oraz inne, zależne od nich dzieła. Tak więc cechy plastyczne 

3. Matka Boska Rzeszowska przed kon-
serwacją, fragment, obrazek dewocyjny.

4. Matka Boska Rzeszowska w neoba-
rokowej sukience, obrazek dewocyjny.
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określają Matkę Boską Rzeszowską jako klasyczny przykład rzeźby gotyckiej okresu 
przejściowego, nazwanego przez niemieckiego badacza W. Pindera – „czasem ciem-
nym” (w Polsce tzw. „okres ciemny”) i datowanego przez niego na terenie Niemiec na 
lata 1430–14704, w którym to okresie tradycyjne rozwiązania z epoki stylu międzyna-
rodowego ścierały się z początkową fazą gotyku łamanego. 

Dzieło to niewątpliwie jest zależne od wymienionej tradycji artystycznej kraju, 
w którym termin ten sformułowano, jakkolwiek odbijają się w nim dalekim, archety-
picznym echem wzory arcydzieł malarstwa niderlandzkiego: Madonny w kościele Jana 
van Eycka, zaś w upozowaniu Dzieciątka – Madonny kanclerza Rolin tegoż mistrza. 

Realistyczną ekspresją twarzy Matka Boża Rzeszowska przypomina dzieła okresu 
ciemnego w Niemczech, nawiązujące do malarskich wzorów niderlandzkich, przede 
wszystkim do dzieł Jana van Eycka. Jest to twarz, w której lekki uśmiech łączy się ze 
smutkiem spojrzenia opuchniętych, jakby zapłakanych oczu. Te indywidualne walory 
psychofizyczne rzeźby wraz z estetyką szaty, mistrzowsko zespolonej z sylwetką, lecz 
jej nie maskującej – wręcz przeciwnie, pozwalającej na jej autonomię, na własne, ludzkie 
życie skromnej postaci wynurzającej się z królewskiego płaszcza – decydują o jej bardzo 
wysokim poziomie artystycznym, odbiegającym pod tym względem od figur Madonn 
wywodzących się ze wspólnego z nią warsztatu, o kilka lat od niej późniejszych.

Jak wspomniano na wstępie, już od r. 1936 łączono tę rzeźbę z warsztatem ano-
nimowego mistrza rzeźb ołtarza św. Trójcy z kaplicy pod tym wezwaniem przy kate-
drze na Wawelu. Ołtarz ten datowany jest epigraficznie na r. 1467. W 1936 r. Karol 
Estreicher mł. na marginesie swej monografii tegoż ołtarza, na podstawie analogii 
formalnych z występującymi w nim w otoczeniu centralnej grupy Trójcy św. w typie 
ikonograficznym Tronu Łaski statuami czterech świętych dziewic głównych, (choć 
są one radośniejsze w wyrazie, przedstawione jako duchowe zwyciężczynie pogań-
stwa) – zadatował figurę Matki Boskiej Rzeszowskiej na czas ok. r. 1460, a więc uznał 
ją za wcześniejsze od ołtarza wawelskiego dzieło mistrza rzeźb ołtarza św. Trójcy. 
Atrybucję Estreichera podtrzymał A. M. Olszewski w pracach z lat 1965 i 19695, po-
dobnie jak T. Chrzanowski i M. Kornecki w r. 19766. Olszewski datuje rzeźbę Matki 
Bożej Rzeszowskiej na czas ok. r. 1460, a więc parę lat wcześniej od czasu powstania 
ołtarza św. Trójcy z r. 1467, motywując to dalszym stopniem rozwoju tego typu figury 
w ołtarzu św. Trójcy, polegającym na swobodniejszym prowadzeniu fałdów draperii 
w figurach św. dziewic z owego ołtarza. Można stwierdzić, że pochodzące z tego same-
go warsztatu i czasu7 figury Madonn z Czchowa i Lipnika, zdecydowanie nie dorównu-
ją poziomowi artystycznemu rzeźby rzeszowskiej, zwłaszcza psychofizycznej ekspresji 
jej oblicza. Również w porównaniu z nią ich sylwetki mają nie tak doskonałe proporcje, 
fałdy ich płaszczy traktowane są nieco schematycznie, rysy twarzy – bardziej konwen-
cjonalnie, a głowy nie są jak u Matki Boskiej Rzeszowskiej obliczone na korektę pro-

4 W. Pinder, Die Kunst der ersten Bürgerzeit bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, passim.
5 A. M. Olszewski, O kilku grupach późnogotyckiej…, dz. cyt. 
6 T. Chrzanowski, M. Kornecki, Zabytki plastyki gotyckiej w diecezji przemyskiej, „Nasza Przeszłość”, XLVI, 
Kraków 1976.
7 Według A. M. Olszewski, O kilku grupach późnogotyckiej…, dz. cyt.
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porcji przez wzrok osób obserwujących je umieszczone w ołtarzach. Dlatego też zda-
niem autorki można zaryzykować tezę o uznaniu rzeźby Matki Boskiej Rzeszowskiej 
(w przeciwieństwie do pozostałych wymienionych tu rzeźb) za własnoręczne dzieło 
samego mistrza rzeźb ołtarza św. Trójcy. Był nim moim zdaniem (zaakceptowanym 
przez ks. profesora Bolesława Przybyszewskiego w trakcie naszych wspólnych badań 
nad sztuką rzeszowską w latach 1998 do 2001, w związku z powstającą Encyklope-
dią Rzeszowa)8 – snycerz i malarz Wawrzyniec z Magdeburga, który w r. 1460 został 
przyjęty do krakowskiego prawa miejskiego, uzyskując tym samym prawo do prowa-
dzenia w tym mieście własnego warsztatu. Wkrótce tak związał się z Krakowem, że 
przylgnęło doń miano „Wawrzyniec z Krakowa”, zwłaszcza na Słowacji, która również 
była terenem jego działalności artystycznej.

Fundatorem figury Matki Bożej Rzeszowskiej, a zapewne również i nie istniejącego 
dziś ołtarza, w którym była pierwotnie umieszczona, był według wszelkiego prawdopo-
dobieństwa późniejszy biskup krakowski, Jan Rzeszowski herbu Półkozic (1471–1488), 
właściciel (wraz z dwoma braćmi i siostrą) części dóbr rzeszowskich, m.in. Staromie-
ścia, Przybyszówki i zachodniego przedmieścia Rzeszowa – Wolicy (trzej bracia Jano-
wie Rzeszowscy dziedziczyli je w niedziale, nie licząc posiadłości położonych w dalszej 
odległości od miasta); centrum Rzeszowa z gotyckim kościołem, pierwotnie świętych 
Feliksa i Adaukta, później św. Stanisława biskupa, pozostawało w rękach ich siostry 
Małgorzaty Rzeszowskiej.

Otaczany kultem wizerunek Matki Boskiej wzmiankowany jest źródłowo w Rzeszo-
wie od pocz. czwartej ćw. XV w. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z dnia 26 IX 1475 r.9 
Oblatowano wówczas w aktach sądu ziemskiego przeworskiego dokument wydany 
przez Jana Rzeszowskiego, dziedzica Łąki w pow. rzeszowskim – rodzonego brata bi-
skupa Jana Rzeszowskiego, mocą którego to dokumentu, jego autor – dla zbawienia 
swojej duszy – anime sue salutem – darował Janowi, plebanowi kościoła farnego pod 
wezwaniem św. Stanisława w Rzeszowie ogród z domem i sadem, leżące naprzeciw 
[kościoła] Najświętszej Marii: hortum cum domo et pomario ex opposito beate Marie 
iacentem. Warunkiem darowizny był wymóg, by Jan pleban i jego następcy każdego ty-
godnia odprawiali dwie msze w intencji odpuszczenia grzechów darczyńcy i polecali go 
Najświętszej Dziewicy za miastem Rzeszowem: – Johanni plebano et suis successoribus 
ecclesie S. Stanislai in Rzeschow, tali condictione, quod Johanne plebanuss et successores 
tenentur duas missas pro peccatis fati Rzeschowski et ipsius plebani singulis septimanis 
ad beatam Virginem extra oppidum Rzeschow legere […]. Był to zapewne jego udział 
w świadczeniach na rzecz miejscowego Kościoła jako współwłaściciela wraz z dwoma 
braćmi terenu jego działalności. Potwierdzeniem, że wzmiankowana w tym dokumen-
cie Błogosławiona Dziewica, do której miały być zanoszone msze, (duas missas ad be-
atam Virginem) – znajdująca się w kościele Błogosławionej Marii leżącym za miastem 

8 Pracę tę konsultowali (również na prośbę autorki) prof. Jerzy Gadomski i mgr Helena Małkiewiczówna 
w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
9 Akta grodzkie i ziemskie z Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie, Lwów 1906, t. XIX. Pierwszy odniósł 
tę wzmiankę źródłową do posągu Matki Boskiej Rzeszowskiej. 



Inga Platowska-Sapetowa

264

Rzeszowem (beatam Virginem extra oppidum Rzeschow legere) może być tożsama ze 
statuą Matki Bożej Rzeszowskiej, jest wzmianka w akcie donacji bernardynom nowego 
murowanego kościoła-mauzoleum w r. 1629 przez ówczesnego właściciela Rzeszowa 
Mikołaja Spytka Ligęzę (stojącego do dziś na dawnym przedmieściu Rzeszowa od stro-
ny zachodniej, zwanym w tym akcie Wolicą) o brzmieniu:

Na cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu w Troycy S Iedynemu, Błogosławioney 
Nayswiętszey Pannie MARYEY y wszystkim Swiętym, Zmurowawszy koscioł krzyżowy na tym 
mieyscu, gdzie pierwey starodawny był kosciołek d r e w n i a n y  w i e l k i m i  c u d a m i  w s ł a-
w i o n y  z a ł o ż e n i a  W  N i e b o w z i ę c i a  P a n n y  M a r y e y  [podkreślenie moje – I. S.] 
zmurowawszy wszytek koscioł… Ia grzeszne i niegodne Stworzenie… nayswiętszey Błogosławio-
ney Pannie MARYEY Patronce moiey ofiaruię y dedykuię. 

W jednym i drugim dokumencie jest mowa o maryjnym wizerunku, cieszącym się 
kultem i darzonym wielkim zaufaniem donatorów, jak wynika z cytowanych tu doku-
mentów, XV- i XVII-wiecznego. Dokument siedemnastowieczny wystawiony został dla 
oo. Bernardynów, o czym jest mowa w jego tytule10. W bazylice – sanktuarium oo. 
Bernardynów w Rzeszowie, gotycka statua Matki Boskiej, odpowiadająca swym stylem 
II połowie XV w., kiedy to wymieniona została po raz pierwszy w kościele w Rzeszo-
wie na Wolicy, znajduje się po dziś dzień i niewątpliwie jest to dzieło, które wymienia 
pierwszy dokument. Tak więc oprócz cech stylowych dane historyczne pozwalają na 
identyfikację gotyckiej Madonny, która po co najmniej dwustu latach nieustannego 
kultu, ciesząc się miłością swych opiekunów i wiernego ludu Bożego, doczekała się 
koronacji koronami papieskimi. 

Statua Matki Boskiej Rzeszowskiej koronowana była po raz pierwszy 8 września 
1763 r. przez arcybiskupa lwowskiego, Wacława Hieronima Sierakowskiego, korona-
mi poświęconymi w Rzymie przez papieża Benedykta XIV w r. 1754. Długi, dziewię-
cioletni okres, jaki upłynął od czasu poświęcenia koron do koronacji, spowodowany 
był śmiercią jej wielkiego czciciela, właściciela Rzeszowa, księcia Jerzego Ignacego 
Lubomirskiego, który wziął był na siebie niemałe wydatki związane z koronacją, ale 
jej nie doczekał. Początkowo koronacja odwlekała się na skutek nieporozumień ro-
dzinnych związanych ze spadkobraniem. Wreszcie w r. 1763 doprowadziła do koro-
nacji wdowa po księciu, księżna Joanna von Stein-Lubomirska11. Jak pisze ks. Alojzy 
Fridrich – uroczystość koronacyjna trwała osiem dni, odprawiono w tym czasie 2 tys. 
mszy św., a 21 tysięcy wiernych przystąpiło do sakramentów. Po uroczystych obcho-
dach stuletniej rocznicy koronacji sprawiono nowe złote korony, „które atoli świę-
tokradzka ręka wkrótce potem skradła”. Po raz drugi po kradzieży koron w r. 1865, 
koronacji dokonał arcybiskup lwowski S. Hryniewiecki, a po raz trzeci, (po kradzie-
ży koron w trzy lata później) – koronacja odbyła się w r. 189812. Wg kroniki ber-

10 Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie, Archiwum Conventus Ressoviensis, XII-a-1.
11 J. Nieć, Rzeszowskie za Sasów, szkic historyczny, Rzeszów 1938, s. 114–115.
12 A. Fridrich, Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, t. 2 Kraków 1904, s. 417.
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nardyńskiej, trzecią koronację poprzedziła gruntowna restauracja ołtarza cudownej 
figury i samej statuy, wielokrotnie przemalowywanej, zniszczonej przez szkodniki 
biologiczne i uszkodzenia natury mechanicznej, np. przez przyprawianie naturalnych 
włosów. Jak zanotował kronikarz bernardyński,

Musiało się do otworów w figurze utworzonych przez robaka wpuszczać pokost i pe-
wien rodzaj farby czerwonej, czem drzewo stare nasiąkło, a przez to istnienie figury na 
długie czasy zabezpieczono… czas był już ostateczny, bo przy dotychczasowym stanie 
nie trudno było o nieszczęście, mianowicie o spadnięcie figury, co by sprowadziło zupeł-
ne jej zniszczenie, a wtedy zniknęłoby wszystko, co miejsce to czyni nam tak drogiem, co 
tyle ludu z dalekich okolic sprowadza…13 

Statua, po dzień dzisiejszy ciesząca się szczególnym kultem, posiada dokumenta-
cję tego kultu od początku w. XVI w postaci wpisów przeniesionych do Liber miracu-
lorum założonej w XVIII w. – z dawnych zapisków oraz w dwu osiemnastowiecznych 
tablicach z ikonografią 94 cudów, zaistniałych za jej przyczyną (tabulae miraculorum), 
zajmujących ściany boczne kaplicy Najświętszej Maryi Panny w południowym skrzy-
dle transeptu sanktuarium. Kilku słów wyjaśnienia wymaga sprawa fundacji cudownej 
statuy. Cytowany tu wypis z dokumentu oblatowanego w r. 1475, jest najstarszą zna-
ną wzmianką o kulcie Matki Bożej Rzeszowskiej i w ogóle o jej istnieniu. Z lektury 
tego dokumentu wynika, że wizerunek maryjny, o którym jest w nim mowa, jest już 
w tym miejscu w r. 1475 zadomowiony od dłuższego czasu, bo wzmianki o nim poza 
sformułowaniami beata Maria i beata Virgina extra oppidum nie zawierają żadnych 
dodatkowych określeń i informacji np. o sprawieniu jej w ostatnim czasie lub ufun-
dowaniu przez konkretną osobę. Wydaje się w świetle tych wzmianek, że statua i jej 
kult są w Rzeszowie dobrze znane od dawna. Jest rzeczą prawie pewną, że jest ona 
dziełem fundacji Jana Rzeszowskiego, późniejszego biskupa krakowskiego, w czasie, 
gdy pełnił funkcję kanonika krakowskiego. Jego brat i współwłaściciel dóbr przyczynił 
się w r. 1475 do wspólnego – wynikającego z obowiązków kolatorów – uhonorowania 
słynnego wizerunku – wspomnianym uposażeniem.

Powstanie rzeźby ok. 1460 r. udokumentował specjalista w tym zakresie, A. M. Ol-
szewski, analizą stylistyczno-porównawczą z datowanym epigraficznie na r. 1467 oł-
tarzem św. Trójcy w katedrze wawelskiej i z innymi dziełami członków warsztatu 
twórcy jego rzeźb.

Z badań historycznych Jerzego Gadomskiego wiadomo, że zgodnie z ugruntowa-
ną już w XV w. tradycją i powszechnym od połowy tego stulecia w Małopolsce oby-
czajem – fundatorami artystycznego wyposażenia kościołów była w głównej mierze 
zamożna szlachta i możnowładcy, w tym i duchowni wyższych stopni, dziedzice i wła-
ściciele majątków ziemskich, na których obszarze kościoły te funkcjonowały. Miało 
to związek z prawem patronatu i przywilejem potencjalnych pochówków fundatorów 
i donatorów w objętych ich patronatem świątyniach. Rzeszów, leżący na pograniczu 

13 Archiwum oo. Bernardynów w Rzeszowie  PROSZĘ UZUPEŁNIĆ OPIS BIBLIOGRAFICZNY 
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Małopolski i ziem ruskich Korony, był w XV w. ośrod-
kiem dóbr ziemskich rodu Rzeszowskich, przy czym 
zarówno dobra, jak i samo miasto, były podzielone mię-
dzy kilku przedstawicieli tego rodu.

W III ćw. XV w. najmożniejszym i najzamożniej-
szym, cieszącym się największym prestiżem człon-
kiem rodu był Jan, kanonik krakowski. Ściśle związa-
ny z dworem królewskim Kazimierza Jagiellończyka 
załatwiał sprawy rodzinne i finansowe monarchy i jego 
państwa, w tym fundusze na koszta wojny trzynasto-
letniej, prowadzonej przez Kazimierza Jagiellończyka 
z Krzyżakami. M.in. także jako członek krakowskiej 
kapituły katedralnej – dbał o uposażenie oddanej przez 
królową Zofię Jagiełłową pod opiekę kapituły kaplicy 
św. Trójcy przez nią ufundowanej. On też niewątpliwie 
jako członek kapituły miał m.in. obowiązek dogląda-
nia realizacji wyposażenia kaplicy. Być może nawią-
zał w tym celu kontakt z Wawrzyńcem, snycerzem 
i malarzem z Magdeburga, który w 1460 r. przybył do 
Krakowa i otrzymał krakowskie prawo miejskie14, co 
upoważniało go do założenia własnego warsztatu i roz-
poczęcia na większą skalę działalności zawodowej.

W roku 1463 przy ołtarzu św. Trójcy trwały zaawan-
sowane prace, lecz jego twórca nie dotrzymywał usta-
lonych terminów. Po śmierci królowej Zofii egzekucją 
jej testamentu zajmował się zdaniem ks. B. Przyby-
szewskiego kanonik Mikołaj z Kalisza, współpracujący 
z dworem królewskim doktor obojga praw, profesor 
Uniwersytetu Krakowskiego; on też niewątpliwie egze-
kwował wywiązanie się Wawrzyńca z umowy w sprawie 
wykonania ołtarza kaplicy. Nie wiadomo, czy królowa 

była fundatorką ołtarza. Jest bardzo prawdopodobne, że jego fundatorem był biskup 
krakowski, Tomasz Strzempiński, wybitny teolog, którego poglądy znajdują odbicie 
w rzeźbach i obrazach ołtarza św. Trójcy. Po śmierci biskupa Strzempińskiego Mikołaj 
z Kalisza był egzekutorem jego testamentu, co jest potwierdzone archiwalnie15.

W trakcie rozprawy przed sądem konsystorskim w dniu 22 czerwca 1463 r. Mikołaj 
z Kalisza zażądał od Wawrzyńca z Magdeburga wykonania trzynastu bliżej nieokreślo-
nych rzeźb (tylu, ile jest rzeźb pełnych w ołtarzu św. Trójcy!) w ciągu sześciu tygodni, 
zgodnie z wcześniejszym zobowiązaniem. W razie niedotrzymania tego terminu Waw-

14 Cracovia artificum supplementa. Krakowskie środowisko artystyczne czasów Wita Stwosza. Wybrał i opraco-
wał B. Przybyszewski, Kraków 1990, s. 76.
15 W. Szelińska, Mikołaj z Kalisza, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXI, z. 88, s. 112–113. 

5. Ołtarz św. Trójcy w katedrze na Wawelu, frag-
ment retabulum, Tron Łaski.

6. Ołtarz św. Trójcy, fragment postaci Boga Oj-
ca z Tronu Łaski.
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rzyniec miał być obłożony klątwą16, co groziło poważnymi 
komplikacjami zawodowymi. Można domniemywać, że 
realizacja w Rzeszowie przez Wawrzyńca z Magdeburga 
prywatnego zlecenia kanonika Jana Rzeszowskiego – pra-
wej ręki króla Kazimierza Jagiellończyka m.in. w załatwia-
niu trudnych spraw finansowych, mogła mieć wpływ na to 
czasowe zaniedbanie ostatecznej realizacji fundacji zmar-
łej królowej-matki i być może biskupa Strzempińskiego, 
który współpracował z nią za życia i którego życiową pasją 
było szerzenie chwały Trójcy św. Rzeszowski, wykorzystu-
jąc być może po śmierci królowej chwilowe zawieszenie 
prac przy realizacji kaplicy, zlecił zapewne Wawrzyńcowi 
z Magdeburga (mając z nim kontakty służbowe z ramie-
nia krakowskiej kapituły katedralnej) wykonanie do ko-
ścioła na terenie swych dóbr nie tylko statuy prezentują-
cej najszlachetniejsze cechy rzeźb warsztatu tego mistrza, 
typowej rzeźby ołtarzowej, ale i całego ołtarza maryjnego. 
Wykonywane w owym czasie główne ołtarze szafiaste, na ogół z kilkunastoma obrazami 
i często z minimum trzema rzeźbami, były bardzo czasochłonne w wykonaniu. Można 
domniemywać, że to przedsiębiorczość fundatora w połączeniu z talentem artysty dały 
w efekcie owe dzieło – do dziś w swej najistotniejszej części zachowane, podziwiane 
i czczone, o dużym znaczeniu dla rozwoju duchowości społeczeństwa i dla historii sztuki 
polskiej – jakim jest Matka Boska Rzeszowska.

Warsztat Wawrzyńca z Magdeburga produkował liczne rzeźby statuaryczne, naśla-
dując i przetwarzając – jak się zdaje – pierwowzór stworzony dla Rzeszowa, co dopro-
wadziło do powstania w nim nowych cennych wartości, takich np. jakie reprezentuje 
statua Matki Boskiej z Dzieciątkiem z lat 70. XV w., z katedry krakowskiej, obecnie 
w kościele parafialnym w Muszynie.

Kult cudownej statuy w Rzeszowie stymulował dalszy rozwój sztuki o tematyce 
maryjnej, tak w obrębie sanktuarium, jak i poza nim. Manierystyczny ołtarz główny 
świątyni bernardyńskiej oprócz scen pasyjnych zawiera sceny o tematyce maryjnej: 
w predelli Zwiastowanie i przedstawienie św. Anny Samotrzeć, w zwieńczeniu scenę 
Wniebowzięcia. Przed koronacją, w latach 40. XVIII w., powstała we wnętrzu rzeszow-
skiego kościoła Bernardynów polichromia iluzjonistyczna o tematyce Wniebowzięcia, 
Koronacji i Tryumfu Matki Boskiej, oraz w podniebiu kopuły zespół scen z życia Maryi 
i z dzieciństwa Pana Jezusa, które zajęły miejsce pierwotnej dekoracji sztukatorskiej 
sklepień (przemalowane w XIX w.).

Dla kaplicy Najświętszej Marii Panny przy sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 
(w południowym skrzydle transeptu) Jerzy Ignacy Lubomirski ufundował w latach 40. 
XVIII w. monumentalny późnobarokowy ołtarz z alegorycznymi rzeźbami Tomasza 

16 Cracovia artificum.1300–1500. Wydał J. Ptaśnik, Nr 540, Akta Oficjalatu Konsystorza Krakowskiego, t. XII, s. 142.

7. Św. Anna Samotrzeć, fragment ołtarza św. 
Trójcy (jedna z trzech grup rzeźbiarskich 
w zwieńczeniu). 
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Huttera Fides i Caritas, personifikującymi cnoty Matki Bożej. W zakresie rzemiosła 
artystycznego powstała przechowywana w klasztorze kolekcja odświętnych haftowa-
nych i kameryzowanych sukienek na statuę oraz wotów. Powstały obrazy o tematyce 
objawienia się statuy Matki Bożej na gruszce, wg ugruntowanej legendarnej tradycji. 
Kolorowane grafiki o tej tematyce zawieszane były na drzwiach wejściowych rzeszow-
skich domów mieszczańskich. W XIX w. rozwijało się związane z jej kultem piśmien-
nictwo dewocyjne. Wreszcie, w czasach nam współczesnych uchwałą Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 16 czerwca 1998 r. Matka Boska Rzeszowska ogłoszona została Pa-
tronką Miasta Rzeszowa.

Problematyka naukowa i artystyczna ołtarza św. Trójcy, dzieła poprzedzającego 
w Krakowie powstanie ołtarza Mariackiego Wita Stwosza, atrybucja jego trzynastu 
rzeźb i ośmiu obrazów oraz rozwiązanie zagadnienia ich fundacji jest tematem ob-
szernym i musi być opracowana oddzielnie, co – zważywszy na znaczne zaawansowa-
nie – być może zostanie w pełni zrealizowane. 
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pocZąTki kaffy oraZ jej sTosunki Z Władcami TaTarskimi

Początki historii genueńskiej Kaffy są niejasne. Co prawda traktat w Ninfeos za-
warty z cesarzem Michałem VIII w marcu 1261 r. dał Genueńczykom podstawę do 
ekspansji handlowej i kolonizacyjnej w basenie Morza Czarnego, lecz tereny wzdłuż 
jego północnego wybrzeża, w tym Krym, od 1249 r. znajdowały się w rękach mon-
golskich władców Złotej Ordy. Dopiero więc negocjacje z jej chanem, Möngke Ti-
murem, prowadzone zapewne pod koniec lat sześćdziesiątych XIII w. doprowadziły 
do tego, iż Genueńczycy uzyskali pozwolenie na założenie swej kolonii w miejscu 
starożytnej Teodozji we wschodniej części Krymu. Nie jest jednak wykluczone, że 
osada handlowa funkcjonowała w tym miejscu już od połowy XIII w. Kaffa szybko 
stała się głównym centrum handlu czarnomorskiego Genui, zaś dalsze negocjacje 
z władcami Złotej Ordy prowadziły do przejęcia przez Genueńczyków kontroli nad 
kolejnymi miejscami na południowym wybrzeżu Krymu, dając początek tak zwanemu 
Imperium Gazariae1.

Tak jak w innych regionach nadczarnomorskich podstawą nie tylko pomyślności, 
ale w ogóle istnienia kolonii genueńskich były dobre stosunki z władcami obszarów 
administrowanych przez Genueńczyków. W praktyce stosunki te nie były jednak za-
wsze przyjazne. Z relacji egipskiego historyka Rukn ad-Din Bajbarsa wiemy, że do po-
ważnego konfliktu doszło już w 1298 r., gdy Kaffeńczycy zamordowali wnuka emira 
Nogaja, przybyłego do miasta w celu ściągnięcia podatków. W odwecie Nogaj zdobył 
i zniszczył Kaffę, a w 1299 r. również pobliską Soldaię. Napięte stosunki z Genueń-
czykami panowały także za czasów jego następcy, chana Tochty (1300–1312), który 
zarzucał im napadanie na Mongołów i sprzedawanie ich w niewolę muzułmanom. 
W odpowiedzi na to władca Złotej Ordy wyprawił się w 1307–08 r. przeciw Kaffie, lecz 
jej mieszkańcy sami zniszczyli miasto i uciekli statkami, w związku z czym Tochta 

1 Na temat początków Kaffy, zob. N. Murzakevič, Storia delle colonie genovesi in Crimea, Genova 1992, 
s. 18–19; D. Quirini-Popławska, Włoski handel czarnomorskimi niewolnikami w późnym średniowieczu, Kra-
ków 2002, s. 81–82; R. Hryszko, Z Genui nad Morze Czarne. Z kart genueńskiej obecności gospodarczej na 
północno-zachodnich wybrzeżach Morza Czarnego u schyłku średniowiecza, Kraków 2004, s. 80; M. Balard, 
Łaciński Wschód XI–XV wiek, Kraków 2010, s. 279–280.
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mógł zemścić się jedynie na Frankach mieszkających w stołecznym Saraju oraz jego 
okolicach, zagarniając ich mienie2.

Na początku panowania kolejnego, muzułmańskiego już chana Özbega (Uzbeka, 
1313–1342), zapewne między 1313 a 1316 r. doszło do uregulowania kontaktów ze Złotą 
Ordą3. W ślad za porozumieniem przystąpiono także do planowej odbudowy miasta za 
sprawą Nicolò Pagano, której założenia zostały ujęte w specjalnym dokumencie Ordo 
di Caffa, powstałym w 1316 r. Na czele komuny kaffeńskiej stał wówczas konsul po-
siadający władzę administracyjną, sądowniczą i wojskową, zaś samo miasto stało się 
największą ówcześnie metropolią nadczarnomorską4.

Sytuacja nie uspokoiła się jednak na długo, gdyż władze Genui, a w ślad za nimi 
i Kaffy, starały się zakwestionować prawa władców tatarskich do administrowanych 
przez Genueńczyków części Krymu oraz rozszerzyć ich obszar. W wyniku tych dzia-
łań za czasów kolejnego chana Dżanibega (1342–1357) doszło do otwartego konfliktu 
oraz oblężeń miasta przez Tatarów w 1344 i 1346 r. Po okresie zamętu politycznego 
po jego śmierci faktyczną władzę nad zachodnimi terenami Złotej Ordy przejął Mamaj 
(1360–1380). W tym czasie, bez sprzeciwu z jego strony, Kaffeńczycy podjęli ekspansję 
terytorialną wzdłuż południowego wybrzeża Krymu. Gdy po przegranych bitwach na 
Kulikowym Polu oraz nad Kałką władza Mamaja została obalona, on sam zbiegł do Kaf-
fy, gdzie został następnie zamordowany. 27 listopada 1380 r. oraz w 1381 r. doszło do 
podpisania układów z kolejnymi emirami Krymu rezydującymi w Sołchacie – Cerche-
zem (Czerkezem?) oraz Iliasem, synem Kutług Bega. Na ich mocy Genueńczycy uzy-
skali prawo do handlu i posiadania kolonii na terenie południowego wybrzeża Krymu, 
zajętych w latach czterdziestych XIV w. oraz w 1365 r., w tym także na terenie krymskiej 
Gocji. Brak wzmianki w traktatach o suwerenie Kaffy pozwala sądzić, że Tatarzy uznali 
de facto genueńską zwierzchność nad miastem. Kolejny władca tatarski Tochtamysz 
(1380–1395), dążący do przywrócenia centralnej władzy w zjednoczonej Złotej Ordzie, 
podpisał z Genueńczykami w marcu 1382 r. oraz 12 sierpnia 1387 r. kolejne porozumie-
nia potwierdzające wcześniejsze prawa genueńskich kolonii5.

2 B. D. Grekow, A. Jakubowski, Złota Orda i jej upadek, słowo wstępne i red. A. Zajączkowski, s. 61, 78, 
81–83, 101–102 (sam Tochta był prawdopodobnie buddystą); N. Murzakevič, Storia delle colonie…, dz. cyt., 
s. 43–44; D. Quirini-Popławska, Włoski handel…, dz. cyt., s. 99; R. Hryszko, Z Genui…, dz. cyt., s. 31, 82; 
M. Balard, Łaciński Wschód…, dz. cyt., s. 281.
3 E. A. Ârovaâ, Geral’dika genuèzskogo Kryma, Sankt-Petersburg 2010, s. 73; M. Balard, Łaciński Wschód…, 
dz. cyt., s. 372, 402–403. N. Murzakevič, Storia delle colonie…, dz. cyt., s. 44, uważa, że stało się to z pewno-
ścią przed 1318 r., gdy papież Jan XXII ustanowił w Kaffie siedzibę nowej diecezji katolickiej.
4 Wygląd i historię powstawania zabudowy Kaffy opisał M. Balard, La Romanie génoise (XIIe-début du 
XVe siécle), Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., vol. 18 (92), Bibliothèque des Écoles Françaises 
d’Athènes et de Rome, fasc. 135), Genova–Rome 1978, s. 199–215, a za nim: P. Stringa, Genova e la Liguria nel 
Mediterraneo. Insediamenti e culture urbane, Genova 1982, s. 384–389; M. Marcenaro, Alcuni insediamenti 
genovesi nel „Mar Maggiore”, [w:] I problemi del Mar Nero nel passato e nel presente, a cura di Gino Pistarino, 
Genova 1993, s. 70–77 oraz tenże, Appunti sulla „riscoperta” di alcune colonie medievali genovesi sul Mar 
Nero, Mediterraneo genovese. Storia e architettura, a cura di G. Airaldi e P. Stringa, Genova 1995, s. 87–91.
5 B. D. Grekow, A. Jakubowski, Złota Orda…, dz. cyt., s. 197, 258; D. Quirini-Popławska, Włoski handel…, 
dz. cyt., s. 99–100 (wynikiem drugiego oblężenia Kaffy przez Dżanibega w 1346 r. była zaraza przeniesiona 
następnie do Europy, gdzie znana była jako czarna śmierć); R. Hryszko, Z Genui…, dz. cyt., s. 34, 36–37, 44– 
-47, 83 (przyczyną podpisania kolejnego porozumienia genueńsko-tatarskiego w 1387 r. była prawdopodobnie 
otwarta wojna, która w 1385 r. wybuchła między koloniami a Bulatem, kolejnym tatarskim zarządcą Krymu); 
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Sytuacja zmieniła się jednak w latach 1389–1395, gdy kolejne wyprawy Tamerlana 
doprowadziły do upadku Złotej Ordy. Jego wojska w 1395 r. obległy i obrabowały także 
Kaffę. Z kolei Tochtamysz próbował zdobyć to miasto w 1396 i 1397 r. (za drugim razem 
z posiłkami litewskimi). Wraz jednak z upadkiem jego władzy nad Złotą Ordą rozpoczął 
się długotrwały okres walk o tron chana, w tym także o panowanie nad Krymem, w któ-
re aktywnie angażował się aż do swej śmierci w 1430 r. wielki książę litewski Witold6.

W 1420 r. emirem Krymu został Hadżi Girej, od 1427 r. faktycznie sprawujący nad 
nim z Sołchatu samodzielną władzę. Wrogi koloniom genueńskim nowy władca Krymu 
już w latach 1433–34 nękał Kaffę, kilka razy ją oblegając. Z kolei w 1434 r. Genueńczycy, 
wsparci przez wyprawę pod wodzą Carla Lomelliniego, próbowali zdobyć Sołchat. Po 
formalnym ustanowieniu w 1449 r. niezależnego Chanatu Krymskiego ze stolicą w Bach-
czysaraju doszło do sojuszu krymsko-osmańskiego skierowanego przeciw koloniom ge-
nueńskim na Krymie, co już latem 1454 r. doprowadziło do wspólnego oblężenia miasta, 
z którego Kaffa musiała się de facto wykupić. W tym samym roku zmienił się także status 
samej kolonii. Będąc odtąd zwierzchniczką wszystkich czarnomorskich kolonii genueń-
skich, sama znalazła się w rękach zarządców genueńskiego Banku św. Jerzego7.

Warto dodać, że w murach Kaffy zamieszkiwała dość liczna grupa ludności tatar-
skiej, której obawiały się genueńskie władze, pozbawiając prawa posiadania broni. Na 
podstawie porozumień z lat 80. XIV w. w Kaffie przebywał tudun – przedstawiciel chana 
(titanus seu vicarius canlucorum, commerciarius canlucorum), pobierający pięciopro-
centowy podatek chanłyk (canlucum) w jego imieniu, czasami wydzierżawiany przez 
obywateli Kaffy. Posiadał on ponadto władzę sądowniczą nad Tatarami, którzy przeby-
wali w mieście krócej niż rok. Potem przechodzili oni pod zwierzchność urzędników 
kolonialnych, którzy traktowali ich jako element niepewny i nieżyczliwy dla giaurów, 
co miało potwierdzić się podczas oblężenia w 1454 r., gdy od razu przeszli oni na stronę 
oblegających miasto wojsk turecko-tatarskich. W mieście przebywał ponadto tatarski 
dostojnik zwany capitaneus campanie, sprawujący kontrolę nad terytorium koło Kaffy, 
będącym własnością rodu Szirinów8.

Tamga

Zwierzchność władzy chanów Złotej Ordy nad genueńską kolonią była potwierdzo-
na przez obecność w przestrzeni publicznej wizerunku tamgi – znaku władzy chańskiej. 

E. A. Ârovaâ, Geral’dika…, dz. cyt., s. 73; M. Balard, Łaciński Wschód…, dz. cyt., s. 374. Na temat traktatów 
tatarsko-genueńskich z lat 80. XIV w. obszernie, zob. V. Ciocîtlan, Reichspolitik und Handel: Die tatarisch-
genuesischen Verträge von 1380–1387, „Il Mar Nero. Annali di archeologia e storia”, 1, 1994, s. 261–278.
6 B. D. Grekow, A. Jakubowski, Złota Orda…, dz. cyt., s. 297–299, 301 (wydarzenia z lat 1396–97 znalazły się 
m.in. w relacjach dwóch kronikarzy egipskich al-Askalaniego i Ibn al-Furata oraz ruskim latopisie Nikona); 
R. Hryszko, Z Genui…, dz. cyt., s. 47–49.
7 M. Małowist, Kaffa – kolonia genueńska na Krymie i problem wschodni w latach 1453–1475 (Prace Insty-
tutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, II), Warszawa 1947, s. 43; R. Hryszko, Z Genui…, dz. cyt., 
s. 51, 53, 63–65; M. Balard, Łaciński Wschód…, s. 376.
8 M. Małowist, Kaffa – kolonia…, dz. cyt., s. 23, 43–45, 47; R. Hryszko, Z Genui…, dz. cyt., s. 45.



Rafał Quirini-Popławski

272

Określenie to wywodzi się z tureckiego słowa tamga, 
bądź damga, oznaczającego dosłownie znak, piętno. 
Pierwotnie był to znak plemienny, rodowy i wła-
snościowy, używany przez koczownicze ludy stepo-
we – Scytów i Sarmatów, przejęty następnie przez ludy 
mongolskie, tureckie, irańskie i ugrofińskie. Używa-
no go głównie do oznaczania koni, bydła, sprzętów 
i uzbrojenia. Ich kształt miał często charakter symbo-
liczny, kojarzony z praktykami szamańskimi. Z cza-
sem jednak zastosowanie tamgi uległo rozszerzeniu. 
Według legendy sam Czyngis-chan nadał poszcze-
gólnym rodom mongolskim tamgi wraz z zawołania-
mi. Zaczęły one odgrywać rolę zbliżoną do herbów. 
Umieszczano je na chorągwiach, pieczęciach przy do-
kumentach, a także monetach tureckich i tatarskich 
wraz z imieniem i tytułem sułtana lub chana. Pojęcie 
tamgi było stosowane także w odniesieniu do monety 
lub pieczęci chańskiej z takim znakiem. I tak wielka 

pieczęć chańska zwana była czerwoną tamgą, zaś pieczęć państwowa o nazwie tamag jest 
także współcześnie symbolem władzy prezydenckiej w Mongolii9.

Tamgi bywają też niesłusznie uważane za elementy pisma z racji ich graficznego po-
dobieństwa do znaków runicznych i systemów pisma używanego przez ludy stepowe, 
np. madziarskich rowaszy10. Z czasem niektóre z nich przeszły do heraldyki i godeł pań-
stwowych (np. tryzub – poprzez pieczęcie Rurykowiczów do godła Ukrainy, tamga Gire-
jów – do flagi Tatarów krymskich), a także do heraldyki Tatarów polsko-litewskich.

Tamga na kaffeńskich płyTach kamiennych

Najstarsze znane przykłady przedstawienia tamgi w Kaffie znajdowały się na dwóch 
kamiennych płytach umieszczonych w 1342 r. w ścianie baszty Giovanniego De Scaffa 
(il. 1) usytuowanej w zachodnim ciągu murów miejskich, na zboczach wzgórza zwanego 
dziś Mitrydat, prawdopodobnie w ciągu drewnianych jeszcze umocnień miejskich. Co 
istotne, są to równocześnie najstarsze genueńskie płyty z inskrypcjami pochodzące z Kaf-
fy. Obie miały zbliżoną formę (il. 2–3). W obrębie płaskorzeźbionej dekoracji roślinnej 
umieszczono na nich w sumie po trzy większe tarcze herbowe, z których lewa zawierała 

 9 B. D. Grekow, A. Jakubowski, Złota Orda…, dz. cyt., s. 119, 353; O. Akçokraklı, Kırım’da Tatar tamgaları, 
İstanbul 1983, s. 174. Pragnę serdecznie podziękować prof. doc. dr. Aygülowi Ağırowi z Uniwersytetu Tech-
nicznego w Stambule za tłumaczenie fragmentów tego tekstu); Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokar-
ski, Warszawa 1971, s. 743; R. Wright, The Tamga (research report), (http:// www.richardewright.com/0905_
tamga.html).
10 Por. V. S. Ol’hovskij, Tamga (k funkcii znaka), „Istoriko-arheologičeskij al’manah”, 7, 2001, s. 75–86 
(http:// www.kroraina.com/alan/olhovskij.html#1).

1. Kaffa (dziś Teodozja), baszta Giovanniego De Scaf-
fa (1342 r.); fot. Rafał Quirini-Popławski, 1997.
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herb Genui – krzyż, środkowa – tamgę, zaś prawa, dziś nieczytelna – zapewne herb Gio-
vanniego De Scaffy. Pomiędzy nimi znajdowały się jeszcze dwie mniejsze tarcze z nie-
czytelnymi dziś już herbami. Wzdłuż górnej krawędzi płyt biegły pasy z inskrypcjami11.

Z kolei w 1348 r. powstała wyjątkowo ozdobna płyta konsula Ermiria Mondiniego 
z napisem ku czci papieża Klemensa VI (il. 4). Pierwotnie polichromowana i częściowo 
dekorowana mozaiką posiada u góry rząd pięciu tarcz herbowych z dwoma herbami 
Genui (po bokach) oraz (od lewej) – herbem papieskim, herbem konsula Mondiniego 
oraz tamgą. Wokół herbów wykuto wizerunki gwiazd, zaś poniżej umieszczono obszer-
ny napis12. Płyta ta znajdowała się na jednej z wież należących do wzniesionych w la-
tach 1340–1352 murów obronnych castrum usytuowanego w południowej części miasta 
(il. 5). Było ono otoczone ciągiem własnych murów obronnych z basztami i bramami, 
przedłużonych blisko dwukrotnie pod koniec XIV w.13

Kolejne płyty pochodzą już z fortyfikacji civitas otoczonego w latach 1383–1389 po-
dwójnymi kamiennymi murami długości około 4200 m (il. 6)14. Wszystkie one zakom-
ponowane zostały według jednego wzoru. Otoczona profilowanym obramieniem płyta 
została podzielona na dwie nierównej szerokości części. W lewej, mniejszej znajduje się 

11 E. Skržinskaja, Inscriptions latines des colonies génoises en Crimée (Théodosie, Soudak, Balaklava), Atti 
della Società Ligure di Storia Patria, 56, 1928, s. 31–34; M. Balard, La Romanie génoise…, dz. cyt., s. 203, 205, 
208; Pamâtniki gradostroitelstva i arhitektury Ukrainskoj SRR, red. t. 2, Kiev 1985, s. 284–285; Liguria-Crimea. 
Immagini nella storia per il gemellagio Genova – Odessa, a cura di G. Airaldi, G. Pistarino, P. Stringa, Genova 
1985, s. 42–43; P. Stringa, Genova e la Liguria…, dz. cyt., s. 387; E. A. Ârovaâ, Geral’dika…, dz. cyt., s. 73, 
135. Płyty te do 1941 r. znajdowały się w muzeum w Pawłowsku k. Leningradu, gdzie jedna z nich uległa 
zniszczeniu podczas drugiej wojny światowej. Ocalała zaś trafiła do Muzeum Krajoznawczego w Teodozji.
12 E. Skržinskaja, Inscriptions latines…, dz. cyt., s. 35–39; M. Balard, La Romanie génoise, s. 203 (tu Baszta 
Klemensa VI błędnie zlokalizowana), 207; Pamâtniki, s. 281; S. G. Bočarov, Fortyfikacënnye sooruženâ Kaffy 
(konec XIII-vtoraâ polovina XV vv.), [w:] Pričernomore w srednie veka, red. S. P. Karpov, t. III, Sankt Peters-
burg 1998, s. 102; R. Hryszko, Z Genui…, dz. cyt., s. 81; E. A. Ârovaâ, Geral’dika…, dz. cyt., s. 73, 136. Płyta 
znajduje się dziś w Muzeum Krajoznawczym w Teodozji.
13 M. Balard, La Romanie génoise…, dz. cyt., s. 208; P. Stringa, Genova e la Liguria…, dz. cyt., s. 387–388; 
R. Hryszko, Z Genui…, dz. cyt., s. 83.
14 M. Balard, La Romanie génoise…, dz. cyt., s. 208–212; P. Stringa, Genova e la Liguria…, dz. cyt., s. 388; 
R. Hryszko, Z Genui…, dz. cyt., s. 85 (Gazano, Spinola i Grimaldi kolejno też sprawowali urząd konsula Kaffy 
w czasie budowy murów obronnych civitas).

2. Kaffa, płyta fundacyjna z baszty Giovanniego De Scaffa (1342 r.), 
fragm.: herb Genui, Teodozja, Muzeum Krajoznawcze; fot. Rafał Qu-
irini-Popławski, 1997.

3. Kaffa, płyta fundacyjna z baszty Giovanniego De Scaffa (1342 r.), 
fragm.: tamga Dżuczydów, Teodozja, Muzeum Krajoznawcze; fot. 
Rafał Quirini-Popławski, 1997.
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sześć tarcz herbowych umiesz-
czonych w dwóch rzędach, zaś 
w prawej – większej wyryto napis 
w kilku wersach. W górnym rzę-
dzie ukazywano zawsze pośrod-
ku herb Genui, pomiędzy tamgą 
i herbem rodu Adorno, należą-
cym do Antoniotta Adorna, czte-
rokrotnego doży Genui pomiędzy 
1378 a 1396 r. Z kolei w dolnym 
rzędzie pośrodku znajdował się 
zawsze herb rodu aktualnego 
konsula Kaffy, zaś po jego bokach 
herby pierwszego (po lewej) oraz 
drugiego (po prawej) massariusa 
Kaffy. I tak: z 1383 r. pochodzi 
nieco uszkodzona płyta konsula 
Jacopo Spinoli, gdzie w górnym 
rzędzie przedstawiono (od lewej) 
tamgę, herb Genui oraz rodu 
Adorno, zaś w dolnym – herby 
Gazano (Cazano), Spinola oraz 
Grimaldi (należących do Pietra 
Gazana, konsula Jacopo Spinoli 
de Lucula i Benedetta Grimal-
diego). Na płycie konsula Pietra 
Gazana z 1384 r. przedstawiono 
tę samą grupę herbów, z tą różni-
cą, że w dolnym rzędzie znajdują 
się kolejno herby rodów Spinola, 
Gazano i Grimaldi, gdyż herb Pie-
tra Gazana, ówczesnego konsula 
Kaffy, znalazł się pośrodku rzędu. 

Na płycie konsula Gotifreda Vivaldiego z 1389 r. przedstawienia w górnym rzędzie obej-
mują kolejno – herby Adorno i Genui oraz tamgę, zaś w dolnym – Oliverio (nieczytelny) 
oraz Doria (należące odpowiednio do pierwszego massariusa, konsula Vivaldiego oraz 
drugiego massariusa). Wreszcie na płycie konsula Eliana Centurione z 1396 r. znajdują 
się przedstawiania tamgi, herbów Genui i rodu Adorno oraz rodów Mauri, Centurione 
i Camilla, należące do Antonia Mauriego, konsula Eliana Centurione oraz Pietra Camilli15. 

15 E. Skržinskaja, Inscriptions latines…, dz. cyt., s. 49–51 (płyta z 1384 r.), 54–55 (płyta z 1383 r.), 56–57 (płyta 
z 1389 r.), 58–59 (płyta z 1396 r.); Liguria-Crimea, dz. cyt., s. 42, 44 (płyta z 1384 r.); E. A. Ârovaâ, dz. cyt., 
s. 73, 80–81, 85–86, 89–90, 93–96, 100–101, 104–105, 113–115, 120–121, 137–138.

4. Kaffa, płyta fundacyjna konsula Ermirio Mondiniego z napisem ku czci papieża Kle-
mensa VI (1348 r.), Teodozja, Muzeum Krajoznawcze; fot. Rafał Quirini-Popławski, 1997.

5. Kaffa, widok na castrum spod Baszty Giovanniego De Scaffa; fot. Rafał Quirini-Po-
pławski, 1997.

6. Kaffa, widok na castrum i pd. kraniec obwarowań miejskich spod Baszty św. Toma-
sza; fot. Rafał Quirini-Popławski, 1997.
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Elena Skržinskaja opublikowała ponadto in-
formacje o siedmiu kolejnych niedatowanych 
i pozbawionych inskrypcji płytach z Kaffy, posia-
dających przedstawienia tamgi, najczęściej w to-
warzystwie jednego lub dwóch herbów samej 
Genui (il. 7–8). Jedna z tych płyt, na podstawie 
zestawu ukazanych herbów, może być datowana 
na lata 1383–138416.

Warto zwrócić uwagę na kilka prawidłowości 
dotyczących wspomnianych wyżej płyt. Charakte-
rystyczne jest to, że płyty posiadające wizerunek 
tamgi pochodzą z okresu między 1342 a 1396 r., 
nie znamy zaś późniejszych płyt z tym znakiem. 
Wydaje się, że nie istniała zasada dotycząca usy-
tuowania tamgi w stosunku do herbu środkowe-
go – na lewo, a więc heraldycznie po zaszczytnej 
prawej stronie lub na prawo (heraldycznie – na 
lewo)17. Tamga jest na nich ukazana w polu tar-
czy herbowej o zachodnioeuropejskim kształcie. 
Na najstarszych płytach, z 1342 i 1348 r., a więc 
z okresu panowania chana Dżanibega, ma ona 
kształt niepełnego kwadratu, zaś na późniejszych, 
pochodzących z czasów Tochtamysza – niepełne-
go leżącego prostokąta. W obu wariantach dolna 
linia tych czworokątów została zredukowana do 
krótkiego odcinka biegnącego od lewego dolnego 
narożnika pod kątem 45 stopni w prawo ku górze. 
Pośrodku górnej linii prostokąta przylega do nie-
go niewielki okrąg, czasami na niskiej pionowej 
linii, zaś w prawym górnym rogu pola (wyjątkowo 
na tablicy z 1348 r. na prawo od głównego znaku) 
przedstawiono niewielki półksiężyc.

Mimo niewielkich różnic pomiędzy znanymi przedstawieniami tamg na płytach 
kaffeńskich, wedle Eleny Jarowej tamga w ukazanym na nich kształcie przysługiwała 
członkom rodu Dżuczydów, dynastii panującej w Złotej Ordzie. Została ona założona 
przez Dżucziego (ok. 1181–1227), pierwszego syna Czyngis-chana, od 1224 r. pana ułu-
su Dżucziego, zachodniej części imperium jego ojca. Jego synem był z kolei Batu-chan, 
który ok. 1240 r. faktycznie uniezależnił ten ułus (zwany odtąd często Złotą Ordą) od 
Imperium Mongolskiego18.

16 E. Skržinskaja, Inscriptions latines…, dz. cyt., s. 137–138.
17 O. Akçokraklı, Kırım’da Tatar…, dz. cyt., s. 175; E. A. Ârovaâ, Geral’dika…, dz. cyt., s. 73.
18 B. D. Grekow, A. Jakubowski, Złota Orda…, dz. cyt., s. 58–67; E. A. Ârovaâ, Geral’dika…, dz. cyt., s. 73.

7. Kaffa, płyta bez inskrypcji z tamgą pomiędzy dwoma 
herbami Genui, Teodozja, Muzeum Krajoznawcze; fot. Ra-
fał Quirini-Popławski, 1997.

8. Kaffa, płyta bez inskrypcji z tamgą i nieczytelnym her-
bem Genui, Teodozja, Muzeum Krajoznawcze; fot. Rafał 
Quirini-Popławski, 1997.
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Wiadomo jednak, że inni przedstawiciele tego samego rodu Tochta i Özbeg uży-
wali tamg o nieco innym kształcie. I tak znane z Sołchatu tamgi Tochty (1289 r.) oraz 
Özbega (1312 r.) miały także kształt leżących prostokątów bez dolnej linii, z okręgami 
osadzonymi na niskiej linii pionowej u góry. W tamdze Tochty pośrodku prawej linii 
pionowej znajdował się niewielki występ biegnący ku środkowi prostokąta, zaś w zna-
ku Özbega – prawa pionowa linia była nieco przedłużona i zakończona krótką ukośną 
kreską biegnącą od lewej z góry na prawo ku dołowi. Wydaje się więc, że wspólnym 
dla wszystkich Dżuczydów był kształt czworokąta bez dolnej linii, za to z okręgiem na 
niskiej linii pionowej u góry, zaś dodatkowe elementy bądź sąsiadujące znaki odróżnia-
ły tamgi należące do poszczególnych przedstawicieli tego rodu19.

Warto zwrócić uwagę, że tamga władców Złotej Ordy była umieszczana na murach 
budowanych właśnie w okresie największego zagrożenia Kaffy ze strony władców tatar-
skich, w okresie konfliktów, których jednym ze źródeł była kwestia wzajemnych relacji 
genueńsko-tatarskich. Zaopatrzone w ich własne znaki fortyfikacje z reguły zwycięsko 
opierały się oblężeniom ze strony Dżanibega i Tochtamysza. Jest to o tyle zaskakujące, 
że w 1434 r. dowodem niepowodzenia starań Carla Lomelliniego o zwiększenie nieza-
leżności czarnomorskich kolonii było zmuszenie genueńskich władz Pery do ponowne-
go umieszczenia emblematów cesarskich na jej murach obronnych20.

Tamga na kaffeńskich moneTach

W Kaffie używano początkowo monet Złotej Ordy – asprów, zw. baricat, bitych od 
czasów chana Berke (1257–1267). Posiadały one napisy w języku arabskim i prawdo-
podobnie były bite w samej Kaffie. Wartość tej monety z czasem zaczęła spadać, co 
zapewne w latach 40. XIV w. doprowadziło do jej reformy. Tzw. nowe aspry były mone-
tami większymi, wzrosła też waga zawartego w nich srebra. Wobec spadającej ponownie 
w 2 połowie XIV w. wartości tego pieniądza Genueńczycy starali się wymóc środkami 
dyplomatycznymi na władcach tatarskich zahamowanie tego procesu. Wobec braku 
efektów władze Kaffy postanowiły (nie później niż w 1419 r.) rozpocząć bicie własnej mo-
nety srebrnej, zwanej asprem kaffeńskim, która z czasem rozpowszechniła się w użyciu 
w całym basenie Morza Czarnego oraz poza jego brzegami. Mennicę kaffeńską nadzoro-
wał tzw. saggiatore (savio) della zecca, podlegający bezpośrednio konsulowi. Po połowie 
XV w. zawartość srebra także w tym pieniądzu zaczęła maleć21.

Osobliwością asprów kaffeńskich był ich wygląd. Na ich awersie znajdował się 
symbol Genui w postaci schematycznego wizerunku bramy (łac. ianua – słowo toż-

19 O. Akçokraklı, Kırım’da Tatar…, dz. cyt., s. 173–174.
20 R. Hryszko, Z Genui…, dz. cyt., s. 53–54.
21 M. Małowist, Kaffa – kolonia…, dz. cyt., s. 38; P. Strässle, Beitrag der sowjetischen und postsowjetischen 
Numismatik zum spätmittelalterlichen Schwarzmeerhandel, „Il Mar Nero. Annali di archeologia e storia”, 3, 
1997/1998, s. 121–122 (w jednym miejscu uważa, że aspry kaffeńskie zaczęto bić juz pod koniec XIV w., 
w innym, że stało się to dopiero w 1423 r.); D. Quirini-Popławska, Włoski handel…, dz. cyt., s. 85; R. Hryszko, 
Z Genui…, dz. cyt., s. 200–201.
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same z łacińską nazwą Genui) i skrótowy napis w języku łacińskim. Na awersie zaś 
umieszczona była tamga z napisem arabskim22. Co ciekawe, na monetach tatarskich 
bitych w tym samym mieście tamga nie była elementem stałym. Występowała np. na 
srebrnych monetach chana Özbega, bitych w latach 1320–1339, lecz była nieobecna na 
monetach bitych między 1400 a 1430 r.23 

Do najstarszych należą aspry kaffeńskie, pochodzące prawdopodobnie z lat 
1419–1420. Monety te posiadały na awersie bramę genueńską w okręgu, otoczoną 
łacińską inskrypcją z małym krzyżykiem, zaś na rewersie napis arabski w czterech 
wersach i dwa punkciki24. Kolejne aspry bito w Kaffie już w czasach, gdy Genua znaj-
dowała się pod rządami mediolańskiego księcia Filippa Marii Viscontiego (1421– 
–1435). Jedna z datowanych na ten okres monet posiada na awersie schematyczne 
przedstawienie bramy w formie kwadratu zwieńczonego trzema wieżyczkami, z któ-
rych środkowa jest wyższa od bocznych. Symbol ten otoczony jest kręgiem z kropek 
oraz literami „D:V:O:M:a:D:A” (zapewne nawiązującymi do osoby księcia mediolań-
skiego). Na rewersie natomiast przedstawiona została tamga w formie kwadratu bez 
dolnej linii, z kropką pośrodku oraz krótką pionową kreską pośrodku górnej linii. 
Tamga znajdowała się w okręgu, wokół którego umieszczona była arabska inskryp-
cja25. Kolejna moneta pochodzi z 1421 r., na „łacińskim” awersie posiada przedsta-
wienie bramy z literami „D:V:M:D” oraz nazwą Kaffy, zaś na „arabskiej” – tamgę 
z trzema kropkami oraz napisem z imieniem chana Dewlet-Berdiego (1419–1421)26. 
Inne monety z czasów panowania nad Genuą ks. Viscontiego różnią się od opisanych 
wyżej szczegółami – czasami symbol Genui nie znajduje się w okręgu, tamga bywała 
znacznie mniejsza, zaś jej prawe ramię zakończone wtedy było krótką ukośną linią, 
biegnącą na lewo ku górze27.

Nieco odmienną formę przyjmują natomiast aspry bite od 1449 r. Na awersie znajdo-
wała się genueńska brama, czasami w okręgu oraz w towarzystwie niewielkiego krzy-
żyka, punktów i liter łacińskich. Przykładowo na monecie z lat 1458–59 były to litery: 
„+:C:A:F:F:A:B:G”, przy czym dwie ostatnie oznaczały inicjały ówczesnego konsula Kaf-
fy Bartolomea Gentilego. Na rewersie natomiast przedstawiano w okręgu tamgę rodu 
Girejów. Miała na nich formę przypominającą prosty trójząb, z wygiętymi na zewnątrz 
pod kątem prostym zakończeniami linii zewnętrznych oraz linią środkową przedłużoną 
ku dołowi i zakończoną krótką linią poziomą28. Otoczona była często inskrypcją arab-

22 A. L. Âkobson, Krym v srednie veka, Moskva 1973, s. 113; O. Akçokraklı, Kırım’da Tatar…, dz. cyt., s. 174; 
D. Quirini-Popławska, Włoski handel…, dz. cyt., s. 85; R. Hryszko, Z Genui…, dz. cyt., s. 201.
23 Zob. http:// en.museum-of-money.org/view/coins_of_the_golden_horde_minted_at_kaffa_13th_15th_c. 
24 Zob. http:// en.museum-of-money.org/view/genoese-crimean_period_1396_1471.
25 Zob. http:// www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?vpar=1507&zpg=37337.
26 E. A. Ârovaâ, Geral’dika…, dz. cyt., s. 175.
27 Prawdopodobnie już z okresu panowania nad Genuą mediolańskich Sforzów – Francesca lub Galeazza 
Marii (1464–1475) pochodzą srebrne aspry z przedstawieniem św. Jerzego na awersie i ukoronowanego 
smoka (herbu Viscontich używanego przez mediolańską gałąź Sforzów)z łacińską legendą na rewersie.
28 Taka forma tamgi Girejów znana jest także z innych zabytków (zob. O. Akçokraklı, Kırım’da Tatar…, 
dz. cyt., s. 173–175). Wydaje się więc nieuprawomocniona opinia, że tamgę Girejów zaczęto umieszczać na 
asprach kaffeńskich już w latach 30. XV w. (zob. A. L. Âkobson, Krym…, dz. cyt., s. 113; P. Strässle, Beitrag 
der sowjetischen…, dz. cyt., s. 121).
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ską z imieniem chana Hadżi Gireja. W monetach bitych już na początku lat 70. XV w. 
symbol Genui i tamgę przedstawiano z reguły w rombie lub owalu.

O wiele prostszą dekorację posiadał miedziany pieniądz genueńsko-tatarski bity 
w Kaffie – folleri. Na awersie monet pochodzących sprzed z 1449 r. znajdował się sym-
bol Genui w postaci leżącego prostokąta z trzema pionowymi kreskami u góry (brama 
z trzema wieżyczkami), otoczonego literami „D:A:Λ:Λ”, zaś na rewersie – prosta tamga 
Dżuczydów w postaci leżącego prostokąta bez dolnej linii, z krótką pionową kreską 
u góry, czasami lekko się rozszerzającą. Na niektórych monetach pośrodku tamgi 
przedstawiano dodatkowy znak przypominający gałązkę lub niezdarnie wyrysowaną 
gwiazdę. Nie było jednak na nich legendy w języku arabskim.

Jednak folleri bite po 1449 r. zawierają znacznie większą różnorodność form, choć 
pozbawione są legend. Na niektórych z nich pojawia się już tamga rodu Girejów w okrę-
gu. Na prawo od niej znajdował się dodatkowo punkcik, a całość ujęta była okręgiem 
otoczonym z kolei wieńcem sześciu gwiazd. Na rewersie tych monet pojawiała się 
natomiast genueńska brama w otoczeniu łacińskiej legendy, często także z gwiazdką 
powyżej. W innych wariantach, powstałych już po 1454 r. na awersie pojawia się przed-
stawienie św. Jerzego w nimbie i na koniu, przebijającego włócznią smoka. Na rewersie 
towarzyszy mu albo symboliczna genueńska brama, albo tamga Girejów (o zaokrą-
glonych kształtach przypominających minuskułową literę m) z horyzontalną kreską 
powyżej, otoczona okręgiem ujętym z kolei wieńcem gwiazd29.

Wnioski

Zastosowanie tatarskiej tamgi obok herbów zachodnioeuropejskich na płytach fun-
dacyjnych w murach obronnych genueńskiej kolonii, a także umieszczenie jej wize-
runku wraz z napisem arabskim w towarzystwie symbolu Genui bądź przedstawienia 
św. Jerzego na kaffeńskich monetach z kulturowego punktu widzenia jest zjawiskiem 
wyjątkowo ciekawym30. 

Wiele podobnych cech do monet genueńsko-tatarskich z Kaffy posiadają monety 
bizantyńsko-tatarskie, bite pod koniec XIII i na początku XIV w. w rejonie delty Dunaju. 
Miały one przedstawienie zbrojnego jeźdźca, orła cesarskiego, krzyż lub imię Chrystu-
sa na jednej oraz tamgę na drugiej stronie31.

29 Zob. http:// en.museum-of-money.org/view/genoese-crimean_period_1396_1471 oraz E. A. Ârovaâ, Ge-
ral’dika…, dz. cyt., s. 175. Nie jest więc prawdą, że począwszy od 1454 r. symbol Genui został wyparty na 
asprach kaffeńskich przez wizerunek św. Jerzego (por. P. Strässle, Beitrag der sowjetischen…, dz. cyt., 
s. 121).
30 Z pewnością znaku tamgi nie należy identyfikować jako herbu Kaffy, jak czyni m.in. E. Skržinskaja, In-
scriptions latines…, dz. cyt., s. 31–33, 37, 50, 55, 57, 137–138; Liguria-Crimea, dz. cyt., s. 43, a nimi i piszący 
te słowa D. Quirini-Popławska, R. Quirini-Popławski, „Upadek Kaffy – zamach stanu czy agresja turecka ?”, 
Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. A. Sołtysiak, Warszawa 2004, s. 404. Obszerne wyjaśnienia 
w tej kwestii, zob. E. A. Ârovaâ, Geral’dika…, dz. cyt., s. 72–78.
31 E. Oberländer-Târnoveanu, Byzantino-Tartarica. Le monnayage dans la zone des bouches du Danube à la 
fin du XIIIe et au commencement du XIVe siècle, „Il Mar Nero. Annali di archeologia e storia”, 2, 1995/96, 
s. 191–214.
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Dalszego materiału porównawczego dostarczały zapewne także monety bite w in-
nych koloniach genueńskich nad Morzem Czarnym. David Michael Metcalf związał 
z którąś z naddunajskich kolonii genueńskich (Vicina, Kilia lub Licostomo) mone-
ty z tamgą Złotej Ordy z jednej i krzyżem genueńskim z drugiej strony, datowane na 
okres między 1310 a 1375 r.32 Wiadomo, że własne monety biła też kolonia genueńska 
w Tanie przy ujściu Donu33.

Poza światem czarnomorskich kolonii genueńskich nie można jednak wskazać zbyt 
wielu podobnych przykładów z innych rejonów styku tatarsko- bądź islamsko-łacińskiego.

Pierwszy w ogóle przykład adaptacji wzorów muzułmańskich przez łacinników sta-
nowią złote monety Królestwa Jerozolimskiego. Były one bite od czasów króla Baldwi-
na I (1100–1118), zapewne w Akrze lub Tyrze, gdzie funkcjonowały wcześniej mennice 
muzułmańskie. Miały one formę falsyfikatów fatymidzkich bizantów kalifa al-Amira 
(1101–1130), z dwoma wersami napisu arabskiego na środkowym okrągłym polu oto-
czonym kolejnymi dwoma kręgami inskrypcji. W tej formie, jako bezpośrednie kopie 
wzorów muzułmańskich z arabskimi inskrypcjami, monety te były bite co najmniej do 
końca XII, a może i połowy XIII w.34

Co ciekawe, taki charakter miały w zasadzie główne monety obu południowych 
państw krzyżowców, bowiem podobnie książęta Trypolisu bili bizanty naśladujące faty-
midzkie denary kalifa Al-Mustansira (1036–1094)35.

Charakterystyczne było także to, że bez zmian pozostawiono inskrypcje, zawierające 
często odwołania religijne. Nie wywoływało to reakcji Kościoła aż do lat 50. XIII w., tj. do 
czasu protestu legata papieskiego Eudes’a (Odona) de Châteauroux w 1250 r., w ślad 
za czym papież Innocenty IV w 1254 r. zabronił ujmowania imienia Mahometa oraz daty 
hidżry na jakichkolwiek monetach chrześcijańskich. Wtedy to napisy muzułmańskie zo-
stały zastąpione przez chrześcijańskie, choć zapisywane alfabetem arabskim. Wprowa-
dzono też symbole chrześcijańskie takie jak krzyż. Także w Trypolisie dopiero z czasem 
zaczęto stosować litery łacińskie: B i T, a po 1250 r. pośrodku umieszczano krzyż36.

Dopiero w XIII w. zaczęto kopiować także srebrne monety islamskie – drachmy 
i półdrachmy z Aleppo (1216–1240) oraz z Damaszku (1243–1260), na których także 
ok. 1245–46 r. pojawiają się małe krzyżyki, zaś po 1251 r. – chrześcijańskie napisy zapi-
sane w alfabecie arabskim oraz krzyż pośrodku jednego z boków37.

32 D. M. Metcalf, Coinage in South Eastern Europe, 820–1396, London 1979, s. 293.
33 A. L. Âkobson, Krym…, dz. cyt., s. 113.
34 Na ten temat obszernie – zob. D. M. Metcalf, M. Bates, Crusader Coinage with Arabic Inscriptions, 
[w:] A History of the Crusades, vol. VI: The Impact of the Crusades on Europe, ed. Harry W. Hazard, Norman 
P. Zacour, Madison–London 1989, s. 421–482. Zob. też M. Dhénin, Monete e monetazioni al tempo delle cro-
ciate, [w:] Le crociate. L’Oriente e l’Occidente da Urbano II a San Luigi 1096–1270, a cura di M. Rey-Delqué, 
Milano 1997, s. 320; J. Folda, The Art of the Crusaders in the Holy Land, 1089–1187, New York 1995, s. 73–74, 
89–90, 169; tenże, Crusader Art. The Art of the Crusaders in the Holy Land, 1099–1291, Aldershot-Burlington 
2008, s. 28–29. Prawdopodobnie potem monety te bito także w Jerozolimie.
35 M. Dhénin, Monete e monetazioni…, dz. cyt., s. 320; J. Folda, The Art of the Crusaders…, dz. cyt., s. 89–90.
36 D. M. Metcalf, M. Bates, Crusader Coinage…, dz. cyt., s. 446–447, 468–469, 480, 482; M. Dhénin, Monete 
e monetazioni…, dz. cyt., s. 320; J. Folda, The Art of the Crusaders…, dz. cyt., s. 169–170; tenże, Crusader 
Art…, dz. cyt., s. 118.
37 M. Dhénin, Monete e monetazioni…, dz. cyt., s. 320.
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Zjawisko imitowania monet muzułmańskich przez łacinników można spotkać także 
na Półwyspie Pirenejskim oraz na Sycylii za Rogera II (1130–1154), który bił monetę ze 
swym inicjałem R pośrodku arabskiej inskrypcji „Roger Król”38.

Jako postulat badawczy pozostaje kwestia właściwego rozpoznania znaczenia i in-
terpretacji opisanych działań kaffeńskich Genueńczyków. Zapewne można je wyjaśniać 
na dwa sposoby – jako wyraz czysto legitymistycznego podejścia wynikającego z pobu-
dek pragmatycznych lub też jako element zjawiska, o którym w 1436 r. pisał podróżu-
jący po Krymie Hiszpan Pero Tafur. Zauważył on, iż w Kaffie mieszkali przedstawiciele 
różnych nacji, używający odrębnych języków, mający własne tradycje i przyzwyczaje-
nia. Dodał także, że przybywające tu z Zachodu osoby po pewnym okresie pobytu na 
Krymie, nieraz przyjmowały sposób życia tubylców i ulegali wpływom miejscowych 
obyczajów39.

38 J. Folda, The Art of the Crusaders…, dz. cyt., s. 170, 530 (przyp. 167).
39 Andanças é viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo avidos (1435–1439), Madrid 1874, s. 161– 
–162; Pero Tafur, Travels and Adventures 1435–1439, tłum. Malcolm Letts, New York 1926, s. 132, 134–135. 
Inne przykłady kulturowych związków łacińsko-muzułmańskich na późnośredniowiecznym Krymie są przed-
miotem dalszych studiów autora.



281

Irena Rolska
Instytut Historii Sztuki KUL
Katedra Historii Sztuki Nowożytnej

słoWo, ogień, obraZ W urocZysTościach pogrZeboWych  
WojeWody inoWrocłaWskiego WładysłaWa sZołdrskiego (†1757)

Jedną z najbardziej ulotnych dziedzin 
sztuki były dekoracje okazjonalne towa-
rzyszące uroczystościom o różnorodnym 
charakterze, zarówno świeckim, jak i religij-
nym. O tych ostatnich posiadamy najwięcej 
informacji dzięki zachowanym drukowanym 
panegirykom pogrzebowym, zawierającym 
nie tylko orację funeralną, ale także opisy 
pełnego symboliki, swoistego „widowiska”, 
jakie odbywało się we wnętrzu kościoła. 
Uroczystości ku czci zmarłych z rodzin kró-
lewskich, a także zmarłych z wielkich rodów 
były znaczącym wydarzeniem religijnym, 
politycznym i artystycznym. Sfera artystyczna zawierała zarówno elementy religijne, jak 
i propagandowe, związane także z polityką rodową. Program ceremonii pogrzebowej 
był przygotowywany przez osoby duchowne, które kreśliły porządek uroczystości, przy-
gotowując kazanie pogrzebowe, ustalały z artystami, często w oparciu o wzorniki, oka-
zjonalne, symboliczne dekoracje. Duchowni wskazywali również na odpowiednie cytaty 
z literatury, które miały charakteryzować postać i działania zmarłego oraz uzupełniać 
emblematyczne przedstawienia obrazowe i rzeźbiarskie. Relacje z epoki zwykle skupia-
ły się na opisie katafalku, często pomijając dekorację całego kościoła, dlatego wydaje 
się, że szczególnie cenne są informacje zawarte w Zebranych żalach senatu, województw, 
familii nad stratą pomocy, w piastowaniach dostojeństw przykładach, w wywyższeniu krwi 
ozdobnej to iest krótkie opisanie pogrzebowej uroczystości…, wojewody inowrocławskiego 
Władysława Szołdrskiego herbu Łodzia1. Uroczystość odbyła się 12 grudnia 1757 roku 
w Poznaniu. Miejscem ceremoniału była świątynia oo. Jezuitów, a program uroczystości 

1 K. Rychłowski, Zebranych żalach senatu, województw, familii nad stratą pomocy, w piastowaniach dosto-
jeństw przykładach, w wywyższeniu krwi ozdobnej to iest krótkie opisanie pogrzebowej uroczystości […]Włady-
sława Szołdrskiego, wojewody inowrocławskiego […] odprawioney za staraniem […] Franciszki z Radomickich 
Szołdrskiy […] w kościele poznańskich Societatis Jesu roku 1757 dnia 12 grudnia, w Poznaniu, w drukarni 
Collegia Soc. Jesu.

1. Fasada d. kościoła oo. Jezuitów w Poznaniu (2008), fot. I. Rolska.
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został opracowany przez prefekta kościoła, 
jezuitę, ks. Karola Rychłowskiego.2 Trzeba 
pamiętać, iż według o. Jerzego Paszendy 
tego typu uroczystości rzadko odbywały 
się w kościołach jezuickich i tylko po to, by 
okazać wyraz wdzięczności fundatorom3. 
Z pewnością z tych względów na uroczy-
stości pogrzebowe wojewody Władysława 
Szołdrskiego wybrany został kościół po-
znańskich jezuitów.

Wnętrze świątyni jezuitów w Poznaniu 
jest niezwykle monumentalne (il. 2–3). 
Wyniosłość, pompatyczność, ekspresja 
wnętrza zaprojektowanego przez rektora 
kolegium i architekta ks. Bartłomieja Wą-
sowskiego w latach 1677–1686, została uzy-
skana przez wprowadzenie do nawy głów-
nej ogromnych, przyściennych, ale wolno 
stojących kanelowanych korynckich ko-
lumn, stwarzających wrażenie jakby dublo-
wania filarów, powodujących też cofnięcie 
ścian nawy. Konsekwencją takiego układu 
było zastosowanie masywnego, gwałtow-
nie wyłamanego belkowania. Plastyczność 
wnętrza podkreślała również ciemnoczer-
wona tonacja świątyni ze złoceniami oraz 
mięsiste, białe sztukaterie autorstwa Gio-
vanniego Battisty (Alberto) Bianco4. Już 
sama architektura wnętrza nawy i kaplic 
wywoływała skojarzenia z pewną teatralno-
ścią, która świetnie została wykorzystana 
podczas uroczystości pogrzebowych. Pod-

niosły charakter ceremonii podkreślały nie tylko zawieszone we wnętrzu emblema-
tyczne obrazy, ogromne wrażenie na żałobnikach zrobiło także odpowiednie oświe-
tlenie gzymsów, filarów i ścian za pomocą świec oraz oliwnych lampionów5. Najwięcej 

2 O uroczystościach ku czci Władysława Szołdrskiego wspomina J. A. Chrościcki. Pompa funebris z dziejów 
kultury staropolskiej, Warszawa 1974, s. 79, 187, 232.
3 J. A. Chrościcki, Pompa funebris…, dz. cyt., s. 185.
4 Budowlę w oparciu o projekt Wąsowskiego ukończył w latach 1696–1701 Giovanni Catenazzi. W latach 
1727–1732 Pompeo Ferrari wykonał portal i ołtarz główny. Por. A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury 
w Polsce, Warszawa 1978 (wyd. III), s. 205; A. Dubowski, Zabytkowe kościoły Wielkopolski, Poznań – Warsza-
wa – Lublin, s. 196; P. Skórnicki, D. Kolbuszowska, Fara Church = Pfarrkirche = Fara, Poznań 2009.
5 Jak podaje J. A. Chrościcki, na pogrzebach magnackich koszt (bez oświetlenia, architektury okazjonalnej 
i dekoracji) wahał się od ok. 5 do 40 proc.. W rozliczeniu wydatków związanych z pogrzebem księżnej Ma-

2. Nawa główna d. kościoła oo. Jezuitów w Poznaniu (2008), fot. I. Rolska.

3. Fragment nawy głównej d. kościoła oo. Jezuitów w Poznaniu 
(2008), fot. I. Rolska.
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umieszczono ich na wydatnych gzymsach nawy. Z gzymsów też, nad wejściami do ka-
plic, zostały opuszczone potrójne, przeplatane festony tworzące różnego rodzaju figury. 
Poniżej festonów były zawieszone, „otoczone ogniem” herby domów spokrewnionych 
z Szołdrskimi. Pod nimi zaś najjaśniej oświetlono kartusz z herbem Łodzia Szołdrskich, 
podtrzymywany przez dwóch geniuszy6. Zwyczaj umieszczania herbów rodów związa-
nych ze zmarłym był charakterystyczny dla sztuki nowożytnej, chociaż jego geneza 
sięgała czasów starożytnego Rzymu7. 

 Okolicznościowa dekoracja obejmowała nie tylko nawę poznańskiego kościoła, ale 
także arkadowe wejścia prowadzące do bocznych kaplic8. Na filarach od strony ołtarza 
głównego zawieszono konterfekty przodków domu Szołdrskich, tworząc genealogię 
portretową męskich antenatów rodu, zaświadczając o jego starożytności i historycznych 
zasługach. Wielkość wizerunków była podyktowana, jak przekazano w opisie, obszerno-
ścią i wysokością kościoła. Każdy z portretów był „wysokimi kolorami malowany wedle 
figury światłem układany i objaśniony”9. Świadczy to o tym, że obrazy reprezentowały 
wysoki poziom artystyczny, a jednocześnie były odpowiednio eksponowane i oświetlo-
ne10. Każdemu portretowi towarzyszył opis z Herbarza polskiego Kacpra Niesieckiego, 
odnoszący się do zasług zmarłego przodka11. Genealogię portretową, stanowiącą emble-
matyczne icones, rozpoczynał konterfekt Wincentego Łodzi, wojewody poznańskiego, 
którego zasługi opiewała krótka epitafijna pochwała w językach łacińskim i polskim. 
Dalej przedstawionych było w podobny sposób jeszcze dziesięciu najwybitniejszych mę-
skich przodków wojewody. Galerię Szołdrskich, zgodnie z zasadą wzornika pogrzebowe-
go Claude F. Menestriera12, zamykała umieszczona nad wejściem do kościoła, skierowa-
na ku wchodzącym żałobnikom tablica z napisem: „Których tu widzicie Mężów / domu 
Szołdrskich są przodkowie / senatu polskiego chwała, oyczyzny ozdoba / y od nieprzyja-
ciół obrona / Niech się w wielkich dziełach / Oyczyzny zakochaią obywatele / niech się 
postronnie zadziwią narody, / niech w późne wieki naśladują potomkowie”13. Zwyczaj 
przedstawiania portretów antenatów podczas pogrzebu wywodził się z rzymskiej tradycji 
funeralnej, gdzie aktorzy z maskami przodków, ubrani w odpowiednie stroje świadczące 
o ich dostojeństwach, zasiadali na krzesłach kurulnych obok zmarłego14.

Na balkonie kościelnego chóru zawieszono również dwa portrety zmarłego: pierw-
szy ukazujący Szołdrskiego jako wojewodę poznańskiego, drugi jako starostę łęczyc-

rianny z Lubomirskich Sanguszkowej († 1729), 10 proc. stanowiły koszta: zapłata za wosk, świece i pochod-
nie. Por. J. A. Chrościcki, Pompa funebris…, dz. cyt., s. 47–48.
 6 Herby mogły być malowane, a także wykonane z blachy złotej, srebrnej, miedzianej, ołowianej lub cyno-
wej. Por. J. A. Chrościcki, op. cyt., s. 70.
 7 J. A. Chrościcki, Pompa funebris…, dz. cyt., s. 79
 8 K. Rychłowski, Zebranych żalach…, dz. cyt., s. 6.
 9 Tamże, s. 20–29.
10 Podczas pogrzebów magnackich w Warszawie używane były portrety przeznaczone tylko do tego typu 
uroczystości. Być może było to nawiązanie do rzymskiej tradycji przechowywania w atrium rodzinnych po-
śmiertnych masek przodków. Por. J. A. Chrościcki, Pompa funebris…, dz. cyt., s. 19, 70, 77.
11 Wydany 1728–1743.
12 Por. J. A. Chrościcki Pompa funebris…, dz. cyt., s. 242.
13 K. Rychłowski, Zebranych żalach…, dz. cyt., s. 30. 
14 J. A. Chrościcki, Pompa funebris…, dz. cyt., s. 19.



Irena Rolska

284

kiego. Po bokach obu wizerunków dwaj geniusze trzymali napisy z subskrypcjami pod-
kreślającymi przymioty zmarłego jako syna i brata15.

Wszystkie portrety Szołdrskich połączono od góry do dołu lampionami na kształt 
łańcucha, przy czym światło było zróżnicowane pod względem natężenia. Najlepiej 
oświetlona została znajdująca się między filarami tarcza z herbem Łodzia – w polu czer-
wonym złota łódź. Wrażenie było jednak ogromne, jak czytamy „całe prawie ściany 
ogniem okryte bydź się zdawały, y wielorakie światło utęsknienia oku nie uczyniło, dla 
tak rozmaitych w ułożeniu iego odmian”16.

Nad wejściami do kaplic, po lewej stronie kościoła zawisły tablice inskrypcyjne, 
heroiczne emblematy, zapisane po łacinie i w języku polskim, zawierające opis cnót 
chrześcijańskich zmarłego senatora, po drugiej stronie świątyni jego zasługi „około 
dobra pospolitego” oraz jego znakomite pochodzenie – „wysokie urodzenie”. W przej-
ściach do kaplic znajdowały się zgodnie z sarmacką emblematyką i osiemnastowiecz-
ną modą obrazy oparte na herbach17, „wszystkie z rodowitego klejnotu […] Łodzi 
y tak łacińskim, iako y Polskim wierszem dzieła wiekopomnej godnego pamięci Wo-
jewody wyrażające”18. 

 W kaplicy po lewej stronie od ołtarza pw. Matki Boskiej znajdował się emblematycz-
ny obraz przedstawiający łódź na wodzie „wyniesioną dwoma rogami”, które symboli-
zowały dwóch synów zmarłego, co podkreślała również wierszowana subskrypcja po 
łacinie i w języku polskim19. „Któżkolwiek nad wielkiemi mey łodzi szkodami / Narze-
kasz, patrz, ze dwie zostaie częściami / Ani ia cały nikne, cześć moia nie mała? W dwóch 
Synach, część dwoiaka, ieszcze się została”20.

W drugiej kaplicy była subskrypcja odnosząca się do cnót wojewody: przezorności 
i roztropności. Pod napisami znajdował się obraz Argo (statku Jazona) niosącej złote 
runo z napisem: „Ze Królów, milcz Jazonie, wieść się ma fortuna / Kiedy złote Tessala 
łodź uwozi runa / Patrz, złoty pokoy wraca, Szołdrski kłótnie godzi, / W tey raczey mów, 
fortuna Królestw płynie Łodzi”21.

W trzeciej kaplicy, pod herbem Łodzia znajdowała się subskrypcja odnosząca się do 
dostojeństw generała i wojewody. Pod nim umieszczone zostało przedstawienie łodzi 
na morzu, której ster trzyma fortuna, a wiosło cnota: „Przez szkarłatne łódź morze szyb-
kom Pana niosła. / Każdy port był honoru dla mnie. Kto do wiosła? / Zasługi. Kto Ster 
trzymał? Tym fortuna krąży, / Szczęśliwy kto w ten sposób do honorów dąży”22.

W czwartej kaplicy podkreślano kolejną cechę wojewody – „przyjemność ku wszyst-
kim”23. Tę cechę ilustrowała wyzłacana łódź z rozpostartymi żałobnymi żaglami symbo-
lizująca żal wszystkich po śmierci wojewody: „Złotem śląca, że własny wszystkich znak 

15 K. Rychłowski, Zebranych żalach…, dz. cyt., s. 30–30v.
16 Tamże, s. 11.
17 J. A. Chrościcki, Pompa funebris…, dz. cyt., s. 241.
18 K. Rychłowski, Zebranych żalach…, dz. cyt., s. 12–12v.
19 W artykule pominięte zostały subskrypcje łacińskie.
20 K. Rychłowski, Zebranych żalach…, dz. cyt., s. 12v.
21 Tamże, s. 13.
22 Tamże, s. 13v–14.
23 Tamże, s. 14.



Słowo, ogień, obraz w uroczystościach pogrzebowych wojewody inowrocławskiego…

285

żalowi, / Smutne łódź niosła żagle, widząc miłość mówi / Żal 
tobie nie przystoi. Lecz podziel się, Tobie / Niech się ja-
sność dostanie, żal obieram sobie”24.

Nad chórem znajdowały się pochwały odnoszące się do 
wielkich zasług wojewody dla ojczyzny. Obraz ilustrował 
„poetyckie wieści które o Dodońskim lesie głoszą, że drzewa 
iego greckim językiem wydawały wyroki, tenże przymiot, na-
wie (statek) nazwaney Argo25… Z dodońskiej Argo puszczy 
wyrabiona nawa? Po Grecku że mówiła, dawna głosi sława, / z 
szczepu tak wymownego łodź wasza Łodziowie” (Szołdr-
scy)? „W Greckiey tamta, w łacińskiey ta stanęła mowie”26. 

Po prawej stronie kościoła znalazły się „pod herbową Nawą” (herb Łodzia), dekora-
cje ilustrujące cnoty chrześcijańskie wojewody Władysława Szołdrskiego. W pierwszej 
kaplicy pw. Chrystusa Ukrzyżowanego zawisła tablica z napisem „ostateczności w wie-
rze Kościoła Rzymskiego Szołdrskiego”, bo jak wspomina ks. Kacper Niesiecki, „żaden 
z Szołdrskich błędem heretyckim tkniemy nie był”. Ilustrowały tę cnotę „łódź łamiąca 
natarczywość nieprzyjaznych statków” i napis: „Widzisz, iak silnym fale rznie impetem 
Nawa? Mocno, przeciwnym pędem, iak wodom wbrew stawa? / Tak Szołdrskich, wście-
kłych kacerstw, gdy burza szalona / Moc wywarła, moc wątli Łódź nie nadwątlona”27. 
Było to w pewnym sensie napomnienie skierowane do uczestników pogrzebu, pocho-
dzących z rodów, których przodkowie niegdyś opowiedzieli się za wiarą protestancką28.

 W kolejnej kaplicy znajdowały się subskrypcje i obrazy podkreślające zasługi se-
natora jako obrońcy wiary. Tę cechę ilustrował obraz ukazujący okręt wojenny, na któ-
rego pokładzie stał stolik, a na nim leżał order Orła Białego, którego kawalerem był 
Szołdrski, i z hasłem „pro Fide Rege et Lege” oraz biała broń. Według opisu oznaczało 
to „stateczny umysł Kawalerów bronić y łożyć życie najpierw za wiarę, ponieważ ta 
w promienionym haśle pierwsze ma miejsce. Zaś Twe gotów był złożyć przy Królu 
y prawie? Order tego dowodem, życie Władysławie? O! iaką stałeś się być Wierze obro-
ną!? W pierwszym miejscu, gdy widzę samą położoną”29.

W trzeciej kaplicy dekoracja była poświęcona pobożności, trwaniu w katolickiej 
wierze i hojności wojewody „ku Świątynią [!] boskim”. Obraz przedstawiał okręt uno-
szący się na morzu, który zamiast masztu miał krzyż sięgający obłoków. Wizerunkowi 
towarzyszył wiersz: „Otwórz Scyllo szeroką paszczę na szczekanie, / I Charybdo30, co 

24 Tamże, s. 14–14v.
25 Do Dodony w górach Epiru, najstarszej greckiej wyroczni poświęconej Zeusowi, przybył Jazon, by zabrać 
gałęzie ze świętego dębu. Gałęzie umieszczone na dziobie statku Argo miały zapewnić wyprawie po złote 
runo bezpieczną drogę. Por. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1996 (wyd. V), s. 213.
26 K. Rychłowski, Zebranych żalach…, dz. cyt., s. 15–15v.
27 Tamże, s. 16–16v.
28 Podczas pogrzebów – nie tylko w Rzeczypospolitej – wytykano zwłaszcza przywary narodowe, ale także 
dawano przykłady do naśladowania. Por. J. A. Chrościcki, Pompa funebris…, dz. cyt., s. 58.
29 K. Rychłowski, Zebranych żalach…, dz. cyt., s. 17–17v.
30 Charybda i Scylla – w mitologii greckiej potwory morskie strzegące cieśniny Mesyńskiej. Znalezienie się 
między nimi oznaczało sytuację, w której istniało zagrożenie z dwóch stron. Por. W. Kopaliński, Słownik 
mitów…, dz. cyt., s. 1047.

4. Herb Łodzia, za: http:// www.sosnica.
com.pl/wlasciciele.html.
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smutkiem mieszasz żeglowanie / Górą idzie ta Nawa31, maszt równa z niebami, / Szko-
dzić Scyllo nie możesz twemi szkopułami32”33. 

W kolejnej kaplicy została uwydatniona szczodrobliwość wojewody „ku ubogim 
i sierotom”. Ilustracją była łódź stojąca przy brzegu, wypełniona perłami i koralami. 
Z napisem: „Którą złotem ładuje nurek, y perłami, / Nie dla siebie łódź nosi ciężar z bo-
gactwami / Ile kroć obciążony twym skarbem ubogi / Wracał, rzekł, ta nie sobie łódź 
nosi skarb drogi”. Skromność osoby wojewody podkreślały nie tylko słowa, ale i ob-
raz, na którym łódź pchana wiatrem nie pozostawiała żadnego śladu na wodzie: „Cnot 
cenę, y choć wielkie tych cnot dzieła, przecię / Trzymać głębokim serca umiałęś se-
krecie. / Tak prawie żadnych okręt śladów nie prowadzi / Lecz wsrzód morza te, które 
czyni, drogi gładzi”34.

Pośrodku kościoła, między wielkim ołtarzem a bocznymi kaplicami transeptowy-
mi pw. św. Ignacego i św. Stanisława Kostki, w miejscu pełnym przestrzeni i światła, 
wzniesiono katafalk: „Fundament iego co do wysokości był wzniesiony od ziemi, ile 
wspaniałość z regułami optyki, (żeby ozdobami Ołtarza Wielkiego zasłoniona nie była). 
Sztuką malarską, wyzłocenie kompartymentów, farb purpurowych dobieranie stosow-
ne było do złocenia y malowania wielkiego Ołtarza”35.

Najwyższą część katafalku okrywał aksamitny purpurowy całun ze złotym galonem. 
Na nim stała trumna z ułożonymi na tarczach herbowych znakami senatora i kawale-
ra Orła Białego. Po bokach katafalku umieszczone zostały rzeźbione drewniane posągi 
aniołów z tarczami herbowymi. Pierwszy reprezentował Dom Szołdrskich, trzymał na 
tarczy namalowany herb Łodzia z napisem z Pisma św: „Rozmnożone są wody y wynio-
sły Arkę w górę ziemi”. Napis tłumaczył symboliczny obraz przedstawiający łódź unoszą-
cą się na rzece: „Która dla rzęsistych dżdżów z Nieba spadających wzbierając, łódź coraz 
bardziej ku Niebu swym sluktem wznosiła” i z napisem: „Tym bardziey wspienionymi 
łódź wznosi wałami, / Im bardziey rzeka wzrasta nowemi wodami, / Waszey, Szołdrscy, 
tym wyżey wzbić się trzeba Łodzi / Im bardziej wody rosną waszych łez powodzi”36.

Drugi geniusz reprezentował Dom Radomickich, z których pochodziła małżonka se-
natora, anioł trzymał tarczę z herbem Kotwicz (zwanym także Pole) – w polu srebrnym 
czerwony pas. Tarczy herbowej towarzyszył cytat z Wergiliusza: „Jak pod oko podpada pól 
przeciąg szeroki / Ze wszystkich stron opływa w smutne łez potoki”. I tu uzupełnieniem był 
obraz emblematyczny: „Pole Radomickich wodami okryte, Łódź przy ich brzegu z kotwicą 
zapuszczoną. Wiatry przeciwne z drugiej strony łódź od brzegu odbiiaią, gdzie kotwica po-
rze Pole Kotwicz zwane”, i z napisem pochodzącym z wiersza łacińskiego: „Jakie, gdy iest 
w przeciwnych okręt wiatrow porze, / Kotwica ostrym zębem w lądzie rany orze, / Takie mi 
zostawuiesz rany oddalona, / Krajesz Kotwicz, y serce Nawo zprzymierzona”37.

31 Nawa – łódź
32 K. Rychłowski, Zebranych żalach…, dz. cyt., s. 17v–18.
33 Szkopułami – przeszkodami, skałami. W. Kopaliński, Słownik mitów…, dz. cyt., s. 1139.
34 K. Rychłowski, Zebranych żalach…, dz. cyt., s. 18v–19v.
35 Tamże, s. 8.
36 Tamże, s. 9.
37 Tamże, s. 9.
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Trzeci geniusz, umieszczony przy katafalku reprezen-
tował senat. Na tarczy miał namalowaną koronę, berło, mi-
try i purpurę z napisem: „Król ubolewać będzie, y Książęta 
pokryią się żałobą”. Obok anioła był obraz emblematyczny 
przedstawiający zaćmienie księżyca „dla zasłonienia iego 
od słońca przez okrąg ziemi, z drugiej strony za chmurę za-
chodzące słońce, y inne Niebieskie światła, smutną istność 
wydające i napis: Szołdrski światło senatu w ziemi zagrze-
bany / Żalem serca napełnia Króla razem z Pany / Jak gdy 
Księżyc przed słońcem ziemia kryie sobą / Inne światła pod 
smutną kryia się żałobą”38.

Kolejny anioł to geniusz sprawiedliwości, na którego tarczy została namalowana 
mapa z zaznaczonymi siedmioma grodami Wielkopolski i napisem: „Sprawiedliwości 
Jego któż opowie dzieła”. Obok umieszczony był emblematyczny obraz, na którym 
przedstawiono wagę „w równości stoiacą na żadną się stronę nie nakłaniającą, na stoliku 
zaś miecz y dwie trąby” oraz wiersz: „Głoś spoczynkiem wzmacniasz piersi zmordowa-
ne / Bogini, głosząc Męża dzieła zawołane? / Bierz trąbę! Odnowionym tchem napełni… 
Ale / Któż Jego sprawiedliwość głosić może wcale?”39.

Wokół katafalku, wspaniale oświetlonego licznymi świecami i lichtarzami, wznosiły 
się kolumny „umyślnym kształtem wystawione, kosztowne, co do ułożenia wspaniałe”. 
Ponad katafalkiem umieszczono koronę śmierci40, z której spływały cztery festony kar-
mazynowego adamaszku ozdobionego złotym galonem, okrywając cały katafalk41. Ada-
maszkowe festony zwisające nad trumną wywodziły się ze zwyczaju dekoracji paradnego 
łoża żałobnego z podwieszonym baldachimem, podobnego do tych, które wystawione 
były w salach pałacowych42. Być może wzorcem dla dekoracji katafalku Szołdrskiego było 
wzniesione miesiąc wcześniej, w listopadzie 1757 r., znane z miedziorytów rokokowe łoże 
żałobne Marii Józefy, wystawione w kaplicy królewskiej w Dreźnie43.

Na poznańskim katafalku pod koroną umieszczono dwa anioły symbolizujące cno-
ty zmarłego wojewody, jego portret i herb Łodzia z cytatem z Wergiliusza: „Już mię 
pożądaną widzę umieszczoną Nawę Koronę”. Korona, mogła symbolizować również 
wieniec laurowy uzyskany przez Władysława Szołdrskiego za jego życie pełne cnót, 
które pozwoli mu na rozpoczęcie pełnego chwały życia wiecznego44. 

Za katafalkiem uwagę przykuwał nowo wystawiony ołtarz z prawdopodobnie ma-
lowanym wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego, pod którym znajdował się kartusz 
z cytatem z pisma św. Paulina biskupa Nolańskiego. Jego treść korespondowała z sym-
boliką herbu Szołdrskich – Łodzia. „Znakiem zbawienia w uzbrojonej Łodzi / Zwycięzca 

38 Tamże, s. 9.
39 Tamże, s. 10.
40 W starożytnym Rzymie istniał zwyczaj wieńczenia głowy zmarłego wieńcem lub koroną. Por. J. A. Chro-
ścicki, Pompa funebris…, dz. cyt., s. 17.
41 Tamże, s. 154.
42 Tamże, s. 154.
43 Tamże, s. 76, il. 35.
44 K. Rychłowski, Zebranych żalach…, dz. cyt., s. 10.

5. Herb Kotwicz, za: http://pl.wikipedia. 
org/w/index.php?title=Plik:POL_COA_Kot- 
wicz.svg&filetimestamp=20090826181714.
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w Krzyżu, poydziesz w przód powodzi / bezpieczny, y w burzach”. Nie zabrakło w deko-
racji ołtarza aniołów, przewodników duszy wędrującej do wiecznej szczęśliwości z Chry-
stusem. Z jednej strony ołtarza stał geniusz wiary trzymający kartusz z cytatem z pism 
św. Hieronima: „Niedowierzajcie chociaż na kształt cichego stawu uspokojenie zda się 
pochlebiać morze gotujcie liny, rozpościerajcie żagle, Krzyż na wierzchu masztu niech 
będzie wystawiony”. Z drugiej strony ołtarza znajdował się geniusz religii (pobożności) 
unoszący krzyż ze słowami św. Ambrożego: „Pomyślnie żeglują, którzy w Nawach swo-
ich Krzyż Chrystusa zamiast masztu noszą, w drzewie Pana bezpieczni, ani dozwalaią 
z niestatecznym fluktem45 Nawom swoim błakać się po morzu”. W wyższej partii ołtarza 
stał anioł miłości bożej, który wskazywał palcem na okrąg nieba, w najwyższej części 
ołtarza. W drugiej ręce trzymał tarczę z cytatem ze św. Grzegorza teologa: „Nuż, świat 
cały z honory opuściwszy nagle, / Stąd w Niebo szybkim pędem kieruy swoie żagle”. Po 
drugiej jego stronie znajdował się geniusz nadziei wznoszący „Łódź” Szołdrskich ku nie-
bu z napisem z Dziejów Apostolskich: „Stanęliśmy na miejscu, które się dobrym portem 
nazywa”. Ponadto architekturę ołtarza wydobywało z cienia odpowiednie oświetlanie 
„ogniem obfitym wedle Architektoniki, ile tylko sztuka malarska pozwoliła”46. Oświe-
tlenie „ogniem” ołtarza było symbolicznym motywem znanym od okresu odrodzenia, 
nawiązującym do antycznego obrzędu płonącego z ciałem stosu47. 

Centralną częścią ceremonii pogrzebowej ku czci wojewody inowrocławskiego Wła-
dysława Szołdrskiego był baldachimowo-kolumnowy katafalk. Wokół niego rozgrywał 
się swoisty spektakl pełen symbolicznych słów, obrazów, rzeźb, ale też gry światła 
i cieni. Uroczystość była wielkim, pełnym splendoru, ekspresyjnym i panegirycznym 
widowiskiem religijnym w bogatej oprawie liturgii katolickiej. Była to także wyraźna, 
pełna świeckiej wystawności manifestacja chwały rodu Szołdrskich. W nawie kościoła, 
symbolicznie (jak na staropolskim statku – nawie), wyłaniały się w triumfalnym pocho-
dzie portrety najwybitniejszych przodków rodu „miłujących Boga y Ojczyznę”, służą-
cych wiernie Kościołowi i Rzeczypospolitej.

45 Fluktem – wiatrem
46 K. Rychłowski, Zebranych żalach…, dz. cyt., s. 6–7.
47 Andrea Polizano (1454–1494) przekształcił wątek ciała płonącego na stosie w motyw oświetlonego ołtarza. 
Por. J. A. Chrościcki, Pompa funebris…, dz. cyt., s. 25.
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ośWięcimskie drZWi Z brąZu. 
prZycZynek do ikonografii śW. maksymiliana kolbe

Początek drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce zasługuje na miano „wieku 
świętych”, gdyż nigdy wcześniej nie wyniesiono na ołtarze tak wielu postaci wywodzą-
cych się z naszego kraju1. 

W związku z tak znacznym wzbogaceniem rodzimej hagiografii zaczęły powstawać 
liczne wyobrażenia nowych świętych. Do bardziej interesujących należy zaliczyć ikono-
grafię ojca Maksymiliana Kolbe. Zapewne jej oryginalność wynika z trudności znalezie-
nia pierwowzoru dla przedstawienia męczennika Oświęcimia i rzeczywistości obozowej 
oraz z faktu, że wykonanie wizerunków tego świętego stało się udziałem kilku dobrych 
współczesnych polskich artystów. Wśród nich wyróżniają się kompozycje ukazane na 
drzwiach z brązu, wykonanych przez krakowskiego rzeźbiarza Jana Sieka w latach 80. 
ubiegłego wieku dla kościoła pod wezwaniem św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

* * *

Beatyfikacja ojca Kolbe miała miejsce w 1971 r. i już wkrótce zarówno w Polsce, jak 
i za granicą zaczęły powstawać poświęcone mu parafie oraz obiekty kultu. 

Kościół oświęcimski zbudowano w powojennej robotniczej dzielnicy miasta, szyb-
ko rozrastającej się w miarę rozwoju lokalnego przemysłu chemicznego. Ponad dwu-
dziestoletnie starania o pozwolenie na budowę nowej świątyni w miejscowości, żyjącej 
w cieniu dawnego obozu hitlerowskiego i pamięci jego ofiar, do których należał Mak-
symilian Kolbe, zostały uwieńczone sukcesem dopiero w 1980 r.2, po wyborze papieża 
Jana Pawła II i jego wizycie w obozie oświęcimskim, gdzie poświęcił kamień węgielny 
pod nowy kościół3. Całością prac budowlanych kierował ks. Kazimierz Górny (1937), 
późniejszy biskup rzeszowski, a od 1984 r. jego brat – ks. Stanisław Górny (1934–2007). 
Ukończony obiekt konsekrowano w roku 1988.

Kościół został wybudowany według projektu krakowskich architektów Elżbiety 
i Andrzeja Bilskich4. Prace nad wystrojem świątyni powierzano sukcesywnie kolejnym 
artystom, którzy starali się dostosować do stanu pozostawionego przez poprzedników, 

1 J. Bystroń, Polscy święci i błogosławieni wzniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II, Pelplin 2004.
2 S. Górny, Z dziejów starań o budowę kościoła św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu, Rzeszów 2002. 
3 7.06.1979 r., w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. S. Górny, Z dziejów starań…, dz. cyt., 
s. 15, 316–318).
4 P. Szafer, Nowa architektura polska. Diariusz z lat 1976–1980, Warszawa 1981, s. 170–171, 178–179.
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tworząc całość o jednorodnym programie ikonograficznym. Był wśród nich Jan Siek 
(1936)5, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, znany z licznych realizacji 
sakralnych, u którego zamówiono brązowe drzwi do kościoła. Troje monumentalnych 
spiżowych wrót zrealizowano w latach 1986–19896, w krótkim czasie po kanonizacji 
św. Maksymiliana, która nastąpiła w 1982 r. Inwestor nie ingerował w wizję artysty, 
pozostawiając mu zupełną swobodę zarówno w sposobie doboru scen, jak też zastoso-
wania środków ekspresji.

* * *

Okazała bryła oświęcimskiej świątyni, a przede wszystkim jej wieża, góruje nad ho-
ryzontalnymi układami bloków, charakterystycznych dla socjalistycznych osiedli. 

Drzwi Jana Sieka zostały wmontowane w trzech wnękach w centralnej części wynio-
słej, głęboko cieniującej fasady kościoła, utworzonej ze wznoszących się ku środkowi, 
wąskich, wertykalnych segmentów muru, poprzedzielanych pasami witrażu i zwień-
czonych potężnym krzyżem. Mają one kształt prostokątów o zróżnicowanych wymia-
rach. Wysokiej dwuskrzydłowej bramie środkowej towarzyszą nieco niższe: szeroka 
trójdzielna po lewej i wąska dwudrzwiowa po prawej stronie.

Tworzą one swoisty tryptyk, w którym każde drzwi stanowią odrębne pole obra-
zowe, a zróżnicowanie ich wielkości i kształtu narzuca hierarchię poszczególnych 
przedstawień. 

W górnej części kompozycji obejmującej prostokąt głównego wejścia do kościoła 
(il. 1) unosi się nieco przesunięta w bok samotna postać św. Maksymiliana w więzien-
nym pasiaku, dominująca nad całością przedstawienia. Otacza ją niby aureolą krąg koro-
ny cierniowej wpisany w całą szerokość pola obrazowego, silniej wyodrębniony w dolnej 
części i zanikający w górnych partiach drzwi. Ostre geometryczne zarysy cierni utworzo-
nych z drutu kolczastego kontrastują z miękkimi formami stłoczonych sylwetek ludzkich, 
malejących i zanikających stopniowo ku górze, tak że znajdujące się tam przedstawienie 
świętego otacza gładka, pusta przestrzeń, jakby wypełniona światłością, podkreślająca 
silniej cieniujący i dopracowany kształt jego postaci, ujętej w rzeźbie niemal pełnej. Po-
niżej, na zewnątrz kręgu korony cierniowej rozgrywa się dramatyczna scena selekcji do 
gazu z charakterystycznymi sylwetkami umundurowanych gestapowców: jeden z nich 
stoi z pejczem, inny szczuje ujadającego psa, który rzuca się na przerażonych więźniów, 
w pośpiechu zdejmujących ubrania, a następnie zapędzanych do komory śmierci. Widać 
wśród nich kaleki o kulach i matki z małymi dziećmi, a zwłoki zamordowanych są od-
ciągane na bok. Całości kompozycji, ukazanej na drzwiach dopełnia napis usytuowany 
na ościeżach, wykonanych również z brązu: „Św. Maksymilianie, męczenniku miłości, 

5 Jan Siek, [w:] 175 lat nauczania malarstwa, rzeźby i grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, red. 
J. L. Ząbkowski i in., Kraków 1994, s. 392.
6 Archiwum Parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu, ogłoszenia parafialne. 21.09.1986 r. zanotowano: „Za-
mówione są także piękne, odlewane z brązu drzwi do naszego kościoła”, a pod datą 24.09.1989 r. widnieje: 

„W tym roku zostały wykonane ławki do naszej świątyni, a także trzecie drzwi w głównym wejściu. Na tych 
drzwiach zostało przedstawione Narodzenie Pana Jezusa, a także motywy z życia obozowego: tragiczny los 
dzieci po urodzeniu w obozie w Brzezince”.
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módl się za nami”. Tematem większych 
drzwi bocznych (il. 2) jest czternaście 
stacji drogi krzyżowej, odbywanej przez 
Chrystusa wśród więźniów przebywają-
cych w obozie oświęcimskim, którego 
charakterystyczne ogrodzenie połączone 
drutem kolczastym zamyka kompozycję 
od góry. W centrum przedstawiono sce-
nę Zmartwychwstania. Wznoszący się 
ku niebu Chrystus został ukazany na tle 
swoistej bramy, przypominającej otwór 
pieca w obozowym krematorium. Od po-
staci Zmartwychwstałego biją promienie, 
wśród których u jego stóp delikatnie zary-
sowano sylwetkę oświęcimskiego kościo-
ła i napis: „Ufajcie, jam zwyciężył świat”. 
Kolejne stacje zostały ułożone rzędami 
po bokach i w dole tej kompozycji tak, że 
każda z nich stanowiąc ogniwo tragicznej 
sekwencji zdarzeń, jednocześnie odnosi 
się bezpośrednio do dominującej sceny 
Zmartwychwstania.

Skazanie Jezusa na śmierć odbywa się 
pod okiem siepaczy w charakterystycz-
nych niemieckich mundurach z pałkami 
w rękach. Biorącemu krzyż na ramiona 
towarzyszą matka i wychudzone posta-
ci więźniów, którzy wraz z nim słaniają 
się przy pierwszym upadku. Spotkanie 
z Maryją ukazano na tle więziennych krat. 
Scena z Cyrenejczykiem, a następnie 
z Weroniką i drugi upadek roztapiają się 
w masie anonimowego, wynędzniałego 
tłumu, w którym tylko krzyż stanowi je-
dyną, jednoznaczną i niezmiennie powtarzającą się formę. Bezwładne ciało Chrystusa 
w scenie drugiego upadku podnosi z ziemi więzień w okularach o charakterystycznych 
okrągłych oprawkach, pozwalających rozpoznać w nim św. Maksymiliana. W spotkaniu 
z kobietami, którym towarzyszą zabiedzone oświęcimskie dzieci postać Jezusa ledwo 
zarysowuje się cienką, delikatną linią na tle krzyża, jakby nierealna w otoczeniu pozo-
stałych, modelowanych plastycznie postaci. W trzecim upadku obok jego dramatycznie, 
konwulsyjnie wygiętego ciała widać czepiającego się stojącego nadal niewzruszenie 
krzyża, wychudzonego i bezsilnego więźnia, bitego przez niemieckiego oprawcę. Z szat 
obnażani wraz z Chrystusem są też przybywający do obozu więźniowie, a zabrany im do-

1. Jan Siek, Drzwi główne w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Oświę-
cimiu, 1986, odlew w brązie. Fot. Grażyna Ryba.

2. Jan Siek, Drzwi boczne trójskrzydłowe w kościele św. Maksymiliana 
Kolbe w Oświęcimiu, 1987–8 (?), odlew w brązie. Fot. Grażyna Ryba.
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bytek piętrzy się u stóp tegoż krzyża, który 
w następnej scenie, dźwigając zawieszone 
na nim niemal pełnoplastyczne ciało Chry-
stusa, wyrasta ze stosu ludzkich zwłok, 
wśród przerażonego tłumu ludzi unoszą-
cych w górę ręce, chwytających się za gło-
wy lub krzyczących. Zdejmowany z niego 
ledwo zarysowany, półprzezroczysty zarys 
sylwetki zmarłego Jezusa unosi się jakby 
nad płomieniami, z których wyciągają do 
niego ramiona postaci więźniów. Madon-
na opłakuje Jezusa wśród stosu zmarłych, 
a jego grób znajduje się pod warstwami 
zwłok przygotowanych do spalenia. 

Dwuskrzydłowe drzwi boczne (il. 3) 
zostały poświęcone tragedii dzieci oświę-
cimskich. W górnej części lewego skrzydła 
artysta przedstawił scenę Bożego Narodze-
nia w nędzy baraku obozowego. Wśród pię-
trowych prycz wypełnionych wychudzony-
mi postaciami kobiet spoczywa Madonna, 
ukazująca pochylonym nad nią z troską 
więźniarkom nowonarodzone Dzieciątko, 

na które z góry spływa blask Gwiazdy Betlejemskiej. Uroczysta radość tej sceny kon-
trastuje z przerażającym obrazem zamieszczonym poniżej, który przedstawia topienie 
niemowląt w beczce z wodą przez nadzorczynie obozowe, na oczach przerażonych i bez-
radnych matek. W dolnej partii obu skrzydeł załamujące ręce kobiety pochylają się nad 
stosem przedmiotów, wśród których widać dziecięcy wózek, zabawki, książki, ubranka, 
skrzypce, ale też zwłoki maleńkich dzieci. Wśród zrozpaczonych niewiast są też takie, 
które tulą do siebie jeszcze żywe niemowlęta. Między nimi stoi kapłan, wznoszący ręce 
ku niebu dramatycznym gestem modlitwy. Podążając za kierunkiem, wskazanym przez 
jego ramiona, wzrok widza przesuwa się w górę ku krwawiącemu krzyżowi, pod którym 
gromadzą się dzieci. Widać tam też strażniczkę obozową zamierzającą się pejczem na bez-
bronne, nagie, klęczące więźniarki. Całość zamyka w górze obraz otwartych pieców kre-
matoryjnych, do których wrzucane są ludzkie zwłoki. Tragedia dzieci Auschwitz musiała 
nasunąć artyście analogię do rzezi niewiniątek w Betlejem, przeprowadzonej na rozkaz 
Heroda tuż po narodzeniu Jezusa. Dlatego też umieścił scenę Bożego Narodzenia jako ini-
cjującą obraz niedoli maleńkich dzieci, które tuż po przyjściu na świat, w swoim krótkim 
życiu doświadczyły ogromu cierpienia i strasznej śmierci. 

* * *

W głównej bramie autor wprowadził kompozycję opartą na zasadzie kontrastu 
wyrazistej, niemal pełnoplastycznej formy z pustą przestrzenią o lekko tylko zazna-

3. Jan Siek, Drzwi boczne dwuskrzydłowe w kościele św. Maksymiliana 
Kolbe w Oświęcimiu, 1989, odlew w brązie. Fot. Grażyna Ryba.
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czonych liniach promieni i miękkich kształtów (il. 1). Rzeźbiarz powtórzył ten sam 
zabieg na mniejszą skalę w trójskrzydłowym bocznym wejściu (il. 2) a zaniechał go 
w kolejnym – dwuskrzydłowym (il. 3), podkreślając tym samym istniejącą hierarchię 
poszczególnych elementów tryptyku. Podstawowym środkiem ekspresji pozostaje 
malarsko modelowana bryła o miękkich przejściach światłocieniowych i licznych nie-
dopowiedzeniach. W obrębie przelewających się mas ludzkich autor kilkoma kreska-
mi wydobywa charakterystyczne szczegóły kolejnych scen, tworząc bogatą w detale 
epicką narrację, a jednocześnie oddając apokaliptyczną grozę ukazywanej rzeczywi-
stości obozowej. 

Budując swoje kompozycje przede wszystkim w oparciu o układy stłoczonych po-
staci ludzkich, Jan Siek wprowadza nieliczne przedmioty, które stanowią konieczne 
uzupełnienie akcji, pełniąc jednocześnie w mniejszym lub większym stopniu funkcję 
symboliczną. Niektóre z nich zyskują znaczenie nadrzędne, porządkując kompozy-
cję – są to m.in.: kolisty zarys korony cierniowej w wejściu środkowym czy rytmicz-
nie powtarzający się motyw krzyża w okazałej bramie bocznej lub gładki zarys formy 
podkreślającej partię centralną każdej ze scen, przedstawionych na najmniejszych 
drzwiach dwuskrzydłowych. Te ostatnie jednak pozbawione centralnej dominanty, 
w całościowym odbiorze przedstawienia sprawiają wrażenie chaosu i dezintegracji, 
jakby pozbawionego logiki zamętu, być może celowo zastosowanego przez autora dla 
spotęgowania wrażenia beznadziejności życia obozowego.

W ikonografii tryptyku brązowych drzwi oświęcimskich można wyodrębnić kilka 
wątków: hagiograficzny, chrystologiczny oraz świeckie motywy o charakterze marty-
rologicznym. 

Tworzą one dwie warstwy znaczeniowe: ponadczasową – religijną – obiektywizują-
cą sens cierpienia i śmierci oraz świecką, na którą składają się jednostkowe wyobraże-
nia, osadzone w konkretnym kontekście historycznym. Obie te warstwy łączy osoba 
św. Maksymiliana. 

Sylwetka świętego ukazana przez artystę w głównym wejściu (il. 1), zdomino-
wała nie tylko scenę środkową, ale wszystkie części tryptyku drzwi oświęcimskich. 
W przedstawieniu Sieka ojciec Kolbe jest łatwo rozpoznawalny poprzez więzienny 
ubiór i portretowe ujęcie twarzy, powszechnie znanej dzięki dokumentacji zdję-
ciowej. Umiejscowienie w całości kompozycji oraz układ postaci nawiązują do tra-
dycyjnych scen apoteozy świętych7, ale gest rozłożonych dłoni i pochylenie głowy 
wskazują, że pojawia się on raczej jako patron i orędownik pozostających w piekle 
obozowym więźniów. Wpisany w przestrzeń pola obrazowego szeroki krąg koro-
ny cierniowej, otaczającej świętego stanowi reminiscencję motywu występującego 
w emblemacie Serca Jezusowego, popularnym od końca XVII w.8 Charakter przed-
stawienia podkreśla treść napisu-wezwania na odrzwiach, zainspirowanego homilia-

7 Apoteozę św. Maksymiliana ukazuje obraz beatyfikacyjny, umieszczony w głównym ołtarzu kościoła 
św. Maksymiliana w Pabianicach. 
8 W kulcie Serca Jezusa podkreśla się ogrom Bożej miłości do ludzi, której dowodem było cierpienie i śmierć 
Chrystusa na krzyżu. Historię i teologię kultu NSPJ przedstawia m.in.: J. Sypko, Serce Jezusa, [w:] Leksykon 
duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2002, s. 814–817.
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mi papieskimi9, wskazującymi na ewangeliczną miłość bliźniego jako istotę męczeń-
stwa św. Maksymiliana.

Ukazana poniżej scena selekcji więźniów odpowiada przekazom zawartym w licz-
nych wspomnieniach i opracowaniach naukowych10. Dolna krawędź korony ciernio-
wej symbolicznie wydziela wypełnione ludźmi pomieszczenie, do którego wrzuca-
ne są puszki ze śmiercionośnym cyklonem. Tam właśnie w godzinie śmierci ofiar 
zbrodniczego systemu pojawia się św. Maksymilian, wnosząc pociechę, nadzieję 
i uspokojenie.

Wątek hagiograficzny ustępuje miejsca tematyce chrystologicznej, dominującej na 
trójskrzydłowych drzwiach bocznych – „pasyjnych” (il. 2). Twarz ojca Kolbego, przed-
stawionego tylko w jednej ze scen, została ujęta portretowo, ale ginie wśród falujących 
mas ludzkich anonimowego tłumu więźniów. Ukazując świętego w znamiennej scenie, 
gdy podnosi upadającego Chrystusa, artysta starał się podkreślić charakterystyczny 
rys postawy ojca Kolbego – służącego ludziom w imię swojej wiary i utożsamiającego 
Chrystusa z bliźnim11. 

Przedstawienia z drzwi „pasyjnych” stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o sens 
ludzkiego cierpienia i obecność w nim Boga, stawiane w wielu środowiskach, nie 
tylko laickich, wobec okropności wojny i okupacji12. Ich wymowę wzmacnia ewan-
geliczny cytat zapowiadający zwycięstwo dobra po czasach ucisku13, a delikatnie za-
znaczone zarysy kościoła oświęcimskiego poniżej sceny Zmartwychwstania stanowią 
odniesienie do szczególnej funkcji świątyni wzniesionej w sąsiedztwie dawnego miej-
sca kaźni.

Aktualizacja w odniesieniu do okrucieństw ostatniej wojny światowej, a także wszel-
kiej przemocy, towarzyszącej konfliktom zbrojnym to częsty zabieg stosowany w reali-
zacjach Drogi Krzyżowej, powstających w drugiej połowie XX w. (Jasło)14. Nierzadko 
ukazuje się poszczególne sceny Pasji w szerszym kontekście historii najnowszej, na-
dając im zabarwienie publicystyczne (Częstochowa)15. Artyści zapełniają swoje kom-

9 Wezwanie z odrzwi wywodzi się z homilii papieskich. Do słów Pawła VI, wygłoszonych podczas beatyfika-
cji ojca Kolbego 17.10.1971 r. nawiązał Jan Paweł II w kazaniu podczas mszy św. kanonizacyjnej 11.10.1982 r. 
Jan Paweł II, Męczennik miłości, [w:] tegoż, Nauczanie papieskie, t. V. 2, Poznań 1996, s. 533; Z. Podlejski, Do 
nieba przez aklamację, Kraków 2011, s. 92–93. 
10 Wśród licznych opracowań można wyróżnić: F. Piper, Eksterminacja, [w:] Oświęcim. Hitlerowski obóz 
masowej zagłady, red. W. Michalak, Warszawa 1977, s. 108–124. 
11 W pismach Maksymiliana Kolbe znajdują się liczne teksty ujmujące w słowa postawę świętego („Daj sie-
bie innym = miłość.”, „Miłość jest celem […]. Króla miłości można uczcić tylko miłością – można mu złożyć 
w darze tylko miłość”. Cyt. wg L. Dyczewski OFMConv, Święty Maksymilian Maria Kolbe, [w:] Polscy święci, 
III, Warszawa 1984, s. 293, 301). O duchowości św. Maksymiliana pisał m.in.: P. Iliński, Błogosławiony Mak-
symilian Maria Kolbe: na tle epoki, Warszawa 1975.
12 O powojennych dylematach natury filozoficznej i teologicznej wobec okropności nazizmu, których sym-
bolem był obóz w Oświęcimiu, piszą m.in.: ks. J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998; H. Jonas, 
Idea Boga po Auschwitz, Kraków 2003; ks. T. Halik, Świadkowie Bożej nieobecności, „Tygodnik Powszechny” 
2003, nr 16 (2806), s. 5; Bóg i Auschwitz, red. M. Deselaers i in., Kraków 2007.
13 Całość zdania, którego ostatnią sekwencję umieszczono na drzwiach brzmi: „Na świecie doznacie ucisku, 
ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33).
14 A. S. Kowalski, Droga Krzyżowa, 1979, olej, płótno, Jasło, franciszkański kościół św. Antoniego. 
15 J. Duda-Gracz, Golgota Jasnogórska, 2000–2001, olej, płótno, Częstochowa, Jasna Góra (J. Duda-Gracz, 
Golgota Jasnogórska, Częstochowa 2001).
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pozycje postaciami, wśród których pojawia się też przedstawienie św. Maksymiliana 
(Bielefeld)16. 

Popularność aktualizacji współczesnych przedstawień Drogi Krzyżowej17 – wynika 
w pewnej mierze z inspiracji tekstami rozważań pasyjnych nabożeństw wielkopost-
nych, których tematyka w swoim założeniu zawiera odniesienie do współczesności18. 
W Oświęcimiu stacje Drogi Krzyżowej ukazane na drzwiach do świątyni mają również 
bliski związek ze specyfiką lokalnego kultu rozwijającego się w pobliżu dawnego obo-
zu śmierci. Jednym z jego przejawów jest doroczna pielgrzymka piesza wyruszająca 
14 sierpnia z kościoła św. Maksymiliana do celi świętego i Ściany Śmierci. W pierwszą 
niedzielę po Dniu Zadusznym i w czasie trwania Wielkiego Postu na terenie obozu 
odprawiana jest Droga Krzyżowa19. Przeżycia związane z rozważaniem Pasji Chrystusa 
w realiach obozowych z przywołaniem wydarzeń, które się tam rozgrywały, powraca-
ją i nabierają szczególnego charakteru, gdy wierni kontemplują symboliczną Drogę 
Krzyżową więźniów i obrazy rzeczywistości obozowej ożywione na wrotach kościel-
nych przez krakowskiego artystę.

W dwuskrzydłowych drzwiach bocznych (il. 3) scenę z wątku chrystologiczne-
go – Boże Narodzenie, utrzymane także w konwencji aktualizacji – ukazano jako inicju-
jącą szereg przedstawień z martyrologii świeckiej20, które w nieco mniej jednoznaczny 
sposób niż w scenach „pasyjnych” wiążą się z ikonografią chrześcijańską. Uwzględ-
nione w kompozycji tych drzwi detale wskazują na inspirację filmem Andrzeja Munka 
Pasażerka (1963)21, opartym na przeżyciach byłej więźniarki Auschwitz.

Autor drzwi oświęcimskich doskonale posługuje się skrótem myślowym, abstra-
hując z bogatych materiałów źródłowych syntetyczny, całościowy obraz rzeczywisto-
ści obozowej, ujęty w świetle przesłania wiary. Przyczyn niezwykłej ekspresji dzieła 
można doszukiwać się też we wspomnieniach artysty, który w dzieciństwie sam do-
świadczył grozy okupacji, będąc chociażby świadkiem egzekucji22. Emocje i obrazy 
wyraziście zapisane we wrażliwej pamięci dziecka, uzupełnione wiedzą zaczerpniętą 
z dokumentów i inspiracją płynącą z dzieł sztuki, także filmowej, przefiltrowane w du-
chu głębokiej wiary artysty zaowocowały interesującą realizacją, jaką jest tryptyk 
drzwi oświęcimskich. 

16 B. Gerresheim, Stacje Drogi Krzyżowej, 2007, brąz, Bielefeld, kościół Ducha Świętego. Ojciec Kolbe uka-
zany został w stacji XI. (W. Roemer: Visionärer Realismus. Bert Gerresheim. Zeichnungen – Skulpturen – Mo-
numente, Aachen 2009).
17 Kilka interesujących przykładów realizacji tematu drogi krzyżowej w polskiej sztuce współczesnej omawia 
R. Rogozińska, Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970–1999, Poznań 2002, s. 97–103. Tam też 
wspomniano stacje drogi krzyżowej w kościele franciszkańskim w Jaśle (por. przyp. 12). 
18 Pisali je nawet najważniejsi dostojnicy Kościoła, m.in. S. Wyszyński, Droga Krzyżowa. Rozważania w czasie 
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla pracowników pióra, Kraków 1959; K. Wojtyła, Droga krzyżowa, Kraków 
2007; J. Ratzinger, Droga krzyżowa, Poznań 2007.
19 W 1985 r. wydano staraniem kurii krakowskiej Oświęcimską Drogę Krzyżową – tekst odbity na powielaczu, 
opracowany przez członków KIK w Oświęcimiu (kserokopia w posiadaniu autorki niniejszego artykułu).
20 Wydarzenia ukazane na drzwiach opisuje m.in.: J. Wnuk, Dzieci polskie oskarżają, Lublin 1975, s. 108 i n.
21 Z informacji żony artysty wiadomo, że Siek znał ten film (rozmowa telefoniczna z 15.03.2011).
22 Rzeźbiarz wspomina o tym w wywiadzie: Duchy i bunt rzeźbiarzy, „Gazeta w Krakowie”(dodatek do „Gazety 
Wyborczej”), 1998, nr 268.
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* * *

Wejście do kościoła św. Maksymiliana w Oświęcimiu poprzedza odlany w brązie 
posąg patrona świątyni, ukazanego w habicie franciszkańskim, z dłonią przyciskającą 
do piersi różaniec23. Przedstawienie to uzupełnia charakterystykę świętego o rys po-
bożności maryjnej, którego brakuje w jego wizerunkach na drzwiach. Po przekrocze-
niu wrót świątyni wchodzący znajduje się w obszernym wnętrzu. Z półmrokiem nawy 
kontrastuje zalana światłem strefa prezbiterium, w którym dominuje monumentalny 
krzyż z przewieszoną stułą, wyrastający z czarnego granitu o formie przypominającej 
trójkąt obozowy, naszywany na piersi więźniów Auschwitz. Został on powielony w for-
mie zredukowanych do znaków stacji drogi krzyżowej na ścianach kościoła. Surową 
wymowę skromnego wystroju budowli łagodzi ciepło barw dwu tryptyków malarskich 
ukazujących Golgotę i św. Maksymiliana w obozie. Kulminację modlitewnego przeży-
cia we wnętrzu świątyni stanowi dla wychodzącego olbrzymi barwny witraż ukazujący 
apokaliptyczną wizję połączoną z apoteozą męczenników Auschwitz: Maksymiliana Kol-
be i Edyty Stein24. W oświęcimskiej świątyni występuje wyraźnie przeciwstawienie: na 
zewnątrz przestrzeni profanum, ze szczegółową dramatyczną narracją na bramach wej-
ściowych i skłaniającej do refleksji ascetycznej strefy sacrum we wnętrzu. Zestawienie 
kontrastu surowego prezbiterium i bogactwa barwnej ekspresji witraża nad wejściem, 
wraz z wyobrażeniami na drzwiach tworzy trzy wyraziste etapy ludzkiego cierpienia: 
dramatycznego przeżycia, cichej kontemplacji i apoteozy u kresu czasów.

* * *

Drzwi oświęcimskie powstały w dojrzałym okresie w twórczości Jana Sieka i jest to 
jego jedyna tego typu realizacja w brązie. Ich powstanie poprzedziła plastyczna refleksja 
artysty związana z problematyką martyrologii czasów okupacji hitlerowskiej, w postaci 
odlanego ze spiżu pomnika Pomordowanych w Obozach Hitlerowskich, usytuowane-
go na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w 1980 r. Natomiast rozważania rzeźbiarza 
nad uniwersalnym znaczeniem cierpienia, tłumaczonego w aspekcie religijnym zawie-
ra powstała w 1978 r. Droga Krzyżowa do Łagiewnik, pierwsza z wielu wykonywanych 
później przez Jana Sieka. Drzwi oświęcimskie zespalają elementy świeckiej i religijnej 
ikonografii cierpienia i śmierci, występujące w obu wspomnianych realizacjach.

Są to też prace formalnie łączące dwa nurty twórczości Sieka. W dziełach świeckich 
artysta niewątpliwie bardziej eksperymentował, tworzył kompozycje śmiałe i nowator-
skie, o większej ekspresji, natomiast jego prace o charakterze sakralnym, wykonywane 
najczęściej polichromowanym w drewnie, cechuje raczej poetyka bajkowej, pogodnej 
opowieści, w której dekoracyjna stylizacja sprawia, że nad grozą cierpienia dominuje 
radość i pewność, że dobro zwycięży.

W realizacji w kościele św. Maksymiliana można dostrzec inspiracje zaczerpnięte 
podczas pobytu artysty na stypendium we Włoszech i analogie formalne do podobnych 
realizacji powstających w tym czasie w Polsce. 

23 Autorką pomnika jest Tatiana Niewesoły. 
24 Witraż został wykonany przez Jerzego Skąpskiego.
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W czasie trwania stypendium w 1970 r. Jan Siek miał 
możliwość zaznajomienia się z twórczością wybitnych rzeź-
biarzy włoskich. W Rzymie poznał osobiście Pericle Fazzi-
niego (1913–1987), przyszłego autora Zmartwychwstania 
do papieskiego audytorium na Watykanie25. Odwiedzał go 
w rzymskiej pracowni, gdzie toczyli rozmowy na temat sztu-
ki, a młody krakowianin zapoznawał się z projektami i meto-
dami pracy włoskiego artysty26. W ciężkich, przysadzistych 
rzeźbach sakralnych Sieka trudno dopatrywać się inspiracji 
zwiewnymi, ażurowymi, często amorficznymi kompozycjami 
Fazziniego. Za wyjątek należy uznać jednak drzwi oświęcim-
skie, które wykazują wyraźne związki formalne z monumen-
talnymi wrotami do kościoła św. Jana Chrzciciela27 przy Au-
tostradzie Słońca koło Florencji, które zostały zrealizowane 
przez Pericle Fazziniego w 1960 r. Zapewne Siek przystę-
pując po raz pierwszy do wykonania tego typu zamówienia, 
wobec braku doświadczenia w naturalny sposób nawiązał do 
koncepcji włoskiego przyjaciela.

Podążając za Fazzinim, autor wrót oświęcimskich zrezy-
gnował z geometrycznych podziałów, czyniąc polem obrazo-
wym płaskorzeźby całą płaszczyznę drzwi i również wypełnił 
je stłoczonymi dramatycznie postaciami, skontrastowanymi 
z nieregularnymi gładkimi powierzchniami. Widoczne są podo-
bieństwa w opracowaniu detali, takich jak na przykład postaci 
kapłana z uniesionymi ramionami na drzwiach Sieka, przypo-
minającej Mojżesza z drzwi Fazziniego (il. 4, 5).

Można też wskazać na analogie kompozycji zdobiącej środ-
kowe wrota oświęcimskie z powstałymi nieco wcześniej, bo 
w 1983 r. drzwiami pasyjnymi do kruchty północnej katedry 
w Tarnowie, wykonanymi przez Czesława Dźwigaja. W obu re-
alizacjach samotną sylwetkę otoczoną gładkim kręgiem pustego 
tła przeciwstawiono zagęszczonym elementom w dolnej części 
przedstawienia.

 Nie zachowały się żadne projekty rysunkowe drzwi oświę-
cimskich, chociaż artysta zawsze wykonywał wiele szkiców 
przygotowawczych do swoich prac. Istniejące modele gipsowe świadczą o tym, że 
rzeźbiarz w jednej z wersji rozważał wprowadzenie wewnętrznych podziałów ramo-
wych. W innej traktował drzwi jako jednolite pole obrazowe, zamykając w kręgu 
korony cierniowej, bez wyraźnej dominanty, szereg drobnych scen obrazujących 

25 R. Lucchese, Pericle Fazzini, Milano 1991.
26 W zbiorach rodziny Sieków znajduje się album: P. Fazzini, B. Mohr, Fazzini, Firenze 1969 z dedykacją: 
A Siek Giovani con amicizia P. Fazzini Roma Maggio 1970.
27 L’arte cristiana in Italia: Età moderna e contemporanea, red. T. Verdon, ed. San Paolo, 2008, s. 284. 

4. Pericle Fazzini, Drzwi główne w ko-
ściele św. Jana Chrzciciela przy Auto-
stradzie Słońca koło Florencji, 1960, 
odlew w brązie, fragment. Fot. Arka-
diusz Pliszka.

5. Jan Siek, Drzwi boczne dwuskrzy-
dłowe w kościele św. Maksymilia-
na Kolbe w Oświęcimiu, 1989, odlew 
w brązie, fragment. Fot. Grażyna Ryba.

6. Jan Siek, Drzwi rzeźbione, 
1986 (?), model, odlew gipso-
wy, własność artysty. Fot. Te-
resa Siek.
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realia życia obozowego (il. 6). W jeszcze innej pracy arty-
sta skupiał się tylko na studium kompozycyjnym przele-
wających się, dynamicznych mas, bez określonych przed-
stawień figuralnych, wieńcząc je scenami Ukrzyżowania 
i Zmartwychwstania na poszczególnych skrzydłach. Ta 
właśnie kompozycja zdaje się duchem najbardziej nawiązy-
wać do florenckich drzwi Fazziniego i w warstwie formal-
nej została rozwinięta w ostatecznym kształcie realizacji 
oświęcimskiej.

* * *

W latach 1984–86, bezpośrednio przed przystąpieniem 
do podjęcia tego monumentalnego zamówienia, artysta 
wykonał dla kościoła w Rudawie znacznie skromniejsze, 
dwuskrzydłowe drewniane drzwi z sześcioma rzeźbionymi 
płycinami ułożonymi w dwu rzędach. Wypełniają je pojedyn-
cze sylwetki świętych w otoczeniu licznych przynależnych 
im atrybutów. Wszystkie postaci są przysadziste, o dużych 
głowach i dłoniach. Nieco stylizowane na ludowe, charak-
teryzują się wyrazistym, syntetycznym rysunkiem, pozwa-
lającym bez trudu rozpoznać szczegóły fizjonomii i charak-
terystyczne sylwetki przedstawionych osób, wśród których 
umieszczono także św. Maksymiliana (il. 7), ukazanego 
w habicie franciszkańskim, z różańcem w dłoni. Obok niego 
w górze przedstawiono Matkę Boską Niepokalaną i krzyż 

otoczony koroną cierniową, natomiast w dole – trójkąt obozowy i numer, jaki wytatu-
owano Kolbemu po jego przybyciu do Oświęcimia. Atrybuty w górnej części przed-
stawienia odnoszą się do specyfiki pobożności franciszkańskiej, reprezentowanej 
przez świętego, natomiast te, które umieszczono poniżej, przypominają jego pobyt 
w obozie i męczeńską śmierć. 

Z przedstawieniami z drzwi oświęcimskich łączy się bezpośrednio ołtarz z Brze-
zinki koło Krakowa (il. 8). Tamtejszemu proboszczowi tak spodobał się model 
środkowych drzwi w Oświęcimiu, że zamówił taki do dekoracji ściany ołtarzowej 
w swoim kościele. Po wprowadzeniu poprawek zasugerowanych przez inwestora 
ukończony ołtarz zamontowano w początkach lat 90. minionego wieku. Płaskorzeź-
ba została pozłocona, a w najniższym punkcie kręgu korony cierniowej umieszczono 
tabernakulum. Postać świętego, przedstawiona na drzwiach w więziennym pasiaku 
w Brzezince została zastąpiona rzeźbą w drewnie polichromowanym, ukazującą ojca 
Kolbe w habicie franciszkańskim. Wymowny gest rozłożonych rąk świętego z drzwi 
oświęcimskich zastąpiono układem dłoni trzymających przy piersi różaniec jako na-
wiązanie do kultu maryjnego, dominującego w jego duchowości. Za unoszącą się 
w górę i otoczoną promieniami postacią wprowadzono zaznaczony delikatną zielenią 
motyw winnej latorośli.

7. Jan Siek, płaskorzeźba św. Maksy-
miliana Kolbe na drzwiach w koście-
le Wszystkich Świętych w Rudawie, 
1984–1986, drewno niepolichromowa-
ne. Fot. Teresa Siek.

8. Jan Siek, ołtarz w kościele św. Mak-
symiliana Kolbe w Brzezince koło Kra-
kowa, 1991 (?), gips patynowany. Fot. 
Teresa Siek.
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Zmiany te miały znaczący wpływ na odbiór dzieła, zarówno 
w warstwie formalnej, jak i ideowej. Monumentalny i surowy 
brąz drzwi oświęcimskich oddawał grozę obozowych realiów, 
którym złocenie płaskorzeźby z Brzezinki odebrało w dużej mie-
rze dramatyzm, nadając cechy nierealnego, nieziemskiego bytu, 
zgodnego z symboliką złota, ale sprzecznego z tematyką przed-
stawień. Postać Kolbego na drzwiach, wyodrębniona kompozy-
cyjnie, ale zarazem złączona z całością sceny poprzez jedność 
materiału, ubiór i gest, nabiera zupełnie innej wymowy, gdy zo-
stała zdystansowana od tła w wyniku skontrastowania polichro-
mii ciemnego habitu i gestu dłoni z różańcem, skierowanego nie 
do towarzyszy niedoli, a raczej do wiernych modlących 
się w brzezińskim kościele. Przekaz ten wzmacnia jesz-
cze wprowadzenie motywu szczepu winnego, symbolizu-
jącego nie tylko nawiązanie do ofiary Chrystusa, ale także 
do wspólnoty Kościoła.

Przedstawienie św. Maksymiliana występuje także 
w rzeźbach ołtarza głównego kościoła w Zalesiu, wyko-
nanych przez Jana Sieka w 1990 r. (il. 9). Artysta ukazał 
tam stojącą pod krucyfiksem Matkę Boską Niepokalaną, 
szczególnie czczoną przez świętego, który, przedstawiony 
po drugiej stronie krzyża, składa pobożnie dłonie do mo-
dlitwy, pokornie pochylając głowę. Jest ubrany w brązowy 
habit franciszkański, a jego pobyt w obozie przypomina 
tylko pasmo drutu kolczastego, opasującego postument 
rzeźby. Kolejna praca Sieka ukazująca św. Maksymiliana, wykonana podobnie jak 
poprzednia w  polichromowanym drewnie znajduje się w kościele św. Jana Chrzci-
ciela w Krakowie. Także to ostatnie w twórczości artysty przedstawienie ojca Kolbe 
z 2006 r. ukazuje go w habicie franciszkańskim z dłońmi złożonymi do modlitwy. 

Kompozycja ołtarza w Brzezince, mimo obecności scen oświęcimskich, jak i pozo-
stałe wizerunki św. Maksymiliana wykonane przez Sieka, podkreślają przede wszyst-
kim okres przedwojennej działalności świętego i akcentują znaczenie jego nauczania 
dla współczesnych wiernych, dystansując się od okropności egzystencji obozowej i he-
roicznych wyborów świętości czasu pogardy. W miarę upływu lat i zacierania się bole-
snych wspomnień i dylematów z czasów okupacji, aktualności duszpasterskiej nabie-
rała raczej postawa świętego w czasach pokoju, co starano się podkreślać w wystroju 
poświęcanych mu świątyń.

Droga krzyżowa więźniów, ukazana na bocznych drzwiach oświęcimskich swo-
ją dramatyczną wymową znacznie różni się od innych realizacji tego typu, wykona-
nych przez Sieka i zdobiących wnętrza kilku kościołów (il. 10). Ciepło drewna, jasne 
barwy polichromii, czytelne, syntetyczne, niepozbawione monumentalizmu formy 
przedstawień, nasuwają skojarzenia bądź ze sztuką ludową, bądź z romańską rzeźbą 
owerniacką czy małopolskim malarstwem tablicowym. Nie porażają dramatyzmem, 

9. Jan Siek, Ukrzyżowanie 
z Matką Boską Niepokalaną 
i św. Maksymilianem, Ołtarz 
w kościele, drewno polichro-
mowane. Fot. Teresa Siek.

10. Jan Siek, Droga Krzyżowa, stacja I 
w kościele Krzyża Świętego w Nawojowej 
Górze, 1996–2000, drewno polichromowa-
ne. Fot. Teresa Siek.
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a raczej skłaniają do cichej refleksji, przyciągając wiernych prostotą łatwo przyswa-
jalnego przekazu.

Również w licznych krucyfiksach Sieka nad dramatem śmierci dominuje poczucie 
pewności zmartwychwstania, podkreślane często pogodnymi barwami polichromii, ukła-
dem postaci Ukrzyżowanego, jak też ukazaniem krzyża jako Drzewa Życia.

* * *

Przedstawienia ojca Kolbe zaczęły powstawać już w pierwszych latach po zakoń-
czeniu II wojny światowej, na długo przed oficjalnym ogłoszeniem jego beatyfikacji. 
Święty ukazywany bywa też na brązowych bramach polskich kościołów, między in-
nymi w realizacji Bronisława Chromego z 1984 r.28 Mimo popularności tematu i mno-
gości przedstawień (powstających nie tylko w Polsce), tryptyk oświęcimskich drzwi 
Jana Sieka pozostaje jednym z bardziej interesujących i godnych poznania dzieł 
w ikonografii św. Maksymiliana.

28 J. Madeyski, Bronisław Chromy, Kraków 2008, s. 29.
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Józef Skrabski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

obraZ prZemienienie pańskie W kościele mariackim W krakoWie.  
prZycZynek do TWórcZości sZymona cZechoWicZa 

Wiek XVIII był dla kościoła Mariackiego w Krakowie szczególnie ważny. Pod rzą-
dami Dominika Lochmana i Jacka Łopackiego jego wnętrze zostało gruntownie zmo-
dernizowane. 

Wprowadzono nowożytne podziały architektoniczne, ujednolicono komunikację 
naw z kaplicami bocznymi, wstawiono nowe marmurowe ołtarze, ozdobione póź-
nobarokowymi obrazami i drewnianymi złoconymi rzeźbami. Wnętrze wypełniły 
okazałe nagrobki fundatorów i zasłużonych duchownych. Przekształcono również 
większość kaplic bocznych, w tym interesującą nas szczególnie kaplicę Przemienia 
Pańskiego1. 

Ową kaplicę, przylegającą od północy do pierwszego przęsła nawy bocznej, ufundo-
wał w 1. połowie XV wieku Jerzy Szwarc. Pierwszy w niej ołtarz pod wezwaniem Corpo-
ris Christi nostri Domini powstał sumptem Małgorzaty, wdowy po Mikołaju Slepkogilu. 
Dnia 5 III 1441 papież Feliks V wystawił bullę, zezwalającą trzy razy w roku odbywać 
po mszy świętej procesję z Przenajświętszym Sakramentem wewnątrz kościoła i wokół 
cmentarza; uczestniczący w tej procesji wierni zyskiwali dzięki temu odpust zupełny. 
Rok później potwierdził ten dokument kardynał Zbigniew Oleśnicki2. W 2. połowie 
XVI wieku w kaplicy powstał renesansowy pomnik Erazma Szwarza (zm. 1570), który 
wzniosła jego córka – Zofia, żona Mikołaja Pernusa3. Dobroczyńcami kaplicy w XVII 
wieku byli Waxmanowie i Celestowie4. W 1647 roku zanotowano, że w kaplicy znajduje 
się „ołtarz pw. Ciała Chrystusa Pana i Przemienienia Świętego (w tej jest obraz Panny 
Przenajświętszej cudowny) a te pp. Celestowie opatrują”5. Sto lat później kaplicę Prze-
mienienia Pańskiego, nazywaną odtąd kaplicą Celestów, krótko wzmiankuje kolejne 
wydanie dzieła autorstwa Piotra Hiacynta Pruszcza6. 

1 J. Skrabski, Modernizacja i renowacja kościoła Mariackiego w Krakowie. Między Kacprem Bażanką a Fran-
cesco Placidim, „Rocznik Krakowski”, t. LXXIV, 2008, s. 87–114, tam zebrana literatura. 
2 W. Gąsiorowski, Kościół archiprezbiterialny N. P. Maryi w Krakowie, Kraków 1878, s. 47–49; F. Mączyński, 
Kościół Najśw. Panny Marii w Krakowie, Kraków 1938, s. 29–30; E. Piwowarczyk, Dzieje kościoła Mariackiego 
(XIII–XV Iw.) Kraków 2000, s. 109, 147. 
3 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. IV, Miasto Kraków, cz. II, Kościoły i klasztory śródmieścia, red. A. Boch-
nak, J. Samek, Warszawa 1971, s. 27; E. Piwowarczyk, Dzieje kościoła Mariackiego…, dz. cyt., s. 211. 
4 W. Gąsiorowski, Kościół archiprezbiterialny…, dz. cyt., s. 47–48.
5 F. Cezary, Stołecznego miasta Krakowa kościoły i klejnoty, Kraków 1647, s. 33–34.
6 P. H. Pruszcz, Klejnoty, 1745, s. 54–55.
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O dziejach kaplicy w XVIII wiadomo niewiele. W inwentarzu z 1711 roku zanotowano 
jedynie ministeria zapisane przy kaplicy, ufundowane przez krakowskich mieszczan, m. 
in. Wilhelma Waxmana, Wojciecha i Jakuba Celestów, ks. Marcina Głowicza czy Zofię 
Wiwian7. Wówczas w kaplicy znajdował się ołtarz, poprzedzony dwoma stopniami, w któ-
rym widniał wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem8. W roku 1731 wyremontowano 
nad kaplicą dach. Jej gruntowną modernizację, podobnie jak całego wnętrza kościoła, 
przeprowadził ks. Jacek Łopacki, archiprezbiter kościoła Mariackiego. Z jego inicjatywy 
wszystkie kaplice, w tym i naszą, zaopatrzono w okazałą marmurową balustradę w for-
mie triumfalnej bramy, a w środku wstawiono nowy ołtarz. Według Władysława Tatar-
kiewicza ołtarz powstał w 1747 roku9. Choć autor ten nie sprecyzował źródła podanej 
informacji, można przypuszczać, że oparł się na wpisie w rachunkach klasztoru karmeli-
tów Bosych w Czernej: „olborae ad reliquam altari Transfig[urationis] ad Ecl[esiami] in 
circulo”10. Pewną wątpliwość wzbudza niesprecyzowanie wezwania kościoła, do którego 
trafić miała struktura, z drugiej jednak strony w ten sam sposób („in circulo cracivien-
sis”) często określano w karmelitańskich źródłach Mariacką farę. Ponadto w żadnym 
innym krakowskim kościele, o ile mi wiadomo, nie powstał w tym czasie ołtarz pod 
takim właśnie wezwaniem11. Nie wiemy niestety, kiedy ołtarz wstawiono, ani nie znamy 

daty jego konsekracji. Następne wzmianki archiwalne do-
tyczące kaplicy pochodzą dopiero z 1769 i 1776 roku, a in-
formują o naprawie jej okien. Najciekawszy jest wpis z 1773 
roku, odnotowujący wypłatę 972 zł za wykonany w Warsza-
wie obraz Przemienienie Pańskie. Rok później płótno było 
już w Krakowie, gdzie nieznany bliżej rzemieślnik otrzymał 
935 zł za złocenie ram do obrazu12. 

Zamówiony w Warszawie obraz stanowi znakomite do-
pełnienie efektownej, parateatralnej struktury ołtarza (il. 1). 
Mensa ołtarzowa, na której po bokach ustawiono smukłe, 
zakończone kulami obeliski, została ujęta wachlarzowymi 
schodkami opatrzonymi ażurową balustradą. Nad mensą, 
w jej tle, ułożono z nieobrobionych kamieni skałę imitują-
cą górę Tabor, flankowaną przez dalszy ciąg kilkustopnio-
wych schodków prowadzących na jej szczyt. Po bokach 
góry, a w narożach kaplicy ustawiono pary kolumn o orygi-
nalnych trzonach założonych na planie czworoliścia, z kom-
pozytowymi głowicami unoszącymi odcinki belkowania 

7 Archiwum Kościoła Mariackiego w Krakowie [dalej: AKM], sygn. 10, s. 41–44.
8 Tamże, s. 44. 
9 W. Tatarkiewicz, Czarny marmur w Krakowie, „Prace Komisji Historii Sztuki”, 10:1952, s. 128.
10 Archiwum Klasztoru karmelitów bosych w Czernej [dalej: AKC], sygn. 324, Liber acceptarum et expensa-
rum ab anno 1734 usque ad anno 1765 [cyt. dalej: Liber acceptarum et expensarum…], k. 98v.
11 J. Lepiarczyk, Architekt Franciszek Placidi (ok. 1710–1782), „Rocznik Krakowski”, 37:1965, s. 114; J. Kuś, 
Działalność kulturalno-artystyczna ks. Jacka Augustyna Łopackiego (1690–761), „Nasza Przeszłość”, t. 40, 
1973, s. 212.
12 AKM, sygn. 194, Regestr ekspensy wszelkiej Kościoła Archiprezbiterialnego Krakowskiego… w 1761, nlb.

1. Obraz Przemienienie Pańskie, Szymon 
Czechowicz, ok. 1773, kościół Mariacki 
w Krakowie (fot. R. Nestorow).



Obraz Przemienienie Pańskie w kościele Mariackim w Krakowie…

303

z przerwanym, odwróconym, półkolistym i falującym przyczółkiem. Strukturę okazałej 
nastawy wykonano z czarnego marmuru dębnickiego. Cokoły kolumn inkrustowano ró-
żowym marmurem paczółtowickim; tylko bazy i kapitele kolumn pozłocono. 

Obraz jest wkomponowany w profilowaną ramę, której dolna krawędź wybrzusza 
się do środka półkoliście, a górna przybiera kształt łuku trójlistnego. Boki ramy ujmują 
rokokowe opaski, a wieńczy ażurowy rocaillowy grzebień i kartusz z napisem: HIC EST 
FILIUS MEUS DILECTUS. Ukazana na obrazie scena zdaje się wiernie oddawać opisa-
ne w Ewangelii św. Mateusza wydarzenie:

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich 
na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, 
odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy roz-
mawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze że tu jesteśmy; jeśli chcesz 
postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on 
jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”. Uczniowie, słysząc to, upadli na 
twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękaj-
cie się!”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. (Mt 17, 1–8)

Krakowski obraz skomponowany jest z dwóch odrębnych stref. W dolnej malarz 
ukazał trzech Apostołów – Piotra, Jana i Jakuba, w górnej, na tle obłoków – Jezusa w to-
warzystwie Mojżesza i Eliasza. Nad nimi widnieje grupa z osobą Boga Ojca. Z wizyjną 
częścią górną skontrastował Czechowicz ekspresyjnie i dramatycznie odtworzoną sce-
nę w partii dolnej. Oślepieni blaskiem unoszącego się nad nimi Jezusa Apostołowie, 
ubrani w rozłożyste, bogato drapowane i różnokolorowe szaty, żywo reagują na nad-
przyrodzone wydarzenie. Leżący na ziemi Piotr, ukazany w silnym skrócie, spogląda 
ku górze, zasłaniając oczy ręką. Światło oślepia również siedzącego obok Jana. Z kolei 
klęczący nieco w głębi Jakub ukrywa twarz w dłoniach. Kompozycja obrazu, pełna wy-
mownych gestów bohaterów mistycznego wydarzenia, wystudiowanych póz, bogata 
kolorystycznie, nawiązuje bez wątpienia do dwóch innych, wcześniejszych obrazów, 
ukazujących nowotestamentowe wydarzenie. Jeden z nich znajduje się w kościele para-
fialnym w Tenczynku (il. 2), drugi u misjonarzy w Lublinie (il. 3–5). 

Według Wincentego Smoczyńskiego, tenczyński obraz Przemienienie Pańskie za-
mówiono w Rzymie i „w dniu uroczystości Przemienienia 6 sierpnia z całą okazałością 
wprowadzono do starego jeszcze kościoła”13. Obraz miał być przeznaczony do kaplicy 
pod tym samym wezwaniem, jaką w latach 20. XVIII wybudował ówczesny proboszcz 
Krzysztof Świątecki14. Jak pisze dalej Smoczyński: 

13 W. Smoczyński, Kartka z dziejów Tęczyna, Kraków 1888, s. 25, 89. Informację tę powtórzyli autorzy katalo-
gu zabytków (Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. I, Województwo Krakowskie, red. J. Szablowski, Warszawa 
1953, s. 129). 
14 Kaplicę Przemienienia Pańskiego wybudował Świątecki jako wotum za uratowanie od zarazy morowej pa-
nującej w 1710 roku. Jej budowę dofinansowała Elżbieta Sieniawska. 10.06.1721 Sieniawska, dziedzicząca od 
1704 roku dobra tenczyńskie, uczestniczyła w uroczystej mszy żałobnej w intencji swego wuja i wcześniejszego 



2. Obraz Przemienienie Pańskie, Szymon Czechowicz 
(atryb.), ok. 1723, kościół parafialny w Tenczynku (fot. 
T. Śliwiński).

3. Obraz Przemienienie Pańskie, Szymon Czechowicz, ok. 
1736, kościół Misjonarzy w Lublinie (fot. P. Jamski).

4. Fragment obrazu Przemienienie Pańskie, Szymon 
Czechowicz, ok. 1736, kościół Misjonarzy w Lublinie 
(fot. P. Jamski).

5. Fragment obrazu Przemienienie Pańskie, Szymon Cze-
chowicz, ok. 1736, kościół Misjonarzy w Lublinie (fot. 
P. Jamski).
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Obraz ten zdaje się pracą dwóch malarzy. Wyższa część obrazu jest dziwnie piękna, 
tak co do układu wszystkich trzech osób, jak i kolorytu. Osoby zaś apostołów poniżej będą-
ce, już nie mają tego układu ani tego życia. Wyższa część obrazu zdaniem naszym należy 
do najpiękniejszych obrazów przedstawiających tę tajemnicę. Piękności jednakże tej nie 
można dostatecznie ocenić, z powodu srebrnej, pozłacanej sukienki, którą Zbawiciel jest 
nakryty, a w żaden sposób, ze względu na pobożność parafian, nie można jej usunąć.

 Podana przez Smoczyńskiego informacja o rzymskim pochodzeniu płótna wyda-
je się bardzo prawdopodobna, skoro w trzech osiemnastowiecznych inwentarzach od 
1748 do 1791 konsekwentnie tę wiadomość powtarzano15. Istotna wydaje się także ko-
lejna wzmianka Smoczyńskiego:

 Obraz ten nie wiadomo przez kogo był malowany, lecz w roku 1882 okazała się po-
trzeba naprawiać go, gdyż przez nas, wilgoć, kurz, przez nabożną, ale nie umiejącą się 
obchodzić z obrazami służbę kościelną, bardzo był podniszczony. Naprawy tej dokonał 
specjalista w tym względzie, Wojciech Eljasz z Krakowa. Wówczas to prawdziwi znawcy 
sztuki, widząc ten obraz z bliska, podziwiali i układ osób i draperie sukien i koloryt oraz 
wyrazy twarzy16. 

Obraz w kościele misjonarzy w Lublinie ufundował Jan Tarło, wojewoda lubelski17. 
Płótno powstało w Warszawie, o czym misjonarzy informował fundator w liście z 15 mar-
ca 173618. Wkrótce, zapewne przed konsekrację świątyni w 1739 roku, obraz umieszczo-
no w efektownym retabulum zamówionym w puławskim warsztacie Johanna Eliasa Hoff-
mana19. Przywiezione do Lublina płótno zostało wtórnie docięte do wymyślnego kształtu 
ramy. Na obraz ten pierwsza zwróciła uwagę Józefa Orańska, włączając go do dorobku 

właściciela dóbr, Łukasza Opalińskiego, jaką w kościele w Tenczynku zainicjował ks. Świątecki. Na wyjezdnym 
z zamku Rudno magnatka poleciła gubernatorowi tenczyńskich dóbr Piotrowi Mokrzyckiemu wypłatę 300 zł za 
świece żałobne oraz 500 na wapno i cegłę na budowę kaplicy Przemienienia Pańskiego (W. Smoczyński, Kartka 
z dziejów…, dz. cyt.,s. 38). O pieniądze te kilkakrotnie zwracał się Świątecki do Mokrzyckiego. Zob. Biblioteka 
Czartoryskich w Krakowie [dalej: BCz], sygn. 5956, l. 40715, list ks. Krzysztofa Świąteckiego do Elżbiety Sie-
niawskiej, 18.04.1722; l. 40716, list ks. Krzysztofa Świąteckiego do Elżbiety Sieniawskiej, 14.01.1724. 
15 Archiwum Parafialne w Tenczynku [dalej: APT], sygn. APT, I, 13, Inwentarz kościoła parafialnego w Ten-
czynku, 1765; sygn. I, 23, Inwentarz, ok. 1780; sygn. I, 30, Opisanie kościoła farnego tenczyńskiego, plebanii 
do tegoż należących i innych, 13.05.1791, nlb, k. 2r.
16 W. Smoczyński, Kartka z dziejów…, dz. cyt., s. 90.
17 Na temat historii kościoła zob.: P. Mazurek, Fundacja i konsekracja kościoła Przemienienia Pańskiego (Semina-
ryjnego) w Lublinie, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”, R. 31, 1957, s. 218–221; P. Krasny, Kościół misjonarski 
w Lublinie. Geneza form architektonicznych i problem autorstwa, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. XLI, 
z. 1, Warszawa 1996, s. 49–66. U Czechowicza zamówiono jeszcze dwa inne płótna do ołtarzy bocznych, przed-
stawiające św. Barbarę i Matkę Boską Zwycięską. O obrazach zob. M. Karpowicz, Nieznane obrazy Czechowicza, 
„Biuletyn Historii Sztuki”, XXIV, 1962, nr 1, s. 84; M. Bąk, Obrazy Szymona Czechowicza w kościele pw. Przemie-
nienia Pańskiego w Lublinie, „Roczniki Humanistyczne”, 1974, t. 22, z. 6 (historia sztuki), s. 39–64; M. Karpowicz, 
Rysunki Szymona Czechowicza do lubelskiego obrazu św. Barbary, [w:] Między Padwą a Zamościem. Studia z histo-
rii sztuki i kultury ofiarowane profesorowi Jerzemu Kowalczykowi, Warszawa 1993, s. 315–319.
18 M. Bąk, Obrazy Szymona Czechowicza…, art. cyt., s. 41.
19 J. Gajewski, Z Wiednia i Pragi (?), przez Łubnice do Puław. Działalność Jana Eliasza Hoffmana i jego warsz-
tatu w Lubelskiem oraz nurt hoffmannowski w rzeźbie późnobarokowej między Wisłą a Bugiem, [w:] Między 
Wschodem a Zachodem, cz. III, Kultura Artystyczna, red. T. Chrzanowski, Lublin 1992, s. 208–209.
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Szymona Czechowicza i podkreślając wysoki poziom artystyczny. Podkreśliła wspaniałe 
zestawienie odrealnionej części górnej (nawiązanie do słynnej kompozycji Rafaela) z peł-
ną ekspresji i dramatyczną partią dolną20. Rozpoznała także nieistniejący już dziś rysunek 
Czechowicza, będący szkicem dolnej, ukazującej Apostołów części lubelskiej kompozy-
cji21. Dzięki Orańskiej płótno na stałe weszło do ouvre Czechowicza. Mariusz Karpowicz 
z kolei wskazał źródło inspiracji dla kompozycji, dzieło Marca Benefialego z kościoła San 
Andrea w Vetralla22, nawiązujące – dodajmy – do słynnych obrazów Rafaela (Watykan) 
czy Lodovica Carracciego (Bolonia)23. Wnikliwą analizę obrazu w kościele misjonarzy 
przeprowadziła Maria Bąk, uznając jego kolorystykę za „tępą i prymitywną”, a sam obraz 
za dzieło słabsze warsztatowo24. Pierwotne walory płótna ujawniła w pełni ostatnia jego 
konserwacja. Wysoki poziom docenił niedawno Zbigniew Michalczyk25. 

Uwzględniając atrybucję Orańskiej w stosunku do lubelskiego dzieła, potwierdzo-
ną przez innych badaczy, należałoby również i tenczyński obraz włączyć do dorobku 
wykształconego w Rzymie Czechowicza. Płótno to, obok choćby takich dzieł jak obraz 
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny z katedry w Kielcach, byłoby kolejnym, jakie 
przywieziono z rzymskiej pracowni Czechowicza26. 

Podobieństwa między krakowskim, tenczyńskim a lubelskim dziełem są widoczne 
już na pierwszy rzut oka, choćby w sposobie upozowania Apostołów, ułożenia ich szat 
i konsekwentnego stosowania tej samej kolorystyki. Niemal identyczny jest modelunek 
światłocieniowy, widoczny najlepiej w sposobie oświetlenia dłoni i twarzy apostołów. 
Drobne różnice są widoczne jedynie w sposobie malowania twarzy, w szczególności sa-
mego Jezusa. Na lubelskim obrazie Jezus otrzymał rysy delikatne, młodzieńcze, podkre-
ślone lekko rozwianymi jasnymi włosami. W tenczyńskim płótnie Chrystus wydaje się 
bardziej dojrzały, a jego twarz okolona jest gęstymi i ciemnymi włosami. 

Zupełnie odmiennie przedstawiono Chrystusa na krakowskim płótnie, podobnie jak 
Eliasza i Mojżesza. Jezus ukazany został z opuszczonymi, a nie podniesionymi rękami, 
zupełnie inne są pozy towarzyszących mu postaci. Także sposób modelowania twarzy 
i szat jest inny, pewna lekkość sylwetek widocznych na obrazach w Tenczynku i Lublinie 
zastąpiła ich wyraźną rzeźbiarskość, jakby masywność; zamiast ciepłej, lekkiej kolorysty-
ki podkreślającej nieziemskość całego wydarzenia mamy barwy chłodniejsze, bardziej 
intensywne, jedynie miejscami rozbielone. O ile różnice między tenczyńskim i lubelskim 
dziełem można tłumaczyć udziałem współpracowników Czechowicza, o tle w krakow-

20 J. Orańska, Szymon Czechowicz 1689–1775, Poznań 1948, s. 64–67.
21 Rysunek ten był zamieszczony w tzw. albumie Günthera, który pochodził ze zbiorów rodziny Smugle-
wicza. Znajdujący się w zbiorach Biblioteki Przeździeckich w Warszawie album spłonął wraz z biblioteką 
w czasie Powstania Warszawskiego. J. Orańska, Szymon Czechowicz…, dz. cyt., s. 66, fig. 24, s. 154. 
22 M. Karpowicz, Nieznane obrazy Czechowicza…, art. cyt., 1962, s. 84.
23 A. Pigler, Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhuderts, 
Berlin 1956, s. 290–295; G. Schiler, Ikonographie der christlichen Kunst, b. 1, Gütersloh 1966, s. 155–161.
24 M. Bąk, Obrazy Szymona Czechowicza…, art. cyt., s. 59–63.
25 Z. Michalczyk, Wyposażenie i wystrój kościoła parafialnego. Wartości artystyczne obiektów z czasów Jana 
Klemensa Branickiego, [w:] Tyczyn. Miastem Jana Klemensa Branickiego. Dzieje i znaczenie fundacji artystycz-
nych, Rzeszów – Tyczyn 2009, s. 30.
26 O okolicznościach sprowadzenia obrazu do Kielc zob. M. Pieniążek-Samek, Tributum gratitudinis reddo. 
Fundacje artystyczne na terenie Kielc w XVII i XVIII wieku. Studium z historii kultury, Kielce 2005, s. 117, 187.
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skim obrazie wyraźnie widać rękę innego artysty. 
Potwierdza to zanotowana w rachunkach Mariackiej 
świątyni wiadomość z 10.10.1782 roku o wypłacie 
krakowskiemu malarzowi Kazimierzowi Mołodziń-
skiemu kwoty 180 zł za „trzy figury nowo malowane, 
to jest Chrystusa, Mojżesza i Eliasza”27.

Działający na terenie Krakowa i okolicy malarz 
w 2. połowie XVIII wieku jest postacią stosunkowo 
mało znaną28. O jego drodze artystycznej niewiele 
wiadomo. Podobno w młodości przebywał na dwo-
rze biskupów krakowskich. W 1761 roku został 
mistrzem krakowskiego cechu. Często naśladował 
dzieła Tadeusza Kuntze-Konicza. Do kościoła para-
fialnego w Kijach koło Pińczowa namalował szereg 
obrazów (św. Kazimierz, św. Jacek, św. Stanisław 
Kostka, św. Jan Kanty – sygnowany z datą 1769), 
wśród których Męczeństwo św. Wojciecha jest kopią 
obrazu Kuntzego z katedry wawelskiej, a Wskrze-
szenie Piotrowina – repliką obrazu tego samego 
malarza z kościoła św. Stanisława w Rzymie29. Do 
kościoła karmelitów trzewiczkowych w Krakowie namalował obrazy Chrystus Ukrzyżowa-
ny i Św. Antoni oraz cztery obrazy przedstawiające cuda Szkaplerza Świętego. Znaczny 
zespół jego obrazów znajdował się niegdyś w ołtarzach przyfilarowych kościoła domini-
kanów, niestety strawionych pożarem w połowie XIX wieku. W środowisku krakowskim 
malarz cieszył się sporym uznaniem, także jako nauczyciel kilku znanych malarzy, w tym 
Michała Stachowicza, Maksymiliana Mrozowskiego i Tomasza Stachurskiego. 

Wypracowany przez Szymona Czechowicza schemat kompozycyjny dla tematu 
Przemienienia Pańskiego, utrwalony w trzech kolejnych monumentalnych obrazach, 
inspirował także innych malarzy. Najlepszym dowodem jest obraz w ołtarzu głównym 
kościoła norbertanów w Hebdowie, powstałym około 1773 (il. 6)30. Pierwowzorem mo-
gło być krakowskie dzieło, czego dowodem jest niemal identyczny kształt ozdobionej 
rocaillami ramy o trójlistnym zwieńczeniu. Sam układ poszczególnych figur jest niemal 
identyczny jak na obrazach w Tenczynku, Lublinie i Krakowie. Nawet szaty Apostołów 
są w tej samej kolorystyce. Odmienny, jednak nieco nieudolny jest sposób malarskiego 

27 Tamże, AKM, sygn. 194, Regestr ekspensy wszelkiej Kościoła Archiprezbiterialnego Krakowskiego… w 1761, nlb.
28 J. Samek, Mołodziński Kazimierz, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. V, Warsza-
wa 1993, s. 626.
29 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III, Województwo Kieleckie, z. 9, Powiat Pińczowski, red. J. Łoziński, 
B. Wolff, s. 31, il. 152, 153; M. Walicki, W. Tomkiewicz, A. Ryszkiewicz, Malarstwo Polskie. Manieryzm. Barok, 
Warszawa 1971, s. 417, s. 419
30 Datowanie nad podstawie daty namalowanej na odwrocie ołtarza. Por. Katalog zabytków…, dz. cyt., 1953, 
s. 217; Datowanie ołtarza na 2. poł. XVII w opracowaniu Pawła Dettloffa wydaje się błędem wydawniczym. 
Zob. P. Dettloff, Barokowa architektura kościoła ponorbertańskiego w Hebdowie, [w:] Praxis atque teoria. Stu-
dia ofiarowane Profesorowi Adamowi Małkiewiczowi, Kraków 2006, s. 145.

6. Obraz Przemienienie Pańskie, ok. 1773, kościół po-
norbertański w Hebdowie (fot. P. Jamski).
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opracowania: ciemniejsza tonacja kolorystyczna, silniejsze kontrasty światłocieniowe, 
charakterystyczny sposób rozbielenia wybranych partii ubioru. 

Krakowski obraz Przemienienie Pańskie był typową produkcją warszawskiego warsztatu 
Szymona Czechowicza. Sam malarz wielokrotnie wracał do wypracowanych wcześniej roz-
wiązań kompozycyjnych, które też chętnie powielali liczni uczniowie i naśladowcy. Taki pro-
ceder, który w dzisiejszej opinii może dyskwalifikować artystę, w praktyce warsztatowej ba-
rokowego malarza był na porządku dziennym. Identyczne niemal płótna z przedstawieniem 
św. Kazimierza klęczącego przed Matką Boską Czechowicz namalował do kościoła św. Anny 
w Krakowie (il. 7) i dla reformatów w Wieliczce (il. 8). Także obraz Męczeństwo św. Apolonii 
zachował się w trzech nieznacznie różniących się od siebie replikach, w kościele Mariackim 
w Krakowie, w zbiorach Podhoreckich i w zbiorach prywatnych31. W praktyce warsztatowej 
Czechowicza możemy zaobserwować skłonność do wykorzystywania tylko wybranych partii 
z wcześniej namalowanych przez siebie dzieł. W obrazie Św. Kazimierz modlący się przed 
ukrzyżowanym Chrystusem z zamku w Podhorcach (il. 9)32 malarz powtórzył układ zastosowa-
ny wiele lat wcześniej w obrazie do ołtarza św. Jadwigi w kościele św. Stanisława w Rzymie (il. 
10), gdzie święty klęczy przed ukrzyżowanym Chrystusem, ukazanym ukośnie na tle wnętrza, 
jak się wydaje, rotundy z kopułą33. Chętnie powtarzał motyw uskrzydlonych par aniołków oraz 
postać uskrzydlonego anioła ze złożonymi w geście modlitwy rękoma (wspomniany obraz 
z kościoła polskiego w Rzymie, obrazy Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny w katedrze 
w Kielcach i w kościele cystersów w Obrze)34. Powielał również określone typy fizjonomicz-
ne, a nawet kolorystykę ubiorów tych samych postaci, ukazywanych w różnych kontekstach 
czy wydarzeniach biblijnych. Ubrany w zieloną suknię i czerwony płaszcz św. Jan występuje 
zarówno w analizowanych obrazach przedstawiających Przemienienie na górze Tabor, jak 
i na obrazie u wileńskich wizytek, ukazującym Ewangelistę na górze Patmos35. Krakowskie 
dzieło, powstałe w schyłkowej fazie twórczości Czechowicza, jest kolejnym dowodem kom-
pilacyjnego i eklektycznego charakteru jego dorobku artystycznego, w którym niemałą rolę 
odgrywali liczni uczniowie i członkowie warsztatu, naśladujący manierę niewątpliwie jednego 
z najwybitniejszych polskich malarzy doby baroku36. 

31 M. Karpowicz, Krakowskie obrazy Szymona Czechowicza, „Rocznik Krakowski”, 61, 1990, s. 133–135; 
J. Ostrowski, J. Petrus, Podhorce. Dzieje wnętrz pałacowych i galerii obrazów, Kraków 2001, s. 56.
32 J. Ostrowski, J. Petrus, Podhorce…, dz. cyt., s. 115.
33 S. Janicki, Polski kościół i dom św. Stanisława w Rzymie, Rzym 1925, s. 51–52; J. Orańska, Szymon Czecho-
wicz…, dz. cyt., s. 30.
34 Z. Michalczyk, Wyposażenie i wystrój kościoła…, dz. cyt., s. 87.
35 O obrazie wileńskim: A. Giebuta, Św. Jan Ewangelista, [w:] Skarby katedry wileńskiej (katalog wystawy), 
red. D. Nowacki, A. Saratowicz-Dudyńska, Warszawa 2008, s. 206.
36 W warszawskiej pracowni Czechowicza zamówiono jeszcze jeden obraz Przemienienie Pańskie do kościoła 
bernardynów w Zasławiu. Sprowadzono go w 1766 roku. Niestety, obraz ten nie zachował się do naszych 
czasów. Na archiwalnej fotografii, niestety mało czytelnej, słabo widać jedynie górną część. Wydaje się ona 
zbliżona do omawianych w tekście dzieł, jakie wyszły z pracowni malarza. Zob. A. Betlej, Kościół bernardynów 
w Zasławiu, „Biuletyn Historii Sztuki”, LVII, 1995, nr 3–4, s. 356.



7. Obraz Św. Kazimierz klęczący przed Matką Boską 
z Dzieciątkiem, Szymon Czechowicz, ok. 1741, kościół 
św. Anny w Krakowie (fot. P. Jamski).

8. Obraz Św. Kazimierz klęczący przed Matką Boską z Dzieciątkiem, 
Szymon Czechowicz (tryb), kościół reformatów w Wieliczce (fot. 
R. Nestorow).

9. Obraz Św. Jadwiga klęcząca przed Ukrzyżowanym 
Chrystusem, Szymon Czechowicz, 1725, kościół św. Sta-
nisława w Rzymie (fot. T. Śliwiński).

10. Obraz Św. Jadwiga klęcząca przed Ukrzyżowa-
nym Chrystusem, Szymon Czechowicz, 1768 (we-
dług: J. Ostrowski, J. Petrus, Podhorce…, dz. cyt.).
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mysZy i jasZcZurki W dekoracji archiTekTonicZnej  
kaplicy ogrojcoWej prZy kościele śW. barbary W krakoWie1

Kaplica ogrojcowa przy kościele św. Barbary w Krakowie była przedmiotem ba-
dań autorów wielu prac i doczekała się licznych publikacji na swój temat2. Pomimo 
tak dużego zainteresowania, niektóre z dotyczących jej zagadnień wciąż pozostają 
nieomówione w wyczerpujący sposób. Do takich kwestii należy także przedmiot ni-
niejszego artykułu, którego celem jest zwrócenie uwagi na problem właściwie nie-
istniejący w literaturze, a odgrywający – jak się wydaje – znaczącą rolę w programie 
ikonograficznym kaplicy. 

Na narożach impostu kapitela południowego filara kaplicy, w profilach arkad, znaj-
dują się dwa niewielkie rzeźbiarskie przedstawienia czworonożnych stworzeń (il. 1), 
pozostające względem siebie w układzie antytetycznym. Ich grzbiety wyginają się, 
a spiczaste pyski o stosunkowo dużych uszach kierują w dół, między szeroko rozsta-
wionymi łapami przednimi, na zewnątrz w stosunku do flankowanej przez nie prze-
strzeni między arkadą wejściową a środkową3. W analogicznych miejscach nad fila-
rem północnym widoczne są jedynie ślady świadczące o oderwaniu znajdujących się 
tam niegdyś podobnych elementów (il. 2), których istnienie znajduje potwierdzenie 
w ikonografii4. Jak wiadomo, kaplica ogrojcowa, a zwłaszcza jej bogata dekoracja ar-
chitektoniczna uległa przez wieki silnemu zniszczeniu5, a obecny kształt zabytku jest 

1 Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie fragmentu pracy magisterskiej napisanej w Instytucie Historii Sztuki 
pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka, któremu w tym miejscu pragnę podziękować. 
2 Najnowsze omówienie stanu badań kaplicy wraz z pełną bibliografią zob. M. Walczak, Kaplica Ogrojcowa 
przy kościele św. Barbary [w:] Wokół Wita Stwosza. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie 2005, 
Kraków 2005, s. 153–158.
3 Figurki te są rekonstrukcją z czasów ostatnich prac konserwatorskich w roku 2000. Zob. D. Mazur, A. Ja-
siewicz, Kaplica Ogrojcowa przy kościele św. Barbary w Krakowie. Dokumentacja prac konserwatorskich, li-
piec–październik 2000, mps w: Archiwum Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Krakowie, 
nr inw. 3/910/01.
4 Ostatnim znanym źródłem ikonograficznym, na którym rzeźby te są dość dobrze widoczne jest fotografia 
kaplicy z roku 1911; I. Kęder, W. Komorowski, A. Zeńczak, Ikonografia kościoła Mariackiego i placu Mariac-
kiego, Małego Rynku, ulic Mikołajskiej, Siennej i św. Krzyża w Krakowie, Kraków 1999, nr 246. Natomiast 
materiał fotograficzny z 2 połowy ubiegłego wieku przekazuje obraz Ogrojca pozbawionego nie tylko tych 
elementów, ale także ich odpowiedników od strony południowej. Zob. fot. ilustrujące stan Ogrojca sprzed 
rozpoczęcia działań konserwatorskich w latach 1979–1982, kiedy to nie zdecydowano się przywrócić utra-
conych figurek; K. Biliński, M. Paciorek, I. Płuska, Konserwacja kamiennej kaplicy ogrojcowej przy kościele 
św. Barbary w Krakowie 1979–1982, mps w Archiwum Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków 
w Krakowie, nr inw. 8740/1.
5 Zob. zwłaszcza stan zachowania na rysunku Z. Hendla z lat dziewięćdziesiątych wieku XIX; Z. Hendel, Ka-
plica zmarłych zwana „Ogrojcem” przy kościele św. Barbary w Krakowie, „Sprawozdania Komisyi do Badania 
Historyi Sztuki w Polsce”, 5, 1896, tabl. XXI. 
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w dużej mierze zasługą kilku konserwacji w połącze-
niu z całkowitymi rekonstrukcjami całych jego partii6. 
W celu określenia rodzaju istot nad filarem północnym 
niezwykle pomocny okazuje się rysunek inwentaryza-
cyjny Zygmunta Hendla z lat dziewięćdziesiątych wieku 
XIX, który posłużył także (obok zdjęć archiwalnych) do 
rekonstrukcji figurek po stronie południowej (il. 1)7. Na 
rysunku tym widać wyraźnie, że nieistniejące obecnie 
stworzenia przywarowały na swoich miejscach w tej sa-
mej pozie jak ich odpowiedniki nad sąsiednim filarem, 
z wygiętymi grzbietami i opuszczonymi na zewnętrzną 
stronę łbami, które jednak są małe, obłe i dodatkowo 
osadzone na długich i krętych szyjach (il. 4)8. 

Tożsamość obu par dziwnych istot nie stanowiła 
przedmiotu rozważań większości badaczy zajmujących 
się problematyką kaplicy ogrojcowej. Jedynie w kilku 
starszych pracach znajdują się ogólnikowe wzmianki 
na ten temat. Są one jednak o tyle cenne, że ich auto-
rzy odnosili się do istniejących jeszcze oryginalnych 
rzeźb gotyckich. Według Hendla, na elewacji kaplicy 
umieszczono „charakterystyczne potworki w rodza-
ju jaszczurek i myszy”9. Nieco odmienną wersję podał 
Władysław Łuszczkiewicz, zauważając, że: „od zewnątrz 
[…] tu i ówdzie mieszczą się myszy i żaby”10. Z kolei Fe-
liks Kopera bez żadnych już wątpliwości stwierdził, że: 
„powyżej filarów u nasady łuków mieszczą się jaszczurki 
i myszy”11. Niestety, żaden z tych uczonych nie podjął 
się próby określenia znaczenia i roli zwierząt w całościo-
wym programie kaplicy. Kolejni badacze nie zwracali 
już w ogóle uwagi na intrygujące stworzenia, co było 
zapewne skutkiem ich całkowitego zniszczenia. 

 6 Pierwsze prace ratujące niemal kompletnie rozsypujący się Ogrojec miały miejsce w roku 1910; M. Wal-
czak, Kaplica Ogrojcowa…, dz. cyt., s. 155.
 7 D. Mazur, A. Jasiewicz, Kaplica Ogrojcowa…, dz. cyt., s. 19–20. Por. z: I. Kęder, W. Komorowski, A. Zeń-
czak, Ikonografia…, dz. cyt., nr 238, 239, 242, 246, a także z projektem uzupełnienia górnej części Ogrojca, 
również autorstwa Hendla: Kaplica zmarłych zwana „Ogrojcem”, „Architekt. Miesięcznik poświęcony archi-
tekturze, budownictwu i przemysłowi artystycznemu”, 1903, nr 4, tab. IV.
 8 Por. jw. 
 9 Z. Hendel, Kaplica zmarłych…, dz. cyt., s. 236. Pomimo braku sprecyzowania, w którym dokładnie miej-
scu, to jednak nie ulega wątpliwości, że chodzi o omawiane figurki, gdyż na elewacji kaplicy nie było innych 
przedstawień zwierzęcych.
10 W. Łuszczkiewicz, [rec. z:] Z. Hendel: Kaplica zmarłych zwana „Ogrojcem” przy kościele św. Barbary w Kra-
kowie, „Kwartalnik Historyczny”, 11, 1897, s. 110.
11 F. Kopera, M. i S. Cercha, Pomniki Krakowa, t. 1, Kraków 1904, szp. 108; F. Kopera, Wit Stwosz w Krako-
wie, „Rocznik Krakowski”, X, 1907, s. 80.

1. Kraków, kaplica ogrojcowa, dekoracja prze-
strzeni nad filarem południowym. Widok obecny.

2. Kraków, kaplica ogrojcowa, dekoracja prze-
strzeni nad filarem północnym. Widok obecny.
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Porównując istniejący materiał ikonograficzny z przed-
stawionymi poglądami na temat gatunków tych istot, moż-
na z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że zwierzę-
ta nad filarem północnym to wymieniane przez wszystkich 
trzech autorów jaszczurki. Jeżeli chodzi o parę od strony 
południowej, to raczej należy odrzucić żaby Łuszczkiewi-
cza, z którą to identyfikacją stoi w sprzeczności zaostrzony 
profil pyska obdarzonego na dodatek wyraźnie zaznaczo-
nymi uszami. Byłyby to więc wymienione przez Hendla 
i Koperę myszy, chociaż nieco schematyczna ich forma nie 
pozwala jednoznaczne rozstrzygnąć tej kwestii. 

Wydaje się jednak, że istnieje jeszcze jedna przesłanka 
pozwalająca zgodzić się z taką interpretacją. W przestrze-
niach między arkadami, które flankują zwierzęce postacie, 
znajdują się dwie gałęzie astwerkowe, z wyrastającymi 
z nich liśćmi akantu. Po stronie południowej (czyli przy do-
mniemanych myszach) gałąź kładzie się na ziemi po prze-
kątnej – z wyraźnie zaznaczonym, pozbawionym korzeni, 
jakby odciętym końcem (il. 1). Natomiast nad filarem pół-
nocnym (obok nieistniejących jaszczurek) łodyga pnie się 
w górę bez żadnych przeszkód, wyrastając wprost z impo-
stu kapitela i łącząc u góry z bogatym kłębem liści akantu 
(il. 2). Pytając o przyczyny tak zaskakującej asymetrii, nie 
sposób odnieść wrażenia, że miała ona jakiś szczególny cel, 
nadający pozornie zwykłemu motywowi ornamentalnemu 
konkretne znaczenie. Jego sens zdaje się ujawniać w mo-
mencie, gdy zróżnicowane pod względem układu gałęzie 
zwiąże się z ustalonymi wyżej hipotetycznie gatunkami to-
warzyszących im figurek zwierzęcych. 

Zestawienie pary myszy z odciętą gałęzią nasuwa skojarzenie z motywem dwóch 
myszy podgryzających korzenie drzewa, którego źródłem jest opowieść o Barlaamie 
i Jozafacie12. Jej treścią są dzieje syna królewskiego, Jozafata, który nawraca się na 

12 Kwestia autorstwa i czasu powstania tej opowieści jest wciąż sporna. Nie ulega wątpliwości, że u jej 
genezy leżą indyjskie legendy o życiu Buddy, które zyskały interpretację chrześcijańską. Najstarszą 
wersją zachowaną jest tekst grecki z wieku XI, uważany za dzieło Jana z Damaszku (657–749). Więk-
szość jednak badaczy odrzuciło tę atrybucję. Obecnie w literaturze przedmiotu wysuwa się dwie tezy: 
niezidentyfikowany mnich Jan z klasztoru św. Saby w Jerozolimie przełożył tekst syryjski na początku 
wieku VII lub też miałaby to być translacja tekstu gruzińskiego na przełomie X i XI w., jakiej dokonał Eu-
thymios Hagiorites w klasztorze Iwiron na Górze Athos. Najprawdopodobniej w roku 1048 tekst grecki 
został przetłumaczony na łacinę, który to przekład stał się podstawą dla wszystkich późniejszych wersji 
zachodnich; H. Bacht, Barlaam u. Joasaph [w:] Realexikon für Antike und Christentum, t. I, Leipzig 
1950, szp. 1194–1197; J. W. Einhorn, Das Einhorn als Sinnzeichen des Todes: Die Parabel vom Mann im 
Abgrund, „Frühmittelalterliche Studien”, 6, 1972, s. 382–383; J. Reczek, Barlaam i Jozafat [w:] Encyklo-
pedia katolicka, t. II, Lublin 1976, szp. 34; S. Kimpel, Barlaam und Josaphat (Joasaph) [w:] Lexikon der 
christlichen Ikonnographie, hrsg. von E. Kirschbaum, t. 5, Rom–Freiburg–Basel–Wien 1973, szp. 313; 

3. Dekoracja przestrzeni nad filarem połu-
dniowym, fr. rysunku Z. Hendla; wg Z. Hen-
del, Kaplica zmarłych…, tabl. XXI.

4. Dekoracja przestrzeni nad filarem pół-
nocnym, fr. rysunku Z. Hendla; wg Z. Hen-
del, Kaplica zmarłych…, tabl. XXI.
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chrześcijaństwo i zostaje mnichem pod wpływem pustelnika Barlaama i jego przypo-
wieści dotyczących niestałości i ulotności życia ludzkiego. Najsłynniejszą z nich była 
tzw. przypowieść o jednorożcu. Opowiada ona o człowieku, który ścigany przez jed-
norożca wpada w przepaść, w ostatnim momencie chwytając się gałęzi rosnącego nad 
nią drzewa. Spoglądając w dół widzi czyhającego nań smoka z otwartą paszczą, pień 
drzewa oplatają cztery węże, a jego korzenie podgryzają dwie myszy – biała i czarna. 
Zagrożony ze wszystkich stron dostrzega nagle nad swoją głową sączące się z dziupli 
krople miodu i zapominając o wszystkim, zaczyna rozkoszować się jego słodyczą. 
Obraz ten ma stanowić alegorię życia każdego śmiertelnika. Zagrożony przez śmierć 
(jednorożca) i świat pełen zasadzek (otchłań ze smokiem), oddaje się ulotnym przy-
jemnościom (miód) nie zwracają uwagi, iż jego życie (drzewo) zmierza nieuchronnie 
ku końcowi, determinowane zarówno przez niszczący czynnik czterech elementów, 
które, jak wierzono, są podstawowymi składnikami ciała ludzkiego (węże), jak i stały 
upływ dnia i nocy (biała i czarna mysz)13. Opowieść o Barlaamie i Jozafacie była jed-
nym z bardziej znanych i poczytnych tekstów Europy Łacińskiej. Chętnie przekłada-
no ją i opracowywano w językach narodowych14, a za najsłynniejszą jej wersję uchodzi 
niemiecki poemat Rudolfa z Ems, z  roku około 122515. O popularności opowieści 
świadczy również fakt, że pomimo iż Barlaam i Jozafat nie należeli do oficjalnego 
kanonu świętych, ich historia znalazła się w najważniejszym dziele hagiograficznym 
średniowiecza, Złotej Legendzie Jakuba de Voragine16. Uniwersalny i wyraźnie dy-
daktyczny charakter przytoczonej wyżej paraboli życia ludzkiego sprawiał, że często 
występowała ona w różnego typu tekstach samodzielnie, wykorzystywana chętnie 
jako pouczająca i budująca alegoria życia grzesznika. Szczególnie upodobali ją sobie 
kaznodzieje; stąd wielokrotnie pojawia się w zbiorach kazań i tzw. exemplów17. Była 

F. Brunhölz i in., Barlaam und Joasaph [w:] Lexikon des Mittelalters, t. I, München–Zürich 1980, szp. 
1465–1466; M. Smorąg-Różycka, Romans chrześcijański „Barlaam i Jozafat” w kulturze średniowiecznej 
Europy. Uwagi o dwóch miniaturach w Ewangeliarzu Ławryszewskim, „Slavia Orientalis”, t. XLII, nr 1, 
r. 1993, s. 12–14. 
13 Patrologia graeca, ed. J. P. Migne, Paris 1860, szp. 975. Wyjaśnienie sensu legendy zob.: W. Stammler, 
Barlaam und Josaphat [w:] Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, hrsg. von O. Schmitt, I, Stuttgart 
1937, szp. 1452; J. Sonet, Le Roman de Barlaam et Josaphat, t. I: Reserches sur la tradition manuscrite latine et 
française, Paris 1949, s. 30–31; L. Réau, Iconographie de l’art. chrétien, t. III: Iconographie des Saints, t. I: A–F, 
Paris 1958, s. 177–178; O. Holl, Maus [w:] Lexikon der christlichen…., t. 3, szp. 234; S. Kimpel, Barlaam und 
Josaphat…, dz. cyt., szp. 313; S. Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. 
Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002, s. 128–129.
14 Zob.: J. Sonet, Le Roman de Barlaam et Josaphat…, dz. cyt., s. 106–135; J. W. Einhorn, Das Einhorn…, dz. 
cyt., s. 395–396; F. Brunhölz i in., Barlaam und Joasaph, dz. cyt., szp. 1467–1469.
15 W. Stammler, Barlaam und Josaphat, dz. cyt., szp. 1453. J. W. Einhorn, Das Einhorn…, dz. cyt., s. 399–402; 
F. Brunhölz i in., Barlaam und Joasaph, dz. cyt., szp. 1468; K. W. Forster, Barlaam und Joasaph [w:] Lexikon 
der christlichen…, t. 1, 1968, szp. 244. 
16 Zob.: Jacques de Voragine, La légende dorée, Paris 1902, s. 663–676. Przypowieść o jednorożcu, tamże, 
s. 668. W kościele zachodnim Barlaam i Jozafat zostali oficjalnie uznani za świętych dopiero w wieku XVI, 
a ich relikwie miały się odnaleźć w Wenecji w roku 1571; J. Sonet, Le Roman de Barlaam et Josaphat…, dz. 
cyt., s. 53; J. Reczek, Barlaam i Jozafat, dz. cyt., szp. 34; S. Kimpel, Barlaam und Josaphat…, dz. cyt., szp. 313. 
Natomiast w Bizancjum kult Barlaama i Jozafata pojawił się znacznie wcześniej, już na przełomie X i XI w.; 
M. Smorąg-Różycka, Romans chrześcijański…, dz. cyt., s. 14.
17 J. Sonet, Le Roman de Barlaam et Josaphat…, dz. cyt., s. 20–21; L. Réau, Iconographie…, dz. cyt., s. 178. 
Liczne przykłady zbiorów kazań i exemplów podaje: J. W. Einhorn, Das Einhorn…, dz. cyt., s. 397–398.
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także włączana w różnego rodzaju traktaty dytaktyczno-moralizatorskie, a także dzie-
ła z nurtu ars moriendi18.

Przypowieść o jednorożcu (znana także w literaturze jako przypowieść o człowieku 
w przepaści, w studni lub na drzewie)19, przedstawiano często w sztukach plastycznych, 
oczywiście przede wszystkim jako ilustrację w obrębie historii Barlaama i Jozafata20. Jed-
nym z bardziej znanych przedstawień jest tutaj późny (z około roku 1476 roku) drzeworyt 
w wydanej przez augsburskiego drukarza Günthera Zeinera, niemieckojęzycznej prozator-
skiej wersji legendy21. Z wieku XV pochodzą także ilustracje w kilku rękopisach poematu 
dydaktyczno-moralizującego Der Renner Hugona z Trimbergu (około roku 1300)22. Obok 
funkcji ilustracyjnej tekstów literackich, obrazowa formuła przypowieści pojawiała się sa-
modzielnie także w różnych innych kontekstach, będąc często redukowana do podsta-
wowych wątków, albo też rozbudowywana o nowe23. Jej w zasadzie prosta, a przez to tym 
dobitniej przemawiająca do wyobraźni wymowa oraz szerokie możliwości interpretacyjne 
sprawiały, że mogła znaleźć się zarówno jako dekoracja tympanonu nad południowym 
wejściem baptysterium w Pizie (Benedetto Antelami, około roku 1200)24, jak i na węższej 
ścianie bocznej sarkofagu Adelajdy z Champagne z kościoła Saint-Jean w Joigny (około 

18 Przykładowo w De periculis humanae fragilitatis, traktacie drugim dzieła: De miseriis hominis, mundi 
et inferni, de praerogativis coelestis patriae etc autorstwa kartuza Huguesa de Miramors (zm. w 1220/30); 
R. Rudolf, Ars moriendi. Von der Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens, Köln – Graz 1957, s. 29–30; także 
w znacznie późniejszym Tractatus de morte nec non de praeparatione ad mortem sive Speculum autorstwa 
Bernharda von Waging z roku 1458; tamże, s. 92. Zob. też: J. W. Einhorn, Das Einhorn…, dz. cyt., s. 398–399.
19 W. Stammler, Barlaam und Josaphat, dz. cyt., szp. 1454; J. W. Einhorn, Das Einhorn…, dz. cyt., s. 382. 
20 Zob. przykłady wymienione w: tamże., szp. 410–411.
21 Tamże, s. 382, s. 384, il. 1, zob. też W. Stammler, Barlaam und Josaphat…, dz. cyt., szp. 1453; il.1; S. Kimpel, 
Barlaam und Josaphat, dz. cyt., szp. 313, S. Kobielus, Bestiarium…, dz. cyt., il. 90. W centrum ryciny, przywo-
łującej jeszcze inne epizody opowieści, znajduje się człowiek stojący w umownie zaznaczonej przepaści, tuż 
nad szeroką rozwartą paszczą smoka i atakującymi jego stopy trzema, wysuwającymi się z jamek w ścianach 
otchłani, stworzeniami (wężami?). Obiema rękami trzyma się on kilku gałązek rosnącego na skraju przepaści 
krzewu, do którego już na ziemi zbliżają się dwie myszy, czarna i biała.
22 J. W. Einhorn, Das Einhorn…, dz. cyt., s. 402–403, 414–415, nr 11. Na temat autora i jego dzieła zob. 
D. Schmidtke, Hugo von Trimberg [w:] Lexikon des Mittelalters, V, 1991, szp. 178–179; J. Koziej, Hugon 
z Trimbergu [w:] Encyklopedia…, t. VI, szp. 1296–1297. Fragment poematu dot. roli myszy cytuje: E. M. Vet-
ter, Die Maus auf dem Gebetbuch, [w:] Ruperto-Carola. Mitteilungen der Vereinigung der Freunde der Studen-
tenschaft der Universität Heidelberg e. V, Jg. XVI, Bd. 36, 1964, s. 103.
23 Przykładowo na obrazie z dolnoniemieckiego Falttisch (ob. muzeum Cluny) z ok. 1400 r. przedstawiono 
przykutego do drzewa lwa, któremu w przegryzaniu wiążącego go łańcucha pomagają dwie myszy; W. Stam-
mler, Barlaam und Josaphat, dz. cyt., szp. 1455–1456, il. 3; S. Kimpel, Barlaam und Josaphat, dz. cyt., szp. 
316. Szczególnie rozbudowana ikonografia charakteryzuje fresk z kościoła parafialnego w Bischoffingen 
(2 poł. XIV w.), gdzie oprócz podstawowych motywów: drzewa, wspinającego się człowieka, dwóch myszy 
i jednorożca, wprowadzone zostały postacie: Chrystusa Sędziego, anioła, diabła oraz Śmierci, wyobrażonej 
pod postacią rycerza zamierzającego się toporem na pień drzewa i trzymającego na plecach tarczę w formie 
trumny; W. Stammler, Barlaam und Josaphat, dz. cyt., szp. 1456; K. W. Forster, Barlaam und Joasaph, dz. 
cyt., szp. 244–245; J. W. Einhorn, Das Einhorn…, dz. cyt., s. 400–401.
24 L. Réau, Iconographie…, dz. cyt., s. 178; K. W. Forster, Barlaam und Joasaph, dz. cyt., szp. 245, przy czym 
motyw czasu i jego nieubłagany upływ jest tu dominujący – symbolizują go nie tylko dwie myszy podgryzające 
korzenie drzewa, ale dodatkowo ludzkie personifikacje słońca i księżyca. Szerzej na ten temat zob. m.in.: G. de 
Francovich, Benedetto Antelami e scultore e l’arte del suo tempo, Milano–Firenze 1952, t. I, s. 171–219; t. 2, il. 256; 
A. Dietl, La decorazione plastica del battistero e il suo programma [w:] Benedetto Antelami e il Battistero di Parma, 
a cura di Ch. Frugoni, Torino 1995, s. 85–88, il. 48. Umieszczenie tej sceny w dekoracji baptysterium miało na 
celu uświadamiać, że człowiek staje się chrześcijaninem, aby nauczyć się czynić dobry użytek z danego mu czasu 
życia ziemskiego; W. Deonna, La „Boule aux rats” et le monde trompeur, „Revue Archéologique”, I, 1958, s. 71.
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połowy wieku XIII)25. Smutną refleksję nad ludzką egzy-
stencją, będącą głównym przesłaniem alegorii, łączono 
ze słowami z psalmu 144 (143), 4: „Homo vanitati similis 
factus est; dies eium sicut umbra praetereunt”26. Jako ilu-
stracja do tego właśnie psalmu przedstawienie człowieka 
na drzewie znalazło się na kartach psałterza z Amiens 
(z około roku 1300)27. Ciekawym późnym przetworze-
niem i rozwinięciem tematu jest natomiast drzeworyt 
ilustrujący popularne w średniowieczu dzieło Buch der 
Weisheit der Alten Weisen, w edycji z roku 1483, wydanej 
w oficynie ulmskiego drukarza Lienharta Holle (il. 5)28. 
Spadający w głąb studni człowiek bezcelowo czepia się 
obiema rękami korzeni rosnącego na jej krawędzi krza-
ka, które odgryzają dwie myszy29. Z zewnątrz, do studni, 
zamiast jednego jednorożca, zbliża się pięć dzikich bestii.

W powszechnej świadomości utrwalały się też poszczególne wątki alegorii wraz 
z niesionymi przez nie symbolicznymi znaczeniami, występując samodzielnie, niezależ-
nie od źródła, z którego się wywodziły30. Taki los spotkał także i motyw myszy pod-
gryzających korzenie drzewa, symbol niszczycielskiej działalności czasu31. W jednej 

25 Alegoria została tu dostosowana do kontekstu kobiecego nagrobka, poprzez zastąpienie zwykłej postaci 
młodzieńca przedstawieniem stojącej wśród gałęzi drzewa młodej, uśmiechniętej dziewczyny, nieświadomej 
niszczycielskiej działalności dwóch trudnych do zidentyfikowania stworów (smoków z rybimi ogonami?) 
w miejsce myszy, które cierpliwie podgryzają pień drzewa; L. Pillion, Un tombeau français du XIII siécle et 
l’apologue de Barlaam sur la vie humaine, „Revue de l’art.”, 1910, II, s. 325–327; R. Jullian, Un nouveau monu-
ment sculpté de la légende de Saint Barlaam, „Mélanges d’archeologie et d’histoire”, 48, 1931, s. 175–176, 177 
il. 3; W. Stammler, Barlaam und Josaphat, dz. cyt., szp. 1455; K. W. Forster, Barlaam und Joasaph, dz. cyt., 
szp. 245. W tym miejscu warto zauważyć, że zarówno w wersjach literackich, jak i wizualnych, autorzy nie 
zawsze przywiązują wagę do zaakcentowania, iż zwierzętami niszczącymi drzewo życia są myszy. W niektó-
rych tekstach określane są one umownie jako bestiae, chociaż z zachowanym rozróżnieniem ich odmiennego 
umaszczenia (biel i czerń); G. de Francovich, Benedetto Antelami…, dz. cyt., s. 213–214. Część przedstawień 
plastycznych cechuje natomiast albo pewna umowność, która nie pozwala jednoznacznie określić gatunku 
pary szkodników, albo też wyraźne odstępstwo od bardziej precyzyjnego pierwowzoru literackiego jak w Jo-
igny; J. W. Einhorn, Das Einhorn…, dz. cyt., s. 394. 
26 Za: E. M. Vetter, Die Maus…, dz. cyt., s. 104.
27 Scena przedstawia niemal wszystkie elementy przypowieści: człowieka wśród gałęzi, oczekującego 
na ziemi jednorożca, otwartą paszczę smoka i dwie (rozróżnione kolorystycznie) wielkie myszy gryzące 
pień; W. Stammler, Barlaam und Josaphat, dz. cyt., szp. 1454, il. 2; L. Réau, Iconographie…, dz. cyt., s. 178; 
E. M. Vetter, Die Maus…, dz. cyt., s. 104; K. W. Forster, Barlaam und Joasaph, dz. cyt., szp. 244. Przedstawie-
nie tej sceny jest częste w psałterzach z kręgu chrześcijaństwa wschodniego; M. Smorąg-Różycka, Romans 
chrześcijański…, dz. cyt., s. 19.
28 Ten zbiór opowieści o hinduskiej proweniencji doczekał się jeszcze dwóch kolejnych wydań zawierających 
tę ilustrację (w roku następnym i w 1483), a także kolejnych w innych oficynach; A. Schramm, Der Bilder-
kunst der Frühdrucke, t. 7, Leipzig 1923, s. 3, 4, tabl. 36 il. 57. F. Geldner, Die deutschen Ikunabeldrucker. Ein 
Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten, Bd. I: Das deutsche Sprachgebiet, 
Stuttgart 1968, s. 203. Zob. też: H. Henze, Die Allegorie bei Hans Sachs. Mit besonderer Berücksichtigung ihrer 
Beziehungen zur graphischen Kunst, Halle 1912, s. 138–139, tabl. IV.
29 W towarzyszącym rycinie tekście określona została ich barwa – biała i czarna; A. Schramm, Der Bilder-
kunst…, dz. cyt., s. 4.
30 Takim motywem był jednorożec symbolizujący śmierć; J. W. Einhorn, Das Einhorn…, dz. cyt., s. 407–409.
31 Warto zauważyć, że symbolika myszy jako personifikacji czasu pojawia się już w starożytności w Hierogly-
phica Horapolla; E. Panofsky, Et in Arcadia ego. Poussin i tradycja elegijna [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, 

5. Człowiek w studni, drzeworyt w Buch der 
Weisheit der Alten Weisen, 1483; wg German book 
illustration before 1500, t. V: Anonymous artists 
1482–1483, New York 1983, il. 187.



Myszy i jaszczurki w dekoracji architektonicznej kaplicy ogrojcowej…

317

z Varia carmina Sebastiana Branta32, pojawia się popularny 
w późnym średniowieczu motyw gry w szachy między śmier-
telnikiem (cesarzem) a Śmiercią, która na końcu wypowia-
da alegoryczną zagadkę. Jej treścią jest przedstawienie życia 
ludzkiego jako drzewa, którego korzenie atakują dwa szczu-
ry, podczas gdy w pobliżu na wynik ich niszczycielskiego 
działania czeka kot33. Zestawienia reprezentujących czas my-
szy z drzewem życia mają swoje przykłady również w sztu-
kach plastycznych34. Na drzeworycie autorstwa tzw. Mistrza 
Banderoli z 2 połowy wieku XV35 motyw ten został wpleciony 
w rozbudowaną alegorię losu ludzkiego, wpisującą się w prze-
słanie memento mori (il. 6)36. Po morzu świata płynie statek 
z wyrastającym na pokładzie nieproporcjonalnie dużym drze-
wem. W jego koronie zasiadają przedstawiciele wszystkich 
stanów, z papieżem i cesarzem na czele, a przy dolnej części 
pnia uwijają się dwie myszy, dla jasności opatrzone inskryp-
cjami: „dies” i „nox”. Okręt przybija właśnie do brzegu, gdzie 
czeka nań Śmierć, mierząca z łuku w kierunku siedzących na 
drzewie pasażerów. Drugie, szczególnie istotne w kontekście 
dekoracji krakowskiej kaplicy przedstawienie znajduje się w Lubece. W obramieniu jed-
nego z czterech reliefów pasyjnych w obejściu chóru kościoła NMP37, dziele Heinricha 
Brabendera z około roku 150038, ukazano pojedynczą mysz (czarną) u korzeni akantu 
(il. 7). Warto podkreślić, że podobnie jak w Ogrojcu, motyw niszczącego działania czasu 
został tu sprowadzony do funkcji dekoracji ornamentalnej. 

Wymienione wyżej liczne przykłady pozwalają dojść do następującej konkluzji. Motyw 
myszy podgryzających korzenie drzewa należał do obiegowych symboli alegorycznych 

Warszawa 1971, przyp. 33. Dzieło to zostało jednak odkryte na powrót dopiero w wieku XV i zostało spopula-
ryzowane już w czasach nowożytnych; E. Winter, Hieroglyphen [w:] Reallexikon für Antike…, szp. 90. Mysie 
szkodniki funkcjonowały w podobnym kontekście także w innych formułach ikonograficznych – rzeźbiarskie 
przedstawienie kuli osaczonej przez gryzące ją szczury na portalu południowym katedry Saint-Siffrein w Car-
pentras jest interpretowane także jako obraz świata toczonego przez wszelkiego rodzaju niszczące życie czynni-
ki destrukcyjne; W. Deonna, La „Boule aux rats”…, dz. cyt., s. 62; J. W. Einhorn, Das Einhorn…, dz. cyt., s. 395. 
32 Zbiór ten został wydany w roku 1498; U. Melzer, Brant Sebastian [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, 
Bd. II, Freiburg 1958, szp. 649. 
33 Symbolika drzewa została wzbogacona poprzez dodanie odnoszących się do składników czasu elementów: 
dwanaście gałęzi, na każdej z nich znajduje się trzydzieści ptasich gniazd, w których jest po dwadzieścia cztery 
jajka, i dodatkowo sześćdziesiąt dwa ptaki; D. Wuttke, Die Histori Herculis des Nürnberger Humanisten und 
Freundes des Gebrüder Vischer Pangratz Bernhaubt gen. Schwenter. Materialen zur Erforschung des Deutschen 
Humanismus um 1500, Köln – Graz 1964, s. 169. Zob. też: W. Deonna, La „Boule aux rats”…, dz. cyt., s. 67–68.
34 Symbolizująca drzewo życia kolumna w opactwie Saint-Savin, u której stóp znajdują się przedstawienia 
szczurów; tamże, s. 68.
35 E. M. Vetter, Die Maus…, dz. cyt., s. 103; J. W. Einhorn, Das Einhorn…, dz. cyt., s. 401, 416 nr 15. 
36 Omówiona scena jest autonomicznym fragmentem większej całości, na którą składa się m. in. przedstawie-
nie Koła Fortuny. Całą rycinę opublikował J. W. Einhorn, Das Einhorn…, dz. cyt., il. 132.
37 Tamże, s. 394. Szerzej na temat reliefów zob. w Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt 
Lübeck, t. 2, Lübeck 1906, s. 307–311.
38 Allgemeines Künstlerlexikon. Die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Bd. 13, München – Leipzig 
1996, s. 497. 

5. Mistrz Banderoli, Śmierć i drzewo ży-
cia, fr. drzeworytu, 2 poł. XV w.; wg Vet-
ter, Die Maus…, il. 4.
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średniowiecza i był rozpoznawalny niezależnie, czy 
pojawiał się w obrębie przedstawień ilustrujących 
przypowieść Barlaama, czy też poza tym kontek-
stem. Jego szczególną żywotność można zaobserwo-
wać u schyłku średniowiecza, w okresie wyjątkowo 
zaabsorbowanym tematyką śmierci i przemijania. 
W tym czasie był licznie reprezentowany przez dzie-
ła nie tylko plastyczne, przede wszystkim w kręgu 
kultury niemieckiej. Twórca krakowskiego Ogrojca 
włączył więc w program ikonograficzny kaplicy mo-
tyw znany mu z licznych współczesnych mu tworów 
artystycznych39. Dodatkowo, być może ze względu 
na precyzję przekazu, wprowadził autorską innowa-
cję, polegającą na ukazaniu drzewa już po zakoń-
czeniu przez myszy ich „roboty”, w momencie, gdy 

odcięte całkowicie od korzeni osuwa się na ziemię40. Koncept ten wydaje się jednak jak 
najbardziej na swoim miejscu, jeżeli weźmie się pod uwagę, że krakowski Ogrojec był ka-
plicą grobową przedstawicieli mieszczańskiego rodu Szwarców41. Pesymistyczny obraz 
końca życia, zniszczonego przez nieodwracalny upływ czasu, harmonizuje z przekazem 
niesionym przez inny budzący grozę element programu ikonograficznego – trupią czasz-
kę ze skrzyżowanymi piszczelami na zworniku w północnej części kaplicy. Ostrzeżenie 
„Memento Mori”, nabiera dodatkowo groźnych cech w kontekście ukazanych na dru-
gim zworniku aniołów z Arma Passionis, przywołujących wizję zbliżającego się z każdym 
dniem Sądu Ostatecznego42.

Znaczenie obecności jaszczurek nad filarem sąsiednim zdaje się pozostawać w kon-
traście do tych wywołujących lęk treści. Warto jeszcze raz podkreślić, że obecność 
tych zwierząt nie przynosi żadnego uszczerbku dla rosnącej między nimi gałęzi, co 
wskazuje, iż najwyraźniej nie mają one znaczenia negatywnego. Te przedstawicielki ga-
dów wbrew pozorom miały w średniowieczu niezwykle rozbudowaną, wywodzącą się 

39 Osoba autora kaplicy ogrojcowej wciąż pozostaje nieznana, a próby utożsamienia go z Witem Stwoszem są 
nieprzekonywujące. Przyjmuje się, że anonimowy twórca przybył z terenu południowych Niemiec; M. Wal-
czak, Kaplica Ogrojcowa…, dz. cyt., s. 158. 
40 We wszystkich (znanych z wykorzystanej w tej pracy literatury) przedstawieniach alegorii, myszy ukazane 
są dopiero w trakcie swojej niszczycielskiej pracy. Jedynym przykładem, gdy podgryzione przez nie drzewo 
wali się już na ziemię jest (pochodzące z frankońskiego zbioru historii biblijnych, ok. 1460 r.) symboliczne 
przedstawienie pod postacią mysiej plagi epidemii z 1 księgi Samuela; J. W. Einhorn, Das Einhorn…, dz. cyt., 
s. 394, il. 108. 
41 Pod budynkiem znajduje się krypta, odkryta w roku 1915; M. Walczak, Kaplica Ogrojcowa…, dz. cyt., 
s. 155.
42 Wg teologów, w czasie Sądu Ostatecznego Chrystusowi Sędziemu będą towarzyszyć aniołowie prezentują-
cy narzędzia jego męki, jako oskarżenie wobec niewiernej ludzkości, która nie skorzystała z udzielonych jej 
łask; R. Berliner, Arma Christi, „Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst”, VI, 1955, s. 36–37, 96. Dlatego 
motyw ten był częstym elementem przedstawień Ostatniego Przyjścia Chrystusa; J. J. Kopeć, Nurt pasyjny 
w średniowiecznej religijności polskiej [w:] Męka Chrystusa wczoraj i dziś, red. H. D. Wojtyska, J. J. Kopeć, Lu-
blin 1981, s. 58; Z. Kliś, Paruzja. Przedstawienie Sądu Ostatecznego w sztuce średniowiecznej Europy Środkowej, 
Kraków 1999, s. 88–96. 

7. Heinrich Brabender, Mysz w obramieniu reliefu 
Ostatniej Wieczerzy, kościół NMP w Lubece, ok. 1500; 
wg Einhorn, Das Einhorn…, il. 118.



Myszy i jaszczurki w dekoracji architektonicznej kaplicy ogrojcowej…

319

ze starożytności43 symbolikę pozytywną44. W Księdze Przysłów (30, 28) znajduje się jej 
pochwała, jako stworzenia mądrego – pomimo swoich niewielkich rozmiarów – i zwin-
nego, które obiera za dom królewskie pałace. W oparciu o ten fragment, Grzegorz 
Wielki porównał do niej prostaczków, którzy dzięki wytrwałości w spełnianiu dobrych 
uczynków dostępują wiecznej siedziby królewskiej w niebie45. Szczególnie popularną 
w średniowieczu interpretację przedstawił anonimowy autor Fizjologa. Stwierdził on, 
że istnieje tzw. „słoneczna” jaszczurka, która – gdy oślepnie ze starości – wślizguje 
się w szczelinę zwróconego na wschód muru, czekając na promienie wstającego słoń-
ca, które przywracają jej utracony wzrok. Podobnie ma postępować chrześcijanin: gdy 
czuje utratę sił duchowych, powinien kierować spojrzenie w stronę Chrystusa – słońca 
sprawiedliwości46. Ta wykładnia funkcjonuje przez wieki w kolejnych bestiariach47, nie 
znajdując jednak szerszego rozwinięcia w sztukach plastycznych. Obok ilustracji kon-
kretnych tekstów traktujących o jej symbolice (przykładowo wdrapująca się na mur 
jaszczurka na kartach czternastowiecznego wydania traktatu o zwierzętach, tzw. Dicta 
Chrysostomi autorstwa Jana Chryzostoma)48, jedynym nawiązaniem do opisu Fizjologa 
stanowią przedstawienia jaszczurek pojawiające się wśród dekoracji romańskich lich-
tarzy49; często umieszczane na zewnętrznej stronie profitki, jakby pełzające w stronę 
światła palącej się wyżej świecy. W podobnym kontekście funkcjonują niekiedy ich 
figury na ambonach, jako mające podkreślać oświecającą moc Ewangelii50.

Zastanawiając się nad znaczeniem jaszczurek nad północnym filarem Ogrojca, moż-
na wysunąć przypuszczenie, że podczas gdy nad filarem południowym ukazano koniec 
ziemskiego życia ludzkiego, nad filarem północnym przedstawiono przeciwieństwo 
tego faktu, niezniszczalne życie duchowe51, wieczne, rozpoczynające się już po śmierci 

43 Jaszczurka, jako stworzenie zrzucające skórę i lubiące przebywać na słońcu, była kojarzona z odrodze-
niem oraz przejściem do światłości przyszłego życia. Z tego powodu przedstawiano ją często w plastyce na-
grobnej; L. Stauch, Eidechse [w:] Reallexikon zur deutsche…, IV, Stuttgart 1958, szp. 932; I. Opelt, Eidechse 
[w:] Reallexikon für Antike…, t. IV, 1959, szp. 766; D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, 
Warszawa 2001, s. 264.
44 Jaszczurka była też interpretowana negatywnie, zarówno ze względu na fakt, że w Prawie mojżeszowym 
została zaliczona do zwierząt nieczystych, jak i przekonanie, że jest ona zwierzęciem jadowitym; L. Stauch, 
Eidechse, dz. cyt., szp. 934; I. Opelt, Eidechse, dz. cyt., szp. 769; L. Wehrhahn-Stauch, Eidechse [w:] Lexikon 
der christliche…, t. I, szp. 589; 
45 L. Wehrhahn-Stauch, Eidechse, dz. cyt., szp. 589; D. Forstner, Świat symboliki…, dz. cyt., s. 264; S. Kobie-
lus, Bestiarium…, dz. cyt., s. 123. Nieco inaczej interpretował ten fragment Hipolit, dostrzegając w jaszczurce 
podobieństwo do Dobrego Łotra; I. Opelt, Eidechse, dz. cyt., szp. 769–770. 
46 Fizjolog, tłum. K. Jażdżewska, Warszawa 2003, s. 25. Zob. też: D. Forstner, Świat symboliki…, dz. cyt., 
s. 264; L. Stauch, Eidechse, dz. cyt., szp. 933; L. Wehrhahn-Stauch, Eidechse, dz. cyt., szp. 589.
47 Zob. np.: The Bestiary. A Book of Beasts being a translation from a Latin Bestiary of the twelfth century, ed. 
by T. H. White, New York 1960, s. 184. 
48 F. McCulloh, Medieval Latin and French Bestiaries, Chapel Hill 1962, s. 41, tabl. V, il. 3.
49 L. Wehrhahn-Stauch, Eidechse, dz. cyt., szp. 589; D. Forstner, Świat symboliki…, dz. cyt., s. 264. Zob. np. 
parę lichtarzy z Hildesheim, fundację biskupa Bernwarda w Hildesheim z ok. roku 1000 r.; H. Fillitz, Das 
Mittelalter I, Berlin 1969, il. 116, czy też dwunastowieczny lichtarz z Münster; J. Braun, Alterleuchter [w:] Re-
allexikon zur Deutschen…, t. I, il. 4.
50 L. Wehrhahn-Stauch, Eidechse, dz. cyt., szp. 589. Ale na słynnej ambonie Antona Pilgrama w katedrze 
św. Szczepana w Wiedniu, razem z ropuchami i wężami, symbolizują demony uchodzące przed Słowem 
Bożym; tamże, szp. 589–590.
51 W średniowieczu ludzka dusza była też postrzegana pod postacią kwitnącego drzewa; I. Błaszczyk, Funk-
cje ideowe motywu drzewa w polskiej sztuce średniowiecznej, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce”, nr 99, 1983, s. 32.
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i dopełnione przez zmartwychwstanie ciała przy końcu czasów. Obecność jaszczurek 
wskazywałaby przy tym na jedyny środek, jaki prowadzi do tego celu: zwrócenie się do 
Chrystusa i zdanie na uzdrawiającą moc jego łaski. W to przynoszące nadzieję (w opo-
zycji do znajdującego się obok obrazu śmierci i zniszczenia) przesłanie wpisuje się też 
i inny element dekoracji kaplicy: Baranek Boży, triumfujący nad symbolizującymi złe 
moce lwami, w arkadzie wejściowej. Symbolizuje on nie tylko sam fakt Zmartwychwsta-
nia Chrystusa po jego męce i śmierci, ale przywołuje również obraz Baranka Apokalip-
tycznego, przyjmującego do wiecznego życia rzesze zbawionych. 

Niestety, w trakcie poszukiwań materiału porównawczego na potrzeby niniejszego 
artykułu nie udało się znaleźć żadnego przykładu zestawienia motywów jaszczurki i drze-
wa, w dodatku o takim sensie znaczeniowym. Wydaje się, że autor dekoracji kaplicy za-
stosował dość oryginalne rozwiązanie ikonograficzne. Zaprezentowane treści ze względu 
na specyficzne, w pewnym sensie ograniczające miejsce usytuowania, musiały przybrać 
formułę obrazową jak najbardziej lapidarną, a równocześnie czytelną dla oglądającego, 
nie tracąc przy tym funkcji czysto ornamentalnej, której wymagał artystyczny wyraz ka-
plicy. Najbardziej odpowiednim sposobem okazało się skontrastowanie ze sobą ułożenia 
dwóch astwerkowych gałęzi. Motyw myszy i podgryzanego przez nie drzewa był, jak to 
zostało wykazane, powszechnie znany i nie wymagał dodatkowych wyjaśnień. Sprowa-
dzenie go do funkcji ornamentu wymagało zastosowania podobnego mu formalnie (nieja-
ko bliźniaczego poprzez powtórzenie schematu: dwa stworzenia w podobnym ujęciu i ga-
łąź między nimi) układu nad drugim filarem, niosącego jednak wyraźnie przeciwstawny 
sens ideowy. W ten sposób zostały połączone ze sobą dwa czynniki: ornamentalny i prze-
kazujący ważną dla programu ikonograficznego symbolikę. Pozostaje jedynie żałować, że 
nie zachowały się figury mieszczące się pierwotnie w niszach baldachimowych na osiach 
filarów52. Niewątpliwie stanowiły one kluczowy dla pełnego odczytania całego programu 
ideowego element dekoracji zewnętrznej kaplicy, być może także rozbudowując i uzupeł-
niając interpretację omówionych przedstawień zwierzęcych. 

52 Obecnie jedynym śladem po osadzeniu tych być może drewnianych figur są żelazne bolce w podstawach 
nisz; P. Pencakowski, Architektura kaplicy ogrojcowej przy kościele św. Barbary w Krakowie, „Rocznik Krakow-
ski”, t. 55, 1989, s. 91 przyp. 3.
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Franciszek Sowa

jęZyk lisTóW emigranTóW  
Z polskiej cZęści ZamagurZa spiskiego do ameryki

W życiu społeczno-gospodarczym mieszkańców polskiej dziś części Zamagurza Spi-
skiego w powiecie nowotarskim wielką rolę odgrywały prace sezonowe. Niska produkcja 
rolna nie zaspokajała potrzeb mieszkańców. W poszukiwaniu dodatkowego zarobku Góra-
le wędrowali więc do Slawonii (po góralsku – do „Ślamunije”)1, do Pesztu czy do majątków 
magnackich na Węgrzech, aby zarobiwszy pieniądze, kupić za nie artykuły rolne (zwłasz-
cza zboże na mąkę i do siewu) a także wyroby gospodarskie. W przekazie ludności bardzo 
często pojawia się Gemer, gdzie mężczyźni najmowali się do koszenia łąk. Ta tradycja 
wędrówek letnich za pracą (tzw. kośby) zachowała się właściwie do lat sześćdziesiątych 
XX w., kiedy to grupy mężczyzn wędrowały „do Polski”, tzn. w okolice Krakowa.

Jednakże najistotniejsze znaczenie miała od lat siedemdziesiątych XIX w., czyli od 
czasu wielkiej epidemii cholery na Podhalu i na Zamagurzu emigracja zarobkowa do 
Ameryki (i w mniejszym stopniu do Kanady)2. Górale znad Białki i Dunajca wędrowali 
pieszo przez Gorce do Chabówki (nie było bowiem jeszcze kolei do Zakopanego przez 
Nowy Targ) i tam wsiadali do pociągu, aby przez Kraków dotrzeć do Będzina, gdzie 
wsiadali do pociągu do Berlina, a stamtąd do Hamburga lub Bremy. Tylko nielicz-
ni wybierali trasę południową, tj. Triest jako port początkowy. Wiadomo, że bardzo 
przemyślnie działały agencje i agenci, którzy organizowali podróż aż do momentu za-
okrętowania na statku. Stale powtarzają się nazwy statków: Keiser Wilem der Grosse, 
Amerika, Maria Theresia. Były to podróże uciążliwe. Emigranci płynęli trzecią klasą, 
a więc pod pokładem i trwało to, zależnie od warunków pogodowych 9 – 12 dni, zanim 
nie dotarli na ziemię amerykańską. Tam, po okresie kwarantanny, zwykle zatrzymy-
wali się w przemysłowych ośrodkach Pensylwanii, New Jersey, New Yorku. Pracowali 
przeważnie w kopalniach węgla, w cegielniach, w hutach, a kobiety w fabrykach włó-
kienniczych przy maszynach tkackich. 

Nie znali języka, nie mieli odpowiedniego wykształcenia, dlatego było im niezmiernie 
trudno znaleźć dobrze płatną pracę. Stawali się dość mobilną rezerwową siłą roboczą, ale 
z czasem znajdowali swoje miejsce w handlu, rzemiośle, w górnictwie i hutnictwie. Byli to 
przecież ludzie twardzi, zahartowani w trudzie, którzy nie bali się ciężkiej pracy. Do sie-
demdziesiątych lat dziewiętnastego wieku, emigracja nie była masowa, tak że nowi przy-
bysze w nowym świecie włączali się w życie społeczne, np. biorąc nawet udział w wojnie 

1 Tradycję tych wędrówek na tzw. Dolną Ziemię, do Pesztu i do Ameryki znam z opowieści rodzinnych.
2 M., J. Krzeptowscy-Jasinek, Podhalanie w Chicago, Warszawa 1990.
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secesyjnej. Stopniowo skala emigracji rosła. Niektórzy emigranci przebywali w Ameryce 
okresowo, inni zostawali ma stałe a ich dzieci kształciły się; zostawały inżynierami, leka-
rzami, prawnikami i księżmi katolickimi oraz zawodowymi wojskowymi. 

Procesy masowej emigracji możemy śledzić w trzech falach o różnym natężeniu: 
pierwsza fala to okres od końca lat siedemdziesiątych XIX wieku do zakończenia pierw-
szej wojny światowej, druga fala w dwudziestoleciu międzywojennym, tj. do początków 
drugiej wojny, a trzecia – od przełomu październikowego w 1956 r. do dziś, kiedy to 
niektóre wsie np. na Podhalu niemal się wyludniły. Wyjazdy do Ameryki stały się tak 
powszechne, że już nie jeździ się „za wodę”, ale „za młakę” czyli „za kałużę”. 

Emigranci zwykle przybywali w dużych grupach i osiedlali się czasowo (lub na 
stałe) w tych ośrodkach, w których już zastawali przybyszów ze swoich stron (tj. ze 
wschodniej Słowacji): z Zemplina, z Szarysza czy rodaków ze Spisza. Decydowały o tym 
możliwości zatrudnienia, a przede wszystkim historyczna świadomość i silne poczucie 
wspólnoty w kulturze. Tak o tej świadomości mówi Brygida Kürbis: 

Świadomość historyczna nawiązuje do form przeżywania przez człowieka przynależ-
ności do społeczeństwa: 1˚ do rodziny i do rodu, 2˚ do języka i obyczaju w określonej 
warstwie społecznej, 3˚do państwa, 4˚ do narodu, 5˚ do ludzkości. […] Jednostkowa, od 
społeczności wyizolowana świadomość historyczna przechodzi niezauważona, może 
ewentualnie owocować w innych środowiskach i w innych pokoleniach, ale pod warun-
kiem, że zostanie w jakiejś formie utrwalona i przekazana3. 

To właśnie ta historyczna świadomość pozwalała emigrantom na uczestnictwo we 
wspólnocie kultury. Jest to tym istotniejsze, że nowi przybysze najczęściej osiedlali się 
(okresowo czy na stałe) tam, gdzie istniało już większe skupisko krajanów z różnych części 
Spisza, Szarysza, Abowa, Zemplina. Do dziś Passaic, Clifton, Pitsburgh są silnymi ośrod-
kami emigracji słowackiej. Trzeba bowiem zaznaczyć, że emigranci znad Białki i Dunajca 
stawali się członkami słowackich organizacji kulturalnych i społecznych oraz skupiali się 
w słowackich parafiach. To tylko emigranci po 1956 r. (w wyniku akcji łączenia rodzin) 
włączali się także w działalność organizacji polskich. Emigranci pracujący utrzymywali 
kontakty ze starym krajem za pośrednictwem listów, które w teorii komunikacji językowej 
są namiastką rozmowy, bowiem ich „cechą konstytutywną jest wewnętrzna konwersacyj-
ność, powodująca powstanie limitowanego dialogu z nieobecnym odbiorcą”4.

Czym właściwie jest list? Jest zaproszeniem, impulsem do dialogu. Ten użytkowy 
gatunek piśmiennictwa ma ustalone kryteria wyróżniające go spośród innych gatun-
ków. Listy są zgodne z prawdą, zawierają kompletnie wyłożone sprawy, o których piszą. 
Są pisane naturalnym językiem z dbałością o stopniowanie zainteresowania. Odbiorca 
listu powinien mieć przekonanie, że jest dla nadawcy kimś ważnym. Te listy emigran-

3 B. Kürbis, O drogach zapisu i recepcji treści historycznych, [w:] Dawna świadomość historyczna w Polsce, Cze-
chach i Słowacji, Prace Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej, red. Roman Heck, Wrocław – War-
szawa – Kraków – Gdańsk 1978, s. 118 – 119.
4 H. Wiśniewska, Zachowania grzecznościowe w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego, „Pamiętnik Literac-
ki”, XCL, 2000, z. 3, s. 161.
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tów są bardzo dobrym materiałem do badań z zakresu teorii komunikacji językowej. 
W Polsce podjęto taki projekt badawczy, ale nie obejmuje on terenu Zamagurza Spi-
skiego, które przecież do 1918 r. wraz z całą Słowacją należało do Korony Węgierskiej.

Listy emigrantów5 są bardzo szczególnym przykładem języka osobniczego6; są 
pisane językiem takim, jaki sobie emigranci przynieśli „z kraju”, a więc reprezentują 
one spiską gwarę góralską, wzbogaconą pewnymi leksykalnymi pożyczkami ame-
rykańskimi, np. baksa ‘pudełko, skrzynka’, bom ‘bezdomny, włóczęga’, garbić ‘skład 
rzeczy starych, nieużywanych; śmietnik’, bokietek ‘kubełek, wiaderko’, kakruć ‘kara-
luch, karakon’, kara ‘samochód’, apojtment ‘wizyta, spotkanie’, fiksować ‘naprawiać 
coś’, lojer ‘prawnik, adwokat’, ofis ‘biuro’, pintować ‘malować dom’ itp. Autorzy listów 
piszą o wszystkim, co w jakiś sposób ich dotyka, w duchu słów żartobliwej spisko-
-szaryszkiej piosenki, która była znana starszym mieszkańcom także w „polskich” 
wsiach spiskich. 

Americký men
robí každý dzeň, 
ľem sebe rachuje, 
keľo zešporuje, 
a keľo prepije 
na tydzeň. 
Mam kalap stary, 
ľeci mi z hlavy.
Šaty, moje šaty 
ľem su same platy, 
kúpim sebe nove
za pedu. 

Każdy list ma swój incipit, w którym nadawca zwraca się bezpośrednio do odbiorcy, 
np. „Draha Mamo!”, „Draha Teta!”, „Drahy Brate!” („Drahy Bratie”), „Milovany synu!” 
lub „Kochana Mamo”, „Kochany Tato”, „Kochano Ciotko!”, „Drogi Bracie!”, „Kochany 
synu!”, w pojedynczych listach dziewczyn do „swoich chłopaków” (także zwroty wę-
gierskie, w zależności od tego, do jakiej generacji dany autor listu należał). Polski język 
obfitujący w dialektyzmy dominuje w listach emigrantów urodzonych po 1918 r., którzy 
chodzili już do polskiej szkoły. 

W listach osób urodzonych przed r. 1900 dominuje język słowacki w jego wschod-
niosłowackiej (spiskiej lub szaryskiej) postaci, stąd brak oznaczania samogłosek dłu-
gich. Każdy list po bezpośrednim zwrocie do odbiorcy zaczyna się tak samo. Najpierw 
podaje się datę: „List pisany dnia stverteho aprila (lub „list pisany cwartego// cwortego 
apryla”) 19… roku.” Dalej następuje pozdrowienie, w każdym liście takie samo: „V per-

5 Swoje uwagi opieram na zebranych przeze mnie listach (ok. 30), od końca XIX w. do lat sześćdziesiątych 
XX stulecia. 
6 A. Kałkowska, Wprowadzenie w problemy językowej spójności listu, „Polonica” IV, 1978, s. 52; Struktura 
skłądniowa listu, Wrocław 1982.
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vych slovach mojeho listu, Pochvalen bud Ježiš Kristus. Mile a krasne pozdravenie, sa-
mopierse (lub samoperše) od mileho Pana Boha a tak od nas všetkych z domu.” Potem 
następuje zwykle podziękowanie za list otrzymany i zapewnienie, że wszystko adresat 
zrozumiał („vsetko som porozumel, porozumela”). 

Ta informacja występuje zawsze u nadawców starszych, którzy uczyli się pisać i czy-
tać w języku słowackim (postaci wschodniosłowackiej). W listach młodszych emigran-
tów dominuje już język polski lub słowacki z odpowiednią ortografią polską lub słowac-
ką, według normy ówczesnej adekwatną do poziomu świadomości językowej nadawcy. 
Część listów emigrantów ur. ok. 1860 do 1900 r. ma ułomną ortografię, opartą na wzor-
cu wschodniosłowackim (bohemizownym języku słowackim), w jakim były pisane tek-
sty urzędowe7. W listach tych po zapowiedniku: „tak davam vam na znamosc:” mówi 
się o stanie zdrowia, o pracy, jej warunkach i płacy, o trudnych sytuacjach rodzinnych 
(np. o zdarzających się czasem rozwodach), o sytuacji u krewnych, ponieważ czasem 
w Ameryce przebywa kilka gałęzi danego rodu, o zakupionych domach, o nowych na-
bytkach w wyposażeniu domu (np. opisuje się fotografię mieszkania, w którym widać 
telewizor – „a to, co tam widac, to se woło telewizijo”, ale komentuje się też czasem 
sytuacje, o jakich dowiadywano się „z kraju”. Bardzo często pojawia się informacja 
o chwilowym braku pracy, „bo nima ordelu na robote”.

W jednym z listów brat „z kraju” informuje brata w Ameryce o sporządzonym przez 
ich matkę testamencie, na co w następnym liście brat z Ameryki z goryczą komentuje 
część majątku, którą otrzymał w zapisie („no tof dostoł rolóm, co jóm ptoski poprawia-
jom”), bo było to pole bardzo jałowe, gdzie tylko trawa, tzw. psiorka rosła. Przekazuje 
się w listach także różne plotki, kto, gdzie i z kim, która ma nowego „bojfrenda” itd. 
Wreszcie przechodzi się do poleceń dotyczących np. zakupienia pola, domu, przekaza-
nia jakiejś ofiary na wyposażenie kościoła czy szkoły itp. Wreszcie list kończy formuła: 
„Pozdravujem Vas na stotisic krat (czasem z dodatkiem (razi), a majte sa (czasem se) 
dobre. Niech Wam Pan Boh pozehna, tak Zbohom”. I następuje podpis, zawsze imię 
w wersji angielskiej, np. Andrew, John, Helen itp. 

Jak już wyżej wspomniałem, emigranci przynieśli „z kraju” taki język, jakim mówili 
u siebie, tj. na Podtatrzu po wschodniej stronie rzeki Białki. Gwary tego rejonu wraz 
z gwarami podhalańskimi i orawskimi stanowią dość zwarty (potatrzański), w miarę 
jednorodny system odróżniający się od innych gwar małopolskich. Ich specyfika, poza 
zasobem leksykalnym, wyraża się również na planie fonologicznym i morfologicznym. 

W listach bardzo wyraźnie występuje mazurzenie, ponieważ Podtatrze jest obsza-
rem „mazurzącym”, tzn. występuje tu pomieszanie szeregu š, ž, č z s, z, c. Tylko u po-
kolenia najmłodszego, pod wpływem polskiego języka literackiego pojawiają się coraz 
częściej spółgłoski szumiące, np. Bože, fšemogoncy, žito, fšistko itp. U niektórych nadaw-
ców listów widać pewne rozchwianie normy przejawiające się w różnym zapisie głosek 
szumiących, np. nasz// nas// naš, kos·ik// kosyk// košyk, c·isty// cysty// čisty.

7 Por. Udvari Istvan, Lengyelországi szepességifalvak népélete Mária Terézia korában, Nyíregyháza, 1994. 
Mária Terézia korabeli úrbérrendezés szlovák nylvu kéziratos forrásai. Szepes es Zemplén vármegyek, Nyíregy-
háza, 1996.
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W zakresie zachowania samogłosek nosowych w listach odbija się stan podobny do 
polskiego języka literackiego, z tym, że zachowują tendencję do słabszego lub silniej-
szego zwężenia, np. zomp// zub// zómp, v rynce// v ruke (Helen bolu ruky a Vojtka križe) 
itp. Przed zwartymi i zwarto-szczelinowymi samogłoski nosowe ulegają rozkładowi, jak 
w języku literackim. W wygłosie ę realizuje się jak e, a ą jak om// óm. Labializacji sa-
mogłosek tylnych w żaden sposób się nie zaznacza, ponieważ na Zamagurzu jest ona 
bardzo słaba, a w niektórych miejscowościach sporadyczna.

Cały obszar gwar podtatrzańskich charakteryzuje się słabą artykulacją χ, które 
w wygłosie przechodzi w k na Spiszu południowo-zachodnim (Jurgów, Czarna Góra, 
Rzepiska), podobnie jak na sąsiednim Podhalu, a na reszcie obszaru w f, np. duk, dak, 
duf, daf. Jednakże wschodnie Podhale (dolina Dunajca – od Nowego Targu po Pie-
niny) ma spiską zmianę χ > f, np. duf, daf, byłef. Ta cecha w listach występuje bardzo 
wyraźnie.

Uderzającą cechą różnicującą ten obszar dialektalny wewnętrznie jest tzw. archaizm 
podhalański, a więc występowanie pierwotnego i po zmazurzonych š, ž, č, np. s·iba, z·ito, 
c·isty, i rozszerzenie takiej artykulacji na etymologiczne s, z, c, np. vłos·i, koz·i, rync·i. Zjawi-
sko to występuje na Spiszu w połowie miejscowości (Nowa Biała, Krempachy, Dursztyn, 
Czarna Góra, Rzepiska, Łapszanka, Kacwin i w niektórych wsiach po stronie słowackiej8.

Po ř, które utrzymuje silniejszą lub słabszą frykatywność i utrzymuje się na całym 
obszarze, analogicznie jak na całym południowym pograniczu, od Śląska Cieszyńskie-
go po Sądecczyznę. W listach starszej generacji to ř zawsze jest zapisywane jako r, 
tak jak to występuje w niektórych miejscowościach u starszych i dziś, np. χłopi kurom 
‘chłopi, (mężczyźni) kurzą cigaretle’ (czyli papierosy), trimać ‘trzymać’, kripie, jak kie-
by mioł myntelice ‘krzipie (kaszle), jakby miał motylicę’.

Znakomicie widoczne są samogłoski pochylone, które rozwinęły się następująco: 
å pochylone zidentyfikowało się z o, które nie jest nigdy labializowane. Na Spiszu i na 
Podhalu zmieniło się w o bez labializacji, a w okolicach Starej Lubowli w a jak w oraw-
skich wsiach Sucha Góra i Głodówka. Samogłoska pochylona ó na całym obszarze 
utrzymuje swoją odrębność. Jest to więc głoska różna artykulacyjnie od o i u, np. sól, 
dróga, skóra itp. Przed spógłoskami półotwartymi fakultatywnie może następować obni-
żenie artykulacji samogłosek wysokich: i, y, np. śyła, cemu// cymu, temu, keľo teľo ‘o tyle, 
o ile’, famiľiio ‘rodzina’, Mamo, posielom// posiylom wom 100 talaruf, tag dajcie na grego-
rijanki aj jako tys ofiare na budowe koscoła itp. 

W gwarach podtatrzańskich zachowało się u pokolenia najstarszego ł zębowe, które 
oponuje z ľ miękkim, np. śmiały – śmiaľutki. Na Podhalu i u pokolenia najmłodszego 
na Spiszu przekształciło się już pod wpływem ogólnopolskim w u niezgłoskotwórcze. 
W zapisach wystepuje jako l (twarde ł) i li// ly (ľ miękkie).

Spógłoska χ jest bezdźwięczna, ale występuje czasem w wariancie krtaniowym 
i wtedy może się utożsamiać z γ dźwięcznym. Na całym obszarze χ jest artykulacyjnie 
słabe i ma tendencję do zaniku, np. sody ‘schody’, hruby// ruby ‘gruby’, sovać ‘schować’ 

8 M. Małecki, Archaizm podhalański (wraz z próbą wyznaczenia granic tego zjawiska. Monografie polskich 
cech gwarowych, nr 4, Kraków 1928.
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itp. W grupie spółgłoskowej χf// χv przechodzi w f lub kf, np. fiľa// kfiľa ‘chwila’, fała// 
kfała. Na całym obszarze nagłosowa grupa kt przechodzi w ft, np. ftoryndy, ftośi itp.

Na całym obszarze utrzymuje się przedrostkowe i przyimkowe s przed półotwarty-
mi, np. srućić, s nami, sy mnom, śľoć, śľyść ‘zrzucić’, ‘z nami’, ‘ze mną’, ‘zlać, zleźć’ itp. 
Zachowała się grupa śr, źr np. doźreć, źrały, źródło ‘dojrzeć, dojrzały, źródło’.

W zakresie fleksji utrzymał się typ bezokolicznika zakończonego na –óvać// –uvać 
na Spiszu (jak na Podhalu w dolinie Dunajca). Na całym obszarze odnotować można 
znaczne upowszechnienie typu koniugacyjnego z końcówką 1 os. l. p. cz. teraź. –m np. 
robiym, bijym i z końcówką 1 os. l. mn –me, np. robiyme, bijyme (Spisz, wschodnie Pod-
hale), robiyme// robiymy, vidzime// vidzyme.

Rozkaźnik może mieć formy: podźme// podźmy, bierme// biermy// berme// bermy. Na 
całym obszarze upowszechniony jest typ imiesłowu teraźniejszego zakończonego na 
–ęcy, np. ľezyncy// ľezync·i, śpíyvaíync·i (tzn. leżąc, śpiewając) oraz na –ty vyľoty, zasioty, 
itp. Na całym obszarze charakterystyczna jest odmiana w czasie teraźniejszym słowa 
posiłkowego być: jezdjek// jezdjef, jezdjeś, jezdje; my sóm// jezdjeśmy, śće// jezdjeśće; ońi sóm 
jest w listach zaznacza się dość wyraźnie.

W zakresie fleksji imiennej charakterystyczne jest oboczne występowanie wzorów: 
krokfia// krokvia// krokef, płotfia// płotvia// płotef, gónzva// gónzef. Takie słownictwo jest 
charakterystyczne dla listów braci F. i W. S., którzy mają firmę budowlaną; budują 
i remontują domy. 

W dopełniaczu liczby pojedynczej częściej niż w języku literackim występuje koń-
cówka –a, np. ľasa, dysca, śńega (ale gradu, lodu). Dopełniacz liczby pojedynczej rze-
czowników miękkotematowych rodzaju żeńskiego ma końcówkę ę, na Spiszu często 
z oboczną końcówką i, np. studnie// studni, stainie// stajni, granice// granic·i. W narzęd-
niku liczby pojedynczej panującą jest końcówka om// óm, np. idom z babom, z matkom// 
z matkóm.

Zasadniczo na całym obszarze w czasie przeszłym zachowane jest rozróżnienie 
między rodzajem męskoosobowym a żeńskorzeczowym. Jedynie w listach z Niedzicy, 
Frydmana, Falsztyna częste są przykłady użycia rodzaju żeńskorzeczowego; np. χłopy 
grobały ‘mężczyźni grabili’.

W zakresie słowotwórstwa rzeczownika zachowuje się stan powszechny w gwarach 
podtatrzańskich charakteryzujący się silną tendencją do deminutywizacji rzeczowni-
ków za pomocą sufiksów: ek, iczek, np. χociórek ‘źrebię, mały konik’, kocórek, konicek, 
głovicka, źyńicka ‘żoneczka, kobietka’; aszek, eczek, uś, np. zbónecek// zbóncek, kfíotecek, 
gornuś, χłopcuś, χľebuś. Augmentatywa tworzy często formant os, np. dziubos, Vaľos, 
Franos (zwłaszcza, kiedy się chce podkreślić negatywny stosunek do opisywanego 
człowieka itp). Formant ec tworzy rzeczowniki od czasowników: χovać, optargać, zasrać 
itp. o wysokiej frekwencji, np. χovańec, optargańec, zasrańec itp. 

W zakresie słowotwórstwa przymiotnika omawiane gwary charakteryzują się czę-
stym występowaniem sufiksu i, na przykład: vyśni, niźni, dómaśni, bocńi, doz·ivotni. 

Stopień wyższy przymiotników i przysłówków, których rdzeń zakończony jest 
spółgłoską tylnojęzykową ma formę: drogi – droks·i, ľeki – lekcyís·i, tyŋgi–tyŋks·i// 
tynzyjs·i itp.
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Stopień najwyższy przymiotników i przysłówków ma formy: u najstarszych do 
stopnia wyższego dodany jest prefiks nå// no, a u młodych noj, np. noleps·i// nojleps·i, 
nojviyŋks·i // nojviynksy, nojciyŋks·i itp.

We wszystkich listach zaimki nieokreślone i przysłówki występują w formach: ftośi, 
kogośi, cośi, keśi// ftośka, kogośka, cośka, keśika// kedyśka (jak w gwarach Szarysza i Spi-
sza na Słowacji). Przysłówki zakończone w języku literackim na aj w gwarach podad-
trzańskich mają sufiks åk// ok, np. tutok, tamok, dziśak, χańok, χavok itp.

W zakresie morfologii czasownika widać silną tendencję do iteratywizacji, np. pisu-
vać, kazuvać, zapaľuvać, śpiyvuvać itp.

W nazywaniu ludzi we wszystkich listach występują te same tendencje. Zasadniczo 
mężczyzn nazywa się przydomkiem dziedzicznym, a pochodzącym od nazwiska pierw-
szego właściciela danej parceli lub przydomkiem z przyimkiem czy formą dopełniacza 
od imienia i przydomka, np. Valek od Kuby, Wojteg od Jagńeski, Franek Findura od Ama-
rykana, Jyndrek Sukmana, Józek Piyrχała (lub od Piyrχały), Franek S·iska (od S·iski), 
Jyndrek Gřegoř Barabaš itp. Urzędowymi nazwiskami mieszkańcy posługują się tylko 
w kontakach oficjalnych, administracyjnych. Kobiety nazywa się zwykle od przydomka 
przez dodanie formantu ula, ova, ina, ka, np. S·iskuľa, Pitkuľa, Vańickuľa, Moχorkuľa, 
Sołtysova dziyfka, Miχałova baba, Piyrχałka, Piyrχałcina dziyfka itp.

Nazwy mieszkańców tworzy się od nazw miejscowości dodając formant ån// on, np. 
Białcón, Zokopión, Miescón ‘nowotarżanin’, Zubřicón. Przynależność etniczną określają 
formacje z formantem åk// ok lub ec, na przykład: Oraviok// Oraviec, Śpisok, Poloľok.

W listach ogromna większość słownictwa satnowią wyrazy wspólne dla gwar podta-
trzańskich jako całości. Np. wyrazy: hruby, hore ‘do góry’, kyrdel, kyrpce, portki, honiel-
nik, juhas, puciyra// putyra ‘drewniane naczynie na żentycę’, oscypek// osc·ipek, smrek, 
żleb, turnia, vanta, hola, byrka, ovca okaisto, murcato, kornuto ‘rogata’, baron murcaty, 
siuty ‘bezrogi’ itp., byvać ‘mieszkać’, odkozać po kogoś ‘przekazać wezwanie, aby ktoś 
przyszedł’, płacić ‘coś znaczyć’ itp. są w użyciu na całym obszarze. Ich użycie w listach 
jest uzasadnione w sytuacji zapytania o stan pozostawionego gospodarstwa. W części 
są to słowa rodzime, ale ponieważ gwary te są gwarami pogranicza, występuje w nich 
znaczna liczba zapożyczeń z języka słowackiego, z gwar ruskich, z języka węgierskiego 
i niemieckiego. Element słowacki występuje zwłaszcza w słownictwie związanym z go-
spodarką pasterską i kulturą, w pieśniach junackich i zbójnickich. Zwracał na to uwagę 
m.in. Zdzisław Stieber, wskazując na dość wyraziście zaznaczające się wpływy ruskie, 
które możemy dostrzec w wyrazach: hruby, mira ‘miara; patyk do mierzenia ilości mle-
ka’, wse ‘zawsze’, smerek// smrek, wereda, iuzyna, ozina ‘jeżyna’, a przede wszystkim 
w użyciu słowa Lach jako przeciwstawienie Górala9.

Język węgierski wywierał wpływ na opisywane gwary nie bezpośrednio, lecz za 
pośrednictwem j. słowackiego. Z węgierskiego pochodzą słowa: somar// sumar ‘osioł’, 
chyr ‘sława, rozgłos’, keľcik ‘koszt’, hołdomas ‘litkup; poczęstunek po zawarciu trans-
akcji’; hasen ‘pożytek’, fałat, fałatek ‘kawał’, friśno, friśki ‘szybko, szybki’, koćis ‘woźni-

9 Z. Stieber, Problem językowej i etnicznej odrębności Podhala.(odczyt wygłoszony na uroczystym zebraniu 
ŁTN dnia 8 grudnia 1946 r. [w:] Świat językowy Słowian, Warszawa 1974, s. 393–406. 
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ca, stangret’; bausy ‘wąsy, bokobrody’, iuhas ‘pasterz owiec’. Ponadto na Spiszu i na 
Orawie j. węgierski pozostawił ślady w terminologii administracyjnej i sądowniczej, 
np. orsacki ‘notariusz powiatowy’, fiśkalis ‘adwokat’, komitat ‘województwo, ziemia’ 
itp.

Pewien procent stanowią też wyrazy pochodzenia rumuńskiego, które są charak-
terystyczne dla gospodarki pasterskiej i być może dotarły pod Tatry z falą tzw. osad-
nictwa wołoskiego, np. bryndza, klog ‘podpuszczka’, bundz ‘ser owczy’, redyk, rumigać, 
ferula, ferecyna ‘paproć’, jafery ‘borówki’ itp10.

W analizie słownictwa gwar podtatrzańskich musimy uwzględniać też elementy 
niemieckie, bowiem osadnictwo średniowieczne na terenie Spisza (od XIII–XV w.) 
rozwijało się na prawie niemieckim. Na Podhale przenikało ono z jednej strony od Są-
decczyzny, a z drugiej od strony Spisza. To z tego czasu pochodzą m.in. miejscowo-
ści: Krauszów, Waksmund, Czorsztyn, Grywałd, Dursztyn, Frydman, Kacwin, Jurgów, 
Trybsz itd. Wpływ niemiecki na słownictwo podtatrzańskie czasem jest bagatelizowa-
ny, ale jest on znaczny. Nazewnictwo miejscowe, a zwłaszcza nazwy pól świadczą, że 
przymieszka ludności niemieckiej była kiedyś duża.

10 M. Małecki, Język polski na południe od Karpat. (Spisz, Orawa, Czadeckie, wyspy językowe), Zakopane 1938.
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Wojciech Sowa
Narodowe Centrum Nauki (Kraków)

krak – „Zabójca smoka”?

Ten sam duchowi płomienny szlak,
Ten sam słowiański orzeł i lew

Tam gdzieś na wiedźmie Krokt czy Krak,
Ścierwo – orłowie – ogień i krew. 

(J. Słowacki)

Jednym z podstawowych zadań językoznawstwa historyczno-porównawczego poza 
objaśnianiem zmian historycznych zachodzących w systemach gramatycznych spo-
krewnionych ze so bą języków jest próba odtwarzania wspólnych elementów kultury. 
W wypadku tradycyjnej in   do   europeistyki, będzie to odtwarzanie kultury praindoeuro-
pejskiej, a następnie śledzenie jej przemian w poszczególnych, his to  rycznie poświad-
czonych rodzinach języków wywodzących się z pra in do euro pej skiej przeszłości. Tak 
zwana metoda porównawcza językoznawstwa in do euro pej skie go po z wa la nam zajrzeć 
nie tylko w strukturę rekonstruowanego „prajęzyka”, w jej ściśle gra ma tycz  nym sen-
sie, ale także w świat niezwykle archaicznej kultury duchowej z etapu da to wanego na 
około 3500–3000 p. Chr., czyli przed wykształceniem się odrębnych rodzin ję zy kowych 
anatolijskiej, indoirańskiej, italoceltyckiej, itd. Poza elementami leksyki rekonstruować 
możemy dzisiaj także elementy języka poetyckiego wspólnego wszystkim Indoeuro-
pejczykom. Pojęcie porównawczej poetyki indoeuropejskiej stanowić będzie lingwi-
styczne podejście do formy, natury i funkcji języka poetyckiego i archaicznej literatury 
wśród plemion indoeuropejskich, podstawowym zaś środkiem formalnym będzie uży-
cie formuł. Formuły te w końcu stają się nośnikami  tematów, czyli werbalną ekspresją 
kultury, religii i mitologii indoeuropejskiej. 

W centrum heroicznej poezji indoeuropejskiej stoją dwa powiązane ze sobą motywy 
czy – le piej – tematy. Pierwszy to mit o bohaterze zabijającym smoka, objawiający się 
serią mniej lub bar   dziej archaicznych formuł w różnych historycznie poświadczonych 
tradycjach, drugi to koncept „nieprzemijającej sławy”, jako konsekwencji he ro icz nych 
czynów. Oczywiście mit o bohaterze zabijającym smoka, węża lub innego gada po ś-
wiad czony jest w wielu kulturach świata i tworzy jeden z podstawowych archetypów. 
Jest to je den z klasycznych mitów starożytnego Bliskiego Wschodu i świata indoeu-
ropejskiego. Na obszarze tego ostatniego ten podstawowy motyw mo że być różnie 
realizowany, np. po wedycku jako religijny motyw zwycięskiego boga (*tra-ǰhan) 
jako czysto epicki motyw walki bohatera z potworem (szeroko reprezentowany, por. 
Indra ~ Vtra, Thraētaona ~ Aži Dahāka, Ze us ~ Typhon, itd.), czy też jako motyw 
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religijno-rytualny – oczyszczenie wód (ty po wy dla indoirańskiego). Smok-wąż symboli-
zuje Chaos sensu lato: destrukcję, zagrożenie ży  cia i własności. Zabicie smoka staje się 
symbolem zwycięstwa Kosmicznej Prawdy i po rząd ku nad Chaosem, którego destruk-
cyjna siła może także przybrać postać Śmierci1.

W starożytnych Indiach Chaos symbolizowany jest przez motyw spętanych wód, 
opór blo ku jący życiodajne siły. W świecie celtyckim, w Anatolii i Grecji ten Chaos 
(Smok) ma raczej cha  rak ter socjalny, jest zaprzeczeniem porządku społecznego, pod-
czas gdy w świecie ger mań  skim najczęściej Smok symbolizuje zaburzenie przepływu 
bogactwa (por. typowy obraz Smo  ka strzegącego skarbów – por. Fafnismál w Eddzie 
czy staroangielski poemat Beowulf).

Ten podstawowy mit realizowany jest za pomocą formuły składającej się z trzech 
komponentów: „bohater”, „zabijać”, „smok”, gdzie ja ko czasownik funkcjonuje przede 
wszystkim pierwiastek *ghen- „uderzać, zabijać” lub jego sy  nonimy. Taka formu-
ła może być rozszerzona o elementy dodatkowe, jak również wektory od  dzia ływania 
mogą być odwrócone2, por. het. 

DIM-aš uit nu=kan MUŠilluy[ankan)]
kuenta DINGIR MEŠ-s=akatti=šši ešer
Tarhunzas przybył i zabił węża i bogowie byli z nim
ale także: nu=za MUŠilluyankaš DIM-an tarahta
Wąż pokonał Boga Burzy

W różnych językach na oznaczenie komponentu Zabijać funkcjonują różne pierwiast-
ki czasownikowe, np. *ghen-, *edh- (*edhh1- „schlagen” LIV2, 660), *terh2- „przejść 
na drugą stronę, pokonać, overcome” (por. łac. trāns < *th2-nt- lub *trānt.3

Niestety, w przypadku rodziny słowiańskiej odnajdywanie formuł indoeuropejskich 
czy też generalnie tematów mitologicznych dających się odnieść do tak archaicznej epoki 
jest mocno utrudnione. Przede wszystkim związane jest to z nieznajomością słowiańskie-
go systemu wierzeń religijnych i oryginalnej tradycji mitologicznej. Brak przekazów źró-
dłowych, skąpe wiadomości pojawiające się u obcych autorów (np. w kronice Thietmara) 
najczęściej kilkadziesiąt czy kilkaset lat po chrystianizacji, próby odtwarzania słowiańskiej 
tradycji na podstawie folkloru czasów już chrześcijańskich znacznie ograniczają możliwo-
ści systematycznej interpretacji poszczególnych faktów. Do tego dochodzi jeszcze kwe-
stia kontaktów kulturowych między Słowianami a przedstawicielami innych kultur, np. 
irańskich, objawiających się zapożyczeniami, czy to wyrazowymi (por. irańskiego pocho-

1 C. Watkins, How to kill a Dragon. Aspects of indo-European Poetics. Oxford 1995, s. 297–303.
2 Tamże, s. 301 i n., 320 i n. 
3 G. Klingenschmitt, Das altarmenische Verbum, Wiesbaden 1982, 97 f. Indoeuropejski pierwiastek *terh2- 
używany był także w znaczeniu „eschatologicznym” –  „druga strona”, niem. „Jenseits”, oznaczające zaświaty, 
por. słac. tarentum „grób, sepulchrum” u Warrona: Larentinae… ab Acca Larentia… † qui atra dicitur diem 
tarentum accas tarentinas. hoc sacrificium fit in Velabro… ut aiunt quidam ad sepulcrum Accae… (Varro LL. 
6.23–4, por. E. Vetter, Zum Text von Varros Schrift über die lateinische Sprache. [w:] Rheinisches Museum 
101. 1958, nr 274 n.; C. Watkins, Latin tarentum Accas, the ludi Seaculares and Indo-European eschatology. 
Language typology 1988, Amsterdam 1991, s. 143–146). 
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dzenia słowiańskie wyrazy odnoszące się do sfery duchowej bogъ, rajь, duša, divъ) czy 
też kalkami fraz, jak w przypadku chociażby złożonych imion własnych4. 

Tradycja literacka na obszarze Słowiańszczyzny pojawia się sto sun kowo późno 
(IX/X w.) i związana jest przede wszystkim z działalnością św. Konstantego i św. Meto-
dego oraz piś mien nic twem liturgiczno-teologicznym (np. poezja Konstantego, biskupa 
Presławia). Cie ka we, że u Sło wian południowych i na Rusi znajdujemy ślady bogatej 
tradycji poetyckiej, prze de wszystkim epickiej (Powieść doroczna, Słowo o pułku Igora, 
byliny; na Bałkanach cykl zwią za ny z bitwą na Kosowym Polu), natomiast zarówno 
w Polsce, jak i w Czechach brak jakichkolwiek materialnych śladów przed chrześ ci jań-
skiej epiki. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa zostaje zaburzone kontinuum kul tu rowe, 
które na Bałkanach (pod wpływem średniowiecznej zachodniej kultury rycerskiej) 
ob jawi się wy raź nie w XV wieku5. Bitwa na Kosowym Polu z roku 13896, odczuwana 
przez Ser bów jako kos micz na katastrofa, zostanie wyrażona w ten sam epicki sposób 
jak poematy uka zu jące znisz cze nie ludzkości i przywrócenie kosmicznego porządku 
(por. Avesta, Bundahišn), gdzie trudno roz  strzygnąć, czy chodzi o zmitologizowanie 
historycznego faktu, czy też raczej o zhis to ry zo wanie ist nie ją cej już wcześniej tradycji 
mitologiczno-heroicznej i poetyckiej7.  

Wydaje się jednak, że na obszarze zachodniej Słowiańszczyzny brak konkretnych 
nawiązań do przedchrześcijańskiej poezji. Jedynym motywem o zdecydowanie indo-
europejskich korzeniach jest postać Kraka zabijającego Smoka, choć w zachowanym 
przekazie przepuszczona przez filtr średniowiecznej erudycji. Klasyczna postać mitu 
o Kraku, pogromcy Smoka poświadczona u Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem 
(1161–1223) w jego dziele Chronica polonorum sive originale regum et principum Polo-
niae (I. 5–7) funkcjonuje jako aition w micie o założeniu miasta Krakowa. Krak (tutaj 
Graccus I) staje się w tej opowieści typowym bohaterem kulturowym (Kulturheros, cul-
ture hero) – wraca on z mitycznej krainy, walczy ze Smokiem, a następnie nadaje prawa 
swoim poddanym. Oczywiście w podaniu tym znajdujemy różne uczone nawiązania i in-
spiracje, np. do Wergiliusza czy Liwiusza8, obok nich jednak da się także zaobserwować 
elementy bardzo archaicznej tradycji, wskazujące na indoeuropejskie korzenie motywu. 

4 Por. J. Reczek, Najstarsze słowiańsko-irańskie stosunki językowe. [w:] Polszczyzna i inne języki w perspekty-
wie porównawczej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991, s. 9–90.
5 Działalność literacka poświadczona jest na obszarze Serbii od XII wieku, obejmuje ona przede wszystkim 
historyczną biografię, literaturę religijną, hagiografię. Przed rokiem 1497 brak tekstów o charakterze epic-
kim, ale w najstarszej poezji epickiej wzmianki o przeszłości, przede wszystkim o carze Stefanie Nemaniji 
(† 1199) i jego synu św. Sawie († 1236). Zbierana od XIX wieku ustna epika z terenów Serbii związana jest 
przede wszystkim z bitwą na Kosowym Polu (1389), tworząc cykl opisujący wydarzenia sprzed bitwy, oraz 
samą bitwę, poza tym epika ta obejmuje niezwiązane tematycznie pieśni junackie, cykl pieśni o królewiczu 
Marku (tzw. Marko Kraljević, czyli Marko Mrnjavčević ca 1335–1394/5).
6 Stoczona 28.06.1389 przez wojska serbskie, bośniackie i bułgarskie w sile 25 tys. żołnierzy pod wodzą 
Lazara Hrebeljanovića przeciw 40 tys. Turków pod wodzą sułtana Murada I. Brak wiernych opisów bitwy: 
sułtan Murad ginie wg tradycji z ręki serbskiego rycerza Miloša (Miloš Obilić, oskarżony w przeddzień bitwy 
o zdradę ofiarowuje się zabić sułtana). Pojmany książę Lazar zostaje zabity przez Turków (następnie kanoni-
zowany przez Serbską Cerkiew).
7 Por. A. Loma, Prakosovo. Slovenski i indoevropski koreni srpske epike, Beograd 2002.
8 Przegląd wraz z literaturą w J. A. Álvarez – Pedrosa, Krakow’s Foundation Myth. An Indo-European theme 
through the eyes of medieval erudition. „Journal of Indo-European Studies”, 37 (2009), 1–2, s. 164–177.
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W postaci Kraka zabijającego smoka dopatrywano się postaci naczelnego bóstwa sło-
wiańskiego, Bóstwa Gromu – Peruna, walczącego ze swym kosmicznym antagonistą 
Wężem – Velesem9, wg następującego schematu: Perun rezyduje w niebie – Nieprzy -
jaciel nisko, wśród korzeni Drzewa Kosmicznego. W czasie suszy opa   da po    ziom wód, 
jak  gdyby smok je wsysał do groty. Perun konno lub na  wo zie roz  bija skałę pio  runem, 
młotem; wody zos  tają uwol    nione, pada deszcz i nieprzyjaciel chroni się pod ziemię, a po-
rzą  dek kos micz  ny zostaje przy   wró co ny (choć w związku z motywem przywracania ży-
ciodajnych wód możemy się zastanawiać nad możliwym wpływem irańskim). 

Sama konfrontacja z potworem wypełnia wspomnianą wyżej formułę indoeuropejską, 
co więcej, fakt zabicia smoka podstępem zdaje się mieć paralele w literaturze hetyckiej, 
gdzie w rytuale Purulli bogini Inara zmusza węża o imieniu Illuyanka do opuszczenia 
swej jamy przez zaproponowanie mu uczty10, czy też w indyjskiej śatapatha brāhmaṇa, 
prozatorskim komentarzu do tzw. „Białej Yajurvedy” (Suhla Yajurveda), gdzie wspomi-
na się boga Indrę, który zabił węża Vtrę częstując go kawałkiem rytualnego ciasta.11 

Etymologia imienia Krak, a co za tym idzie także nazwy miejscowej Kraków, pozosta-
je dalej nieobjaśniona12. Można zadać pytanie, czy samo imię nie mogłoby pozostawać 

9 V. V. Ivanov, V. N. Toporov. Issledovanija v oblasti slavjanskich drevnostej, Moskva 1974, s.175 i n.
 Postać Peruna jako odpowiednika indoeuropejskiego Bóstwa Gromu (por. luw. deus ToniTrus, czyli Tarḫunt) 
pojawia się, choć niewymieniona z imienia, u Prokopiusza z Cezarei (De bellis 7.14,23): qeÕn m n g¦r ›na tÕn 
tÁj ¢strapÁj dhmiourgÕn ¡p£ntwn kÚrion mÒnon aÙtÕn nom…zousin e nai, kaˆ qÚousin aÙtù bÒaj te 
kaˆ ƒere‹a p£nta· eƒmarmšnhn d  oÜte ‡sasin oÜte ¥llwj Ðmologoàsin œn ge ¢nqrèpoij ·op»n tina 
œcein, ¢ll’ ™peid¦n aÙto‹j ™n posˆn ½dh Ð q£natoj e‡h, À nÒsJ ¡loàsin À ™j pÒlemon kaqistamšnoij, 
™paggšllontai m n, Àn diafÚgwsi, qus…an tù qeù ¢ntˆ tÁj yucÁj aÙt…ka poi»sein, diafugÒntej 
d qÚousin Óper Øpšsconto, kaˆ o‡ontai t¾n swthr…an taÚthj d¾ tÁj qus…aj aÙto‹j ™wnÁsqai. 
 „Uważają, że jeden tylko bóg, t w ó r c a  b ł y s k a w i c y  jest panem całego świata i skła    dają mu w ofierze woły 
i wszystkie inne zwierzęta. O przeznaczeniu nic nie wie dzą ani nie przyznają mu żadnej roli w życiu ludzkim, 
lecz kie dy śmierć im zaj rzy w oczy, ślubują wówczas, że jeśli jej unikną, złożą bo gu na tychmiast ofia rę w za mian 
za ocalenie życia”.
10 Por. V. Haas, Die hethitische Literatur. Berlin – New York 2006, s. 97–103. 
11 Por. atha śvo bhūte agnīṣomīyamekādaśakapālam puroḍāśaṃ nirvapati tena yatheṣṭyaivaṃ yajata 
etena vā indro vṛtramahanneteno eva vyajayata yāsyeyaṃ vijitistāṃ tatho evaiṣa etena pāpmānaṃ 
dviṣantam bhrātṛvyaṃ hanti tatho eva vijayate vijite‚ bhaye ‚nāṣṭre sūyā iti tasmādagnīṣomīya 
ekādaśakapālaḥ puroḍāśo bhavati tasyotsṛṣṭo gaurdakṣiṇotsarjaṃ vā amuṃ candramasaṃ 
ghnantipaurṇamāsenāha ghnantyāmāvāsyenotsṛjanti tasmādutsṛṣṭo gaurdakṣiṇā
 „i następnego dnia przygotowuje ciasto na jedenastu skorupach dla Agniego i Somy, i składa je w ofierze w ten 
sam sposób jak  zwykłą „ishti”, ponieważ w ten sposób Indra zgładził Vrtrę, i w ten sposób zyskał on panowanie 
nad Wszechświatem, które teraz należy do niego. I w ten sam sposób czyni to król (składający ofiarę), aby 
zniszczyć swego złego, znienawidzonego wroga, i w ten sam sposób zyska zwycięstwo. „Niech się stanę święty, 
gdy zyskam bezpieczeństwo i ochronę przed nikczemnikami!” Myśli on w ten sposób: oto ciasto na jedenastu 
skorupach dla Agniego i Somy. Za tą ofiarę świętą zapłatą jest byk wypuszczany na wolność: gdy księżyca uby-
wa, zabijają go w wypuszczając na wolność, to znaczy gdy ofiarę sprawuje się w czasie pełni to zabijają go, a gdy 
ofiarę się sprawuje w czas nowiu wypuszczają go na wolność – dlatego byk wypuszczany na wolność jest zapłatą”. 
12 Por. Z. Babik, Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich w granicach wczesnośredniowiecz-
nej Słowiańszczyzny, Kraków 2001, s. 419, gdzie klasycznie nieprzekonujący wywód od kruk; postać gen. 
Krak-ovъ (gród) rozumiane dzierżawczo. Por. motyw pojawiających się kruków przy zakładaniu celtyckie-
go miasta Lugdunum w relacji Ps.-Plutarcha, czy też kruków funkcjonujących jako omina przy zakładaniu 
greckich miast Mallos, czy Kardia (J. A. Álvarez-Pedrosa, Krakow’s Foundation Myth. An Indo-European 
theme through the eyes of medieval erudition. „Journal of Indo-European Studies”, 37 (2009), 1–2, s. 173nn.). 
Jednak ze względu na specyfikę funkcjonalną postaci Kraka (bohater epicki) oczekiwalibyśmy raczej imienia 
złożonego. Takie imiona są po słowiańsku poświadczone (niektóre jako prawdopodobne kalki irańskie, por. 
Boguchvalъ ~ spers. Bagafarna (T. Milewski, Słowiańskie imiona osobowe na tle porównawczym, [w:] Z pol-
skich studiów slawistycznych. Seria 2. Językoznawstwo. Prace na V Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 



Krak – „zabójca Smoka”?

333

w związku z odtwarzaną formułą indoeuropejską o wymienionych wyżej komponentach 
„bohater”, „zabijać”, „smok”. Wiemy, że w kulturze indoeuropejskiej wiele imion złożo-
nych związanych jest z językiem poetyckim i tym samym odzwierciedla tematy mitolo-
giczne związane z epickimi czynami bohaterów (por. Ὀnom£kluto$ „posiadający sław-
ne imię”, MegaklÁ$ „posiadający wielką sławę”, celt. Segomaros „wielki w zwycięstwo” 
itd.). Jak wspomniano wyżej, centralny komponent czasownikowy odtwarzanej formuły 
może być realizowany za pomocą różnych, synonimicznych leksemów typu *ghen-, 
*edhh1- czy też *terh2-. Ten ostatni czasownik poświadczony jest w np. w języku hetyc-
kim w znaczeniu „zwyciężać, móc”, ale już świadectwo staroindyjskie, greckie czy łaciń-
skie pokazują lekką modyfikację semantyki do „pokonać”, ten zaś komponent rozumieć 
należy z kolei jako metaforyczne przeniesienie pierwotnego znaczenia „przejść na drugą 
stronę”, por. łac. trāns. Jak wskazano powyżej indoeuropejski pierwiastek *terh2- funk-
cjonował w kontekście eschatologicznym, por. gr. nšktar czyli „(napój) pokonujący 
(ºtar) śmierć (nšk- jak w gr. nekrό$)” < *nek’-th2

13, prawdopodobnie ten sam pier-
wiastek występuje także w greckiej nazwie zaświatów, por. T£rtaro$ „druga strona” 
(niem. Jenseits) czy cytowanie wyżej łac. tarentum w sensie „grób, sepulchrum”14. Pyta-
nie więc, czy imię Krak nie może nawiązywać do takiej właśnie semantyki? „Przejść na 
drugą stronę” czyli „pokonać”.

W serbskim cyklu pieśni epickich o bitwie na Kosowym Polu jedną z centralnych po-
staci, wokół których budowana jest narracja jest Miloš Obilić, bohater w sensie Watkinso-
wego archetypu. Zabija on przeciwnika (sułtan Murad), wypełnia też tym samym drugą 
podstawową formułę indoeuropejską, to znaczy „tracić (życie)” ~ „zyskać” (nieprzemija-
jącą sławę)”.15  Zabiwszy sułtana Miloš depcze go butem ze świńskiej skóry („stati mu no-

1963, Warszawa 1963, s. 101–107; J. Reczek, Najstarsze słowiańsko-irańskie…, dz. cyt., s. 70), jednak element 
„kruk” nie jest w nich reprezentowany. Por. z kolei antroponimię celtycką, gdzie jak najbardziej wyraz „kruk” 
może się pojawić w dwuczłonowych imionach, np. Maroboduus (król germańskich Markomanów), gdzie 
*māro- znaczy „wielki” (por. wal. mawr, irl. mór), a bodwos „kruk”, por. gal. Boduognatus „syn kruka”, sirl. 
badb, np. imię irlandzkiej bogini wojny Badb Catha, gal. Catubodua (X. Delamarre, Dictionnaire de la langue 
gauloise (Collection des Hespérides: Archeologie-Histoire-Linguistique), Paris 2003, s. 81).
13 C. Watkins, How to kill a Dragon…, dz. cyt., s. 346, 352, 391.
14 *terh2- poświadczone w het., wed., aw., sper., łac i alb. Po grecku wskazać można jedynie przykłady z kon-
tekstu nominalnego, por. adj. tranÁ$ „jasny, oczywisty” < *„przenikający” (LIV2, 633: aor. *térh2/th2- w het. 
taraḫmi; prezens *térh2-e- w wed. tárati „przechodzi, pokonuje”); łac. tarentum „grób” - tarentum Accas „qu-
idam ad sepulcrum Accae” < *th2- (e)nt-o „crossing place” (C. Watkins, Latin tarentum…, dz. cyt., s. 135, 
140). Celtycki zna pierwiastek tylko w formie prezens na *-e/o-, por. pracelt. *tar-e/o- w znaczeniu  „pękać, 
wypływać”, por. średniowal. tar›u „heraussprudeln, hervorsprießen, zerbersten”, sbret. tardom, średniobret. 
tarza „heraussprudeln, anbrechen” (S. Schumacher, Die keltischen Primärverben. Ein vergleichendes, etymo-
logisches und morpho logisches Lexi kon. Innsbruck 2004, s. 620). Element jest obecny w antroponimii galijskiej 
jako taro-, lub ºtaro „qui traverse”, por. Brogi-taros, Tarinus, Ghso-taron, Tarodounon, Flumina Tarus, 
Tartarus, Tardubius (gdzie taro-< *th2-o-; X. Delamarre, Dictionnaire…, dz. cyt., s. 291). 
15 Zamiast postaci smoka w podstawowej formule możemy podstawić śmierć: otrzymujemy wówczas wariant 
formuły bohaTer pokonyWać (*terh2) śmierć  - choć doskonale wiemy, że tryumf ten odbywa się jedynie po-
przez własne heroiczne czyny. Co więcej, Indoeuropejczykom znany był również warunek konieczny – utra-
ta własnego ży cia, por. słowa Achillesa, Homer, Iliada 9, 412–17 „jeśli pozostawszy walczyć będę pod Troją, 
to zginął mój powrót, lecz zyskam nieśmiertelną sławę, jeśli zaś wrócę do domu, do umiłowanej oj czyz ny, to 
stracę szlachetną sławę, lecz życie długie zachowam, dopóki śmierć po mnie nie przyj dzie”:
 e„ mšn k’ aâqi mšnwn Trèwn pÒlin ¢mfim£cwmai, 
 êleto mšn moi nÒstoj, ¢t¦r klšoj ¥fqiton œstai· 
 e„ dš ken o‡kad’ †kwmi f…lhn ™j patr…da ga‹an, 
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gom pod gr’oce”, „desnom nogom pritisnuti”16 – gest, który trzeba chyba interpretować 
jako konfrontację z archidemonem (por. wyobrażenia św. Michała Archanioła ze stopą na 
głowie Szatana), następnie usiłuje uciec za pomocą trzech gigantycznych kroków. 

W mitologii słowiańskiej poświadczony jest motyw „kroczącego” bohatera (por. 
„wielkie kroki” przynależne Ajasowi w Odysei (11, 539): …yuc¾ d� […] fo…ta makr¦ 
bib©sa…; czy też czarodziejskie kroki/skoki Janosika w folklorze słowackim). W re-
gionie północno-wschodniej Serbii śpiewa się o bohaterze o imieniu Stig (por. serbskie 
stigao – „przekroczyć, przejść na drugą stronę, überdurchschreiten”) związanym z pa-
sterzem Janem, który zabija Smoka. Miloš przed bitwą na Kosowym Polu także zabi-
ja Smoka, stąd występujące niekiedy utożsamienie imion między wszystkimi trzema 
bohaterami17. W eposie serbskim Miloš nosi niekiedy jeszcze inne imię, mianowicie 
Rak – jest ono efektem dysymilacji z wcześniejszego *Krak. 

Wydaje się więc prawdopodobne, że w mitologii słowiańskiej istniał koncept bohate-
ra o imieniu **Krak, por. pol. Krak, czes. Krok (latynizowana postać Crocco w Kronice 
Kosmasa z Pragi rozdział 3), serb. Rak. Imię to etymologicznie zdaje się nawiązywać do 
słow. rzeczownika *krokъ „Schritt” i denominatywnego czasownika *kročiti (od *krokъ), 
w języku starocerkiewnosłowiańskim pojawiającego się tylko w złożeniach, takich jak 
np. okročiti  (Zogr) „umringen, siąść na czymś w rozkroku”18. Jeśli weźmiemy pod uwa-
gę świadectwo bałtyckie, to znajdziemy w nim litewskie kárka „przednia noga (świni, 
owcy)”, które wskazywać by mogło na egzystencje raczej formy *korkъ w prasłowiań-
skim (z innowacyjną intonacją akutową w bałtyckim), do tego z kolei należy odnieść for-
my bułg. krak „noga”, sch. krâk „długa noga, wydłużona część przedmiotu, odgałęzienie, 
odnoga”, ros. gw. kórok albo korók, itd.19 Nawet, jeśli sam etymon słowiański jest nie do 
końca jasny z punktu widzenia etymologii,20 jak i z punktu widzenia stosunków wewnętrz-

 êletÒ moi klšoj ™sqlÒn, ™pˆ dhrÕn dš moi a„ën 
 œssetai, oÙdš kš m’ ðka tšloj qan£toio kice…h. 
 Podobnie irlandzki bohater Cú Chulainn słyszy od druida, że „kto chwyci za broń w sprzy ja ją cym dniu 
to mimo iż jego życie będzie krótkie, jego imię trwać będzie w Irlandii na wieki” (Asber Cathbud ócláech no 
gébad gaisced and forbíad a  a i n m  h - É r i n d  c o  b r á t h  ar gním gascid + n o  m é r t a í s  a  a i r s c é l a  c o 
b r á t, por. Táin Bó Cúailnge Aided trí mac Nechta Scéni inso sís „Śmierć trzech synów Nechta Scéne”, p. 19).
 Gr. κλέος ἄφθιτον, ákṣitam śrávas „nieprzemijająca sława” czy greckie imię Ὀνομ£κλυτος „sław ny 
poprzez imię” (lub posiadający sławne imię) ind. náma śrutyam „t.s.”, czy tocharskie B ñem-kälywe, toch. 
A ñom-klyu „sławny” (etym. „o sławnym imieniu”) wskazują na ist nie ją cy heroiczny koncept sławy. Podob-
nie zachowują się inne języki, por. np. sir. parę clu „sława” (gr. κλέος) i ainm (łac. nomen) „imię, reputacja”. 
Nieprzemijający aspekt sławy związany jest ściś le z ustną literaturą w której czyny bohatera są wspominane. 
Na podstawie najstarszych za bytków greckich i wedyckich możemy przyjąć, że w tradycyjnym repertuarze 
formuł poety in doeuropejskiego istniały co najmniej dwie podstawowe związane ze sławą, jedna: 
 prodat  być *h1es-  słaWa *k’leos WiecZny *ṿdguhitom zaWsze *h2aṎu-
 pronom mieć *seg’h-/*dheh1-  słaWa *k’leos WiecZny *ṿdguhitom zaWsze *h2aṎu-
 por. μοι κλέος ἄφθιτον ἔσται αἰὼν, wed. sá dhatte ákṣiti śrávaḥ „zyskuje nieśmiertelną sła wę”, i druga: 
sTracić (powrót, ocalenie) – Zyskać (nieśmiertelna sława), z wymiennością do peł nień (C. Watkins, How to kill 
a Dragon…, dz. cyt., 176 n.).
16 A. Loma, Prakosovo…, dz. cyt., s. 222.
17 Tamże, s. 226.
18 Etymologický slovník jazyka staroslověnskeho [dalej: ESJS]. Seš. 10, 580, Praha 2000.
19 W. Smoczyński, Słownik etymologiczny języka litewskiego. Wilno 2007, s. 236. 
20 Nawiązania zewnętrzne niepewne, por. alb. krah (pl. krahё), które może pochodzić z kilku źródeł, np. 
*krok-sk’ā, *kar-sk’ā, itd. (B. Demiraj, Albanische Etymologien. Amsterdam – Atlanta, GA 1997, s. 224). 
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nych (warianty apofoniczne *krokъ ~ *korkъ), to możemy stwierdzić, że poświadczony 
we wszystkich słowiańskich językach derywat czasownikowy *kročiti (korčiti) znaczy 
mniej więcej to samo: „uczynić krok, pójść naprzód, przejść na drugą stronę”.21 Teore-
tycznie możemy uznać imię Krak za nomen pierwiastkowe do ie. *krek’ – „uderzać”, por. 
gr. krέkw, sch. kresem, kresati, ale wtedy musielibyśmy przyjąć rekonstrukt *krok’os 
z nieobjaśnioną realizacją palatalnego /k’/ jako segment welarny w słowiańskim („wtręt 
kentumowy”?). Z drugiej strony wydaje się lepsze przyjęcie nawiązania do przedstawio-
nej pary *krokъ ~ *korkъ i korčiti ~ kročiti. Forma **krokъ ~ **korkъ byłaby paralelą do 
poświadczonego w serbskim imienia Stig „krok” (por. aor. po-stiže < *stegh- „steigen, 
schreiten”). W językach słowiańskich brak jakichkolwiek nawiązań do indoeuropejskie-
go czasownika *terh2- „przejść na druga stronę, przekroczyć, pokonać”, w związku z tym 
atrakcyjnym wydaje się przyjęcie na gruncie słowiańskim substytucji *terh2- za pomocą 
innej formy czasownikowej, np. za pomocą  denominativum *kročiti (albo prě-kročiti) 
z identyczną metaforyką, jak po hetycku (por. także ang. to overcome „przekroczyć, 
(w sensie) pokonać”). Wg takiego scenariusza imię legendarnego eponima Krakowa, 
zabójcy Smoka byłoby wyabstrahowane z indoeuropejskiej formuły bohaTer Zabijać/
pokonać smok i funkcjonalnie tożsame np. z imieniem głównego bóstwa Hetytów, dIM, 
dU het. Tarḫunna, luw. Tarḫunt- „zwycięski” (Bóg Gromu – „Zwycięski Bóg”), które-
go imię także kontynuuje komponent wspomnianej formuły (bohaTer Zabijać (*terh2-) 
smok). Byłoby także jedynym w zachodniosłowiańskiej tradycji refleksem archaicznej 
poetyki indoeuropejskiej (Indogermanische Dichtersprache). Hipotezę tę wzmocnić może 
także fakt, iż w tradycji słowiańskiej święto przesilenia zimowego i letniego nazywa się 
*korčunъ (bułg. kračùn, ros. koročun od 12 w.). W mitologii indoeuropejskiej, głownie 
indoirańskiej, obrzędy Nowego Roku związane były ze wspominaniem kosmicznej walki 
bohatera ze smokiem-wężem (podobnie w Babilonie w Nowy Rok czczono walkę Mar-
duka z wężem Tiamat), zwycięstwo nad nim wiązało się z przywróceniem życiodajnej 
cyrkulacji wód i powrotem wegetacji. Archetypiczny bohater zabija (*terh2- :: prě-kro-
čiti) Smoka, mieszkającego w skale, pochłaniającego życiodajną wodę (Wisły – W. S.). 
Być może więc zyskuje epicki przydomek, poetyckie imię **zmijo-krokъ (= **zmijo-
ubijecъ), by od tej chwili zostać już na zawsze zapamiętany tylko pod skróconą formą 
*krokъ. *tosmō : k’leos dghitom h2au h1esti!

21 Por. RSHKNJ 10 lemma „kročiti”: 1. načiniti korak, koraknuti, poći napred, stupiti, pomaći se, krenuti 2. 
kretati se, koračati, ići, hodati. 
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madonna W kWieTnej girlandZie  
W paryskich Zbiorach jana kaZimierZa WaZy

Na antykwarycznych targach w Maastricht w 2009 r. wypłynęło niewielkich roz-
miarów (42 × 32,4 cm) malowidło na miedzianej blasze, z przedstawieniem Madonny 
z Dzieciątkiem w kwietnej girlandzie i glorii aniołów. Wedle właściciela londyńskiej 
galerii Johnny’ego Van Haeftena1 i związanego z tym domem eksperta z Rijksbureau 
voor Kunsthistorische Documentatie w Hadze, Freda Meijera, obraz jest dziełem dwu 
malarzy antwerpskich związanych ze sobą bliskimi więzami natury zawodowej: Jana 
Brueghla Starszego, zwanego Aksamitnym, oraz Hendricka van Balena. Obraz znaj-
dował się od przeszło dwustu lat w posiadaniu hrabiego de Roucy w Compiègne, choć 
dokładnie nie wiadomo, kiedy został zakupiony do kolekcji rodzinnej. Malowidło z pew-
nością posiadała Marie-France de Roucy (1847–1914), a następnie jej córka Simonne de 
Roucy, zamężna z Ernestem-Georgesem Terverem. W każdym razie w tradycji rodzin-
nej uchodziło ono za dzieło zakupione podczas paryskiej licytacji w 1673 r. po zmarłym 
we Francji w 1672 r. ostatnim Wazie na polskim tronie, Janie Kazimierzu.

WyprZedaŻ mienia po janie kaZimierZu W paryŻu W 1673 roku

Jan Kazimierz abdykował 16 września 1668 r. Prawdą jest, że jego gwiazda u schył-
ku panowania na tyle przygasła, iż nie znajdował już nigdzie oparcia. Ostatnie lata życia 
postanowił spędzić z dala od Polski i trudów panowania. Ludwik XIV, pałający sympatią 
dla polskiego władcy, pomógł mu uzyskać tytuł świeckiego opata w paryskim klaszto-
rze Saint-Germain-des-Prés. W oparciu o bulle wydane przez papieża Klemensa IX Jan 
Kazimierz dokonał uroczystego ingresu 24 listopada 1669 r.

Wraz z Janem Kazimierzem do Francji trafiła znaczna część jego mienia osobistego. 
Wśród ruchomości zabranych z Polski znalazły się nie tylko przedmioty codziennego 
użytku, ale także wyroby artystyczne, które wcześniej przydawały blasku warszawskim re-
zydencjom królewskim, głównie tapiserie, malowidła, książki i srebrna zastawa stołowa2.

1 Panu Johnny’emu van Haeftenowi z Londynu serdecznie dziękuję za udzielone informacje dotyczące his-
torii obrazu oraz za dostarczoną ilustrację dzieła.
2 Inwentarz mienia pozostawionego po śmierci Jana Kazimierza ogłosił Władysław Tomkiewicz, Z dziejów 
polskiego mecenatu artystycznego w wieku XVI (Źródła do dziejów sztuki polskiej IV), Warszawa 1952.
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Po śmierci Jana Kazimierza w Nevers 16 
grudnia 1672 r. władze francuskie postano-
wiły dokonać wyprzedaży pozostawionego 
majątku, aby spłacić zadawnione długi i wy-
nagrodzić służbę zmarłego. Przygotowywanie 
szczegółowego inwentarza wymagało eksper-
tyzy rzeczoznawców. Kolejno następujące listy 
paryskiego inwentarza noszą nazwiska wielu 
rzeczoznawców pełniących funkcje zaprzysię-
żonego eksperta. Tym sposobem np. malowi-
dła zostały wycenione przez osiedlonego nad 
Sekwaną flamandzkiego marszanda-malarza 
o nazwisku Pierre-Michel Picard. Jak wiado-
mo, aukcja trwała z przerwami do 16 czerwca 
1673 r. i objęła również malowidła szkoły ni-
derlandzkiej3. Najstarszym obrazem tej grupy 
o rozpoznanym przez inwentarz Jana Kazimie-

rza nazwisku artysty jest małe rondo z krajobrazem i trzema pielgrzymami z Emaus zna-
nego malarza walońskiego pracującego w Antwerpii, Henriego met de Bles (1510–1555). 
Ponadto w paryskim zbiorze Jana Kazimierza znajdował się jeden oryginał Rubensa 
z przedstawieniem św. Piotra i trzy kopie dzieł tego malarza, mianowicie Ukrzyżowanie, 
Madonna ze św. Anną i św. Joachimem oraz Święta Anna nauczająca czytać Marię. Jacob 
Jordaens był reprezentowany wielkim malowidłem z Narodzeniem Chrystusa, a znany 
malarz antwerpski Frans II Francken Młodszy (1581–1642) – kopią Pejzażu morskiego. 
W odniesieniu do flamandzkich malowideł krajobrazowych można sądzić, że przynaj-
mniej jeden z nich znalazł się w paryskim zbiorze Jana Kazimierza jako wspólne dzieło 
Jana Brueghla Aksamitnego i Joosa de Mompera. Zapewne tej samej półki artystycznej 
był inny obraz odnotowany jako „ujęty pionowo wyobrażający girlandę owoców, pośrod-
ku owal, w nim postacie doboszów, krajobraz i owoce brazylijskie”4.

Jednakże lektura inwentarza Jana Kazimierza nie pozwala stwierdzić jednoznacznie, 
czy pośród odnotowanych tam malowideł znalazł się obraz z galerii Johnny’ego van 
Haeftena. Oczywiście ta okoliczność nie jest argumentem ostatecznie rozstrzygającym 
o obecności w pośmiertnej kolekcji polskiego króla malowidła z Madonną w girlandzie 
Brueghla Aksamitnego i Hendricka van Balena. Nie wszystkie przedmioty zmarłego 
króla zostały natychmiast ujęte w jego inwentarzach pośmiertnych. Wydaje się, że Jan 
Kazimierz przechowywał swoje mienie w kilku miejscach we Francji (Nevers, Saint 
Germain-des-Prés, Cachant), co przecież wynikało z jego funkcji honorowego opata 
zgromadzenia kanoników regularnych i ustawicznego odwiedzania miejsc podlegają-
cych jego jurysdykcji kościelnej. Po wtóre należy wziąć pod uwagę również fakt, że 

3 R. Szmydki, Vente du mobilier de Jean-Casimir en 1673/ Wyprzedaż mienia po Janie Kazimierzu w roku 
1673, Warszawa 1995.
4 Tamże, s. 192, nr 361.
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Jan Kazimierz wkrótce po przybyciu do Paryża stanął wobec trudności finansowych. 
W następstwie porozumienia z 27 października 1669 r. Ludwik XIV został zmuszony do 
ustalenia zubożałemu królowi administratora, Monsieur Barriera, który w jego imieniu 
i za jego zgodą zajął się administracją finansową opactwa Saint-Germain-des-Prés, wy-
płacając eks-królowi corocznie sumę stu pięćdziesięciu tysięcy liwrów.

prZedsTaWienia madonny Z dZieciąTkiem brueghla aksamiTnego

W Zbiorach WaZoWskich

Polscy historycy sztuki, m.in. Władysław Tomkiewicz5, Jan Białostocki6, Juliusz A. 
Chrościcki7, Bogusław Krasnowolski8, zwrócili uwagę na obecność w zbiorach wazow-
skich przedstawień Madonny z girlandzie, być może autorstwa Jana Brueghla Aksa-
mitnego. Inwentarze zamku w Wiśniczu wspominają o dwóch takich malowidłach, za-
chowanych pierwotnie w zbiorach wazowskich, a potem odnalezionych w spadku po 
Jerzym Ossolińskim. Z kolei spis z 1661 r. wymienia malowidło z „Najświętszą Panną 
wielką, wieniec około niej z fruktów, który anieli trzymają”. W 1678 r. określa się je 
jako malowidła „Najświętszej Panny naokoło wieniec z kwiatów”. Z treści cytowanych 
inwentarzy można wnosić, że chodziło raczej o duży format, z centralną postacią Ma-
donny wewnątrz wieńca z kwiatami podtrzymywanymi przez grono aniołów. Władysław 
Tomkiewicz wysunął przypuszczenie, że wspomniane dzieło z zamku w Wiśniczu mogło 
być namalowane przez flamandzkiego malarza ze szkoły antwerpskiej, Cornelisa van 
Poelenburgha. Natomiast Jan Białostocki i Juliusz A. Chrościcki uznali obraz wzmianko-
wany w inwentarzu w Wiśniczu za dzieło samego Rubensa i Jana Brueghla Aksamitnego 
(„zapewne rubensowska Madonna otoczona girlandą kwiatów”). Do takiego wniosku 
skłania korespondencja kardynała Borromeusza z Brueghlem, gdzie malarz pisze, że 
był to „…jeden z piękniejszych obrazów, jakie on namalował w swoim życiu, rzecz wiel-
kiej rzadkości. A jeszcze signor Rubens dał piękny pokaz swojej dzielności, pośrodku 
obrazu przepiękna Madonna. Ptaszki zwierzęta są zrobione z natury, ze stworzeń nale-
żących do Najjaśniejszych Infantów”9.

W listach skierowanych do kardynała Borromeusza, syn Brueghla Aksamitnego, 
Jan Brueghel Młodszy wspomina o jeszcze jednej Madonnie w girlandzie w kolekcji 
wazowskiej, mianowicie powstałej na zamówienie królewicza Władysława Zygmunta 
Wazy. Obwieszczając włoskiemu mecenasowi smutną nowinę o śmierci ojca na początku 
1625 r., Jan jednocześnie informuje swojego korespondenta o aktualnej ofercie malowi-

5 W. Tomkiewicz, Z dziejów polskiego mecenatu…, dz. cyt., s. 181.
6 J. Białostocki, Jan Brueghel Aksamitny a Polska, „Biuletyn Historii Sztuki”, 12:1950, s. 322–323.
7 J. A. Chrościcki, Diplomazia e credito bancario. Rubens del Veluti e il re di Polonia, [w:] Rubens della ‘Italia 
all‘Europa, Vincenza 1992, s. 95–111.
8 B. Krasnowolski, Madonna w girlandzie – obraz Brueghla Starszego w klasztorze ss. Norbertanek 
w Ibramowicach, „Biuletyn Historii Sztuki”, 38:1976, s. 11–22.
9 G. Crivelli, Giovanni Brueghel pittor flammingo o sue lettere e quadretti esistenti presso l’Ambrosiana, Mi-
lano 1868, s. 272, tłum. J. A. Chrościcki, Rubens w Polsce, „Rocznik Historii Sztuki”, 12:1982, s. 181.
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deł do nabycia10. Pisze mianowicie, że ma „Madonnę, lecz wykonaną w innej manierze, 
w której są kwiaty, jakie posiada Borromeusz w swojej bibliotece, o szerokości 3 stopy 
i wysokości 4 stopy. Podobnej do tej, jaka została sprzedana królewiczowi polskiemu, 
który ma prawie wszystkie jego dzieła, a za tę właśnie Madonnę zapłacił 400 skudów”. 
Niejako potwierdzeniem tej informacji o Madonnie nabytej przez Władysława Zygmunta 
Wazę może być fragment innego jeszcze listu Jana Brueghla Młodszego do flamandz-
kiego marszanda osiedlonego w Sewilli, Chrisostoma van Immersela z roku 1632, gdzie 
syn sławnego malarza wyjawia, że niekiedy zajmuje się kopiowaniem dzieł swojego ojca. 
Przy okazji wspomina on o transakcji obrazami z polskim królewiczem, pisząc, że są one 
malowane na desce. Ich cena jest wysoka, przeto zrobi z nich kopię, m.in., powtórzy 
malowidło określone jako Wielka girlanda z owocami i postaciami Rubensa, przy okazji 
uznane za najpiękniejszy obraz, jaki jego ojciec zrobił w całym swoim życiu. Zauważa jed-
nocześnie, że to dzieło zostało niegdyś sprzedane polskiemu królewiczowi za 1600 gul-
denów. Za powtórzenie „wielkiej girlandy” swego ojca Jan Brueghel Młodszy oczekiwał 
500 florenów. Niektórzy badacze11 uważają, że tym niezwykle drogim malowidłem Bru-
eghla Aksamitnego byłaby Madonna z Dzieciątkiem w kwietnej girlandzie i z 11 aniołami 
z dawnej galerii elektora w Dusseldorfie (obecnie w zbiorach monachijskiej Pinakoteki), 
dokąd trafiło to dzieło po 1642 r. wraz z wianem Anny Katarzyny Konstancji, córki Zyg-
munta III wydanej za palatyna reńskiego Filipa Wilhelma Wittelsbacha. Przyjmuje się, 
że został on wykonany do spółki przez Brueghla Aksamitnego i Rubensa około 1620 r. 
Niekiedy malowidło ze zbiorów monachijskich zestawia się z wyobrażeniem podobnego 
tematu, jaki został przedstawiony w Kunstkamerze królewicza Władysława Zygmunta 
Wazy (obecnie w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie), która, jak wiadomo, re-
jestruje nabytki artystyczne Wazy po odbyciu słynnej podróży do Niderlandów w 1624 r., 
kiedy to następca tronu po Zygmuncie III miał okazję osobiście poznać w Antwerpii Jana 
Brueghla Aksamitnego i dokonać przy tej okazji zakupów w jego warsztacie.

Przywołując wymienione dokumenty, można uznać, że w kolekcji artystycznej Wa-
zów znajdowały się przynajmniej dwa malowidła z wyobrażeniami Madonny w girlandzie 
w typie, jaki został ukazany zarówno na Kunstkamerze królewicza Władysława Zygmun-
ta Wazy, jak i w zbiorach londyńskiego antykwariusza Johnnego van Haeftena. Biorąc 
pod uwagę fakt posiadania przez Jana Kazimierza tego rodzaju przedstawienia można 
wyrazić nadzieję, że dzieło oferowane do nabycia w londyńskim handlu antykami trafi 
w najbliższym czasie do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie.

10 J. Denucé, Brieven en documenten betreffende Jan Brueghel I en II, Antwerpen 1934 s. 81.
11 J. A Chrościcki, Rubens w Polsce, dz.cyt., s. 183. Autor przeciwstawia się opinii wyrażonej przez J. Mullera 
Hofstede (Rubens und Jan Brueghel: Diana und ihre Nymphen, „Jahrbuch der Berliner Museen”, 10:968, 
s. 22, przyp. 52), że chodzi tu o Madonnę w girlandzie w zbiorach Gallery of Painting w Glasgow.
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adolfa hyły obraZy jeZusa promieniującego  
Według WiZji maTki pauli Tajber

„Jedno mam gorące pragnienie – być prawdziwą oblubienicą Przenajświętszej Du-
szy Chrystusa Pana, być wierną Jej służebnicą, kochającą we wszystkich przeciwno-
ściach życia Jego Najświętszą wolę”1. Te słowa trafnie charakteryzują osobę Sługi Bo-
żej Pauli Zofii Tajber2, założycielki Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Podczas wizji dnia 5 czerwca 1919 roku zobaczyła Jezusa w lśniącej jasnością bieli, 
promieniującego boskością i niewypowiedzianym światłem, z rękami wyciągniętymi 
przed siebie. Strumienie światła przenikające jego postać wychodziły z jego z piersi, 
tworząc jakby pierścień słońca3. Jezus powiedział wówczas do Zofii: „Oto jestem Ja Bóg 
Wcielony przed tobą i oddaję Ci Moją Boską Duszę na własność. Weź Ją ze wszystkim 
Jej Bogactwem i pięknością, weź całą dla świata całego, lecz oddaj Mi za to całą swoją 
duszę, gdyż tak ją wielce ukochałem”4.

To mistyczne doświadczenie Zofii Tajber stało się inspiracją do powstania w ikono-
grafii chrześcijańskiej obrazu Jezusa Promieniującego. Myśl zobrazowania widzenia 
z 1919 roku poddał siostrom w 1948 roku abp Adam Stefan Sapieha. Dnia 25 lipca 1948 
roku o namalowanie obrazu poproszono artystę Karola Wierusza-Kowalskiego. Matka 
Paula pragnęła, aby obraz Jezusa Promieniującego stał się dla współczesnych zachętą 
do zwrócenia uwagi na wartości duchowe i przypominał człowiekowi, iż posiada duszę 
nieśmiertelną, odkupioną Najdroższą Krwią Zbawiciela5. Jednak poproszony malarz 
bardzo szybko wycofał się z namalowania obrazu, tłumacząc się niemożliwością zre-
alizowania tego zamówienia. Trzy lata później, w 1951 roku tego dzieła podjął się Adolf 

1 Wybór pism Zofii Pauli Tajber i Kazimiery Gruszczyńskiej, red. J. R. Bar OFM Conv., [w:] Polskie Teksty 
Ascetyczne, t. II, Warszawa 1981, s. 139.
2 Urodziła się dnia 23 czerwca 1890 roku w Białej Podlaskiej. Zmarła w opinii świętości dnia 28 maja 1963 
roku w Siedlcu. Dnia 9 listo pada 1993 roku został otwarty jej proces ka nonizacyjny. Zob. Archiwum General-
ne Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana [dalej: AGZDCh], Z. Tajber, Fragmenty życia, 
31.07.1929, Prądnik Biały, s. 14–15; F. Ptak ZDCh, Służyła Bogu w radości i dziękczynieniu. Matka Paula 
Zofia Tajber założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Kraków 20102.
3 Por. AGZDCh, Z. Tajber, Jakie racje skłoniły mnie do czci Najświętszej Duszy Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa, 
styczeń–luty 1933 rok, Prądnik Biały-Kraków, s. 75–81; AGZDCh, Z. Tajber, Notatnik III. 9 X 1919 – 27 II 1920. 
Żytomierz na Wołyniu, s. 183–186; AGZDCh, Obrazy Najświętszej Duszy Chrystusa Pana: Opis obrazu Najśw. 
Duszy Chrystusa Pana, luźna notatka, 6 czerwca 1952, s. 1, mps.
4 Por. AGZDCh, Z. Tajber, Jakie racje skłoniły mnie do czci…, dz. cyt., s. 78.
5 Por. AGZDCh, A. Bartyzel ZDCh, Ośrodki kultu obrazu Pana Jezusa Promieniującego, mps; I. Kania ZDCh, 
List z dnia 13 lipca 1966 roku do ks. Michała Domańskiego, odpis.
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Hyła, malarz znany bardziej z obrazu Jezusa Miłosier-
nego w krakowskich Łagiewnikach6. 

W literaturze naukowej na temat przedstawień Je-
zusa Promieniującego autorstwa Adolfa Hyły kilkustro-
nicowa wzmianka znajduje się jedynie w książce s. Aga-
ty Jadwigi Bartyzel ZDCh, pt. Żyć Jezusem. Duchowość 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana 
w ujęciu Sługi Bożej Pauli Zofii Tajber7 (il. 1). 

Głównym celem niniejszego opracowania jest 
ukazanie, w formie bardzo syntetycznej, historii 
realizacji obrazów Jezusa Promieniującego, jakie 
namalował Adolf Hyła. Znajdują się one w pięciu 
polskich miejscowościach związanych ze Zgroma-
dzeniem Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Prezentowany artykuł został podzielony na pięć czę-

ści, w których w sposób chronologiczny omówimy historię poszczególnych obrazów 
Jezusa Promieniującego pędzla krakowskiego artysty.

1. obraZ jeZusa promieniującego W krakoWie-prądniku białym (1951)

Pierwszy obraz Jezusa Promieniującego znajduje się w kaplicy domu generalne-
go Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w Krakowie na Prądniku 
Białym8. To pionierskie w dziejach ikonografii chrześcijańskiej przedstawienie Jezusa 
Adolf Hyła namalował w 1951 roku na prośbę Matki Pauli9. W trakcie procesu tworze-
nia malowidła często przyjeżdżał na Prądnik na konsultacje, dbając, aby każdy szcze-
gół na obrazie odpowiadał wizji Matki Założycielki10. Dzieło Hyły ma wymiary 150 cm 
× 80 cm. Zostało wykonane na płótnie w technice olejnej (il. 2). 

W specjalnym piśmie z dnia 22 marca 1953 roku skierowanym do bpa Franciszka 
Jopa siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa Pana zwróciły się z prośbą 
o pozwolenie na poświęcenie obrazu Jezusa Promieniującego11. Dnia 2 kwietnia 1953 

 6 Adolf Hyła urodził się dnia 2 maja 1897 roku w Białej k. Bielska. Zmarł w Krakowie dnia 25 grudnia 1965 
roku. Por. P. Szweda MS, Adolf Hyła – malarz w służbie Bożego Miłosierdzia, Warszawa – Kraków 2009, s. 98; 
A. Witko, Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże, Kraków 2007, s. 149–155.
 7 A. Bartyzel ZDCh, Żyć Jezusem. Duchowość Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w uję-
ciu Sługi Bożej Pauli Zofii Tajber, Kraków 2011, s. 177–182.
 8 Pierwszy dom Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otwarty został w 1923 roku. Czte-
ry lata później została poświęcona i oddana do użytku miejscowej ludności kaplica zakonna – zalążek dzisiej-
szej parafii NMP Matki Kościoła, erygowanej w roku 1983. Dom sióstr i maleńka kaplica stały się ośrodkiem, 
wokół którego koncentrowało się życie kulturalne i religijne Prądniczan. Por. AGZDCh, A. Bartyzel ZDCh, 
Ośrodki kultu obrazu…, dz. cyt.; tenże, Pismo z dnia 4 stycznia 2006 roku do ks. Piotra Szwedy MS, w archi-
wum autora.
 9 Por. Archiwum Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie Łagiewnikach, [dalej: APNSPJKrŁ], 
A. Hyła, Katalog obrazów religijnych namalowanych w latach 1943–1963, rkps.
10 Por. S. A. Korpaczewska ZDCh, Wspomnienia o Adolfie Hyle, Kraków 2006, mps w archiwum autora.
11 AGZDCh, Prośba o poświęcenie obrazu Najśw. Duszy Chrystusa Pana z dnia 22 marca 1953 roku.

1. Adolf Hyła, portret Matki Pauli Zofii Tajber, 1963, 
Kraków Prądnik Biały (fot. P. Szweda MS).
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roku biskup przesłał pismo ze zgodą i dodatkowym za-
strzeżeniem, iż „obraz ten nie będzie się nazywał obra-
zem Najśw. Duszy Chrystusa Pana, lecz obrazem Pana 
Jezusa, Patrona Zgromadzenia”12. 

Dnia 6 kwietnia 1953 roku w kaplicy na Prądniku, 
wypełnionej licznie przez wiernych, odbyło się poświę-
cenie obrazu, który umieszczono w głównym ołtarzu. 
Na to wydarzenie przybyli kapłani, profesorowie, przy-
jaciele Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chry-
stusa Pana. Byli wśród nich: ks. dr Ferdynand Machay, 
archiprezbiter kościoła mariackiego w Krakowie, kie-
rownik duchowy Zgromadzenia Sióstr Najświętszej 
Duszy Chrystusa Pana, doradca Zgromadzenia, o. 
prof. Efrem Gliński OP z Krakowa, ks. prof. Włady-
sław Gałat i ks. prof. Anastazy Kaczmarek, stały reko-
lekcjonista. Obecne były wszystkie siostry przełożone 
z placówek Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy 
Chrystusa Pana, a także osiemdziesięcioro sześcioro 
chrzestnych rodziców obrazu pochodzących z Prądni-
ka Białego i licznie zgromadzeni wierni. W uroczysto-
ści uczestniczył również sam malarz, Adolf Hyła wraz 
z małżonką Marią13. 

Ks. Feliks Skrzypkowiak razem z ks. prof. Kacz-
markiem odsłonili obraz Jezusa Promieniującego, 
a jego poświęcenia dokonał ks. Ferdynand Machay. 
Kazanie na temat czci Duszy Chrystusowej wygłosił 
o. Efrem Gliński OP. Następnie przed wystawionym 
w monstrancji Najświętszym Sakramentem odśpiewa-
no inwokację o Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Z malowidła zwisało osiemdziesiąt sześć kolorowych 
wstążek, trzymanych podczas całego nabożeństwa 
przez zaproszonych rodziców chrzestnych obrazu. Po 
skończeniu inwokacji Matka Paula Zofia Tajber od-
mówiła akt oddania się Najświętszej Duszy Chrystusa 
Pana. Na zakończenie uroczystości rozdano pamiątko-
we obrazki Jezusa Promieniującego14. 

W 1963 roku obraz Jezusa Promieniującego został 
poddany konserwacji. Wówczas Adolf Hyła przemalo-

12 Por. AGZDCh, Pismo bpa Franciszka Jopa z dnia 2 kwietnia 1953 roku. Nabożeństwo do Najświętszej Duszy 
Chrystusa Pana napotkało na początku wielkie trudności, gdyż w teologii przedsoborowej było ono niezrozumiałe.
13 Por. U. Pietryga ZDCh, Kronika Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w Prądniku Bia-
łym – Kraków, cz. II, od 1950–1963 r., s. 64.
14 Por. tamże, 64–66.

2. Adolf Hyła, obraz Jezusa Promieniującego, pier-
wotny, 

3. Adolf Hyła, obraz Jezusa Promieniującego, 
przemalowany, 1963, Kraków Prądnik Biały, ka-
plica sióstr (fot. P. Szweda MS).
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wał cały obraz, a w szczególności pierwotną twarz Zbawiciela. Wizerunek białoprąd-
nicki, który do tej pory wyróżniał się spośród innych obrazów malowanych przez kra-
kowskiego artystę, został ujednolicony do pozostałych realizacji malarskich Jezusa 
Promieniującego (il. 3)15.

Obraz namalowany przez Adolfa Hyłę przedstawia Jezusa w białej, zwiewnej szacie. 
Druga, z lewego ramienia spadając ku przodowi, założona jest za pas z prawej stro-
ny bioder. Widzimy postać Chrystusa Zmartwychwstałego z wyciągniętymi do przo-
du dłońmi, na których widoczne są ślady po gwoździach. Ręce są rozłożone w geście 
zaproszenia do podejścia bliżej. Jezus unosi się nad ziemią, na co wskazuje ułożenie 
nóg z ranami po ukrzyżowaniu. Cała postać znajduje się w promieniującym świetle 
wychodzącym z piersi Zbawiciela. Bijąca jasność rozchodzi się po całej przestrzeni ob-
razu, tworząc przezroczyste kulki, w których znajdują się małe ogniki. Niektóre są ja-
sne, inne zupełnie ciemne, oddalone od środka. Wszystkie wychodzą z jednego źródła 
światła, z piersi Jezusa. Te znaki otaczające postać Zbawiciela na obrazie symbolizują 
ludzkie dusze16. Całą płaszczyznę tła wypełnia jasność bijąca od Chrystusa. Najwięcej 
światła znajduje się w górnej części obrazu. Do dolnej strefy płótna promienie docierają 
mniej intensywniej. Wokół głowy Jezusa widoczny jest świetlisty nimb. Twarz Chrystu-
sa przenika głęboki spokój, a wzrok skierowany w stronę patrzącego przyciąga jego 
uwagę. Włosy Jezusa są – podobnie jak zarost – koloru brązowego, opadają delikatnie 
na ramiona. W prawym dolnym rogu została umieszczona sygnatura malarska koloru 
czerwonego – AHyła, natomiast w lewym widać podwójną datację: 1951 namalowania, 
a pod spodem przemalowania obrazu – 1963. 

2. obraZ jeZusa promieniującego W TencZynie (1954)

Drugi namalowany przez Adolfa Hyłę obraz Jezusa Promieniującego znajduje się 
w Tenczynie. Początkowo został umieszczony w kaplicy domowej sióstr Zgromadzenia 
Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w Lubniu k. Myślenic. Ten dom zakonny założono 
oficjalnie w 1936 roku, choć siostry mieszkały w nim już w 1934 roku17. W czasie II woj-
ny światowej budynek został zniszczony i spalony przez hitlerowców. Bardzo szybko 
przystąpiono do jego odbudowy, co trwało jednak kilka lat. Dnia 10 lutego 1961 roku 
Matka Tajber zwróciła się z pisemną prośbą do władz kościelnych o otwarcie w nim 
kaplicy zakonnej. Odpowiedź z pozytywną decyzją, podpisaną przez abpa Eugeniusza 
Baziaka, otrzymała dnia 28 kwietnia tegoż roku18. 

15 Por. AGZDCh, A. Bartyzel ZDCh, Ośrodki kultu obrazu…, dz. cyt.
16 Por. AGZDCh, I. Kania ZDCh, List z dnia 13 lipca 1966 roku…, dz. cyt.
17 Por. AGZDCh, Z. Tajber, Prośba o pozwolenie na założenie placówki w Lubniu, L. 21/XII 1936, Prądnik 
Biały-Kraków, dnia 7 XII 1936; AGZDCh, A. S. Sapieha, Pozwolenie na objęcie placówki w Lubniu, L. 9234/36, 
Kraków dnia 9 XII 1936; AGZDCh, Z. Tajber, Prośba o pozwolenie na założenie placówki w Lubniu, L.10/1934, 
Prądnik Biały-Kraków dnia 30 V 1934 r.; AGZDCh, A. S. Sapieha, Odpowiedź na prośbę o pozwolenie na objęcie 
placówki w Lubniu, L. 7837/34, Kraków dnia 27 VI 1934.
18 Por. AGZDCh, A. Bartyzel ZDCh, Notatka o placówce Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa Pana 
w Lubniu, Kraków 2004, s. 4, mps.
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Dnia 15 maja 1961 roku odbyło się uro-
czyste poświęcenie kaplicy do prywatnego 
użytku przez o. Joachima Bara OFM Conv. 
Przełożoną domu była wówczas s. Immaku-
lata Raś. W tym samym dniu została także 
poświęcona przez tutejszego proboszcza 
i dziekana ks. kan. Stanisława Kosowskie-
go Droga Krzyżowa i obraz Pana Jezusa 
Promieniującego19. W czasie uroczystości 
ksiądz dziekan w krótkiej przemowie skie-
rowanej do sióstr „wyraził swoją radość 
z powodu obecności Pana Jezusa w Sakra-
mencie Ołtarza i zachęcał do adorowania 
P. Jezusa […], by były zawsze w kontak-
cie z Nim, otaczając Go miłością i czcią”20. 
W 1962 roku kaplicę sióstr uprzywilejowa-
no odpustem zupełnym na dzień 25 marca 
i w uroczystość Trójcy Przenajświętszej – tj. 
w święto patronalne Zgromadzenia21.

Obraz Jezusa Promieniującego odbierał 
cześć w Lubniu przez ponad dwadzieścia 
lat. Dnia 30 sierpnia 1986 roku zamknięto placówkę w Lubniu, a otworzono w Ten-
czynie, gdzie przewieziono całe wyposażenie lubieńskiej wspólnoty22. Dzieło Adolfa 
Hyły umieszczono w nowym miejscu, w kaplicy zakonnej, gdzie znajduje się do dnia 
dzisiejszego23. Obraz ma wymiary 98 cm × 145 cm i jest oprawiony w złoconą ramę. 
Został wykonany na płótnie techniką olejną24. W prawym dolnym rogu znajduje się 
datacja – 1954 oraz sygnatura malarza – A. Hyła w kolorze czerwonym.

Obraz przedstawia Jezusa już po zmartwychwstaniu. Świadczą o tym ślady ran na 
Jego rękach i stopach. Układ nóg wskazuje na to, iż Chrystus nie stąpa po ziemi, ale się 
nad nią delikatnie unosi. Jest ubrany w białą, lnianą szatę, przewiązaną w pasie. Przez 
lewe ramię przerzucony ma pomarszczony fragment jasnego materiału. Spojrzenie 
Jezusa emanuje wielkim skupieniem i łagodnością. Ręce są rozłożone w taki sposób, 
jakby Chrystus zapraszał do podejścia. Twarz Jezusa jest pełna spokoju, oczy ciem-
ne, wzrok pełen troski skierowany na oglądającego. Wokół głowy Zbawiciela wyraźnie 
zaznaczono przezroczysto-biały nimb. Włosy na głowie są koloru brązowego, długie, 

19 Por. AGZDCh, A. Z. Strzałka ZDCh, Kronika placówki Lubień na podstawie wspomnień s. Antoniny Zofii 
Strzałka, lata 1934–1962, 5–8; AGZDCh, M. Sławińska ZDCh, Kronika Zgromadzenia Sióstr Najświętszej 
Duszy Chrystusa Pana od dnia 9 XI 1958 do 21 XII 1969. Prądnik Biały-Kraków, s. 36.
20 U. Pietryga, Kronika Zgromadzenia Sióstr…, dz. cyt., s. 224. 
21 Por. AGZDCh, A. Z. Strzałka ZDCh, Kronika placówki Lubień…, dz. cyt.
22 Por. AGZDCh, A. Bartyzel ZDCh, Notatka o placówce Zgromadzenia…, dz. cyt., s. 6.
23 Por. A. Bartyzel ZDCh, Pismo z dnia 4 stycznia 2006 roku…, dz. cyt.; taż, Pismo z dnia 24 stycznia 2006 
roku do ks. Piotra Szwedy MS, w archiwum autora.
24 Por. Taż, Pismo z dnia 9 lutego 2006 roku do ks. Piotra Szwedy MS, w archiwum autora.

4. Adolf Hyła, obraz Jezusa Promieniującego, 1954, Tenczyn, kapli-
ca sióstr (fot. P. Szweda MS).
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opadające na ramiona. Na twarzy widoczny gęsty zarost. Postać Zbawiciela utkana jest 
z promieni światła, wychodzących z Jego piersi. Osoba Chrystusa otoczona jest świe-
tlistym okręgiem w różnych odcieniach, od bardzo jasnych do coraz ciemniejszych 
w okolicach ram obrazu. Wśród tych promieni można zauważyć grupy przezroczystych 
baloników z widocznymi w ich wnętrzu niewielkimi płomykami ognia. Najbardziej wy-
raźne są one w dolnej płaszczyźnie obrazu, gdzie tło jest ciemne, a miejscami wręcz 
czarne. Tam nie dociera już to intensywne światło bijące od postaci Jezusa, tak jak 
można to zauważyć w górnej części malowidła (il. 4).

3. obraZ jeZusa promieniującego W siedlcu (1960)

Trzecie przedstawienie Jezusa Promieniującego autorstwa Adolfa Hyły znajduje 
się w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusa Pana w Siedlcu k. Krakowa. Jest 
to niewielka miejscowość położona pomiędzy Rudawą a Krzeszowicami na południo-
wej krawędzi Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Do Siedlca siostry przybyły w 1947 
roku. Od samego początku zajmowały się katechizacją dzieci i młodzieży, opiekowa-
ły się chorymi i ubogimi. Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Siedlca był dzień 
4 czerwca 1961 roku, kiedy to w kaplicy umieszczono i uroczyście poświęcono obraz 
Jezusa Promieniującego25. To przedstawienie malarskie wizji Zofii Tajber powstało 
w 1960 roku. Kiedy obraz był już gotowy, dnia 22 grudnia 1960 roku Matka Założy-
cielka zwróciła się w specjalnym piśmie do Kurii Metropolitalnej w Krakowie z proś-
bą o zezwolenie „na poświęcenie obrazu Pana Jezusa i oddanie go do publicznej czci 
w ołtarzu głównym kaplicy naszej w Siedlcu k. Krzeszowic pod wezwaniem Najśw. 
Duszy Chrystusa Pana”26. Dwa dni później, dnia 24 grudnia 1960 roku, abp Eugeniusz 
Baziak przychylił się do przedstawionej prośby27.

Uroczystość poświęcenia obrazu odbyła się dnia 4 czerwca 1961 roku. Tego aktu 
dokonał wieloletni przyjaciel Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa 
Pana, ks. prof. Bolesław Przybyszewski, proboszcz parafii św. Krzyża w Krakowie. 
Poświęcenie obrazu odbyło się przed mszą św. W swoim przemówieniu ks. Przyby-
szewski zachęcił ludzi do nabożeństwa do Duszy Chrystusowej, do której w szcze-
gólny sposób kult ma zgromadzenie sióstr. Mówił: „Oddaję Wam ten obraz Duszy 
Chrystusowej do czci publicznej […]. Niech szerzy się po całym świecie Duszy Bo-
skiej cześć”28. 

Przez cały czas uroczystości obraz Jezusa Promieniującego był zasłonięty, aż do 
momentu, kiedy ks. Bolesław Przybyszewski skończył przemawiać. Wówczas jedna 
z sióstr powoli dokonała odsłonięcia płótna. W tym wydarzeniu wzięło udział bardzo 
dużo ludzi, gdyż zaraz po poświęceniu obrazu i Eucharystii miała wyruszyć procesja 
z okazji uroczystości Bożego Ciała. Do Siedlca przybyli również klerycy ze Zgroma-

25 Por. AGZDCh, A. Bartyzel ZDCh, Ośrodki kultu obrazu…, dz. cyt.
26 AGZDCh, Prośba o poświęcenie obrazu Najśw. Duszy Chrystusa Pana w Siedlcu z dnia 22 grudnia 1960 roku.
27 Por. AGZDCh, Pozwolenie abpa Eugeniusza Baziaka z dnia 24 grudnia 1960 roku.
28 Por. U. Pietryga ZDCh, Kronika Zgromadzenia Sióstr…, dz. cyt., s. 228.
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dzenia Księży Michalitów z Krakowa, którzy 
na przemian z ludźmi śpiewali pieśni do Naj-
świętszej Duszy Chrystusa Pana autorstwa 
Feliksa Rączkowskiego. Na zakończenie 
wierni wpisywali się do księgi pamiątkowej 
i składali ofiary. „Przedziwny był nastrój, 
czuło się, że Pan Bóg błogosławi i cieszy się 
tą uroczystością – wprowadzenia czci Duszy 
Chrystusowej do nowej placówki. Z błogiego 
wzruszenia wielu nie mogło powstrzymać się 
od łez. Siostry mówiły, że takiej uroczystości 
do śmierci nie zapomną, takie wywarła na 
nich podniosłe wrażenie. Postanowiły sobie: 
więcej czcić Duszę Chrystusową”29.

Obraz Jezusa Promieniującego w Siedlcu 
ma wymiary 200 cm × 120 cm. Wykonany 
został techniką olejną na płótnie. W prawym 
dolnym rogu obrazu dostrzec można podpis 
malarza – AHyła oraz datację dzieła – 1960, 
przedzieloną czerwoną kreską. Artysta ukazał 
na nim Zbawiciela w śnieżnobiałej, powłóczystej tunice z jasnym himationem ułożo-
nym w fałdy, przesuniętym pod prawym ramieniem, z końcem zarzuconym na lewe 
ramię. Chrystus przedstawiony jest frontalnie, ma szeroko otwarte niebieskie oczy, 
a Jego wzrok jest w sposób sugestywny skierowany w stronę modlącego się. Na twarzy 
Jezusa maluje się głęboki spokój i opanowanie. Włosy koloru kasztanowego spadają na 
ramiona, tej samej barwy jest także zarost na brodzie. Wokół głowy Chrystusa znajduje 
się nimb koloru śnieżnobiałego, mocno zaznaczony na obrazie. Z piersi Zbawiciela wy-
chodzi intensywne światło w kształcie promieni, które tworzą wokół postaci Jezusa róż-
nokolorowe okręgi, od jasnych aż po ciemne odcienie. Dolna płaszczyzna obrazu różni 
się kolorystyką od górnej. W świetle widoczna jest niezliczona liczba przezroczystych 
kul, w których znajdują się małe, tlące się ogniki. Artysta zastosował ten zabieg na całej 
przestrzeni płótna, z różną intensywnością występowania, co wywołuje u patrzącego 
wrażenie, iż postać Chrystusa wygląda jak żywa (il. 5).

4. obraZ jeZusa promieniującego W skoTnikach (1961–1962)

Czwarty obraz Jezusa Promieniującego, namalowany przez Adolfa Hyłę techniką 
olejną na płótnie, został umieszczony w kaplicy zakonnej Zgromadzenia Sióstr Najświęt-
szej Duszy Chrystusa Pana w Skotnikach. Nieznana jest dokładna data namalowania 
tego malowidła, gdyż nie ma na nim datacji. Według Kroniki domowej w Skotnikach wy-

29 Por. tamże.

5. Adolf Hyła, obraz Jezusa Promieniującego, 1960, Siedlec, ka-
plica sióstr (fot. P. Szweda MS).
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nika, iż obraz z całą pewnością powstał jeszcze 
za życia Matki Pauli Zofii Tajber, a więc przed 
dniem 28 maja 1963 roku30. Dzieło wykonano 
na zamówienie Sługi Bożej. Z notatek samego 
malarza wynika, iż było to w latach 1961–196231. 
Po namalowaniu obraz wisiał przez jakiś czas 
w pokoju Matki Założycielki, będącym później 
mieszkaniem kolejnych matek generalnych 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chry-
stusa Pana. Kiedy pierwsze przedstawienie Je-
zusa Promieniującego znajdujące się w kaplicy 
na Prądniku Białym zostało w 1963 roku odda-
ne malarzowi Adolfowi Hyle do przemalowania, 
wówczas ten opisywany zawisł na jego miej-
scu32. Następnie obraz trafił do kaplicy zakonnej 
do Czernej, gdzie siostry miały swój dom aż do 
roku 1975, kiedy to zamknięto tę placówkę33. 

Do miejsca, gdzie obecnie się znajduje, zo-
stał przewieziony przez siostrę Stefanię Joannę 
Soję, ówczesną ekonomkę, dopiero dnia 21 lute-
go 1976 roku i umieszczony w oratorium, prze-

kształconym później na kaplicę domową sióstr34. Pierwotne wymiary obrazu wynosiły 
110 cm × 170 cm35, jednak z niewyjaśnionych przyczyn płótno zostało przycięte i obecna 
jego wielkość wynosi 100 cm × 160 cm36. Dnia 11 kwietnia 2008 roku malowidło zostało 
oddane do konserwacji. Wówczas zauważono, iż dół płótna został odcięty, a fragment 
z nazwiskiem malarza został zwinięty i przytwierdzony do ramy obrazu37.

Cechą charakterystyczną obrazu Jezusa Promieniującego znajdującego się w Skot-
nikach, odróżniającą go od pozostałych malowideł tego typu, jest układ postaci Chry-
stusa. Artysta przedstawił Jezusa bez stóp. Sylwetka Zbawiciela rozpływa się w świetle 
w dolnej części obrazu na poziomie kolan. Jezus ubrany jak na pozostałych przedsta-
wieniach w kredowobiałą tunikę z szerokimi rękawami. W tym samym kolorze jest 
także himation przełożony przez lewe ramię, delikatnie pofałdowany. Postać Chrystu-
sa wpisana jest w owalne kręgi światła wypływającego z piersi, z której jak ze źródła 
biją strumienie rozchodzące się wraz z niezliczoną liczbą przezroczystych pęcherzy-

30 Por. AGZDCh, Kronika Domu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w Krakowie – Skot-
nikach, s. 35.
31 Por. APNSPJKrŁ, A. Hyła, Katalog obrazów religijnych…, dz. cyt.
32 Por. A. Bartyzel ZDCh, Pismo z dnia 26 maja 2011 roku do ks. Piotra Szwedy MS, w archiwum autora.
33 Por. taż, Pismo z dnia 28 maja 2011 roku do ks. Piotra Szwedy MS, w archiwum autora.
34 Por. AGZDCh, Kronika Domu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w Krakowie-Skotni-
kach, s. 35; Por. A. Bartyzel ZDCh, Pismo z dnia 28 maja 2011 roku…, dz. cyt.
35 Por. APNSPJKrŁ, A. Hyła, Katalog obrazów religijnych…, dz. cyt.
36 Por. A. Bartyzel ZDCh, Pismo z dnia 9 lutego 2006 roku do ks. Piotra Szwedy MS, w archiwum autora. 
37 Por. taż, Pismo z dnia 26 maja 2011 roku…, dz. cyt.

6. Adolf Hyła, obraz Jezusa Promieniującego, 1961–1962, 
Skotniki, kaplica sióstr (fot. P. Szweda MS).
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ków po całej powierzchni płótna. To rozpływanie następuje stopniowo, czego wyra-
zem są zróżnicowane kolory: od intensywnie jasnych, przez czerwone, do coraz ciem-
niejszych, a w górnych i dolnych rogach obrazu nawet szaro-granatowych. Chrystus 
unosi się w świetle, wyciągając swoje dłonie ku oglądającemu. Widać na nich ślady 
po gwoździach. Wokół głowy Zbawiciela można zauważyć bardzo subtelną aureolę. 
Gęste kasztanowe włosy opadają na ramiona. Na twarzy Jezusa widnieje bujny zarost. 
Oblicze jest pełne skupienia, a zapraszające oczy w kolorze niebieskim przykuwają 
uwagę patrzącego (il. 6).

5. obraZ jeZusa promieniującego W jerZyskach (1962) 

Piąty obraz Jezusa Promieniującego, którego autorem jest Adolf Hyła, znajduje się 
w prawym bocznym ołtarzu w kościele parafialnym św. Stanisława Kostki w Jerzyskach. 
Jest to miejscowość w diecezji drohiczyńskiej, osiemdziesiąt kilometrów od Warsza-
wy38. Malowidło to zostało namalowane w 1962 roku w Krakowie, techniką olejną na 
płótnie. Jego wymiary to 200 cm × 134 cm. W lewym dolnym rogu obrazu widoczna jest 
data – 1962, a w prawym sygnatura malarza – A. Hyła. Przez dwa lata obraz znajdował 
się w Krakowie na Prądniku Białym. Później jednak, zgodnie z życzeniem Matki Pauli, 
ofiarowany został parafii w Jerzyskach, gdzie posługiwały już siostry ze Zgromadzenia 
Najświętszej Duszy Chrystusa Pana39. Sprowadził je do diecezji siedleckiej w 1960 roku 
ks. Leonard Skwarczewski40. Najpierw zakonnice zamieszkały w miejscowości Łojki, 
a od dnia 2 lipca 1961 roku, z polecenia bpa Ignacego Świrskiego, na plebanii w Je-
rzyskach41. Proboszczem wówczas był ks. Józef Kocyk, który przeszedł na emerytu-
rę w 1964 roku. Jego następcą został ks. Michał Domański, dotychczasowy wikariusz 
w parafii w Jerzyskach. Nowy proboszcz kontynuował budowę kościoła42. 

„Byłam małym dzieckiem, kiedy obraz został przywieziony do naszej parafii  – wspo-
mina s. Alicja Adamska ze Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, pocho-
dząca z Jerzysk, pracująca na misjach w Kamerunie. – Pracowały wtedy u nas Siostry 
z naszego Zgromadzenia. Pamiętam, jak siostry zaprosiły nas do siebie do jednego 
z ich pomieszczeń, aby nam – dzieciom – pokazać obraz Pana Jezusa – jak nam powie-
działy. Pobiegliśmy tam gromadnie”43. 

Od samego początku intencją sióstr było, aby po ukończonej budowie umieścić 
sprowadzony z Krakowa obraz Jezusa Promieniującego w kościele parafialnym. Dnia 
13 lipca 1966 roku ówczesna przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej 
Duszy Chrystusa Pana, m. Izabela Kania napisała do proboszcza ks. Michała Domasika 

38 Por. A. Bartyzel ZDCh, Pismo z dnia 24 stycznia 2006 roku do ks. Piotra Szwedy MS, w archiwum autora.
39 Por. AGZDCh, I. Kania ZDCh, List z dnia 13 lipca 1966 roku…, dz. cyt.; M. Domański, Pismo z dnia 9 lu-
tego 2008 roku do ks. Piotra Szwedy MS, w archiwum autora.
40 Por. M. Domański, Pismo z dnia 9 lutego 2008 roku…, dz. cyt.
41 Por. Archiwum Parafii św. Stanisława Kostki w Jerzyskach [dalej: APŚSKJ], Kronika parafialna parafii 
św. Stanisława Kostki w Jerzyskach, r. 1950–1977, s. 7.
42 Tamże, s. 8.
43 A. Adamska ZDCh, Pismo z dnia 20 lutego 2008 roku do ks. Piotra Szwedy MS, w archiwum autora.
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list. Wyjaśniła w nim sprawę uzyskania pozwolenia na druk obrazków Najświętszej Du-
szy Chrystusa Pana, wyraziła radość z faktu, że obraz ten będzie czczony w Jerzyskach, 
a także poinformowała o przyjeździe s. Sykstusy Antoniny Korpaczewskiej. Siostra mia-
ła się zająć przygotowaniem dekoracji ołtarzy przed zbliżającą się uroczystością po-
święcenia obrazu44. W dodatkowym załączniku m. Izabela naszkicowała krótką historię 
związaną z osobą Matki Pauli Tajber i zgromadzeniem, a także z powstaniem obrazu 
Jezusa Promieniującego45. 

Pomimo interwencji matki generalnej proboszcz nie dokonał jednak poświęcenia 
malowidła, gdyż wciąż miał wątpliwości prawne i czekał na odpowiednie zezwolenie 
z Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W piśmie z dnia 27 września 1966 roku m. Izabe-
la Kania poinformowała ks. Michała Domańskiego, iż „Ksiądz Arcybiskup Krakowski 
udziela pozwoleń na wywieszanie sakralnych obrazów tylko w swojej diecezji. Do udzie-
lenia takiego pozwolenia w innej diecezji jest kompetentny Ordynariusz miejscowy po 
zapoznaniu się ze sprawą”46. Uzyskanie takiej zgody leży zatem w gestii proboszcza para-
fii. Po uzyskaniu stosownego pozwolenia ordynariusza siedleckiego bpa Ignacego Świr-

skiego dzieło Adolfa Hyły zostało umieszczone 
w nowej świątyni47. Uroczystość poświęcenia 
obrazu odbyła się dnia 9 października 1966 
roku, o czym siostry pracujące w Jerzyskach 
i uczestniczące w tym wydarzeniu poinformo-
wały władze zakonne w okolicznościowym li-
ście48. W 1977 roku siostry przeszły na nową 
placówkę do Łochowa, wraz z ks. Michałem 
Domańskim, który został tam mianowany 
proboszczem, a obraz na polecenie matki ge-
neralnej Izabeli Kani pozostał w kościele w Je-
rzyskach i jest tam do dnia dzisiejszego. To je-
dyny obraz Jezusa Promieniującego autorstwa 
Adolfa Hyły znajdujący się w parafii, w której 
nie posługuje Zgromadzenie Sióstr Najświęt-
szej Duszy Chrystusa Pana49. 

Adolf Hyła, podobnie jak w poprzednich 
swoich realizacjach, przedstawił postać Jezusa 
zmartwychwstałego w białej sukni, z wierzch-
nią szatą przerzuconą przez lewe ramię. Chry-
stus unosi się w powietrzu, na co wskazuje 

44 Por. AGZDCh, I. Kania ZDCh, List z dnia 13 lipca 1966 roku…, dz. cyt.; AGZDCh, M. Sławińska ZDCh, 
Kronika Zgromadzenia Sióstr…, dz. cyt., s. 186. 
45 Por. AGZDCh, I. Kania ZDCh, List z dnia 13 lipca 1966 roku…, dz. cyt.
46 AGZDCh, I. Kania ZDCh, List z dnia 27 września 1966 roku do ks. Michała Domańskiego, odpis.
47 Por. M. Domański, Pismo z dnia 9 lutego 2008 roku…, dz. cyt.
48 Por. AGZDCh, M. Sławińska ZDCh, Kronika Zgromadzenia Sióstr…, dz. cyt., s. 194. 
49 Por. APŚSKJ, Kronika parafialna…, dz. cyt., s. 11.

7. Adolf Hyła, obraz Jezusa Promieniującego, 1962, Jerzyska, pa-
rafia św. Stanisława Kostki (fot. P. Szweda MS).
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pionowy układ stóp, złączonych razem. Zbawiciel promieniuje intensywnym światłem 
wypływającym z Jego piersi, co malarz uwidocznił w kształcie niewielkiego okręgu, 
z którego wypływa snop jasności. Wśród tych różnobarwnych strumieni światła znajdu-
ją się małej wielkości, przeświecające kulki, a w nich nieduże ogniki. Patrząc na obraz 
można zauważyć trzy świetlne okręgi. Pierwszy widzimy na piersi Jezusa, drugi tworzą 
promienie wokół osoby Zbawiciela, a trzeci jest wyraźnie zaznaczony dookoła głowy, 
która wraz z rozłożonymi dłońmi tworzy formę trójkąta. Ręce Chrystusa noszą ślady 
wbitych gwoździ, zaznaczone wyraźną czerwoną barwą. Twarz Jezusa jest pełna skupie-
nia, powagi, wzbudza zaufanie. Zbawiciel, wyciągając swoje poranione dłonie, zaprasza 
patrzącego do wejścia w modlitewną kontemplację (il. 7).

W powyższym artykule ukazaliśmy historię powstania obrazów Jezusa Promieniu-
jącego według wizji Matki Pauli Zofii Tajber. Dzięki sprawczej inspiracji Założycielki 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana i twórczej inwencji krakow-
skiego malarza Adolfa Hyły ikonografia chrześcijańska wzbogaciła się o nowe przed-
stawienie Zbawiciela w obrazie Jezusa Promieniującego. 

W naszym szkicu, w sposób chronologiczny opisaliśmy historię każdego z pięciu 
malowideł autorstwa Adolfa Hyły znajdujących się w Krakowie na Prądniku Białym, 
w Tenczynie, Siedlcu, Skotnikach i Jerzyskach, w miejscach związanych z posługą 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Mamy nadzieję, że to stu-
dium przybliży czytelnikowi nie tylko osobę malarza Adolfa Hyły, ale również postać 
Matki Pauli i duchowość wypływającą z kultu obrazu Jezusa Promieniującego i Duszy 
Chrystusa Pana.
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Ausii tost vent a Pasques limaçon
Eustachy Deschamps (1346–1406) 

Ballada DCCCCXV1. 

Mój artykuł nie będzie przyczynkiem do przyczynku, popartym ogromną liczbą 
odsyłaczy do autorów obcojęzycznych, bowiem wyrosłam już z uprawiania tego typu 
literatury naukowej. Będzie to postulat podjęcia badań naukowych, które w polskiej 
historii sztuki przysłania obawa i niedowierzanie, podsumowanie badań własnych oraz 
wspomnienie ze spotkania z księdzem, który był także historykiem sztuki.

Przechodząc do rzeczy, uważam że istnieje pilna potrzeba wprowadzenia do pro-
gramu historii sztuki wykładów z szeroko pojętej kultury danego okresu czyli ujęcia 
badanej epoki w jej własnych kategoriach, a więc w przypadku średniowiecza – okre-
su, którym zajmował się ks. Kliś – wiedzy wykładanej na średniowiecznych uniwer-
sytetach. Dotyczy to siedmiu sztuk wyzwolonych, do których należała astrologia (nie 
astronomia), naturalistycznego sposobu porządkowania wszelkiej wiedzy w oparciu 
w powszechny porządek świata (gr. Kosmos) oraz retoryki, z którą związana jest mne-
motechnika i fizjonomika2. Wszechobecność geocentrycznego modelu Kosmosu w li-
teraturze średniowiecznej, a także epok późniejszych, mimo że był to obraz fałszywy 
i mimo odkryć Kopernika, nie wymaga udowadniania, bo zrobił to już pół wieku temu 
Clive Staples Lewis3. Ciągle jednak istnieje potrzeba odczytywania tych elementów 
w sztukach plastycznych.

Interesujące jest poszukiwanie tekstów literackich, które stanowią źródło dla ba-
danego wizerunku, jak to czyniło i czyni większość historyków sztuki uprawiających 
ikonologię, ale budzi ono poważne zastrzeżenia. Teksty literackie i dzieła sztuki to dwa 
równoległe nurty odwołujące się do starszej tradycji, jedne do literackiej, drugie do 
wizualnej. Wiadomo np., że pisane w celu podniesienia pobożności legendy cudow-
nych obrazów przepisywane były jedne z drugich, stąd nie stanowią one źródła, które 
pozwalałoby zrekonstruować proweniencję dzieła sztuki4. Literackie wątki wędrowne 

1 Oueuvres complètes de Eustache Deschmamps V, ed. Marquis de Queux de Saint-Hilaire, Paris 1887, s. 115.
2 L. Sosnowski, Sztuka. Retoryka. Fizjonomika, Kraków 2010.
3 C. S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, przeł. W. Ostrow-
ski, Kraków 1995.
4 Wartość legend związanych z cudownymi obrazami omawia T. Kos [C. Skowron], Fundacja klasztoru 
jasnogórskiego w świetle nowej interpretacji źródeł. W dodatku: Zakaz obrazów w Starym Testamencie w pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa, Kraków 2002, s. 138–141.
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pojawiają się także w średniowiecznych legendach świętych, a niejednokrotnie mają 
one swój początek w greckiej mitologii5.

O przeniesieniu słowa w obraz decydował malarz lub rzeźbiarz, który nadawał teksto-
wi wizualny kształt. Odbywało się to poprzez wykorzystanie i przekształcanie istniejących 
wzorów, a więc typów kompozycji, które wędrowały między epokami i kulturami. Sztuka 
chrześcijańska nie mogła odwoływać się do wizualnej tradycji starotestamentowej, gdyż 
jej nie było, stąd czerpano przede wszystkim z sztuki greckiej6. Trzeba jednak pamiętać, 
że postacie bogów i półbogów starożytnych, przeniesionych na niebo na zasadzie kataste-
rismoi, to widoczne do dzisiaj planety i gwiazdozbiory, dlatego dla młodych historyków 
sztuki potrzebne są wykłady z ikonografii astrologicznej, a temat współzależności między 
ikonografią astrologiczną i chrześcijańską czeka wciąż na dogłębne przeanalizowanie. 

Zagadnienie to jest ważne jeszcze z szerszego punktu widzenia, bowiem na istniejące 
podobieństwa między wizerunkami świętych i planet, względnie gwiazdozbiorów zwró-
cono już uwagę w czasach Rewolucji Francuskiej, wynikiem czego była teza Charlesa 
François Dupuis, że wszystkie religie, w tym chrześcijaństwo, miały początek w zjawi-
skach zachodzących na niebie. W wieku XIX teza ta odrodziła się w postaci astralnej 
mitologii i panbabilonizmu, a z tego punktu widzenia interpretowano tak Homera, jak 
Biblię, o czym wiele lat temu, bo w roku 1912 pisał François Cumont7. Jeszcze dziś 
ślady ahistorycznych skojarzeń „obywatela” Dupuis, jak tego autora nazywał François 
Cumont, pokutują wśród etnologów i antropologów kultury, co powinno być przestrogą 
przed przenoszeniem współczesnego nam punktu widzenia na epoki odległe.

Pozostając na gruncie historii sztuki trzeba stwierdzić, że bez znajomości ilustro-
wanych średniowiecznych traktatów astrologicznych, będących często kopiami grec-
kich, niezachowanych, wciąż będziemy rozpisywać się o drôleriach, czyli śmiesznost-
kach na marginesach średniowiecznych rękopisów liturgicznych, które mieli tworzyć 
znudzeni swoją pracą zakonni iluminatorzy8. Dla wielu badaczy punktem wyjścia do 
interpretacji tych scen jest „psychologizujący” opis tworzących je postaci, stąd np. 
człowiek stojący na głowie, to wizerunek „świata na opak”. Tymczasem kiedy odwoła-
my się do hermetyckiego dzieła, napisanego w Hiszpanii po arabsku zapewne w wie-
ku XI, a przełożonego na łacinę pod nazwą Picatrix Latinus, którego jedyny, ilustro-
wany rękopis znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej, w ten sposób przedstawiony był 
Jowisz, jako planeta, która rządzi drugim dekanem Ryb.

5 Zagadnieniem tym zajmował się Herman Usener, który przyczynił się to sformułowania tezy Aby War-
burga o „Nachleben der Antike”(R. Kasperowicz, Wstęp [w:] A. Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice 
renesansowe, tłum. Ryszard Kasperowicz, nota edyt. K. Mazzucco, Gdańsk 2010, s. 10–11).
6 W wieku XII Alberyk z Londynu napisał traktat dla malarzy wyobrażających bogów (A. Warburg, Sztuka Italii 
i astrologia międzynarodowa w Palazzo Schifanoia w Ferrarze [w:] A. Warburg, Narodziny Wenus…, dz. cyt., s. 192).
7 F. Cumont, Astrology and Religion among the Greeks and Romans, New York 1960.
8 Mimo dużej wiedzy o historycznej astrologii, czerpanej ze współpracy z Franzem Bollem, Warburg nie roz-
wiązał znaczenia wizerunków na marginesach średniowiecznych rękopisów, a nastąpiło to znacznie później. 
Warburg łączył bowiem powrót do starożytnej wiedzy astrologicznej z renesansem, średniowiecze nazywał 
„ciemnym”, stąd pisał: „…dziwaczny ludek drôleries, który wypowiadał posłuszeństwo…”. A. Warburg, Sztuka 
portretu a mieszczaństwo Florencji, Domenico Ghirlandaio w kościele Santa Trinita. Portrety Lorenza de’ Medici 
i jego krewnych, [w:] tegoż, Narodziny Wenus…, dz. cyt., s. 95; tenże, Pogańsko-antyczne wróżbiarstwo w tekstach 
i przedstawieniach obrazowych w czasach Lutra, [w:] tegoż, Narodziny Wenus…, dz. cyt., s. 271.
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 Podobnie trudno będzie zrozumieć sens dziwacznych zwierząt zdobiących margi-
nesy ksiąg liturgicznych i opisanych w bestiariach. Są one po prostu gwiazdami – pla-
tońskie zoa – pod którymi zakodowane były przesłania moralne i cytaty biblijne, stąd 
umieszczane na marginesach średniowiecznych ksiąg liturgicznych były rodzajem eg-
zegezy tekstu pisanego. 

W literaturze przedmiotu zwracano już uwagę na postać greckiego Hermesa Krio-
fora (tzn. Niosącego baranka), który był powtarzany w sztuce wczesnochrześcijańskiej 
jako postać Chrystusa Dobrego Pasterza lub wzorowaną na scenie z życia Dionizosa 
scenę kąpieli Dzieciątka Jezus. Już dziś wiadomo, że przedstawienie św. Krzysztofa 
z głową psa występujące w średniowiecznym malarstwie ikonowym to wizerunek Ky-
nokefalosa, gwiazdozbioru sfery barbarzyńskiej, a inny gwiazdozbiór tej sfery, Czło-
wiek z głową byka, stał się pierwowzorem dla przedstawień św. Łukasza w średnio-
wiecznych rękopisach bolońskich. 

Mitologiczny Perseusz, który zabija potwora Ketosa i uwalnia Andromedę, prze-
niesiony na niebo jako gwiazdozbiór położonych w rejonie Cefeusza, Kasjopei, Andro-
medy i Wieloryba, w wieku XI stał się typologicznym pierwowzorem dla przedstawień 
św. Jerzego, męczennika z czasów Dioklecjana. 

Wizerunek św. Krzysztofa, który idzie przez rzekę, niosąc na ramionach Dzieciątko, 
pochodzi z mitu o Orionie. Ten mitologiczny bohater po oślepieniu udał się do kuźni 
Hefajstosa, wziął na ramiona dziecko imieniem Kedalion i aby odzyskać wzrok, ruszył 
ku wschodzącemu Słońcu, przekraczając rzekę (gwiazdozbiór Erydan). Według Mani-
liusza Orion jest przewodnikiem, pociąga za sobą całe niebo, stąd św. Krzysztof pełni 
w chrześcijaństwie rolę przewodnika zmarłych9. 

Wymienione zależności między ikonografią mitologiczno-astrologiczną, a ikonografią 
chrześcijańską pozostają poza wszelkimi kategoriami przyczyno-skutkowymi, a wskazują 
jedynie na długotrwałość tradycji wizualnej. Chrześcijańska kultura średniowiecznej Eu-
ropy w pełni zaakceptowała geocentryczny Porządek (gr. Kosmos) złożony z siedmiu pla-
net, 48 gwiazdozbiorów i 12 znaków zodiaku czyli gwiazdozbiorów, przez które przesuwa 
się Słońce w swojej rocznej (pozornej) drodze po niebie. Wszystko to powstało i porusza-
ło się dzięki platońskiemu Demiurgowi, arystotelesowskiemu Pierwszemu Poruszycielo-
wi (Primum mobile), którego miejsce zajął w średniowieczu Bóg Ojciec. Chrystus w tzw. 
mandorli, to Słońce wędrujące przez pas Zodiaku, któremu kształt mandorli nadawano 
w traktatach astrologicznych. Brodaty mężczyzna w czapce frygijskiej, który na obrazie 
Bożego Narodzenia Mistrza z Wyższego Brodu nalewa wodę z dzbana do bali, w której 
ma być kąpane Dzieciątko, to Wodnik, a wieku IX był to jeden z czterech znaków Zodiaku 
(Baran, Lew, Waga), pod tym którymi zapamiętywano Chrystusa. 

Kłos (gwiazda Spica), atrybut gwiazdozbioru i znaku zodiaku Panna, pod którym zapamię-
tywano Matkę Boską, na piętnastowiecznych obrazach zdobi jej szatę lub jako pęk kłosów, 
względnie snop, pojawia się w malarstwie niderlandzkim w scenach Bożego Narodzenia. 

Gwiazda Spica dała ponadto początek zwyczajowi związanemu z Bożym Narodze-
niem czyli stawianiem snopka zboża w kącie izby. Zastąpienie tego zwyczaju dzisiejszą 

9 M. Hermann, Obraz nieba gwiaździstego w literaturze epoki augustowskiej, Kraków 2001, s. 31.
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„choinką” także znajduje wytłumaczenie w ikonografii astrologicznej. Związane jest 
z horoskopem Jezusa z Nazaretu, a zagadnieniem tym zajmowali się w średniowieczu 
Albert Wielki i Pierre d’Ailly, chcąc – według dzisiejszego języka – w sposób naukowy 
udowodnić słuszność przyjętej w wieku daty Bożego Narodzenia, tak ważnej dla kalen-
darza liturgicznego. Według Alberta Wielkiego Jezus z Nazaretu narodził się w 1 de-
kanie Panny, a Pierre d’Ailly przyjął, że narodzenie miało miejsce w 8 stopniu znaku 
Panny. Osoba urodzona w tym stopniu będzie według Pietro d’Abano pasterzem, a sam 
stopień opisany jest w dziele Johannesa Astrolabium planum, wydanym w Augsburgu 
w roku 1488, jako „Mężczyzna, który siedzi pod jodłą”. Nie bez przyczyny więc zwyczaj 
stawiania „choinki” w Boże Narodzenie rozszedł się na całą Europę z Niemiec.

Pojawienie się nowych atrybutów świętych ma także związek z wyróżnieniem w rę-
kopisach astrologicznych nowych gwiazdozbiorów. Np. na próżno szukano wyjaśnie-
nia nowego atrybutu św. Józefa w postaci świdra, który po raz pierwszy pojawił się na 
Ołtarzu z Merode, namalowanym w latach 1420–1428 przez Roberta Campina, a wy-
stępuje także na znanej rycinie Święta Rodzina Stwosza. Otóż od wieku XIII znany jest 
gwiazdozbiór Świder, opisany w Kosmologii Michała Szkota. Wydaje się, że wprowa-
dzenie nowego atrybutu świętego mogło mieć na celu oznaczenie czasu rozgrywającej 
się akcji, tak kalendarzowej jak i godzinowej, co w przypadku gwiazdozbioru Świder 
odnosi się do znaków Zodiaku: Baran, Waga i Ryby, gdyż tym znakom towarzyszy 
(gr. paranatellon) wymieniony gwiazdozbiór.

Wyrażanie treści chrześcijańskich za pośrednictwem tematów mitologicznych i roz-
budowywanie średniowiecznych żywotów świętych o antyczne mity miało także zwią-
zek z wprowadzaniem przez średniowiecznych komputystów do kalendarza nowych 
lub lokalnych świętych. Średniowieczny kalendarz liturgiczny, oparty był na solarnym 
kalendarzu rzymskim, a w wieku III i IV chrześcijanie nadal obchodzili ustalone tam 
święta i czcili daty równonocy i przesileń, chociaż pojawiały się głosy, że należy je ob-
chodzić jako cykliczne pamiątki narodzenia i śmierci Chrystusa lub św. Jana Chrzcicie-
la. Kalendarz liturgiczny, odmienny dla poszczególnych krajów, diecezji, a nawet miej-
scowości odegrał więc ważną rolę w kształtowaniu się tak średniowiecznej ikonografii 
chrześcijańskiej, jak i legend o świętych. 

Poczynając od starożytnego Egiptu, w tworzeniu kalendarza wykorzystywano poło-
żenie określonej gwiazdy, a później planety dnia i godziny, a także znaku zodiaku. Mity 
greckie towarzyszące przeniesionym na niebo bogom, a więc planetom i gwiazdozbio-
rom, w średniowieczu dołączano do legend świętych dla celów mnemotechnicznych, 
inaczej mówiąc służyły one zapamiętaniu dnia określonego świętego.

 Genezę świata, obrzędów, uroczystości, obchodów i rocznic według schematu: tem-
pora (daty kalendarzowe), causa (geneza poszczególnych kultów) i signa (astrologiczne 
wyznaczniki obrzędów, a więc ciała niebieskie), starali się uporządkować w swych dzie-
łach Kallimach i Owidiusz. Szczególne znaczenie przypadło dwóm dziełom Owidiusza: 
Metamorfozom oraz Fasti, opartych na Faimonena Aratosa z Soloi10. Mimo, że Stary Te-

10 Owidiusz, Metamorfozy, tłum. A. Kamińska i S. Stabryła, wyd. 2, Wrocław 1995; tenże, Fasti, tłum. i opr. 
E. Wesołowska, Wrocław 2008; M. Hermann, Obraz nieba gwiaździstego…, dz. cyt. 
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stament, jak również starożytni Grecy znali niebezpieczeństwa płynące z pojęcia stoicheia 
tou kosmou, kiedy człowiek zaczyna uważać siły przyrody za niezależne istoty, obdarzone 
boską i tajemniczą potęgą, średniowiecze poszło za tradycją zapisaną w Metamorfozach 
i Fasti. Owidusz był bowiem w średniowieczu jednym najważniejszych autorów szkol-
nych, powszechnie chwalonym, uchodził wręcz za mędrca i maga. 

Dzięki poetyckim opisom kalendarzowych świąt w Metamorfozach i Fasti można zro-
zumieć wiele przedstawień w kalendarzach poprzedzających średniowieczne rękopisy 
liturgiczne, jak chociażby wizerunek Janusa „o dwóch obliczach”, czyli Odźwiernego roz-
poczynającego rok (Fasti I,123) względnie Święto Pieców (Fasti II, 556), a także tematy 
częste w malarstwie niderlandzkim jak np. Ucztę Głupców (17 luty; Fasti II, 542).

Dzięki Owidiuszowi kalendarz stał się tematem dzieł literackich, a do zapamiętania 
porządku czasu posłużono się, tak jak w Fainomena Aratosa z Soloi, poezją. W dal-
szej konsekwencji w średniowieczu krótkie wiersze zwane cyzjojanami zaczęły służyć 
do zapamiętania nieruchomych świąt ku czci Chrystusa i Matki Boskiej, określonych 
świętych i wyróżnionych dni, zjawisk zachodzących w przyrodzie, regulowanych przez 
wpisanych do kalendarza świętych oraz prac polowych, tworząc kalendarz sylabiczny 
(365 sylab odpowiadających tyluż dniom roku)11. Cyzjojany łacińskie, jak i in vulgari 
były pomocą mnemotechniczną tak w szkołach katedralnych i parafialnych oraz na niż-
szym poziomie szkolnym, a po wynalezieniu druku, powtarzane w drukowanych alma-
nachach-kalendarzach przetrwały przez wieki i – tak jak wiele innych tradycji – wśród 
etnografów uchodzą za tradycję ludową12. 

 Starożytni Rzymianie określali słowem signa zarówno gwiazdozbiory jak sztanda-
ry wojsk rzymskich, następstwem czego był ścisły związek między gwiazdozbiorami 
i średniowiecznymi herbami. Wystarczy sięgnąć do Długosza, aby się dowiedzieć, że 
prototypem Łękawicy, herbu Awdańców był gwiazdozbiór Kasjopeja, mający na niebie 
kształt litery W, co łatwo sprawdzić i dzisiaj.13

Zgodnie z zasadami mnemotechniki, w średniowieczu każdą rzecz rozumiano zgod-
nie a podziałem na: fabula (opowieść mitologiczna), ratio (wiedza astrologiczna), veritas 
(wiedza zawarta w Starym i Nowym Testamencie), figura (zbiór cytatów biblijnych lub 
wizerunków astrologicznych, pod którymi cytaty te zostały zakodowane). W starożyt-
nych astrologicznych mitach, pisanych przez Germanika, Hyginusa, Maniliusza czy 
Owidiusza zawarte były przesłania moralne (exempla)14. W średniowieczu mity, a także 
bajki ( fabliau) czyli sytuacje rozgrywające się na niebie, pomiędzy przesuwającymi się 

11 S. Bylina, Święci w polu, na łące i w lesie. Średniowieczne cisiojany polski i czeskie, [w:] Człowiek i przyroda 
w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W. Iwańczak i K. Bracha, Warszawa 2000, s. 45–53.
12 Kraków był ważnym ośrodkiem wydawania kalendarzy, które układali profesorowie astrologii Akademii Kra-
kowskiej. Tą drogą wiedza astrologiczna i medyczna docierała do szerokiego ogółu (M. Krzysztofik, Studium 
z dziejów krakowskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku. Alamanachy Stanisława Słowakowica jako podstawa 
uogólnień, Kraków 2010, s. 28–340). Któż nie zna „ludowego” zwyczaju topienia Marzanny. Geneza jego jest odle-
gła, bo opisana w Fasti Owidiusza, a dotrwała do naszych czasów dzięki opisom w drukowanych kalendarzach:
 On [Herkules] postacie ze słomy do wody powrzucał,
 Odtąd za Herkulesa wzorem topią kukły (Fasti V 651–652; Owidiusz, Fasti, dz. cyt., s. 220).
13 R. Kiersnowski, Niebo nad Polską średniowieczną, [w:] Wyobraźnia średniowieczna, red. T. Michałowska, 
Warszawa 1996, s. 47–63. 
14 M. Hermann, Obraz nieba gwiaździstego…, dz. cyt., s. 94–141.
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ciałami niebieskimi, pełniły tę samą rolę jako egzempla w kazaniach, a tą drogą trafiały 
do szerokiego grona odbiorców. Nie może dziwić, że w średniowieczu pod poszcze-
gólnymi gwiazdozbiorami zakodowane były cnoty i grzechy, bo miało to miejsce już 
w czasach rzymskich, kiedy to np. z zodiakalną Panną, tak jak i później, kojarzono cnotę 
sprawiedliwości (iustitia), a z gwiazdozbiorem Kruka – pychę (superbia)15. 

 Astrologowie cieszyli się dużym autorytetem w sprawach wiary chrześcijańskiej, co 
może wydawać się wprost trudne do przyjęcia, np. dla dzisiejszego czytelnika Powieści 
o Róży. Pani Natura, postać, którą posłużył się Jan z Meun, autor tego dzieła, popadła 
w stan osłupienia kiedy Bóg „z Dziewicy przyjął ciało”. Cóż czyni będąc w tym stanie, 
odwołuje się do Albumasara, arabskiego astrologa żyjącego w IX wieku, który według 
Jana z Meun podaje: „w znaku Panny się narodzi dziewica wielkiej szlachetności”, która 
stanie się „dziewiczą matką i będzie karmić swego ojca, a mąż jej będzie przy jej boku, 
lecz jej nie dotknie ani razu”. Wiedza Pani Natury, a także mądrość Platona, jak pisze 
Jan z Meun, musiały jednak ustąpić przed wiedzą Marii w chwili „gdy się jej łono wy-
pełniło”. Zrozumiała bowiem, że poczęcie Jezusa to poczęcie nowego Kosmosu, czyli 
nowego Porządku, którego środek jest wszędzie, nie ma obwodu, bo jest to w „trójkąt-
nym kształcie okrąg… trójkąt, który jest okrągły”.

 W opinii wykształconego człowieka średniowiecza na niebie zapisane były ręką 
Boga wszystkie wydarzenia przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, tylko trzeba je było umieć 
odczytać, stąd tak ważną rolę odgrywała astrologia horoskopowa. Może warto tu przy-
toczyć kilka polskich przykładów takich dociekań prowadzonych w oparciu o tę histo-
ryczną wiedzę. 

Kiedy królowa Jadwiga, żona Jagiełły, dziś święta, oczekiwała potomka, prawdopo-
dobnie jej spowiednik, Czech Jan Szczekna, postawił horoskop odpowiadający dacie po-
częcia dziecka, chcąc sprawdzić płeć oczekiwanego następcy tronu. Oczywiście miał być 
to chłopiec, ale Szczekna postąpił jak prawdziwy uczony i kiedy urodziła się dziewczynka, 
przyznał się do pomyłki i wykazał, w którym miejscu w obliczeniach popełnił błąd. 

W wieku XV, kiedy Kraków był europejskim centrum astrologii i kiedy ważyły się 
losy tronu polskiego po śmierci Kazimierza Jagiellończyka w roku 1492, powrócono do 
horoskopu Władysława II Warneńczyka, gdyż ciągle nie było pewności czy poległ on 
pod Warną czy też – mając lat 68, żyje i ukrywa się gdzieś w obcych krajach, pokutując 
za złamanie zaprzysiężonego pokoju z Turkami.

Bez znajomości ikonografii astrologicznej, a więc rękopisów astrologicznych trud-
no zrozumieć sens zwierząt zdobiących nagrobek Władysława Jagiełły, które przedsta-
wiają gwiazdozbiory Orła oraz Małego i Wielkiego Psa i na pewno mają jakiś związek 
z niezachowanym horoskopem króla. Odnosi się to także do znanych z rzeźby nagrob-
nej postaci zmarłych stojących na zwierzętach, które interpretowano w różny sposób 
bez poszukiwania pierwowzorów typologicznych. Otóż sprawa się wyjaśnia, kiedy od-
wołamy się do krakowskiego Picatrix Latinus, bowiem postacie stojące na zwierzętach 
to planety, a interesująca nas (ze względu na wizerunek Jagiełły na jego nagrobku) 
postać stojąca na smoku to Słońce. Wędrówka duszy przez sfery planetarne, sięgająca 

15 Tamże, s. 124, 140.



Wspomnienie

359

cycerońskiego dzieła Sen Scipiona nabrała w średniowieczu wymiaru eschatologiczne-
go. Dusza Władysława Jagiełły dotarła do sfery Słońca, pod którą to planetą rozumiano 
Chrystusa, a więc została zbawiona.

 Pozostając na gruncie sztuki polskiej, zagadką był ukazany na nagrobku Kazimie-
rza Jagiellończyka kozioł, który objada winną latorośl, przedstawiony na kapitelu bal-
dachimu tuż nad głową króla. Sprawa wyjaśniła się, kiedy w zbiorze horoskopów w Bi-
bliotece Jagiellońskiej odnalazł się horoskop króla, z którego wynika, że urodził się on 
w 1 stopniu i 43 minucie Koziorożca.

Badacze architektury średniowiecznej i renesansowej zapominają, jak ważnym źró-
dłem dla odczytania treści ideowych tych dzieł są horoskopy poprzedzające położenie 
kamienia węgielnego. Znane są zbiory takich horoskopów włoskich, w Polsce najstar-
szy zachowany (Biblioteka Jagiellońska, rkp. 3225, s. 230) pochodzi z roku 1510 i do-
tyczy szkoły parafialnej św. Anny w Krakowie. Postawił go zapewne fundator szkoły, 
astrolog i lekarz Zygmunta I, Maciej Karpiga zwany Miechowitą.

Ikonografia astrologiczna pozwala odczytać treści ideowe malarstwa niderlandzkiego 
wieku XV, van Eycków, Petrusa Christusa, Hansa Memlinga, Rogera van der Weyden 
i Hieronima van Aekena vel Boscha vel Silvestrisa (Sylvana). Istotnym źródłem jest Astro-
labium planum Johannesa Angelusa, zawierające wizerunki 360 stopni znaków zodiaku 
i towarzyszące im horoskopy, które były istotnym źródłem dla charakterystyki portre-
towanego modela. Wydanie drukiem tego dzieła, opartego na dziele Piotra z Abano, 
ułatwiło – poczynając od roku 1488 technikę stawiania horoskopów, nie według godziny 
i miejsca urodzenia, do czego astrologom potrzebne było astrolabium, ale według dat 
dziennych. Bogactwo scen, które stanowią kolejne stopnie, a więc postacie wykonujące 
rozmaite prace (bednarz, kowal, kupiec, medyk, nauczyciel, ogrodnik, skryba, stolarz) 
lub pełniące godności (duchowny, król, poseł, rycerz), trzymające rozmaite przedmioty, 
a także zwierzęta i ptaki, a nawet widoki architektury i pejzaże, pozwalają inaczej spojrzeć 
na malarstwo portretowe tego okresu. Wynika stąd, że przedmioty trzymane przez portre-
towane postacie nie muszą odnosić się do wykonywanych przez nie zawodów. Umieszczo-
ne w tle pejzaże z fantastycznymi skałami, dalekimi od równinnych Niderlandów, można 
odczytywać nie w kontekście zainteresowania przyrodą, ale jako stopnie znaków zodiaku 
charakteryzujące portretowanego, z punktu widzenia jego horoskopu. O tym, że Jan van 
Eyck odwoływał się do horoskopów malowanych przez siebie osób świadczy napis na 
portrecie pewnego Jana, zawierający datę jego urodzenia, dzień św. Urszuli roku 140116.

Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego, na którym wykładał ks. 
Zdzisław Kliś wydaje się miejscem najbardziej odpowiednim do wprowadzenia zajęć z iko-
nografii astrologicznej i jej związków z ikonografią chrześcijańską, bo pozyskana w ten 
sposób wiedza wykracza daleko poza przyswojenie sobie pewnego materiału17. Z jednej 

16 „Ian de [wizerunek siedzącego lwa] op sant Orselem dach dat claer eerst me oghen sach 1401 ghecon-
terfeit nv heeft mi Ian van Eyck wel bliict wanneert bega[n]”. Osoba ta identyfikowana jest przez badaczy ze 
złotnikiem gandawskim Janem de Leeuw, ponieważ mężczyzna ten trzyma w ręce złoty pierścień.
17 Z ks. Zdzisławem Klisiem spotkałam się osobiście dość późno, bo w roku 1998, kiedy poproszono mnie 
o recenzję wydawniczą książki, która miała stać się podstawą Jego habilitacji pt. Paruzja. Przedstawienie Sądu 
Ostatecznego w sztuce średniowiecznej Europy Środkowej. Po przeczytaniu zaprosiłam go na dyskusję i zwró-
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strony pozwala zrozumieć, że w średniowieczu astrologia była nauką o geocentrycznym 
Kosmosie i ta wiedza, przejęta od starożytności, ugruntowana autorytetem Arystotelesa, 
stanowiła – używając dzisiejszego języka – naukową podbudowę chrześcijaństwa. 

Z drugiej pozwala ustrzec młodych badaczy od pochopnych uogólnień w rodzaju tezy 
Charlesa François Dupuis i uświadamia, że astrologią jest nauką historyczną, a więc nie 
ma podstaw do studiowania tzw. astrologii humanistycznej, nie wspominając już o odwo-
ływaniu się do Freuda i Junga, z których każdy studiował astrologię horoskopową. Auto-
rytet Uniwersytetu Papieskiego uchroni ponadto badaczy zainteresowanych historyczną 
astrologią przed obciążeniem tych badań nieuzasadnionymi podejrzeniami18. 

Kiedy po raz pierwszy spotkałam się z ks. Zdzisławem Klisiem nie wiedziałam, że 
połączy nas… cierpienie. Zachorował na raka przed moim mężem, który jednak umarł 
wcześniej. Obaj do końca walczyli dzielnie z tą straszną chorobą. Dlatego zamykam te 
rozważania refrenem jednej z ballad średniowiecznego poety francuskiego, Eustachego 
Deschampa: „Jak [tylko] ślimak dojdzie do Wielkanocy”19. Jest to nie tylko określenie 
czasowe, oznaczające okres pomiędzy Bożym Narodzeniem, które przypada w znaku Ko-
ziorożca, a Wielkanocą, ma ono także wymiar eschatologiczny20.

ciłam uwagę, że nie można pominąć w analizie ikonograficznej tematu średniowiecznej wiedzy o budowie 
geocentrycznego Kosmosu czyli astrologii. Wtedy usłyszałam odpowiedź, że w pierwotnej wersji zawarte były 
odniesienia do tej historycznej wiedzy, ale poradzono Mu, żeby je usunął. Przypomniała mi się wtedy znana 
pani profesor, stypendystka Instytutu Warburga w Londynie, która swoje zainteresowanie średniowieczną 
astrologią przypłaciła utratą pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Trudno się dziwić temu, bo był to początek 
lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, ale nie mogłam uwierzyć, że pod koniec lat dziewięćdziesiątych ist-
niały tematy badawcze stanowiącej tabu dla krakowskich historyków i historyków sztuki, mimo że gremialnie 
odwiedzają oni Instytut Warburga. Pod moim wpływem tekst ks. Klisia uległ pewnym modyfikacjom, zwłasz-
cza jeżeli chodzi o wizerunek Chrystusa w scenie Sądu Ostatecznego, gdzie jest ukazywany jako siedzący na 
sferach niebieskich, a podnóżek stanowi kulista w kształcie Ziemia. Naraziło to Autora na krytykę, wygłoszoną 
na posiedzeniu Komisji Historii Sztuki PAU przez jednego z moich starszych kolegów, który stwierdził, że 
według średniowiecznych wyobrażeń ziemia nie miała kształtu kuli! 
18 Pamiętam pytanie, które po napisaniu książki o Psałterzu Floriańskim, postawił mi pewien duchowny hi-
storyk sztuki, mianowicie: do jakiej to sekty wstąpiłam. 
19 Przekład na język polski: Rafał Perkowski.
20 W średniowiecznych traktatach astrologicznych zodiakalny Koziorożec przedstawiany był jako ślimak.
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The garden in The medieVal arT of cenTral europe:  
mediaTion beTWeen naTural and supernaTural

inTroducTion

Among the numerous spatial structures of 
the Middle Ages there is one which seems to 
reveal the particular character of the time. It 
is the medieval garden. This is one of the 
most valuable structures. 

The garden in the Middle Age was situ-
ated between nature and culture, just on the 
border line of the world of plants and animals, 
and the world of human civilization and hu-
man habitats. Both had an enormous influ-
ence on the garden. Nature gave it plants. Civ-
ilization offered organization and structure.

We have the particular character and 
communicative power of the medieval gar-
den: firstly the connection between nature and culture, and consequently the media-
tion between natural and supernatural. It means that the garden as a work of culture 
can mediate between the visible and the invisible, between mankind and divinity, be-
tween nature and grace.

This text is a study of such gardens present in the art of Central Europe.

1. sTone gardens of cloisTers and churches

The Benedictine abbey in Tyniec near Krakow was founded in 1044. The archeological 
excavation discovered a series of trapezoidal capitals, some singular, some double1. These 
capitals are covered by carved decoration (il. 1). Plants, palmettos, leaves and spliced sprigs 
create the impressive vegetal ornamentation. What is the prime context of these stone rel-

1 Tyniec, [w:] Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000, s. 267–270, il. 753–757; 
Tyniec, [w:] Z. Świechowski, Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa, 2009, s. 576–585.

1. Tyniec, abbey church, about 1070, doubl capital.
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ics? They were part of the arcades which encircled the central court of the cloister. The 
cloister was where the garden was usually found. This garden became a place for rest, con-
templation, relaxation and walking. The plants in the capitals are the connection between 
the stone garden of the capitals and the living garden of the cloister. The living garden, 
which withers in the autumn, is transformed by the permanent garden of the capitals. 

The monks’ garden was a symbol of lost paradise. But the monks, by their consecration 
and style of life, tried to return to paradise, to the primary state of mankind before original 
sin. The external garden reflected the internal life – a life of cohabitation with God. Finally 
the garden was the prognosis and prophecy of the future state of salvation in heaven.

This is the sense of the cloister garden, unifying three meanings – primordial, spiri- 
tual and eschatological. In order to bring out these meanings and make them easier to 
understand the community decided to carve the garden in stone. 

Thirty kilometers northeast from Krakow in Kościelec lies a church built in 12302. 
This little church has an interesting space. The central nave is closed by absis. Two 
aisles flank the central nave. But above the aisles are constructed galleries. This lit-
tle provincial church from the beginning of the 13th century has a complicated struc-
ture and organization. It means that this church had a special function. In truth it was 
the church located in the administrative center of the Bishop’s Cracow properties. The 
founder intended to create a particular form for this church. But our attention is at-
tracted by other elements. The galleries are connected, communicating with the space 
of the church throughout the arcades supported by columns which are furnished with 
carved capitals. These capitals are the most impressive part of the church. They are 
covered with carvings of plants – palmettos and papyrus leafs. There are twelve double 
capitals, which create this attractive world of vegetation. 

What is the meaning of this stone plantation? Similarly we can define it as a garden, 
a permanent stone garden inside the church. Therefore, its location is significant. 
The stone garden, regularly and rhythmically organized, lies on the second floor of 
the church. This position determines its meaning. This distinction of a different part 
of the church building gives this part a different symbolic meaning. The first level is 
considered as Earth, the second level as Heaven. The symbolic garden made by the 
plants carved in the capitals is an image of Heaven before the eyes of the faithful. This 
is an eschatological image of the future heavenly paradise.

2. The garden – cosmic realiTy

The chalice from Trzemeszno, made in about 1180, shows biblical scenes and is full 
of meaning3. The episodes engraved on the cup and the people on its foot are interest-

2 Kościelec Proszowski, [w:] Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000, s. 267–270, 
il. 753–757; Z. Świechowski, Sztuka polska: romanizm, Warszawa 2004, s. 116–119; Kościelec Proszowski 
[w:] Z. Świechowski, Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa, 2009, s. 197–202.
3 P. Skubiszewski, Programy obrazowe kielichów i paten romańskich, „Rocznik Historii Sztuki”, XIII (1981), 
s. 8–35; Z. Świechowski, Sztuka polska: romanizm, Warszawa 2004, s. 337–338.
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ing, but our fascination is directed at the nodus – the knob connecting the foot and 
the cup. The relief in the nodus represents 4 nude men pouring out water from jugs. 
These people are involved in the vegetative volutes with palmettos. These representa-
tions are mysterious, but we can recognize in the nudes with jugs the antique symbol of 
rivers. These personifications of rivers direct us to the first chapter of Genesis, where 
four rivers are described irrigating Paradise – Phison, Geon, Tigris, and Euphrates. The 
rivers of irrigation are indispensable elements of Paradise – the garden of fortune and 
perfection, a state of harmony and friendship with God. The garden from Genesis is an 
image of the universe. The number four represents plenitude, which is an attribute of 
the cosmos and the universe. This is a universe of happiness, of serenity and harmony 
with God, a universe of peace. This was the primary state of mankind before the origi-
nal sin. Could we attribute this meaning to the garden in the nodus of this chalice? The 
context leads us to a negative answer.

The system of images shows us how to interpret them. In the cup of the chalice are 
engraved representations of Moses and the burning bush, the Annunciation, Moses 
and Aarons with staff in blossom, the Nativity of Christ, the Baptism in the River Jordan 
and the Last Supper. The inscription above the representation explains the meanings 
of the pictures:

MATRE DEO DIGNA SUNT HEC PRO VIRGINE SIGNA PRO NOSTRIS DAMNIS 
LAVAT HUNC IORDANICUS AMNIS.

 The development of this conglomerate there is in the paten: In the centre is a rep-
resentation of the Crucifixion,. The inscription explains the events: 

VITA SUBIT LETUM DULCEDO POTAT ACETUM NON HOMO SED VERMIS 
ARMATUM VINCIT INERMIS. 

The representation of Christ Crucified with personifications of Ecclesia and Syna-
gogue next the cross (Ecclesia and Synagogue are represented by female figure that 
flank the cross) is the central part of the paten. It is surrounded by a series of scenes 
from the Old Testament: The sacrifice of Melchisedek, Jacob’s Ladder, Moses before 
the copper snake, Moses and the water from the rock, Joshua and Caleb returning from 
Canaan, the Annunciation of Gideon, the sacrifice of Isaac, the Angel and the sacrifice of 
Manoah, Elijah and the widow. On the brim is an inscription which explains this picture: 

CLAMANT SCRIPTURE QVOD SIGNAVERE FIGURE SIGNIS PATRATIS IUBAR 
EMICUIT DEITATIS QVE PRECESSERUNT CRISTI TIPUS ILLA FVERUNT.

The base of the chalice is covered with engravings. On the upper side there are 
personifications of the Four principal Virtues –

IUSTICIA, TEMPERANTIA, FORTITUDO, PRUDENCIA
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On the lower side there are representations of the Eight Blessings. All images are 
accompanied by this interpretative inscription: 

GAUDIA SUMORUM QUI QUERIS HABERE POLORUM HARUM SECATOR 
VIRTUTUM SIS ET AMATOR.

This is the general context of our Paradise. How do we interpret this system of 
images? It seems that we can adopt the medieval instrument of interpretation. There 
are four levels of meaning to the Bible – historical, typological, moral and eschatolo-
gical. The series of events, from the image of Moses before the burning bush to the 
Crucifixion, constitute a narration, which can be understood as biblical history. Every 
event of this story is a sign of salvation. This is evident in the inscription. Some events 
are interpreted by further events. The Old Testament is able to predict, prefigure the 
events of New Testament – the Crucifixion is preceded and predicted by numerous 
events from the Old Testament. This is typology, which proclaims Christ and his ac-
tions by the personages and acts of the OT. The Virtues and Blessings reveal the moral 
sense. So the image of Paradise has only one possible interpretation. The Garden of 
Eden, with its four rivers, is the eschatological state, preceded by the history of salva-
tion, predicted by the Old Testament, accomplished by morality. This isn’t the idyllic 
garden of the past but the garden of the eschatological future. This future is possible, 
but isn’t yet coming. 

3. reTurn To The garden in darkness

In 1468 the Augustinian convent in Krakow ordered a new retable for the high 
altar of the church. The Krakow master Nicolaus Haberschrack took up the work. 
It was a big retable with four wings. One quarter from this retable is interesting. It 
represents Christ and three apostles in the Garden of Olives4. First it is necessary to 
study the characteristics of this garden. It is enclosed with fence composed with the 
twigs wrapped around the vertical stakes. Inside there are little plants with flowers, 
olive trees, a stream with a bridge. In the center of the garden stands a rock. This is an 
idyllic, tranquil garden. We find here the protagonists of this event – Christ at prayer 
and the sleeping apostles. But we can’t read it as a Paradise. The Garden of Olives is 
submerged in darkness. This darkness is the fundamental characteristic of the piece. It 
evokes many others elements, which create a specific atmosphere. The darkness is full 
of meanings. Maybe this situation is related to the description from the Gospel of John: 
„Judas cum ergo accepisset bucellam exivit cintinuo erat autem nox” (John 13, 30). 

4 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460–1500, Warszawa 1988, s. 1; H. Małkiew-
czówna, Augustiańskie retabulum Mikołaja Haberschracka. Kolejna próba rekonstrukcji, [w:] Magistro et 
Amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 521–540; 
Kościół augustianów eremitów: kwatery tryptyku lub poliptyku, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce. **Katalog 
zabytków, red. A. S. Labuda i K. Secomska, Warszawa 2004, s. 202–204.
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Night and darkness are the times when the forces of evil are strongest and most active. 
Two elements seem to reveal these forces. The little black animals in the borders of 
the garden, near the stream, could symbolize diabolical entities. The squad of armed 
persecutors, guided by Judas beyond the fence, is arriving in order to arrest Christ. 
This is an image of oppressors dealing against Christ.

The garden, symbol of positivity and harmony in the moment of Christ’s prayer is 
invaded by evil and submerged in darkness. The primordial Garden of Eden is trans-
formed in this environment of hostility. Into this garden Jesus has entered with the 
apostles. He returned to the garden, but he didn’t found the harmony which was there 
in the beginning of creation.

Christ in the garden is confronted with evil. There are two symbols of this confronta-
tion – the chalice and the flowers. The chalice is a sign of suffering and comes from the 
Gospel of Luke. The second sign – the little flowers – could be a premonition of renewal 
and resurrection. These are the integrative symbols, which unite all meanings 

 4. garden – mysTical place 

In Upper Silesia a small but very interesting picture was found. It belongs to the 
collection of the Archdiocesan Museum in Katowice and it came from the chapel of 
Bzie Zameckie, little village in Upper Silesia5. It attracts our attention because of its 
topic. What do we see? This garden is enclosed by a fence. Inside there is a raised ter-
race, in which the grass and flowers grow. Trees stand nearby. In this scenery three 
women are sitting. In the middle sits the Madonna with Child, wearing a blue cloak 
and embracing the childe Jesus. She is accompanied by two saints – martyrs – Barbara 
bearing a model of tower and Dorothy bearing a basket. The idyllic atmosphere, the 
timeless presence of the saintly women and their hieratic poses – all these features 
express a particular meaning.

What could be the interpretative key? The central personage – the Madonna with 
Child is involved in the special, friendly environment – the garden. Her companions 
also are involved in this environment. The garden with its plants describe their 
situation and creates new meanings. It is a key which could help to understand this 
picture.

The garden has its literary source. It is the Song of Songs. In the fourth chapter it 
is described „…hortus conclusus soros mea sponsa hortus cocnlusus fons signatus emis-
siones tuae pardisus malorum punicorum cum pomorum fructibus cypri cum nardo nar-
dus et crocus fistula et cinnamomum cum universis lignis Libani” (Sos 4, 12–14). In this 
poetic presentation the bride is identified with the garden. The idyllic garden repre-

5 Zbiory Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, red. A. Kowalska, Katowice 1995, s. 28, 131; J. Gadomski, 
Związki Górnego Śląska z Małopolską w dziedzinie malarstwa tablicowego w XV wieku i na początku XVI wie-
ku. Z zagadnień artystycznych pogranicza, [w:] Między Wrocławiem a Krakowem. Sztuka gotycka na Górnym 
Śląsku, Katowice 1995, s. 25–34; Bzie Zameckie, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce.** Katalog zabytków, War-
szawa 2003, s. 148–149.
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sents the state of her soul. In order to discover the sense of this image we can use two 
notions: mystics and mystery.

What is mystics? This is the experience of meeting between person and God. In 
the late Middle Ages the initiative belonged to God, but the interior world of man is 
the playground of divine performance. In fact God reveals and transforms. What is the 
mystery? This is the process of God’s knowing. The point of departure of this mystical 
way is the conviction that God surpasses our understanding and our knowledge. The 
cognition of God and spiritual development is possible only when God allows it, and not 
by mind and intellect but in the profound experience. But God’s act is hidden, inside 
the human being. The human attitude in this action is passivity and reception.

The Docta ignorantia, work of Nicolaus von Kues helps us to understand the spir-
itual attitude as a basis of the art of the XVth century. Nicolaus said: „…in simplicitate 
rapimur, ut supra omnem rationem et intelligentiam in tertio caelo simplicissime 
intellectualitatis ipsum in corpore incorporaliter, quia in spiritu, et in mundo non 
mundialiter sed caelestialiter contemplemur incomprehesibiliter…” (De docta igno-
rantia III, Cap. XI, 245, 14–19)6. This text contains the opposite notion: body – soul, 
corporeal – incorporeal, earthly – heavenly. They constitute the way of the unification 
of the person with God. But what is the notion which could be able to connect these 
opposites? It is one notion, present in the work of Nicolaus – contemplation. This 
is the sole method, sole way of catching the reality of God, the reality invisible and 
incomprehensible. 

With this perspective we can analyze the garden from the Silesian picture. It could 
be interpreted as a limited and hidden place for the contemplation of God. It also re-
veals the state of searching the soul for God. The notion of contemplation places em-
phasis on the state of personality and not on the object of recognition.

5. meeTing in The middle of The garden 

The Lobkovitz gradual from 1491 in the University Library in Prague (Praha, 
Univerzitní Knihovna, XXIII A)1 has some interesting illuminations on page 17v. 
These are in the margin of the page7. The miniature in the bottom margin represents 
a garden bordered with a fence and crossed by a path. There are two people in the 
garden, a man and a woman. Above, in the right margin, there are three men – two 
wanderers with walking sticks discussing with a mysterious stranger. In this illumi-
nation the landscape is opened in long view). Naturally we can easily recognize the 
subjects of these miniatures. The first is Noli me tangere –  the meeting of Christ 
and Mary Magdalene in the garden. Christ is hidden in the figure of a gardener. 
The second miniature – Christ incognito, and two disciples are walking by way on 

6 Nikolaus von Kues, De docta ignorantia Liber tertius…, [w:] Nikolaus von Kues, Philosophisch-theologische 
Werke. Lateinisch-deutsch, mit einer Einleitung von Karl Bromann, Band I, Buch III, Hamburg 2002, s. 76.
7 J. Krása, České iluminiované rękopisy 13.–16. století, MIEJSCE WYDANIA 1990, s. 211, 364, il. 218.
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the journey to Emaus. The context of these miniatures strengthen this expression. 
In fact both flank the initial R(esurrexi) initializing i n t r o i t  in Resurrectione Christi. 
This text of introit and representation in the interior field of the letters are the inter-
pretive keys. 

But the most fascinating elements of these miniatures are the garden and the 
landscape. Both are connected with logical prolongation. The garden is the theatre 
of a significant event. Christ revealing himself to Mary Magdalene. She recognizes 
her master. This is the first revelation of the risen Christ from the revelation’s series 
noted in the Gospel of John. Jesus hidden in the figure of the gardener unveils his true 
personality. What is the importance of the garden in this scene? Why is the garden 
emphasized in this illumination?

In order to discover the meaning of the garden we have to return to the same 
iconographical topic, which is located in the bronzed door in Hildesheim, from year 
10158. This bronze quarter throws light on our interpretation of the garden. The bot-
tom quarter of the left wing of the bronze door concludes the series of representa-
tions of this wing (isn’t it the part of the door?), which begins with the Annunciation 
and concludes with the three woman at the tomb and with Noli me tangere. This 
quarter corresponds with the quarter of the right wing – Creation. So the image of 
resurrection (Three woman and noli me tangere) is the antitype of creation. The crea-
tion of Eden is a foreshadowing of the resurrection. The setting of both scenes is the 
garden – the Garden of Eden and the garden of the tomb. The Garden of Eden is the 
scene of the beginning of mankind’s defeat and fall. The Garden of the Resurrection 
is the theatre of the last act of Christ’s drama of salvation. We observe the radical 
changing of the role and meaning of the garden. The first representation, symbol-
izes the state of primary harmony, destroyed by original sin. In the second scene the 
garden is the state of the restored world and renewed creation.

The emphasis placed on the garden is significant. The miniature inside the initial 
R(esurrexi) of the gradual from Kouřim, 1470 in the Bohemian Kingdom (Praha, Uni-
verzitní Knihovna XV A 1) shows the risen Christ standing above the sarcophagi9. This 
is a triumphant personality, his white cloak, the stab with flag in the top and the rhe-
torical (?) gesture are the attributes of the conqueror. But the context of this scene 
gives this enormous person a special meaning. This is the garden bordered by a fence, 
covered by the grass in which the tree grows. 

This representation underlines the different aspects of the Resurrection. Christ is 
represented as conqueror and – his stab with flag and the gesture of dialogue are 
the most distinctive attributes of power and victory. But this enormous personality is 
involved in the idyllic reality of the garden. It could be interpreted as a cosmic reality. 
This is interesting. The garden recognized as a part of the landscape of medieval Eu-
rope became a sign of a universal value.

8 U. Mende, Die Bronzetüren des Mittelalters 800–1200, München 1983, s. 28–33.
9 J. Krása, České iluminiované rękopisy, dz. cyt., s. 344, 359, il. 213.
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conclusion

Maybe we have found the answer to the initial question: is it possible that the 
garden, the reality standing in the border between nature and culture, could medi-
ate between visible and invisible? The works of art we have analyzed confirm our 
initial premonition. The garden as a work of human culture was involved in the com-
plicated process of communication and became the bearer of meanings of the high-
est importance in medieval culture. The garden as a theatre of fundamental events 
communicated messages that are basic for Christianity and for European culture. 
But studies about the garden as a medium of communication is not  complete. In 
time, further research will present new problems which will pose new questions and 
interpretations. 

5. Bzie Zameckie, a quarter from retable, „hortus cocnlucu-
sus” about 1430–40.

4. Kraków, Augustinians church, Retable of Nicoalus Haber-
schrak, quarter „Jesus in the garden”.

3. Trzemeszno, chalice, about 1180.2. Kościelec Proszowski, parish church, about 
1230, double chapter.



7. Kouřim gradual, 1470, initial R(esurrexi).6. Lobkovitz gradual, 1491, initial R(esurrexi).
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ks. Szymon Tracz
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prZedsTaWienia repreZenTacyjne śW. mikołaja biskupa  
W naWiąZaniu do scen Z jego legendy  
W średnioWiecZnej sZTuce środkoWej europy 

W długiej historii Kościoła odnajdujemy takich świętych, których pamięć mimo 
upływu czasu nie przemija; wciąż inspirują swoim życiem, ciesząc się nieprzemijającym 
kultem, zarówno wśród chrześcijan Wschodu, jak i Zachodu. Bez wątpienia należy do 
nich św. Mikołaj, biskup Miry z przełomu III i IV w., którego relikwie od 9 maja 1087 r. 
spoczywają w Bari, przyciągając nieustannie tłumy pielgrzymów. Jego niezwykle barw-
na postać obrosła poprzez wieki niezliczoną ilością legend i opowiadań, inspirowała 
całe rzesze artystów, tworzących rozmaite dzieła na potrzeby nieustannie żywego kul-
tu, zwłaszcza w średniowieczu1. 

W przygotowanej pod kierunkiem śp. ks. prof. dra hab. Zdzisława Klisia rozpra-
wie doktorskiej, której obrony w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie mój Czcigodny 
Promotor, zmagający się z nieuleczalną chorobą, nie doczekał, omówiłem kwestię iko-
nografii przedstawień narracyjnych legendy św. Mikołaja w sztuce średniowiecznej 
Europy Środkowej. Tam też zebrałem i szerzej przedstawiłem literaturę przedmio-
tu2. Bez wątpienia ważnym dopowiedzeniem omówionych już zagadnień jest kwestia 
przedstawień św. Mikołaja, w których był on ukazywany w kontekście scen ze swojej 
legendy. Występują także przypadki, w których św. Mikołajowi towarzyszy postać 
Matki Bożej lub innego świętego. Te dwa typy przedstawień można zaliczyć do grupy 

1 Zagadnienie kultu św. Mikołaja oraz formy jego ewoluowania w historii i w czasach współczesnych 
gruntownie omawia między innymi: K. Meisen, Nikolauskult und Nikolausbrauch im Abendlande. Eine 
kultgeographisch-volkskundliche Untersuchung (Forschungen zur Volkskunde, hg. v. G. Schreiber, 9–12), 
Düsseldorf 1931; M. C. Celletti, N. del Re, Nicola, vescovo di Mira, [w:] Bibliotheca Sanctorum, ed. Ponti-
ficia Università Lateranense, Roma 1961, t. 12, kol. 923–948; Ch. W. Jones, Saint Nicholas of Myra, Bari, 
and Manhattan. Biography of Legend, Chicago – London 1978; E. G. Clare, St. Nicholas his legends and 
iconography, Firenze 1985; G. Cioffari, S. Nicola nella critica storica, Bari 1987; tenże, San Nicola di Bari, 
Bari 1988; W. Mezger, Sankt Nikolaus. Zwischen Kult und Klamauk, Schwabenverlag 1993. W literaturze 
polskiej K. Karczmarek, Z dziejów kultu św. Mikołaja, Leszno 1993; W. Zaleski, Święci na każdy dzień, 
Warszawa 1995, s. 777–780; S. Longosz, Św. Mikołaj z Myry – Patron kościoła, [w:] Brzeziny. 500 lat kościo-
ła św. Mikołaja 1501–2001. Materiały z sesji popularnonaukowej odbytej w dniu 6.10.2001 r. w Brzezinach, 
red. W. Tabasz, Brzeziny Robczyce 2001, s. 7–74, zamieszczający na s. 60–74 bogatą bibliografię prac 
poświęconych św. Mikołajowi; J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów 
i symboli hagiograficznych, Kraków 2009, s. 453–454.
2 Zob. S. Tracz, Przedstawienia narracyjne legendy św. Mikołaja, biskupa w sztuce średniowiecznej Europy 
Środkowej, Warszawa – Kraków 2008, mps w Archiwum Instytutu Sztuki PAN w Warszawie (w przygotowa-
niu do druku).
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przedstawień reprezentacyjnych. W niniejszym artykule zostanie podjęta próba omó-
wienia tych przedstawień oraz określenia ich funkcji w sztuce średniowiecznej na te-
renie szeroko rozumianej Europy Środkowej3.

1. prZedsTaWienia repreZenTacyjne śW. mikołaja  
W konTekście scen Z jego legendy 

 Obok przedstawień narracyjnych związanych z ikonografią legendy św. Mikoła-
ja i przedstawień reprezentacyjnych z atrybutami, na gruncie środkowoeuropejskim 
w średniowieczu występowały także przedstawienia, w których stojąca postać św. Mi-
kołaja jest wspólna dla dwóch scen z jego legendy. Jednym z najstarszych tego typu 
rozwiązań jest pochodząca z 2 połowy XII w. półstronicowa miniatura wykonana piór-
kiem, zdobiąca kodeks zawierający rozważania i modlitwy Anzelma z Canterbury, prze-
chowywany w Benediktinerstift Stiftsbibliothek w Admont (il. 1)4. Miniaturzysta ukazał 
św. Mikołaja w biskupich szatach pontyfikalnych, frontalnie, z twarzą lekko zwróconą 
w lewo, stojącego pomiędzy dwoma przedstawieniami. Z lewej strony artysta nawiązał 
do legendy o pomocy udzielonej przez św. Mikołaja tonącym żeglarzom w czasie bu-
rzy5. Stąd też widoczna jest do połowy ukazana łódź, zaopatrzona w parę wioseł oraz 
maszt z żaglem w typie bermudzkim. Znajdujący się w łodzi trzej żeglarze z widocz-
nym przerażeniem zwracają się w stronę Mikołaja. Pierwszy ukazany został na dziobie, 
trzymając w prawej ręce wiosło. Siedzący z nim towarzysz w spiczastej czapce zdaje 
się prawą dłonią chwytać za pastorał, który w ich stronę kieruje Święty. Mikołaj, trzy-
mając pastorał, wydaje się równocześnie udzielać błogosławieństwa żeglarzom. Trzeci 
żeglarz, trzymający się lewą ręką masztu, prawą unosi w stronę Świętego. Przy jego 
ustach widoczna jest banderola z łacińską inskrypcją „Et statim cesauit tempestas”. Po-
dobna banderola wisi na prawej dłoni Mikołaja, gdzie widnieją słowa: „Ecce assum, quid 
uocastis me”. Łódź unosi się na falach, pośród których widoczne są dwie ryby. Z kolei 
z prawej strony Mikołaja miniaturzysta wyobraził trzech stojących młodzieńców, na 
których Święty zdaje się wskazywać lewą ręką. W ten sposób odniósł się do legendy 

3 Por. między innymi J. Kłoczowski, Rozwój Środkowo-Wschodniej Europy w XIV wieku, [w:] Sztuka i ide-
ologia w XIV wieku, Warszawa 1975, s. 14–52; tenże, „Rozwój Środkowo-Wschodniej Europy w XV wie-
ku, [w:] Sztuka i ideologia XV wieku, Warszawa 1978, s. 17–55; G. Labuda, Europa „gotycka” XIV wieku, 
[w:] Gotyckie malarstwo ścienne w Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały konferencji naukowej Instytutu 
Historii Sztuki (Poznań 20–23 X 1975), red. A. Karłowska-Kamzowa, Poznań 1977, s. 7–23; A. Karłow-
ska-Kamzowa, Malarstwo gotyckie Europy Środkowowschodniej. Zagadnienie odrębności regionu, Warsza-
wa – Poznań 1982; M. Prokopp, Italia Trecento Influence on Murals in East Central Europe Particularly 
Hungary, Budapeszt 1983.
4 K. Meisen, Nikolauskult und Nikolausbrauch…, dz. cyt., s. 226–227, 248, il. 137.
5 Legenda o cudownej pomocy św. Mikołaja żeglarzom i ocaleniu ich w czasie burzy powstała w VIII w. 
na Wschodzie i wraz z kultem Świętego bardzo szybko została przyjęta i rozpowszechniona na Zachodzie. 
Jej popularność związana była z patronatem św. Mikołaja nad żeglarzami. Por. m.in. J. de Voragine, Złota 
legenda. Wybór, tłum. J. Pleziowa, Warszawa 1955, s. 8; G. Anrich, Hagios Nikolaos. Der helige Nikolaus in der 
griechischen Kirche, Bd. 2: Prolegomena-Untersuchungen-Indices, Leipzig – Berlin 1917, s. 415–418; K. Meisen 
Nikolauskult und Nikolausbrauch…, dz. cyt., s. 245–247; W. Mezger, Sankt Nikolaus…, dz. cyt., s. 67–69; 
S. Longosz, Św. Mikołaj z Myry…, dz. cyt., s. 46–47. 
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o cudownej interwencji Mikołaja, któ-
ry uratował od śmierci trzech niewin-
nie skazanych młodzieńców6. Stojący 
obok siebie mężczyźni trzymają w rę-
kach banderolę z łacińską inskrypcją 
„Qui tres pueros morti deditos illesos 
ab…”. Ubrani są w jednakowe, długie 
tuniki, zdobione u spodu szeroką bor-
tą oraz zdobnymi dekoltami. Ponad 
głową św. Mikołaja widnieje grecka 
inskrypcja „C. NYKΩΛAYC”. 

Miniatura z Admont w swoim 
układzie wykorzystuje dwa motywy 
ikonograficzne. Jeżeli chodzi o scenę 
z żeglarzami, to należy ją umiejscowić 
w grupie przedstawień o najstarszym 
rodowodzie sposobu ilustrowania cudownej interwencji św. Mikołaja na rzecz zagrożo-
nych żeglarzy, gdzie zasadniczym elementem była łódź ze znajdującymi się w środku 
marynarzami oraz postać św. Mikołaja, stojącego obok na lądzie i udzielającego im 
błogosławieństwa7. Ten właśnie układ zachowuje jedno z najstarszych przedstawień 
ilustrujących to wydarzenie na gruncie środkowoeuropejskim, jakim jest miniatura 
z 2. poł. XII w. (lata 1170–1180), zamieszczona w kodeksie z Vitae patrum benedyktyń-
skiego opactwa w Lambach w Austrii (Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer 
Kulturbesitz, Cod. theol. lat. IV°, 140, 179 ff)8. Z kolei w nawiązaniu do legendy o trzech 
uratowanych od śmierci młodzieńcach, miniaturzysta odwołał się do typu ikonograficz-
nego, którego zasadniczym elementem są postacie trzech stojących mężczyzn, co tak-
że jest widoczne na drugiej miniaturze we wspomnianym już kodeksie z Vitae patrum 
z opactwa w Lambach9.

Kolejnym przedstawieniem, w którym stojąca postać św. Mikołaja łączy tym razem 
trzy wydarzenia z jego legendy, jest malowidło z 1230 r., zdobiące wewnętrzną stronę 

6 Legenda opowiadająca o uratowaniu przez św. Mikołaja trzech niewinnie skazanych na śmierć młodzień-
ców w wielu przypadkach stanowiła wstęp do najstarszej z legend, pochodzącej z VI w. historii o uratowaniu 
trzech dowódców wojskowych – tzw. Praxis de stratelatis. Zob. J. de Voragine, Złota legenda…, dz. cyt., 
s. 10–11; K. Meisen, Nikolauskult und Nikolausbrauch…, dz. cyt., s. 219–225; A. Rahmer, Nicolauslegenden. 
Leben und Legenden des Heligen Bischofs von Myra, München 1964, s. 36; W. Mezger, Sankt Nikolaus…, dz. 
cyt., s. 59–62; S. Longosz, Św. Mikołaj z Myry…, dz. cyt., s. 49–50. 
7 Szczegółowo ikonografię przedstawień ukazujących św. Mikołaja pomagającego żeglarzom w czasie bu-
rzy przedstawia: S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., s. 176–203. 
8 Zob. W. Telesko, Die Buchmalerei in den Reformklöstern des Hochmittelalters, [w:] Geschichte der Bilden-
den Kunst in Österreich, Band 1, Früh-und Hochmittelalter, Herausgegeben von H. Fillitz, München – Lon-
don – New York – Wien 2000, s. 528–529; F. Crivello, Ugo di San Vittore e Williram di Ebesberg, [w:] San 
Nicola. Splendori d’arte d’Oriente e d’Occidente, red. M. Bacci, Milano 2006, s. 326–327, il. VI. 3; S. Tracz, 
Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., s. 177, il. 6.
9 Tamże. Środkowoeuropejską ikonografię cudownego uratowania przez św. Mikołaja trzech niewinnie 
skazanych na śmierć młodzieńców szczegółowo omawia: S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., 
s. 204–226, il. 7. 

1. Przedstawienie św. Mikołaja w kontekście sceny przedstawiającej urato-
wanie od śmierci tonących żeglarzy oraz trzech niewinnie skazanych mło-
dzieńców, miniatura z kodeksu zawierającego rozważania i modlitwy Anzel-
ma z Canterbury, 2. poł. XII w., Admont Benediktinerstift Stiftsbibliothek (za: 
MEISEN, op. cit., il. 137).
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łuku tęczowego kaplicy św. Mikołaja w Soest 
(il. 2)10. Pod trójkątnym łukiem arkadowym, 
zwieńczonym elementami architektoniczny-
mi, artysta umieścił frontalnie przedstawioną 
postać św. Mikołaja w stroju biskupim, stojącą 
na niewielkim cokole. Po obu stronach głowy 
Świętego znalazły się dwa anioły, które nakła-
dają mu na głowę mitrę biskupią. Ponadto anioł 
z prawej strony w lewej ręce dzierży pastorał. 
Mikołaj prawą ręką udziela błogosławieństwa 
trzem młodzieńcom uratowanym od ścięcia, 
przedstawionym u jego stóp po lewej stronie, 
a prawą dłonią podaje bryłę złota trzem pan-
nom, które znajdują się po jego prawej stronie.

Widocznych obok głowy Świętego anio-
łów, nakładających mu mitrę oraz podających 
pastorał, można odnieść do przedstawień ilu-
strujących scenę konsekracji św. Mikołaja na 
biskupa Miry11. Zasadniczym elementem ta-
kiego przedstawienia w sztuce średniowiecz-
nej Europy Środkowej było ukazanie św. Mi-

kołaja stojącego obok biskupa konsekratora lub pomiędzy biskupami konsekratorami, 
którzy nakładali mu na głowę mitrę lub przekazywali pastorał, albo dokonywali namasz-
czenia olejem krzyżma świętego, co ilustruje między innymi miniatura z lat 1170–1180 
w kodeksie z opactwa w Lambach (Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kul-
turbesitz, Cod. theol. lat. IV°, 140, 179 ff)12, haft z pluwiału św. Mikołaja z St. Blasien 
z 3. ćw. XIII w. (Wiedeń, Österreichisches Museum für Angewandte Kunst, nr inw. 
9125)13, malowidło z lat 1250–1260 z kościoła St. Maria Lyskirchen w Kolonii14, a także 

10 Dwunawowa kaplica romańska w układzie halowym, zakończona od wschodu apsydą, została ufundowana 
ok. 1200 r. przez kupców hanzeatyckich z Soest i dedykowana św. Mikołajowi jako patronowi kupców i żegla-
rzy. Por. E. Linnhoff, St. Patrokli in Soest. Nikolaikapelle und Dommuseum, Soest 1984, s. 19, il. 76 i 78, s. 22.
11 Por. S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., s. 92–116.
12 Zob. F. Crivello, Ugo di San Vittore…, dz. cyt., s. 326–327, il. VI. 3; S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, 
dz. cyt., s. 92–97, il. 5.
13 Pluwiał (łac. pluviale – kapa) z St. Blasien zawiera 28 haftowanych scen z legendy św. Mikołaja, por. 
G. Heider, Liturgische Gewänder aus dem Stifte St. Blasien im Schwarzwalde, dermalen aufbewahrt im Stiffe 
St. Paul in Kärnten, [w:] Jahrbuch der Kaiserl. Königl. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung 
der Baudenkmale IV, Wien 1860, s. 164; C. Römer, Das tausendjährige St. Blasien: 200jähriges Domjubilä-
um, Ausstellung im Kollege St. Blasien, Abteiflügel, vom 2. Juli bis 2. Oktober 1983, Band I, Katalog – 1983, 
s. 173–180; J. Grabmayer, Zwei Bestickte Liturgische Gewänder aus St. Blasien. Kasel, [w:] Schatzahaus Kärn-
tens: Landesausstellung St. Paul 1991 – 900 Jahre Benediktinerstift, red. J. Grabmayer, G. Hödl, Klagenfurt, 
Band I. Katalog, 1991, s. 301–303; A. Capitanio, Arte alto-renana. Casula a campana, [w:] San Nicola. Splen-
dori d’arte d’Oriente e d’Occidente, red. M. Bacci, Milano 2006, s. 328–329, il. VI.6; S. Tracz, Przedstawienia 
narracyjne…, dz. cyt., s. 98, il. 141, 142. 
14 H. Kier, Die grossen Romanischen Kirchen, Köln 1983, s. 89–105; H. Kier, U. Krings, Die Romanischen 
Kirche in Köln, Köln 1986, s. 30–32; G. Zarnecki, F. Deuchler, I. Hutter, Romanik. Gotik. Byzanz (Belser 
Stilgeschichte, red. Ch. Wetzel, t. IV), Stutgard – Zürich, 1993, s. 325; B. Corley, Painting and Patronage in 

2. Przedstawienie św. Mikołaja w kontekście sceny przedsta-
wiającej uposażenie trzech ubogich panien oraz uratowanie od 
śmierci trzech niewinnie skazanych młodzieńców, Soest, kapli-
ca św. Mikołaja, 1230 r. (fot. Sz. Tracz). 
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późniejsze przedstawienia. Ciekawym rozwiązaniem na malowidle z Soest jest zastą-
pienie dotychczas występujących osób konsekratorów postaciami aniołów, nakładają-
cych mitrę oraz przekazujących pastorał. Ich obecność można także wiązać z legendą 
o Bożym wyborze św. Mikołaja15, co widoczne jest między innymi na hafcie z kapy z St. 
Blasien (Wiedeń, Österreichisches Museum für Angewandte Kunst, nr inw. 9125)16 
oraz wspomnianym malowidle z Kolonii. 

Z kolei klęczący u nóg Świętego trzej niewinnie skazani młodzieńcy, uratowani 
przez niego od śmierci, stanowią nawiązanie do miniatury z Vitae patrum z Lambach 
z lat 1170–1180 (Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Cod. the-
ol. lat. IV°, 140, 179 ff)17, a częściowo do kwatery witrażu z legendą św. Mikołaja w pre-
zbiterium kościoła św. Materniana i św. Mikołaja w Bücken z ok. 1250 r.18 Ułożenie ich 
postaci jest także bardzo zbliżone do XIII-wiecznego haftu, zdobiącego przód ornatu 
ze scenami z legendy o św. Mikołaju z katedry w Anagni19. Podobny układ występuje 
również w scenie na ramie bizantyjskiej ikony św. Mikołaja z końca XII w. z klasztoru 
św. Katarzyny na Synaju, jednakże w tym wypadku cudownie ocaleni młodzieńcy klę-
czą przed siedzącym na tronie św. Mikołajem20. Widoczne z prawej strony trzy panny, 
którym św. Mikołaj podaje bryłę złota, przynależą do grupy przedstawień, w których 
św. Mikołaj podaje złoto trzem stojącym dziewczętom, znajdującym się we wnętrzu 
domu. Bardzo podobne rozwiązanie występuje na jednym z najstarszych przedstawień 
św. Mikołaja na Zachodzie, jakim jest zdobienie inicjału litery N(icholaus) w Lekcjona-
rzu z ok. 3. ćw. XII w., używanym przy celebracji liturgii godzin w opactwie premon-
stratensów pod wezwaniem Matki Bożej w Belval w Ardenach (Membr. lat., 189 ff., 
Charleville-Mézières, Bibliothèque Municipale, ms. 258 / vol. I/)21. Miniaturzysta w li-
terę N wpisał z lewej strony stojącego w szatach pontyfikalnych św. Mikołaja, a z pra-
wej trzy klęczące dziewczęta, z których pierwsza wyciąga rękę w stronę Świętego. Zbli-
żony układ będzie występował także na późniejszych przedstawieniach, jak chociażby 
na kolejnym hafcie z pluwiału z St. Blasien z 3. ćw. XIII w. (Wiedeń, Österreichisches 

Cologne 1300–1500, Harvey Miller Publishers 2000, s. 51; C. Kosch, Kölns Romanische Kirchen. Architektur 
und Liturgie im Hochmittelalter, Regensburg 2000, s. 99–102; S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., 
s. 99–102, il. 75.
15 Zob. m.in. J. de Voragine, Złota legenda…, dz. cyt., s. 8. 
16 Por. G. Heider, Liturgische Gewänder…, dz. cyt., s. 165; S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., 
s. 86–87, il. 139. 
17 Por. F. Crivello, Ugo di San Vittore…, dz. cyt., s. 326–327, il. VI. 3; S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, 
dz. cyt., s. 204–206, il. 7.
18 U. D. Korn, Bücken-Legden-Lohne. Überlegungen zur Norddeutschen Glasmalerei um die mitte des 13. Jahr-
hunderts, [w:] Deutsche glasmalerei des Mittelalters. Bildprogramme-Auftraggeber-Werkstätten, red. R. Becks-
mann, G. Fritzsche, U. D. Korn, I. Rauch, M. Roth, H. Scholz, E. Schubert (Deutsche glasmalerei des Mittel-
alters, t. 2, red. R. Becksmann), Berlin 1992, s. 22, il. 10, 13; S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., 
s. 207–208, il. 38, 41.
19 E. G. Clare, St. Nicholas his legends and iconography, dz. cyt., s. 59; K. Meisen, Nikolauskult und Nikolaus-
brauch…, dz. cyt., s. 223, il. 128.
20 Szczegółowe omówienie tejże ikony przedstawia: N. P. Ševčenko, The Life of Saint Nicholas in Byzantine 
Art, Torino 1983, s. 29–30, il. 3.13; tenże, San Nicola nell’arte bizantina, [w:] San Nicola. Splendori d’arte 
d’Oriente e d’Occidente, red. M. Bacci, Milano 2006, s. 61–70, 207–208, il II.6. 
21 F. Crivello, Lezionario per l’ufficio, terzo quarto del XII secolo, [w:] San Nicola. Splendori d’arte d’Oriente 
e d’Occidente, red. M. Bacci, Milano 2006, s. 326, il. VI 2.
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Museum für Angewandte Kunst, nr inw. 
9125)22 i kwaterze witrażu z Bücken z ok. 
125023. 

Ta sama konwencja ikonograficzna 
jak w kaplicy św. Mikołaja w Soest została 
zastosowana w środkowym pasie malowi-
dła z poł. XIII w., w lewej arkadzie chóru 
wschodniego w kościele św. Kuniberta 
w Kolonii (il. 3)24. Malowidło, podzielone 
na trzy poziome sfery, znajduje się ponad 
prostokątną wnęką relikwiarzową zdobio-
ną przedstawieniem Ukrzyżowania z ok. 
1380 r. oraz mensą, na której prezentowa-
no przechowywane w pomieszczeniu na 

górze za malowidłem relikwie – partykułę Drzewa Krzyża Świętego, św. Mikołaja i św. 
Antoniego Opata. Przedstawienie stojącego św. Mikołaja łączącego dwie sceny z jego 
legendy zostało umieszczone w pasie środkowym. W pasie górnym przedstawiono scenę 
adoracji Drzewa Krzyża Świętego podtrzymywanego przez dwa anioły, a w dolnym sto-
jącego św. Antoniego Opata, otoczonego przez postacie mu towarzyszące. Św. Mikołaj 
w szatach biskupich został ukazany frontalnie. Prawą ręką przez okno ponad drzwiami 
podaje bryłę złota trzem pannom znajdującym się wewnątrz domu. Podłużnie ukazany 
dom otwiera się trójlistną arkadą, wyłaniającą się spoza muru zakończonego krenelażem. 
Natomiast lewą ręką Święty trzyma ostrze miecza, który dzierży kat stojący za trzema 
klęczącymi u jego stóp niewinnie skazanymi młodzieńcami. Mężczyźni błagalnie wzno-
szą ręce w stronę Mikołaja, którego interwencja wstrzymuje ich egzekucję.

Przedstawienie architektury domu oraz stojących w nim trzech panien jest bardzo 
zbliżone do kwatery z legendą św. Mikołaja w kościele w Bücken (ok. 1250), w którym 
zauważono szereg analogii do witraży zdobiących kościół św. Kuniberta w Kolonii25. Po-
dobieństwo widoczne jest także w sposobie przedstawienia sceny ocalenia przed ścię-
ciem trzech niewinnych młodzieńców. Ich postacie na malowidle są bardzo zbliżone do 
postaci na analogicznym przedstawieniu z kwatery witraża z Bücken. W obu przypad-
kach występuje postać mężczyzny trzymająca miecz ostrzem ku górze. Na malowidle 
w Kolonii jest to kat, którego przed wykonaniem egzekucji powstrzymał św. Mikołaj, 
a na kwaterze witraża osoba symbolizująca władzę sądowniczą, w tym wypadku cesarza 
Konstantyna. Podobnie taka sama postać została wyobrażona między innymi w sce-
nie ukazującej sąd Piłata, w Codex Aureus Gnesnensis z 3. ćw. XI w. (Gniezno, Biblio-

22 Por. G. Heider, Liturgische Gewänder…, dz. cyt., s. 165; S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., 
s. 119–123, il. 137.
23 Zob. U. D. Korn, Bücken-Legden-Lohne…, dz. cyt., s. 22, il. 10; S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. 
cyt., s. 125–126, il. 39. Szczegółowo ikonografię legendy o obdarowaniu trzech ubogich panien przez św. Mi-
kołaja omawia: S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., s. 116–176. 
24 H. Kier, U. Krings, Die Romanischen Kirche…, dz. cyt., s. 24–26; Ch. Machat, St. Kunibert in Köln, Köln 
1985, s. 25; C. Kosch, Kölns Romanische Kirchen…, dz. cyt.,s. 50.
25 U. D. Korn, Bücken-Legden-Lohne…, dz. cyt., 22.

3. Przedstawienie św. Mikołaja w kontekście sceny przedstawiającej 
uposażenie trzech ubogich panien oraz uratowanie od śmierci trzech 
niewinnie skazanych młodzieńców, Kolonia, kościół św. Kuniberta, 
poł. XIII w. (fot. Sz. Tracz).
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teka Kapitulna, MS 1a, fol. 42 v)26 oraz na 
Drzwiach Gnieźnieńskich z lat 1170–1190, 
w scenie udzielenia inwestytury św. Woj-
ciechowi przez cesarza Ottona II w Wero-
nie oraz w scenie przedstawiającej wsta-
wiennictwo Wojciecha u księcia czeskiego 
Bolesława II w sprawie niewolnych27. 

Postać św. Mikołaja, która łączy dwa 
wydarzenia z jego legendy występuje tak-
że na płaskorzeźbionym tympanonie por-
talu kaplicy św. Mikołaja przy katedrze 
w Wormacji z lat 1320–1325 (il. 4)28. Tak 
jak poprzednio, Święty w stroju pontyfikalnym, stojąc na płaskim cokole, został ukaza-
ny frontalnie w chwili, gdy z lewej ratuje okręt z żeglarzami przed zatonięciem, a z pra-
wej trzech niewinnie skazanych młodzieńców przed ścięciem. Kompozycja tympano-
nu w swoim układzie formalnym nawiązuje do omówionej już miniatury z 2. poł. XII w. 
w kodeksie z rozważaniami i modlitwami Anzelma z Canterbury (Admont, Benedikti-
nerstift Stiftsbibliothek). Kompozycja z Wormacji została rozbudowana poprzez zwięk-
szenie ilości postaci znajdujących się w łodzi oraz symboliczne ukazanie śmiertelne-
go niebezpieczeństwa niesionego przez morski żywioł za pomocą diabła siedzącego na 
fragmencie złamanego masztu. Postać diabła umieszczonego na żaglu występuje mię-
dzy innymi w scenie pomocy udzielonej żeglarzom przez św. Mikołaja na pochodzącej 
z tego samego czasu kwaterze drugiego, tzw. Tulenhauptfenster, witraża z ok. 1320– 
–1330 w katedrze we Fryburgu Bryzgowijskim29, a także na fresku z legendą św. Miko-
łaja z lat 1330–1335 w kaplicy św. Jana przy kościele dominikanów w Bolzano30. Motyw 
złamanego masztu w scenie pomocy zagrożonym żeglarzom na gruncie środkowoeu-
ropejskim występuje między innymi na hafcie z kapy św. Mikołaja z St. Blasien z 3. ćw. 
XIII w. (Wiedeń, Österreichisches Museum für Angewandte Kunst, nr inw. 9125)31 oraz 
na malowidle ilustrującym tą samą legendę z kolońskiego kościoła St. Maria Lyskir-

26 Codex Aureus Gnesnensis, wyd. facsimile, Warszawa 2006, 42 v.
27 L. Kalinowski, Treści ideowe i estetyczne Drzwi Gnieźnieńskich, [w:] Drzwi Gnieźnieńskie, red. M. Walicki, 
Wrocław 1959, s. 27, tabl. 18, s. 42, tabl. 40; T. Mroczko, Polska sztuka przedromańska i romańska, Warsza-
wa 1988, s. 144–154; A. S. Labuda, Porta regia – Drzwi Gnieźnieńskie, Gniezno 1998, s. 64, il. 65–73, s. 94, 
il. 95–103.
28 H. Glasner, Echn deutsche Dome. Spener – Mains – Worms – Bamberg – Naumburg – Magdeburg – Köln 
– Freiburg – Ulm – Wien, Berlin (b.r.w.), s. 10–13; P. Wolff, Drei Kaiserdome. Mains – Worms – Speyer, Leipzig 
1933, s. 23–25; W. Mezger, Sankt Nikolaus…, dz. cyt., s. 158–159, il. 60.
29 Zob. I. Krummer-Schrot, Glasmalerein aus Freiburger Münster, Freiburg im Breisgau, Rombach 1967, 
s. 98–110; E. G. Clare, St. Nicholas his legends and iconography, dz. cyt., s. 131–132; W. Mezger, Sankt Niko-
laus…, dz. cyt., s. 68, il. 24; S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., s. 183–184, il. 57.
30 Por. G. Kaftal, Iconography of the Saints in Central and South Italian Schools of Painting, Firenze 1965, kol. 
800, il. 938; M. S. C. Mariani, L’imagine e il culto di san Nicola a Bari e in Puglia, [w:] San Nicola. Splendori 
d’arte d’Oriente e d’Occidente, red. M. Bacci, Milano 2006, s. 107–116; S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, 
dz. cyt., s. 184–186, il. 349. 
31 G. Heider, Liturgische Gewänder…, dz. cyt., s. 166; A. Capitanio, Arte alto-renana…, dz. cyt., s. 328–329; 
S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., 178–179, il. 143.

4. Przedstawienie św. Mikołaja w kontekście sceny przedstawiającej 
uratowanie od śmierci tonących żeglarzy oraz trzech niewinnie ska-
zanych młodzieńców, tympanon kaplicy św. Mikołaja przy katedrze 
w Wormacji, lata 1320–1325 (fot. Sz. Tracz).
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chen z lat 1250–126032. 
W sposobie przedsta-
wienia uratowanych 
od śmierci młodzień-
ców widoczna jest pew-
na modyfikacja w sto-
sunku do miniatury 
z Admont, polegająca 
na zmienionym ukła-
dzie postaci skazanych, 
a także wprowadzeniu 
postaci kata, którego od 
wykonania wyroku po-
wstrzymuje św. Miko-
łaj, chwytając za unie-

siony przez niego miecz. Jest to reminiscencja schematu, którym posłużył się miniatu-
rzysta zdobiący w latach 1170–1180 Vitae patrum z Lambach (Berlin, Staatsbibliothek 
zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Cod. theol. lat. IV°, 140, 179 ff), o czym świadczy 
ukazanie stojących żołnierzy, a za nimi kata z uniesionym mieczem oraz trzymanym 
za włosy jednym ze skazanych33. Podobne modyfikacje tego schematu będą widocz-
ne w kilku przedstawieniach późniejszych, jak na przykład w scenie uratowania trzech 
niewinnie skazanych młodzieńców z postumentu tronującego św. Mikołaja z 1. poł. 
XIV w. z Muzeum Diecezjalnego w Kolonii34.

Ostatnim przykładem, do którego warto się odnieść, jest niezwykle interesująca ta-
blica ołtarzowa z Tronującym św. Mikołajem, wykonana ok. 1400 r. przez Mistrza Kon-
rada, z przeznaczeniem do omówionej wcześniej kaplicy kupców hanzeatyckich w Soest 
(il. 5)35. Mistrz Konrad z Soest (ok. 1360–1422) w części centralnej tablicy umieścił maje-
statyczny tron, z rozbudowanym arkadowym zapleckiem, na którym siedzi św. Mikołaj. 
Postać Świętego spowijają miękko modelowane, kosztowne szaty pontyfikalne, które 
łagodnymi draperiami opadają na szeroki, płaski postument, będący podstawą tronu. Na 
jego środku widnieje inskrypcja „s. nicolaus”. Z obu stron św. Mikołaja klęczą postacie, 
które bez wątpienia można odnieść do dwóch legend z jego życia. Święty prawą dłoń 
w geście wskazującym unosi lekko w górę, w drugiej zaś trzyma pastorał oraz złotą kulę, 
którą podaje jednej z trzech panien, klęczących w kosztownych strojach u jego stóp. Na 
tle złotego nimbu dwóch aniołów ponad głową Świętego unosi zdobną mitrę. Czterej 

32 B. Corley, Painting and Patronage…, dz. cyt., s. 51; S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., s. 179–183.
33 Por. F. Crivello, Lezionario per l’ufficio…, dz. cyt., s. 326–327, il. VI. 3; S. Tracz, Przedstawienia narracyj-
ne…, dz. cyt., s. 204–206, il. 7.
34 Zob. W. Schulten, Kostbarkeiten in Köln: Erzbischöfliches Diözesan-Museum. Katalog, Köln 1978, s. 21, 
il. 34; S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., s. 186, il. 87 i 90.
35 F. Burger, Die Deutsche Malerei vom Ausgehenden Mittelalter bis zum Ende der Renaissance, Band II, Die 
Österreichisch-Bayerischen Lande (2. Teil) Schwaben, Oberrhein und die Schweiz bis 1420, Berlin – Neuba-
belsberg 1912, s. 400; A. Stange, Deutsche Malerei der Gotik. Dritter Band – Norddeutschland in der Zeit von 
1400–1450, Nendeln – Lichtenstein 1969, s. 26, il. 18; E. Linnhoff, St. Patrokli in Sjest…, dz. cyt., s. 23, il. s. 80.

5. Przedstawienie Tronującego św. Mikołaja ze św. Katarzyną Aleksandryjską, św. Janem Chrzcicie-
lem, św. Janem Ewangelistą i św. Barbarą, tablica ołtarzowa w kaplicy św. Mikołaja w Soest, Mistrz 
Konrad z Soest, ok. 1400 r. (fot. Sz. Tracz).
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muzykujący aniołowie zostali ukazani po bokach w arkadach tronu oraz po obu stronach 
jego zwieńczenia. Klęczące z prawej strony trzy panny, przekazujące sobie złotą kulę, 
odnoszą się do legendy o obdarowaniu ubogich dziewczyn przez św. Mikołaja. Cieka-
wym elementem jest siedzący u stóp panien biały pies. Z kolei czterech duchownych, 
z widocznymi tonsurami i zawierającą wezwanie do Świętego banderolą w dłoniach, 
można zapewne odnieść do legendy o wskrzeszeniu trzech zamordowanych i zasolo-
nych studentów (kleryków)36. Banderolę z prośbą o wstawiennictwo trzyma także du-
chowny, zapewne donator, klęczący na wzorzystej posadzce przed postumentem. Z tyłu 
za postumentem po bokach tronu przedstawieni zostali czterej stojący święci, określeni 
przez swoje atrybuty: św. Jan z księgą Ewangelii i siedzącym na niej czarnym orłem oraz 
z kielichem z wężem znajdującym się u jego stóp, św. Barbara z wieżą w prawej ręce 
oraz św. Jan Chrzciciel z księgą i leżącym na niej barankiem, a także św. Katarzyna ze 
złamanym kołem i mieczem widocznym u jej stóp. 

Tablica Mistrza Konrada z Soest, czerpiącego obficie z dorobku malarstwa koloń-
skiego, dzięki realizmowi detali i miękkiej, płynnej mowie form, zadziwia wdziękiem 
i niezwykłym kontrastem barw, doskonale wpisując się w nurt gotyku międzynarodowe-
go. Dzieło w swoim układzie formalnym nawiązuje do majestatycznych rozwiązań, sto-
sowanych w malarstwie doby cesarza Karola IV (1316–1378) i Zygmunta Luksembur-
skiego (1368–1437), gdzie bogata architektura tronu, z zasiadającą na nim postacią świę-
tego, bardzo często stawała się miejscem liturgii niebieskiej, z uczestniczącymi w niej 
postaciami aniołów i świętych. Przykładem takiego rozwiązania może być między inny-
mi Madonna Kłodzka z ok. 1343 r. (Berlin, Staatliche Museen, Gemäldegalerie), Tronu-
jąca Madonna ze św. Katarzyną i św. Małgorzatą z ok. 1350 r. (Hluboká nad Veltavou, 
Alšova jihočeská galerie), dwie tablice z Matką Bożą i św. Józefem oraz Koronacją NMP 
z ok. 1355 r. Sebalda Weinschrötera (Berlin, Staatliche Museen, Gemäldegalerie), dwie 
miniatury z Chrystusem Pantokratorem oraz sceną Zwiastowania NMP, zdobiące Liber 
Viaticus Jana ze Středy (2. połowa lat 50. XIV w., Praha, Knihovny Národního Muzea), 
miniatura ze św. Papieżem w Antyfonarzu z Vorau z ok. 1365–1370 (Mistrz Antyfonarza 
z Vorau z współpracownikami, Vorau, Stiftsbibliothek, sign. 259. I–IV, fol. 26r)37, czy też 
tablica z Tronem Łaski ze Świerzawy, sprzed 1350 r. (Wrocław, Muzeum Narodowe) lub 
św. Anna Samotrzeć z końca XIV w. z klasztoru strzegomskiego (Wrocław, Muzeum Na-

36 Legenda o wskrzeszeniu przez św. Mikołaja trzech zamordowanych i zasolonych uczniów powstała na za-
chodzie w XII w. i stała się podstawą patronatu św. Mikołaja nad uczniami, studentami i klerykami. Opowiada 
o trzech uczniach (studentach, klerykach – w zależności od wersji), którzy zatrzymawszy się na bezludziu 
w zajeździe zostali zamordowani przez karczmarza i jego żonę, następnie poćwiartowani i nasoleni, po czym 
ukryci w beczkach. Przejeżdżający tamtędy św. Mikołaj odkrył zbrodnię, wezwał zbrodniarzy do pokuty, a za-
mordowanych cudownie wskrzesił. Stąd też trzej chłopcy wychylający się z balii stali się, obok księgi z trze-
ma kulami złota, głównym atrybutem św. Mikołaja. Por. K. Meisen, Nikolauskult und Nikolausbrauch…, 
dz. cyt., s. 389–306, W. Mezger, Sankt Nikolaus…, dz. cyt., s. 95–114; S. Longosz, Św. Mikołaj z Myry…, dz. 
cyt., s. 46. Ikonografia w Europie Zachodniej bardzo chętnie sięgała do ilustrowania tejże legendy, jednakże 
z terenów Środkowej Europy jedynym takim nawiązaniem jest dolna kwatera z lewego witraża tzw. Tulen-
hauptfenster z ok. 1320–1330 w katedrze we Fryburgu Bryzgowijskim. Witrażysta przedstawił św. Mikołaja 
z prawej strony kwatery, gdy błogosławi wychylających się z drewnianej balii chłopców. Por. S. Tracz, Przed-
stawienia narracyjne…, dz. cyt., s. 264–266, il. 55.
37 Zob. Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura i umění za vlády Lucemburků 1310–1437, red. J. Fajt, Praha 
2006, il. II.55, II.11, Kat. 31.1, Kat. 14a, 14b, Kat. 62a. 
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rodowe)38. Znamiennym ge-
stem w tym przedstawieniu 
jest nałożenie mitry św. Mi-
kołajowi przez dwa anioły, 
co zapewne Mistrz Konrad 
przejął z omówionego po-
wyżej fresku z 1230 r., zdo-
biącego ścianę tej samej 
kaplicy, do której tablica 
została ufundowana. Podob-
nym rozwiązaniem kompo-
zycyjnym posłużył się rów-
nież Simone Martini, malu-

jąc ok. 1317 r. tronującego św. Ludwika z Tuluzy w mitrze 
biskupiej, ponad głową którego dwóch aniołów unosi kró-
lewską koronę (Neapol, Museo e Gallerie Nazionali di Ca-
podimonte)39. Na uwagę zasługuje biały pies siedzący przy 
pannach. Przy ilustrowaniu legendy o uposażeniu trzech 
ubogich panien występuje on jedynie w twórczości dzia-
łającego na pograniczu dzisiejszych Węgier, Austrii i Sło-
wenii Jana Aquili, w dwóch podobnych do siebie scenach, 
ilustrujących tę legendę w kościele Wniebowzięcia NMP 
w Velemér z ok. 1378 r. oraz kościele Wniebowzięcia NMP 
w Turnišče, sprzed 1389 r.40.

Drugą grupę przedstawień reprezentacyjnych św. Mi-
kołaja, w których artysta nawiązał do sceny z jego legendy 
tworzą przedstawienia, w których pojawia się postać Matki 

Bożej lub innego świętego. Przykładem takiego rozwiązania kompozycyjnego jest sce-
na wchodząca w zespół obecnie pokrytych zaprawą wapienną XIV-wiecznych fresków 
w kościele ewangelickim w Magyarvista (Vişta) w Siedmiogrodzie41 (il. 6 i 7). Dziś z in-
teresującego nas przedstawienia można zobaczyć jedynie wystającą spod pobiały gło-
wę jednego z żeglarzy (il. 7). Pierwotny wygląd całej kompozycji znany jest z akwareli 
wykonanej przez Gróh Istvánnala w latach dwudziestych XX w. (obecnie w Műemlékek 

38 Por. A. Ziomecka, Malarstwo tablicowe na Śląsku, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 1, Synteza, Warszawa 
2004, s. 216–217, t. 3, Album ilustracji, il. 246–247, 254.
39 G. Pochat, Zur Genese des Porträts, [w:] Sigismundus rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds 
von Luxemburg 1387–1437. Ausstellungskatalog, red. I. Takács, Budapest – Luxemburg 2006, s. 129, il. 8; G. Mar-
rucchi, E. Nesti, C. Strigatti, Sztuka gotycka (Wielka historia sztuki, tom 2), Warszawa 2010, s. 232, il. 56. 
40 D. Radocsay, A középkori Magyarország falképei (Murals in Hungary), Budapest 1954, s. 112–113 oraz 231– 
–232; M. Prokopp, Italia Trecento Influence…, dz. cyt., s. 188–190 oraz 142–143; S. Tracz, Przedstawienia narra-
cyjne…, dz. cyt., s. 143–146, il. 293 i 345–346. Niestety pies siedzący na dole wieży panien na fresku w Velemér 
się nie zachował, znany jest tylko z XIX-wiecznej akwareli, zob. S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., 
s. 346. 
41 W przypadku nazw miejscowości węgierskich, które obecnie znajdują się poza granicami Węgier, podaję 
nazwy używane w średniowieczu, natomiast w nawiasach nazwy stosowane obecnie.

6. Przedstawienie św. Mikołaja i św. Jakuba Większego w kontekście sceny morskiej, akware-
la Gróh Istvánnala ukazująca zwapnowane malowidło w kościele ewangelickim w Magyarvista 
(Vişta) w Siedmiogrodzie, XIV w. (fot. z archiwum parafii kościoła w Magyarvista).

7. Przedstawienie św. Mikołaja i św. Jakuba 
Większego w kontekście sceny morskiej, od-
słonięty spod zwapnowania fragment (gło-
wa jednego z pielgrzymów), malowidło w ko-
ściele ewangelickim w Magyarvista (Vişta) 
w Siedmiogrodzie, XIV w. (fot. Sz. Tracz).
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Országos Bizottsága w Budapeszcie, nr 594–604)42. Akwarela umieszczona pod nr. 596 
przedstawia unoszącą się na wzburzonych falach łódź z ożaglowaniem rejowym z kilko-
ma postaciami w środku. Jeden z żeglarzy wiosłuje, dwóch napina liny podtrzymujące 
maszt, inny, widoczny na dziobie łodzi zdobionej maszkaronem, modli się błagalnie ze 
złożonymi dłońmi. Po obu stronach masztu unoszą się dwie postacie dmące w proste 
trąby. Z prawej strony przedstawienia, na brzegu morza, stoją błogosławiący św. Jakub 
Większy w charakterystycznym kapeluszu, trzymający w lewej ręce kij podróżny z musz-
lą oraz św. Mikołaj w szatach pontyfikalnych z pastorałem w ręce. Natomiast z lewej 
strony przedstawiona została Matka Boża z Dzieciątkiem, ale jej postać zdaje się odnosić 
do następnego przedstawienia, które prawdopodobnie się nie zachowało43.

Przedstawioną na fresku z Magyarvista scenę można bez wątpienia odnieść do legen-
dy o cudownym uratowaniu przez św. Mikołaja pielgrzymów podróżujących statkiem 
po morzu. Całość kompozycji, zdradzająca wpływ malarstwa włoskiego quattrocento, 
wpisuje się w schemat kompozycyjny, jaki towarzyszył ilustrowaniu tego wydarzenia 
na gruncie środkowoeuropejskim, zapoczątkowany między innymi przez miniaturę 
z lat 1170–1180 w kodeksie z opactwa w Lambach (Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, 
Preußischer Kulturbesitz, Cod. theol. lat. IV°, 140, 179 ff)44. W swoim układzie jest także 
bardzo podobna do innych przedstawień z terenu Siedmiogrodu, jak na przykład do 
kompozycji fresku w kościele ewangelickim w Szék (Sic) z lat 1360–137045 oraz do póź-
niejszego, fragmentarycznie zachowanego przedstawienia z wolno stojącej kaplicy św. 
Mikołaja przy kościele ewangelickim w Szászsebes (Şebeş) z ok. 1400 r.46, gdzie przed-
stawiono św. Mikołaja stojącego na brzegu morza i błogosławiącego łódź pełną piel-
grzymów. Z kolei sama łódź oraz postacie pielgrzymów nawiązują do fresku z XIV w. 
z kaplicy św. Mikołaja w kościele św. Bartłomieja w Braszowie /Brassó/ (Braşov), 
gdzie podobna łódź z żeglarzami (pielgrzymami) występuje na przedstawieniu ilustru-
jącym legendę o zmaganiu się św. Mikołaja z Dianą47. Z wyjątkiem fresku z Braszowa, 
w wymienionych przedstawieniach św. Mikołaj stoi na brzegu, zwracając się w stronę 
żeglarzy walczących z morskim żywiołem. Ciekawym elementem na malowidle z Ma-
gyarvista są dwie postacie z prostymi trąbami umieszczonymi po bokach żagla, które 
można określić jak symbole złych mocy wywołujących burze. Motyw złych sił zagraża-
jących człowiekowi w czasie burzy pojawia się już na fresku z St. Lyskirchen w Kolonii 

42 Z zachowanych akwarel wynika, że w Magyarvista pod wapienną pobiałą znajdują się sceny cyklu chrysto-
logicznego: Ucieczka do Egiptu, Rzeź Niewiniątek, Ostatnia Wieczerza, Biczowanie, Cierniem ukoronowa-
nie, Niesienie Krzyża, Ukrzyżowanie, Matka Boża, św. Mikołaj i św. Jakub Apostoł oraz łódź z pielgrzymami, 
dwie siedzące postacie na tronach i bliżej nieokreślona scena zachowana fragmentarycznie, zob. J. Lángi, 
Magyarvista. Református templom. Középkori falképvizsagálata. Állami Műemlékhelyreállitási és Restaurálási 
Központ SZRO 1997, mps, s. 1–2, [w:] Magyarvista. Református templom 1997. Erdélyi kazettás mennyezetek 
és falképek állagvizsgálata 1997–2000, Archiwum Parafii w Vişta.
43 D. Radocsay, A középkori…, dz. cyt., s. 169–170; J. Lángi, Magyarvista…, dz. cyt., s. 1–2.
44 Por. S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt.,s. 176–203. 
45 Zob. D. Radocsay, A középkori…, dz. cyt., s. 54, 214–215; M. Prokopp, Italia Trecento Influence…, dz. cyt., 
s. 102–103, 183; S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., s. 187–188, il. 240.
46 Por. D. Radocsay, A középkori…, dz. cyt., s. 213; M. Prokopp, Italia Trecento Influence…, dz. cyt., s. 182; 
S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., s. 190, il. 237 i 239.
47 Zob. D. Radocsay, A középkori…, dz. cyt., s. 120–121; M. Prokopp, Italia Trecento Influence…, dz. cyt., 
s. 105, 144; S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., s. 251–252, il. 227–228.



ks. Szymon Tracz

382

(1250–1260)48, nawiązują-
cym do wcześniejszej trady-
cji ikonograficznej obecnej 
miedzy innymi na miniatu-
rze z Kodeksu Egberta z ok. 
977–993 (Trier, Staatsbi-
bliothek, Cod. 24, fol. 24r), 
ukazującej Chrystusa uci-
szającego burzę na jeziorze, 
gdzie dmące dwie monstru-
alne głowy z rogami zostały 
umieszczone w prawym, 
górnym rogu miniatury49. 
Bardzo podobnie uciszenie 
burzy na jeziorze przez Je-
zusa przedstawia miniatura 

w Ewangeliarzu Ottona III z ok. 998–1001 (Monachium, Bayerische Staatsbibliothek, 
Clm. 4453, fol. 103v), gdzie także dwa półokrągłe oblicza dmą w stronę łodzi z Chrystu-
sem i uczniami50. Fresk z Magyarvista został wzbogacony o obecność błogosławiącego 
św. Jakuba Większego, który również patronował podróżnym, nie tylko udającym się 
do jego sanktuarium w Santiago de Compostella51.

Św. Mikołaj jako patron żeglarzy został przedstawiony także wraz ze św. Krzyszto-
fem, patronem podróżujących, na malowidle z lat 1376–1414 w północnej nawie bocznej 
konkatedry Wniebowzięcia NMP w Kwidzynie (il. 8)52. Monumentalna postać św. Mi-
kołaja w szatach pontyfikalnych z pastorałem w lewej ręce została umieszczona na tle 
architektonicznego baldachimu z lewej strony. Święty błogosławi żeglarzom płynącym ło-
dzią, umieszczoną pośrodku przedstawienia. Pod żaglem rejowym na dziobie łodzi siedzi 
dwóch wiosłujących żeglarzy, trzeci zaś stoi na jej środku, trzymając długi uchwyt steru. 
Z prawej strony umieszczony został św. Krzysztof niosący na ramionach małego Chry-

48 B. Corley, Painting and Patronage…, dz. cyt., s. 51; C. Kosch, Kölns Romanische Kirchen…, dz. cyt., s. 102; 
S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., s. 179–180, il. 77.
49 H. Mayr-Harting, Ottonische Buchmalerei. Liturgische Kunst im Reich der Kaiser, Bischöfe und Äbte, Stutt-
gart – Zürich 1991, s. 303, il. 234.
50 Tamże, il. 98.
51 S. Kimpel, Jakobus der Ältere (Major), [w:] Lexikon der christlichen Ikonographie. Band 7. Ikonographie der 
Heiligen – Innozenz bis Melchisedech, Rom – Freiburg – Basel – Wien 1994, kol. 23–39.
52 Malowidła na ścianach naw bocznych konkatedry w Kwidzynie złożone są z pojedynczych postaci świętych, 
scen z ich legend i samodzielnych kompozycji poświęconych życiu Chrystusa i Matki Boskiej, nie posiadają 
przewodniej myśli łączącej sceny, a powtórzenia niektórych tematów i inskrypcje z datami świadczą, że były wy-
konywane w różnych przedziałach czasowych, przez różnych artystów. Ich zasadniczy zrąb powstał za rządów 
biskupa Jana I Möncha (1376–1409), lecz był uzupełniany jeszcze w 1414 r. Analizę stylistyczno-porównawczą 
malowideł uniemożliwia całkowite przemalowanie po 1862 r., zob. A. Karłowska-Kamzowa (red.), Materiały do 
katalogu gotyckich malowideł ściennych w Polsce, Poznań 1981, s. 47; L. Krantz, J. Domasłowski, Katedra i zamek 
w Kwidzynie, Warszawa – Poznań – Toruń 1982, s. 51–66; J. Domasłowski, Pomorze Wschodnie, [w:] J. Doma-
słowski, A. Karłowska-Kamzowa, M. Kornecki, H. Małkiewiczówna, Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce, Po-
znań 1984, s. 136; L. Krantz-Domasłowska, Katedra w Kwidzynie, Toruń 1999, s. 85–90; J. Domasłowski, Malar-
stwo ścienne na Pomorzu Wschodnim, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 1, Synteza, Warszawa 2004, s. 129–130. 

8. Przedstawienie św. Mikołaja i św. Krzysztofa w kontekście sceny morskiej, malowidło w północ-
nej nawie bocznej konkatedry Wniebowzięcia NMP w Kwidzynie, lata 1376–1414 (?) (fot. Sz. Tracz).
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stusa. Święty w podwiniętej, czerwonej szacie stoi 
w tej samej wodzie, na której unosi się łódź z że-
glarzami, oburącz trzymając się smukłego drze-
wa wyrastającego z wody. Z tyłu łodzi widać ska-
listy brzeg, na którym klęczy zwrócony w stronę 
Krzysztofa człowiek w zakonnym habicie z kap-
turem na głowie, trzymający w rękach latarnię 
z zapaloną świecą. Artysta, podobnie jak w Ma-
gyarvista, ukazując św. Mikołaja i św. Krzysztofa 
w kontekście sceny morskiej, odwołał się do ich 
patronatu nad żeglarzami i podróżującymi53.

Z kolei patronat św. Mikołaja nad więźniami zo-
stał zaakcentowany na pochodzącym z ok. 1400 r. 
fresku w filialnym kościele St. Johann im Maure-
tal w Oberarnsdorf (il. 9)54. Umieszczone z lewej 
strony łuku tęczowego, nad kamienną mensą oł-
tarza bocznego, malowidło przedstawia św. Miko-
łaja i św. Leonarda, pomiędzy którymi w dybach 
siedzą zakuci dwaj więźniowie. Św. Mikołaj został 
przedstawiony w szatach pontyfikalnych z pastorałem w lewej ręce, udzielający błogosła-
wieństwa uwięzionym. Błogosławieństwa nieszczęśnikom udziela także św. Leonard, uka-
zany w habicie zakonnym z prawej strony, trzymając w lewej ręce łańcuch z kajdanami55. 

Fresk z Oberarnsdorf odwołuje się do patronatu św. Mikołaja nad więźniami i zwią-
zany jest z legendą o trzech uwięzionych dowódcach wojskowych56. Artysta skorzystał 
ze schematu, którym zasadniczo niezmiennie posługiwano się przy ilustrowaniu tego 
wydarzenia57. Najstarszym przykładem przedstawienia św. Mikołaja i uwięzionych w dy-
bach dowódców jest miniatura wyobrażająca wizję senną cesarza Konstantyna, wcho-
dząca w skład całostronicowej ilustracji obchodów liturgicznych grudnia w Zwiefaltener 
Martyrologiums z ok. 1130 r. (Stuttgart, Landesbibliothek, Cod. hist. 2˚ 415)58. Kolejnym 

53 Szerzej o ikonografii św. Krzysztofa: F. Werner, Christophorus Martyrer, [w:] Lexikon der christlichen Iko-
nographie. Band 5. Ikonographie der Heiligen-Aaron bis Crescentianus von Roma, Rom – Freiburg – Basel – 
– Wien 1994, kol. 496–508.
54 E. Lanc, Die Mittelalterlichen Wandmalereien in Wien und Niderösterreich (Corpus der Mittelalterlichen 
Wandmalereien Österreichs, Band 1 Wien und Niderösterreich), Wien 2002, s. 194–195, il. 338.
55 Zob. J. de Voragine, Złota legenda…, dz. cyt., s. 597–602; J. Dünninger, Leonard von Noblac, [w:] Lexikon 
der christlichen Ikonographie. Band 7. Ikonographie der Heiligen – Innozenz bis Melchisedech, Rom – Freiburg  – 
– Basel – Wien 1994, kol. 394–398. 
56 Legenda o cudownie uwolnionych przez św. Mikołaja trzech dowódcach wojskowych (Praxis de stratela-
tis) pochodzi z VI w., jest najstarszą jego legendą i występuje we wszystkich żywotach, zarówno greckich, 
jak i łacińskich, por. J. de Voragine, Złota legenda…, dz. cyt., s. 10–11; K. Meisen, Nikolauskult und Nikolaus-
brauch…, dz. cyt., s. 219–232; W. Mezger, Sankt Nikolaus…, dz. cyt., s. 59–62. 
57 Omówienie ikonografii tej legendy na gruncie środkowoeuropejskim zob. S. Tracz, Przedstawienia narra-
cyjne…, dz. cyt., s. 226–237.
58 J. Braun, Tracht und Attribute der Heligen in der Deutschen Kunst, Sttutgart 1943, kol. 545; L. Petzoldt, 
Nikolaus von Myra, [w:] Lexikon der Christlichen Ikonographie. Band 8. Ikonographie der Heiligen. Meletius 
bis Zweiundvierzig Martyrer. Register, Rom – Freiburg – Basel – Wien 1994, kol. 45–58, il. 5; W. Telesko, Die 
Buchmalerei…, dz. cyt., s. 529–530; S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., s. 227–229, il. 165.

9. Przedstawienie św. Mikołaja i św. Leonarda w kontekście 
sceny ukazującej uwięzienie w dybach dwóch mężczyzn, 
fresk w kościele filialnym St. Johann im Mauretal w Obe-
rarnsdorf, ok. 1400 r. (za: LANC, op. cit., il. 338).
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przykładem może być malowidło ze sklepienia ko-
ścioła St. Maria Lyskirchen z Kolonii z lat 1250– 
–126059, kwatera witraża z chóru kościoła St. Ma-
ria am Gestade w Wiedniu z lat 1393–139560, czy 
też scena z cyklu legendy św. Mikołaja, zdobią-
cego ścianę północną kościoła św. Jerzego w Sta-
rej Haliči z lat 80–90. XIV w.61. Na wymienionych 
przedstawieniach św. Mikołaj stoi przy zakutych 
w dybach trzech dowódcach wojskowych (wy-
jątek stanowi fresk w Starej Haliči, gdzie Święty 
w półpostaci unosi się ponad uwięzionymi). Tym, 
co po części odróżnia te przedstawienia od fresku 
z Oberarnsdorf, są nie trzej, ale dwaj uwięzieni. 
Mimo że obaj zwróceni są postaciami w prawo, 
to jednak jeden zwraca się w stronę św. Mikołaja, 
a drugi wyraźnie obraca głowę w stronę św. Le-
onarda. Wydaje się, że artyście bardziej zależało 

na ukazaniu patronatu obu świętych nad więźniami niż na precyzyjnym odwołaniu się 
do legendy św. Mikołaja. Z kolei przedstawiony tu św. Leonard występuje z charaktery-
stycznym dla jego postaci atrybutem, jakim są kajdany trzymane w lewej ręce.

Ostatnim przykładem, do którego można by się odnieść, analizując reprezentacyjne 
przedstawienia św. Mikołaja w kontekście jego legendy, jest częściowo zniszczone malowi-
dło z 2. ćw. XV w., znajdujące się w pierwszym przęśle nawy głównej od północy w kościele 
oo. Franciszkanów w Toruniu (il. 10)62. Na długości całego przedstawienia ukazana została 
morska głębia, z unoszącą się na falach łodzią żaglowo-wiosłową i postaciami żeglarzy na 
pokładzie. Wokół łodzi w wodzie znajdują się syreny, „biskup morski” oraz walczące mon-
stra wodne. U dołu umieszczona jest nieczytelna inskrypcja. Nieco wyżej zostały przed-
stawione postacie, zachowane obecnie fragmentarycznie. Zapewne z prawej strony jest to 
przedstawienie Matki Bożej, a z lewej św. Mikołaja. Niestety postać św. Mikołaja zachowała 
się tylko w 2/3 od dołu. Widoczna jest alba, niebieska dalmatyka oraz czerwony ornat i dol-
na część pastorału. Postać Matki Bożej jest bardziej zniszczona.

59 B. Corley, Painting and Patronage…, dz. cyt., s. 51; C. Kosch, Kölns Romanische Kirchen…, dz. cyt., s. 102; 
S. Tracz, Przedstawienia narracyjne…, dz. cyt., s. 231, il. 81.
60 Zob. F. Kieslinger, Glasmalerei in Ősterreich, Wien 1947, s. 8, 27–28, il. 30; E. Oberhaidacher-Herzig, Glas-
malerei Besonderheiten – Auftraggeber – Werkstätten, [w:] Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich, wyd. 
G. Bbrucher (t. 2, Gotik), München – London – New York – Wien 2000, s. 411–432; S. Tracz, Przedstawienia 
narracyjne…, dz. cyt., s. 232, il. 9.
61 Por. V. Dvořáková, J. Krása, K. Stejskal, Středověká nástěnná malba na Slovensku, Praha – Bratislava 1978, 
s. 144–145; M. Togner, Stredoveká nástenná mal’ba na Slovensku, Bratislava 1988, s. 97–98; B. Glocková, Ars 
nova. Taliansky orientované nástenné maliarstvo 14. Stornia, [w:] Gotika – Dejiny slovenského výtvarného 
umenia, red. D. Buran a kolektív, Bratislava 2003, s.143–144, 677–678, il. 3.12; S. Tracz, Przedstawienia nar-
racyjne…, dz. cyt., s. 232, il. 283.
62 Zob. J. Domasłowski, Pomorze Wschodnie…, dz. cyt., s. 133, il. 191; J. Domasłowski, Malarstwo ścienne…, 
dz. cyt., s. 133–134; tenże, Kościół Franciszkanów pw. Panny Marii, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2, 
Katalog zabytków, Warszawa 2004, s. 103.

10. Przedstawienie Matki Boskiej i  św. Mikołaja w kontek-
ście sceny morskiej, malowidło w kościele Mariackim (po-
franciszkańskim) w Toruniu, 2. poł. XV w. (fot. Sz. Tracz). 
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Pełne żywiołowości toruńskie malowidło wotywne wpisuje się w nurt przedstawień 
zachowanych w kościele w Magyarvista z XV w. oraz w konkatedrze w Kwidzynie (1376– 
–1414). Zwłaszcza to ostatnie stanowi wyraźną analogię. Stąd też częściowo zachowaną 
postać biskupa możemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem łączyć ze św. Mikoła-
jem, jako patronem żeglarzy. Samą zaś scenę morską można odnieść do legendy o po-
mocy udzielonej żeglarzom w czasie burzy, na co wskazuje zachowanie się żeglarzy oraz 
symboliczne przedstawienie niebezpieczeństw żywiołu morskiego za pomocą fantastycz-
nych stworów wypełniających morską głębię. Żeglarzom patronowała także Matka Boża, 
określana jako Gwiazda Morza, stąd też jej obecność na tymże fresku.

2. miejsce WysTępoWania i funkcja prZedsTaWień repreZenTacyjnych  
śW. mikołaja, ukaZanego W konTekście scen Z jego legendy

W tradycji całego Kościoła tzw. „święty wizerunek”, ukazujący Chrystusa lub Matkę 
Bożą, podobnie jak i przedstawienie konkretnego świętego, miał nie tylko zdobić okre-
śloną przestrzeń, ale nade wszystko miał za zadanie uobecniać samą postać, niejako 
czynić bliższą, po to, by modlący się przed wizerunkiem wierny mógł lepiej wejść w za-
żyłą relację z przedstawioną świętą osobą63. Omówione zatem przedstawienia nie tylko 
dekorowały wnętrza kościołów, kaplice czy kodeksy, ale były związane bezpośrednio 
lub pośrednio z liturgią Kościoła, która jest naturalnym środowiskiem wzrostu i dyna-
miki kultu każdego świętego. Stąd też pełnią bardzo ważną rolę w sakralnej przestrzeni 
świątyni. Tablica Mistrza Konrada z Soest w kaplicy św. Mikołaja oraz malowidło w fi-
lialnym kościele St. Johann im Mauretal w Oberarnsdorf z ok. 1400 r., umieszczone tuż 
nad mensą ołtarza bocznego, pełniły funkcję retabulum ołtarzowego. Znajdowały się 
w bezpośredniej bliskości najważniejszego miejsca w kościele, gdzie sprawowano Naj-
świętszą Ofiarę mszy św. Należy pamiętać, że przestrzeń ta była zarezerwowana dla du-
chownych, którzy sprawując Służbę Bożą ku czci św. Mikołaja mogli w ten sposób lepiej 
przeżywać i głosić prawdę o świętości Boga, którego chwała jaśnieje w jego świętych. 
W bezpośredniej bliskości z ołtarzem pozostawały także dwa następne przedstawienia 
– umieszczone na wewnętrznej stronie łuku tęczowego malowidło w kaplicy św. Miko-
łaja w Soest oraz zdobiące przestrzeń arkady chóru wschodniego z wnęką relikwiarzo-
wą w kościele św. Kuniberta w Kolonii. Szczególnej wymowy nabierało kolońskie ma-
lowidło poświęcone Mikołajowi, które wraz ze sceną adoracji Drzewa Krzyża Świętego 
i przedstawieniem św. Antoniego Opata, było wizualnym dopełnieniem i zaznaczeniem 
obecności świętych relikwii partykuły Krzyża Świętego, św. Mikołaja i św. Antoniego 

63 Szerzej na temat pisali m.in.: A. Stock, Bilderstreit als Kontroverse um das Heilige, [w:] Wozu Bilder im 
Christentum? Beiträge zur theologischen Kunsttheorie, red. A. Stock, St. Ottilien 1990, s. 63–85; H. Schwebel, 
Die Kunst und das Christentum. Die Geschichte eines Konflikts, München 2002; R. Knapiński, Fenomen ob-
razów kultowych w kulturze chrześcijańskiej, [w:] „Roczniki Humanistyczne”, XLVII (1999), z. 4, s. 395–410; 
tenże, Ojcowie Kościoła o znaczeniu obrazów kultowych w przekazie wiary, [w:] Roczniki Humanistyczne, XLVII 
(1999), z. 4, s. 5–22; M. Kapustka, Figura i hostia. O obrazowym przywoływaniu obecności w późnym średnio-
wieczu, Wrocław 2008. 
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Opata, złożonych na tym miejscu w 1222 r. przez diakona Teodoryka64. Umieszczony 
pod stopami św. Mikołaja niewielki oculus, otwierający się do górnego pomieszczenia 
za arkadą, w którym przechowywano relikwie, pozwalał wiernym przybywającym do 
tak wyeksponowanego świętego miejsca nie tylko oddać cześć relikwiom, nawiązać 
jakąś formę bliskości, ale niejako też dzięki malowidłu zobaczyć tego, kogo czcili. 

Z kolei na ścianach nawy, a więc w miejscu przeznaczonym do modlitwy świec-
kich wiernych, umieszczono wyobrażenie św. Mikołaja w kontekście sceny morskiej 
na południowej ścianie nawy kościoła w Magyarvista, w nawie północnej konkatedry 
w Kwidzynie oraz na ścianie nawy głównej w kościele franciszkanów w Toruniu. Po-
przez towarzyszące św. Mikołajowi wyobrażenie Matki Boskiej, św. Jakuba Większego 
i św. Krzysztofa zaznaczono ich patronat nad żeglarzami, pielgrzymami i podróżnymi, 
co w pobożności średniowiecznej było istotnym elementem kultu. Z kolei płaskorzeź-
biony tympanon umieszczony nad wejściem do kaplicy św. Mikołaja, przylegającej do 
katedry w Wormacji nie tylko informował o patrocinium kaplicy, ale także wpisywał się 
w bogatą średniowieczną symbolikę Chrystusa-Bramy. Zadaniem miniatury w kodek-
sie z Admont było zdobienie pergaminowej karty oraz ilustrowanie zawartego na niej 
tekstu, odnoszącego się do św. Mikołaja. 

Ostatnią kwestię stanowi wybór przedstawień, w kontekście których ukazano św. 
Mikołaja. Bez wątpienia wybierano powszechnie znane i bardzo popularne sceny z jego 
legendy. Stąd też najczęściej występuje ilustracja cudownego uratowania zagrożonych na 
morzu żeglarzy – pielgrzymów (miniatura z Admont, tympanon z Wormacji, malowidła 
z Magyarvista, Kwidzynia i Torunia). Drugą niezmiernie popularną legendą w średnio-
wieczu była historia o uratowaniu trzech niewinnie skazanych młodzieńców od śmierci, 
łączona często z historią Stratelatów (miniatura z Admont, malowidło ścienne z Kolonii 
i Soest, tympanon z Wormacji). Wreszcie trzecią legendą, cieszącą się zwłaszcza w póź-
niejszym średniowieczu ogromną popularnością, była historia obdarowania przez św. Mi-
kołaja trzech ubogich panien (malowidła z Soest i Kolonii oraz tablica ołtarzowa Mistrza 
Konrada). Wydaje się, że tylko Mistrz Konrad z Soest raz nawiązał do legendy o trzech 
zamordowanych klerykach. W tym miejscu śmiało można powiedzieć, iż wszystkie sceny 
miały funkcję dydaktyczną, ilustrując wiernym głoszone kazania i pouczenia, wzywały do 
naśladowania św. Mikołaja65. 

Jak zatem widać, środkowoeuropejskie średniowieczne przedstawienia reprezentacyj-
ne św. Mikołaja, ukazanego w kontekście scen z jego legendy, miały za zadanie deko-
rować, uobecniać jego osobę, pouczać oraz zachęcać do naśladowania, uzupełniając te 
wizerunki, na których świętego ukazywano z atrybutem lub w cyklach narracyjnych.

64 Ch. Machat, St. Kunibert…, dz. cyt., s. 25.
65 Zob. Peregryn z Opola, Kazania de temporis i de sanctis, red. J. Wolny, Opole 2001, s. 337–341.
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korespondencja anToniego madeyskiego Z kardynałem janem puZyną  
W spraWie budoWy króleWskich pomnikóW  
śW. jadWigi i WładysłaWa WarneńcZyka W kaTedrZe na WaWelu

Dwie prace Antoniego Madeyskiego wykonane dla katedry na Wawelu w pierw-
szych latach XX wieku – pomnik królowej Jadwigi i króla Władysława Warneńczy-
ka – nie przestają budzić zainteresowania. 

Okazją do ponownego podjęcia tematu jest 100-lecie śmierci ks. kardynała Jana Pu-
zyny (zm. 8 września 1911), który podjął i przeprowadził dzieło wielkiej konserwacji 
katedry na Wawelu, a które to dzieło wypełniło niemal wszystkie lata jego biskupich 
rządów w Krakowie. Z jego osobą łączymy obydwa wspomniane pomniki. Kardynał 
Jan Puzyna, któremu pamiętamy, iż nie zgodził się na pochówek szczątków Juliusza 
Słowackiego w katedrze krakowskiej w 1909 r., był równocześnie tym, który dopro-
wadził do umieszczenia w katedrze na Wawelu dwu nowych pomników – pomników 
średniowiecznych władców. Królowa Jadwiga czekała na swój pomnik przeszło 500 lat, 
Władysław Warneńczyk niewiele krócej. W katedrze wawelskiej w końcu stanęły przez 
wieki oczekiwane pomniki. 

Przedmiotem naszego zainteresowania stała się kolekcja kilkunastu listów Antoniego 
Madeyskiego do kard. Jana Puzyny. Dotyczą one spraw związanych z budową obydwu 
pomników królewskich. Listy te znajdują się w Archiwum Kapitulnym na Wawelu w spu-
ściźnie kard. Jana Puzyny (15) oraz w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (3). 
Kwestie związane z budową pomnika królowej Jadwigi występują w pierwszych siedmiu 
listach. Trzy z nich pochodzą z roku 1900 i dotyczą spraw koncepcyjnych budowy pomni-
ka królowej Jadwigi, cztery następne pochodzą z roku 1902 i są opisem stanu realizacji 
pomnika. Budowa pomnika Władysława Warneńczyka zajmuje kolejnych jedenaście li-
stów A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny. Pochodzą z lat 1904–1906. Zdecydowana więk-
szość listów (17), poza jednym (Carrara), została sporządzona w Rzymie. 

Korespondencja A. Madeyskiego przechowywana w dziale Dokumentacji Ikonogra-
ficznej Muzeum Narodowego w Warszawie, gromadząca listy kierowane głównie do 
artysty, została już podjęta przez Angelę Skowron w artykule pt. Pomniki Antoniego 
Madeyskiego na tle problemu restauracji katedry krakowskiej1. Korespondencja Madey-
skiego do kard. J. Puzyny daje możliwość spojrzenia na zagadnienie z drugiej strony. 
Dzięki niej możemy lepiej poznać sam proces artystyczny, którego efektem są stojące 

1 A. Sołtys, Pomniki Antoniego Madeyskiego na tle problemu restauracji katedry krakowskiej, „Studia Wawe-
liana” 3, 1994, s. 157–167. 
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od stu lat w katedrze na Wawelu pomniki królewskie św. Jadwigi Królowej i króla Wła-
dysława Warneńczyka. 

Komu należy przypisać inicjatywę budowy pomnika Królowej Jadwigi? Kwestia 
pomnika dla kochanej przez naród Królowej została podjęta w związku z wielką kon-
serwacją katedry na Wawelu. Karol Lanckoroński stał się fundatorem nagrobka2. On 
także aktywnie współuczestniczył w fazie kształtowania zarówno koncepcji pomnika, 
jak i miejsca dla niego, ale czy to właśnie on pierwszy postawił tę kwestię? Pomysł po-
mnika królowej Jadwigi został postawiony w kręgu osób związanych z Komitetem Re-
stauracji Katedry na Wawelu. Na jego czele stał książę biskup krakowski Jan Puzyna. 
Pośród członków Komitetu był m. in. prof. Marian Sokołowski. Być może nowe światło 
na tę sprawę rzuci kiedyś analiza korespondencji Karola Lanckorońskiego i Mariana 
Sokołowskiego. Tymczasem powtórzmy, iż tym, który „powziął myśl o ufundowaniu 
nagrobka królowej Jadwidze” był hr. Karol Lanckoroński. 

Dnia 10 czerwca 1900 r. Karol Lanckoroński prosił prof. Mariana Sokołowskiego 
o polecenie dobrego polskiego rzeźbiarza. Sokołowski zasięgnął rady Feliksa Kopery, 
który wskazał na Antoniego Madeyskiego. 17 lipca 1900 r. bp Jan Puzyna oficjalnie 
zwrócił się do A. Madeyskiego z propozycją wykonania pomnika królowej Jadwigi. 
W liście bp Puzyna określił miejsce, gdzie pomnik miał stanąć („w południowym ramie-
niu ambitu, w pierwszej od zachodu arkadzie”), a także materiał i formę „z marmuru 
kararyjskiego w leżącej postawie, w stylu wczesnego renesansu. Sarkofag bez balda-
chimu, zdobić go zaś mają odpowiednie herby”. Ponadto F. Kopera w liście z 14 czerw-
ca 1900 r. poufnie uprzedził Madeyskiego, iż jest poważnym kandydatem do wykonania 
pomnika. W kolejnym liście F. Kopera napisał, iż jest życzeniem Lanckorońskiego, aby 
nagrobek Jadwigi twórczo nawiązywał do znanego dzieła Jacopo della Quercia – sarko-
fagu Ilarii del Caretto w Lukce. 

Pierwszy list A. Madeyskiego do bpa J. Puzyny pochodzi już z 20 lipca 1900 r. W li-
ście oświadczył: „powierzenie mi wykonania sarkofagu Królowej Jadwigi do katedry na 
Wawelu uważam sobie za honor i wszelkich sił dołożę, by praca moja była godną świę-
tego miejsca, dla którego jest przeznaczona i sławnej pamięci wielkiej Królowej. Wa-
runki podane przyjmuję, traktując to zamówienie nie jako robotę zyskowną, lecz jako 
zaszczytną sposobność przyczynienia się do ozdobienia naszej starożytnej świątyni”3. 
Trudno o bardziej szlachetną intencję. A. Madeyski od szeregu lat mieszkał w Rzymie 
i prowadził pracownię, która w owym czasie znajdowała się przy via Flaminia 28a. 

W ciągu kilku dni A. Madeyski otrzymał kolejny list od bpa J. Puzyny, na który 
odpowiedział 30 lipca, pisząc:

Proszę przyjąć łaskawie moją wdzięczność za pewne wiadomości o miejscu i oświetle-
niu, w jakim pomnik ma być umieszczany, które mi Najprzewielebniejszy Książe w ostatnim 
liście przesłać raczył. Zabierając się jednak do tak poważnej pracy, wypadnie mi zapewne 

2 W. Bałus, Nagrobek królowej Jadwigi w katedrze na Wawelu, [w:] Święta Jadwiga królowa. Abyśmy byli godni 
tego dziedzictwa, Kraków 2006, s. 106. 
3 Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu [dalej: AKKK], Spuścizna kard. J. Puzyny, 
b. sygn., zbiór listów A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny, list z 20 VII 1900 r. 
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samemu być w Krakowie, by miejsca opatrzyć i zdjąć z niego odpowiednie fotografie, zrobić 
studia kostiumów i insygnii królewskich oraz herbów itp. Przybył bym do Krakowa za kilka 
tygodni mniej więcej w końcu września, do tego zaś czasu zajmę się studiami włoskich mar-
murów z odpowiedniej epoki oraz wykończyć muszę parę mniejszych robót, co do których 
mam dawniejsze zobowiązania. Szkic pomnika zrobić mogę, ale uprzedzić muszę, że on 
być może tylko tymczasowym, niedokładnym, gdyż dopiero po zebraniu wszelkich danych 
i obejrzeniu miejsca, wykonać jestem w stanie szkic definitywny. Cały pomnik wykończyć 
mam nadzieję w ciągu półtora roku. Terminu tego rad bym, by nie uszczuplano, gdyż pra-
gnę pracę tę wykonać jak najlepiej, a pośpiech nie sprzyjał by tym moim intencjom4. 

Trzeci, ostatni list z roku 1900, został napisany już 9 sierpnia. A. Madeyski napisał 
w nim: 

Mam zaszczyt zawiadomić Księcia Arcypasterza, żem już wypracował ogół kompo-
zycji pomnika i obecnie modeluję szkice, które za jakie trzy tygodnie będę mógł wysłać 
do Krakowa. Będzie ich dwa, jeden wyobrażać będzie całość z sarkofagiem w wielkości 
mniej więcej 1: 10, drugi samą figurę w 1:5. Zaraz po wykończeniu szkiców każę je sfoto-
grafować i zdjęcia te prześlę Księciu Arcypasterzowi; otrzymane one być mogą w Krako-
wie znacznie prędzej niż skrzynki ze szkicami5. 

Przedstawiony model został chłodno przyjęty w Krakowie. Skoro Madeyski przybył 
do Krakowa, prof. Sokołowski zalecał mu odejście od wzorów włoskich i przekształce-
nie pomnika w duchu epoki, w której żyła królowa Jadwiga6. Jesień 1900 r. dla A. Ma-
deyskiego była czasem studiów w Krakowie. Artysta miał dostęp do zbiorów Muzeum 
Czartoryskich i biblioteki Gabinetu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ich 
efektem był drugi projekt. Artysta ukończył go w listopadzie 1900 roku. Zachowały się 
dwa modele pomnika – gipsowy i brązowy, niemal identyczne. To one stały się podsta-
wą realizacji. 

Pomnik został wykonany i postawiony w roku 1902. Z tego roku pochodzi druga 
partia listów A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny. 

Dnia 7 lipca 1902 r. A. Madeyski pisał do kard. J. Puzyny z Carrary: 

List Eminencji przysłali mi tu z Rzymu. Tu w Carrarze zastałem robotę w zadowalają-
cym stanie; za trzy tygodnie obiecują mi wykończyć sarkofag. Ale znów mię czeka znaczny 
wydatek; po zakończeniu muszę sarkofag zabrać do Rzymu; zdecydowałem się na to, by 
móc tam całość ostatecznie wykończyć i zharmonizować cały pomnik. Więc tylko cokół 

4 Tamże, list A. Madeyskiego do bpa J. Puzyny z 30 VII 1900 r. 
5 Tamże, list A. Madeyskiego do bpa J. Puzyny z 9 VIII 1900 r. 
6 Należy przypomnieć, że M. Sokołowski był jednym z kilku zaproszonych do odkrycia grobu Królowej Ja-
dwigi 22 I 1887 r. Por. AKKK, sygn. A.Cath. 2383, Księga Posiedzeń Komitetu Restauracji Katedry na Wawe-
lu, s. 17n. Ponadto to z nim korespondował bp Puzyna 26 VII 1900 r. Przebywający w Zakopanem Sokołowski 
odpowiedział Puzynie listem z 4 VIII 1900 r., informując o postępie prac koncepcyjnych nad sarkofagiem 
królowej Jadwigi, na podstawie kontaktów z A. Madeyskim. Por. AKKK, sygn., A.Cath. 2511. 



ks. Jacek Urban

390

powędruje stąd prosto do Krakowa. Wyekspediuję go na imię Eminencji. Orzeł dla Emi-
nencji zaledwie przed kilkoma dniami skończony i ja i marmiści przerachowaliśmy się 
obliczając czas i koszta jego wykonania. Nie tydzień, jak sądziliśmy, lecz przeszło dwa 
tygodnie trwała robota, zapłaciłem 89 lir. 60 cent. za wykucie i 10 lir. za marmur, do tego 
opakowanie będzie kosztować 5 lir., razem 104 liry 60 c. Zabrałem go teraz ze sobą do Car-
rary na wzór dla „ornalistów”, wykuwających orły na sarkofagu; za tydzień lub dwa wyślą 
go stąd Eminencji. Co się tyczy psa, to odstępując go za mniej niż 250 lirów, nie zwróciły by 
mi się koszta wyrównania; a i w takim razie prosił bym Eminencję nie wspominać nikomu 
o tej cenie, gdyż nie mam zamiaru komu innemu go sprzedać w brązie za mniej niż 500 fr. 
Jeśli chodzi o odlew gipsowy, to za 200 lirów odstąpić go mogę, ale i to tylko dla Eminencji, 
bo gipsowych odlewów w ogóle nie sprzedaję7.

Orzeł dla bpa Jana Puzyny został później umieszczony w hallu pałacu biskupiego 
w Krakowie i tam po dziś dzień się znajduje. 

Kolejny list pochodzi z Rzymu i jest datowany 28 lipca 1902 r. Czytamy w nim: 

Zapewne Eminencja już otrzymał lub wkrótce otrzyma marmurową kopię orła, która, 
jak mię zawiadomiono z Carrary już przed paru tygodniami do Krakowa wysłaną została. 
Brązowy odlew psa wyślę w tym tygodniu dopiero, a to dlatego, że wedle życzenia Emi-
nencji poleciłem dorobić do niego marmurową platę 3,5 centymetra grubą, a na nią, żeby 
jak najmniej kosztowała, szukałem odpowiedniego kawałka marmuru, bo za odpiłowanie 
małej części do wielkiego bloku liczą sobie bardzo drogo. Przed kilku dniami znalazłem 
odpowiedni kawał tablicy, jest już na ukończeniu, brąz będzie na niej umocowany, a spód 
jej podklejony suknem, żeby nie niszczył stołu, czy konsoli, na której stać będzie. Za tę mar-
murową podstawę i opakowanie psa płacę 40 lirów. Sarkofag w Carrarze jest już skończony 
i wedle ostatniej wiadomości stamtąd, ma mi być w tym tygodniu do Rzymu wysłany. Po-
pracuję tu jeszcze sam nad jego ostatecznym wykończeniem. Kończenie figury idzie bardzo 
dobrze, ale dla tego też powoli i choć mię już bardzo ciągnie do Krakowa dla wytchnienia po 
pracy i orzeźwienia po tutejszych upałach, o ile będę w stanie to zrobić8. 

W zakończeniu Madeyski potwierdzał odebranie należności za marmurowa kopię 
orła i brązowy odlew charta. 

Następny list pochodzi z 2 sierpnia 1902 r. z gorącego Rzymu. 

Kartka Eminencji rozminęła się z moim listem, który tłumaczy przyczynę zwłoki w wy-
słaniu psa. Wczoraj otrzymałem marmurową podstawę, umocowałem na niej brąz i zapako-
wałem go, a dziś paczka pod adresem Eminencji wyekspediowaną została do Krakowa. We-
dle życzenia Eminencji wysłałem ją frachtem, za jakie cztery tygodnie będzie w Krakowie. 
W liście podałem koszt podstawy i opakowania. P. Lucietto, z którym Eminencja traktował 

7 AKKK, Spuścizna kard. J. Puzyny, List A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny z 7 VII 1902 r. W zakończeniu listu 
czytamy: „Do pana Rajkowskiego napisałem, a pojutrze zobaczę się z nim we Florencji, dokąd zajadę wracając 
do Rzymu – zakomunikuję mu życzenia Eminencji”. Madeyski miał powrócić do Rzymu 11 lipca 1902. 
8 Tamże, List A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny z 28 VII 1902 r. 
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o mozaikowe medaliony, zapytywał mię parę razy, czy nie mam wiadomości w tej sprawie? 
Tu nas zamęczają upały, trzeba wytężać całą energię, żeby nie ustać w pracy9. 

Ostatni list A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny w zbiorze znajdującym się w Archi-
wum kapitulnym na Wawelu został napisany 12 września 1902 r. 

Dnia 3 b. m. wyprawiłem z Carrary do Krakowa na imię Eminencji 15 pak, zawierają-
cych części cokołu do pomnika Królowej Jadwigi. Są to niewielkie bloki żółtego sieneń-
skiego marmuru, częściowo obrobione. Po otrzymaniu należy je umieścić na Wawelu, 
ale prosił bym, by do mego przyjazdu nie rozpakowywać, bo paczki i bloki są znaczone 
dla mnie tylko zrozumiałymi cyframi. Resztę pomnika tj. sarkofag i figurę wyślę stąd po 
25 b. m., a pierwszych dni października sam przybędę do Krakowa. Pierwszy transport 
z Carrary (owe 15 paczek) nadejdzie zapewne do Krakowa 20–25 b. m. Zaraz po przy-
jeździe moim zabierzemy się do ustawienia cokołu, należało by na tym, by Eminencja 
rozporządzić raczył by miejsce gotowym było do rozpoczęcia roboty10.

 Dalsze dzieje pomnika Królowej Jadwigi możemy śledzić na kartach „Dziennika 
restauracji katedry”. W ostatnim tygodniu października 1902 r. murarze położyli funda-
ment pod pomnik Królowej. 29 października tego roku trwały prace transportowe przy 
sprowadzeniu pomnika z dworca kolejowego. Odtąd codziennie do soboty 8 listopa-
da 1902 r. trwały prace przy osadzaniu pomnika Królowej Jadwigi w ambicie katedry. 
Prace wykonywał kilkuosobowy zespół złożony z krakowskich murarzy i kamieniarzy 
z firmy Kozłowskiego. W końcu listopada 1902 r. w dzienniku odnotowane zostały pra-
ce przy „obcinaniu napisu na pomniku Królowej Jadwigi”11. Rok 1902 był więc rokiem 
wykonania pomnika Królowej Jadwigi i jego osadzenia w katedrze na Wawelu. Miej-
scem wykonania cokołu była Carrara, korpusu – Carrara i Rzym, a płyty z wizerunkiem 
Królowej wykonano w Rzymie.

Drobnym zabiegom poddano ściankę za pomnikiem. Została zaprojektowana przez 
prof. Odrzywolskiego. Po ustawieniu pomnika uznano element główek na tle jońskich 
kapiteli za zbyt ozdobny w stosunku do prostej formy pomnika, wobec tego w roku 
1904 po przejęciu kierownictwa restauracji przez Zygmunta Hendla zastąpiono je pro-
stymi głowicami toskańskimi autorstwa A. Madeyskiego12. 

Pomnik od początku miał być otoczony kratą. Jeszcze w roku 1900 Madeyski wyko-
nał szereg projektów kraty, ale nie zyskały one uznania Lanckorońskiego. Ostatecznie 
krata została wykonana i umieszczona wokół pomnika dopiero w roku 1910. Na jej ba-
lustradzie znalazły się napis utrwalający zasługi Karola Lanckorońskiego i Antoniego 
Madeyskiego. 

 Kolejna grupa listów A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny dotyczy robót prowa-
dzonych przy pomniku króla Władysława Warneńczyka. Umowa na pomnik nosi datę 

 9 Tamże, List A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny z 2 VIII 1902 r. 
10 Tamże, List A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny z 12 IX 1902 r. 
11 AKKK, sygn. A. Cath. 2390, Dziennik restauracji katedry, s. 280–284, 292, 303. 
12 A. Sołtys, Pomniki A. Madeyskiego, dz. cyt, s. 162–163. 
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10 stycznia 1903 r. Określono formę pomnika, materiał i należność. Prace miały być wy-
konane w ciągu trzech lat13. Madeyski zobowiązywał się do wykonania w ciągu trzech 
miesięcy szkicu lub odlewu gipsowego. Na wiosnę 1903 r. Madeyski przedstawił szkic. 
Model pomnika był gotowy w drugiej połowie tego roku. W kwietniu 1904 r. Madeyski 
pisał o przebiegu prac:

W danej chwili praca moja jest w tym stadium, że potrzebny mi jest tekst napisu, który 
jak najprędzej wykonać muszę. Napis ten składać się może ze 120–150 liter najwięcej. 
Szczegółowiej w tej sprawie piszę do profesora Sokołowskiego. Robota postępuje stale, 
ale do końca jeszcze daleko, bo też wszystko się robi z największą starannością.

W dalszej części listu Madeyski polecił wysłać mu drugą ratę zakontraktowanej 
sumy (cztery raty po 9 tys. koron) na opłatę rachunków za marmur, a także za robotę 
kamieniarzy i brązowników14. A. Madeyski w liście tym potwierdził dalszą współpracę 
z prof. M. Sokołowskim. 

Dnia 13 lutego 1905 r. A. Madeyski pisał: „Robota moja znacznie postąpiła: czarny 
stopień pod sarkofag podłożony i forma figury już jest u brązownika dla odlewu w brą-
zie, muszę uskutecznić znaczne wypłaty za robotę i materiał”. Prosił więc o wypłacenie 
trzeciej raty kontraktu.15. 

Wobec ponagleń ze strony Kardynała w liście z 22 maja 1905 r. z Rzymu Madeyski 
pisał: 

„Eminencjo, proszę mi wierzyć, że w jak najprędszem wykończeniu pomnika Warneń-
czyka jestem najbardziej zainteresowany. Pomijając naturalne pragnienie autora, widze-
nia swej pracy w całości na miejscu jej przeznaczenia, także z innych powodów, bardzo 
już potrzebuję wypoczynku, a przed zakończeniem tej roboty jego nie zaznam i inny jesz-
cze ważniejszy, że im dłużej będzie trwać robota, tym więcej się będę rujnować material-
nie, bo koszta tej pracy już teraz przekroczyły kwotę, którą za jej wykonanie otrzymuję. 
Pomimo to jednak nie mogę obiecywać, że pomnik przed jesienią ukończonym będzie. 
Figura choć odlana, ale cyzelowanie jej potrwa jeszcze ze dwa miesiące, jest jeszcze do 
odlania kilkaset sztuk drobnych ornamentów, które będą zdobić kapitele i baldachim, 
a i polerowanie tego ostatniego jest robotą długą i żmudną. W każdym razie mam nadzie-
ję, że terminu zawarowanemu w naszej umowie nie przekroczę, a dokładam wszelkich 
starań, żeby go uprzedzić”16. 

Na tym etapie prac odlaną była figura Warneńczyka, wymagająca dalszych żmud-
nych prac cyzelerskich. Madeyski zapowiadał odlewanie kolejnych ornamentów, które 
liczył na setki. 

13 J. Urban, Katedra na Wawelu (1795–1918), Kraków 2000, s. 273.
14 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej AKMK), sygn. APA 117, List A. Madeyskiego do kard. 
J. Puzyny z 20 IV 1904 r. 
15 Tamże, List A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny z 13 II 1905 r. 
16 AKKK, Spuścizna kard. J. Puzyny, List A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny z 22 V 1905 r. 



Korespondencja Antoniego Madeyskiego z kardynałem Janem Puzyną…

393

Następny list pochodzi z 13 września 1905 r.:

Eminencjo, Robota przy pomniku Warneńczyka nie ustaje ani na chwilę od jej rozpo-
częcia. W obecnej chwili oprócz mnie samego, sześciu ludzi robi przy pomniku i figurze 
w mojej pracowni, a dwóch brązowników, w miarę wykańczania modeli woskowych, odle-
wa w brązie ozdoby do baldachimu i kapiteli, których jest w górnej tylko części pomnika 
285 kawałków. Jednocześnie majster specjalista pracuje przy pozłacaniu w ogniu części 
zbroi i korony. Mam nadzieję, że przed Nowym Rokiem, tj. mniej więcej w terminie prze-
widzianym kontraktem, pomnik stanie na miejscu, ale ściśle oznaczyć daty jego wysłania 
nie jestem w stanie. Bardzo żałuję, że na tę pracę nie mogłem mieć o rok przynajmniej 
więcej czasu, bo na pośpiechu robota zyskać nie może i dwa razy większej sumy na kosz-
ta wykonania, nie poniósłbym bowiem tak wielkiej straty, jaką obecnie okupić muszę tę 
pracę. Fotografować figurę każę po skończonym pozłoceniu i opatynowaniu tj. za parę 
tygodni i natychmiast przyślę Eminencji parę odbitek17. 

Kolejnym jest list z 31 października 1905 r. 

W odpowiedzi na list Eminencji z d. 25 października mam zaszczyt donieść, że się 
postaram zrobić szkic kraty, która ma otaczać pomnik Warneńczyka, notuję przy tym, 
że krata ta, wedle mego zdania, powinna być jak najskromniejsza i prosta, a to, żeby nie 
zakrywała detali sarkofagu. Co się tyczy herbu Eminencji i Kapitulnego, to umieszczam 
je na brązowych medalionach zdobiących zworniki sklepienia lub baldachimu, miejsce 
to godniejsze niż na kracie, która będzie luźnie tylko z pomnikiem związaną. Odlewanie 
i dopasowywanie ornamentów do baldachimu i kapiteli postępuje stale, pomimo jednak 
nieustannej roboty, nie mogę przyrzec by pomnik był przesłany do Krakowa przed lutym, 
tym bardziej, że w tych dniach zaszedł wypadek nieprzewidziany, a dla mnie nader przy-
kry i ciężki, a mianowicie dotychczasowy właściciel realności, na której się znajduje moja 
pracownia, sprzedał ją jakiemuś towarzystwu, które wszystkim nam, mieszkańcom tego 
budynku, wymówiło nasze lokale, tak, że musimy je opuścić w ciągu lutego. Czeka mnie 
więc niespodziewany znaczny wydatek i strata drogiego czasu z powodu wyszukiwania 
nowej pracowni i kosztownej i kłopotliwej przeprowadzki18. 

I jeszcze jeden list z 1905 r., tym razem z 20 listopada: 

Eminencjo, Załączam szkice balustrady do pomnika Warneńczyka: pierwszy przed-
stawia połowę strony dłuższej (frontowej i tylnej), drugi rozkład prętów w stronach bocz-
nych. Balustrada taka będzie skromna, nie za gęsta, ochroni pomnik, ale go nie zakryje. 
W liniach zastosowałem motywy, które się powtarzają na samym pomiarze. Nie mam cza-
su na wykonanie szczegółowych rysunków, ale i te z dopisami objaśniającymi są zupełnie 
zrozumiałe dla wykonawcy, zwłaszcza, że zapewne robotę tę powierzy Eminencja słynnej 

17 Tamże, List A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny z 13 IX 1905 r. 
18 Tamże, List A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny z 31 X 1905 r. 
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fabryce krakowskiej Góreckiego. Jeśli robota kraty rozpoczętą będzie natychmiast, mam 
nadzieję, że krata wykończoną być może do czasu ustawienia pomnika. Roboty moje po-
stępują stale i zapewne w drugiej połowie grudnia będę mógł rozpocząć pakowanie, które 
potrwa przeszło miesiąc19.

Ostatni list w roku 1905 wyszedł spod pióra A. Madeyskiego 5 grudnia. Czytamy 
w nim: „Wobec tego, że pomnik jest już prawie ukończony, że wkrótce zacząć się musi 
opakowanie”, pozwala przyjąć rok 1905 jako definitywny rok zakończenia prac przy po-
mniku Władysława Warneńczyka20. O pokrycie kosztów, które przekroczyły sumę usta-
loną w kontrakcie prosił zarówno kard. J. Puzynę, jak i kapitułę katedralną na Wawelu. 

Z 1906 r. pochodzi kilka ostatnich listów. Najpierw list z 8 lutego 1906 r. 

Eminencjo, Wczoraj otrzymałem pytanie Eminencji o czas wysłania pomnika Warneń-
czyka do Krakowa, spieszę więc donieść, że pakowanie pomnika i innych prac moich, które 
zaraz wysyłam do kraju, trwa już od miesiąca i obecnie dobiega końca. Za dwa tygodnie 
mam nadzieję wszystko stąd wyruszy (będzie tego około 45 pak). Ja sam przybędę do Kra-
kowa w pierwszych dniach marca. Korzystam ze sposobności, by nadmienić Eminencji, że 
obecnie przy rozbieraniu do pakowania pomnika tym bardziej się przekonałem, że w Kra-
kowie przy ustawianiu nieodzowną jest obecność majstra, o którym tu jeszcze w Rzymie 
Eminencji mówiłem; robi on u mnie przy pomniku od samego początku, obecnie dyryguje 
opakowaniem. To ustawienie, rzecz niełatwa i skomplikowana, ze względu na wielką ilość 
części składowych, trudną konstrukcję i delikatność materiału, tak, że powierzać tę pracę 
ludziom samym, którzy w wykonaniu nie brali udziału niepodobna. Omówiłem z nim już 
warunki i uważam, że nie są wygórowane: osiem franków dziennie, mieszkanie i stół i natu-
ralnie koszta podróży tam i na powrót. Ustawienie potrwać może trzy tygodnie do miesiąca, 
jeśli nie będziemy w tym mieli przeszkód i mitręgi w dostosowaniu niezbędnych środków 
pomocniczych, jak rusztowań, windy, podkładów itp., no i naturalnie swobodnego używania 
nawy kościelnej. Oto wszystko co na razie powiedzieć mogę o naszej pracy, o reszcie bę-
dziemy się mogli porozumieć na miejscu w Krakowie, da Bóg za miesiąc21. 

Na podstawie „Księgi zaliczek” przechowywanej w Archiwum kapitulnym na Wa-
welu odszukać można nazwisko włoskiego kamieniarza. Był nim Giustino Guazzaroni. 

Niedługo potem, bo już 19 lutego 1906 r. pisał: 

Ekspedycja pak z pomnikiem Warneńczyka nastąpi w ciągu bieżącego tygodnia. Po-
wierzyłem ją tutejszemu ekspedytowi Steinowi; nie otrzymaliśmy jeszcze pewnej odpo-
wiedzi od jego korespondentów co do linii, które w drodze do Krakowa przebędą wagony 
z moimi pracami. Zdaje się jednak, że wobec znośnych taryf na kolejach węgierskich, 
skierowane będą na Budapeszt – Bogumin. Umowę piśmienną co do ceny z ekspedyto-

19 Tamże, List A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny z 20 XI 1905 r. 
20 AKMK, sygn. APA 117, List A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny z 5 XII 1905 r. 
21 AKKK, Spuścizna kard. J. Puzyny, List A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny z 8 II 1906 r. 
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rem już zawarłem. Szkoda, że myśl uzyskania zniżki na kolejach austriackich nie została 
wcześniej podjętą. Powstrzymać wysyłki nie mogę, gdyż w tym tygodniu jestem obowiąza-
nym opróżnić większą pracownię. Natychmiast po otrzymaniu oczekiwanych telegramów 
o pewnym kierunku transportu naszego napiszę do Eminencji. Co się tyczy kamieniarza, 
którego mam przywieźć ze sobą, to jako autor pomnika, a więc jedyny zupełnie kompe-
tentny w tym, jakie trudności przedstawiać będzie ustawienie go, wobec skomplikowanej 
jego struktury, wielkiej ilości części składowych i delikatności materiałów (nieznanych 
u nas marmurów), jestem absolutnie przeświadczony o potrzebie jego udziału. Nie znaczy 
to, bym wątpił o biegłości i uzdolnieniu p. Kozłowskiego i jego ludzi, owszem przekonałem 
się o ich uzdolnieniu i zręczności przy ustawianiu pomnika Królowej Jadwigi, podziwiałem 
dobry rezultat przeniesienia pomnika Jagiełły. W tym wypadku jednak zachodzić będzie 
o wiele więcej skomplikowana, wobec różnorodności i wielkiej ilości części składowych 
(różne gatunki marmurów i brązów) o człowieka, którego mam przywieźć, (który) sam 
wszystko dopasowywał i numerował, sam kieruje opakowaniem i kierować będzie ładowa-
niem wagonów. O trudności porozumienia się go z naszymi ludźmi w Krakowie mowy być 
nie może, bo ja przecie roboty nie odstąpię, a mam dostateczne kwalifikacje na tłumacza. 
Zresztą tak przeświadczony byłem o potrzebie jego przy ustawieniu i nie dopuszczałem 
opozycji w ostatniej chwili, żem się z nim co do tego wyjazdu umówił i nie mogę łamać 
słowa w ostatniej chwili. Potrzebny mi też będzie po drodze w Padwie i potem w Tarnowie 
przy umieszczeniu tablicy biskupa Łobosa i pomnika Ks. Sanguszki, choć tamte pomniki 
są znacznie łatwiejsze do umieszczenia i dla nich specjalnie bym go nie sprowadzał. Spokój 
i pewność pomyślnego zakończenia pracy, która mnie kosztowała wiele ofiar w zdrowiu, 
pracy i dla której poświęciłem wszystko co z trudem w ciągu lat ostatnich zaoszczędzić 
zdołałem, warte wydatku kilku lat naraz, a o mieszkanie na zamku czy w zabudowaniach 
Pałacu Biskupiego i o strawę dla jednego człowieka chyba nie będzie trudno. Łączę wyra-
zy wysokiego poważania i serdeczne życzenia zdrowia. Oby nam Bóg pozwolił doprowa-
dzić do końca pomyślnie nasze dzieło22. 

Przedostatni list A. Madeyskiego do kard. Puzyny nosi datę 22 marca 1906 r. 

Dnia 6 b. m. odszedł stąd transport prac moich do Krakowa. W końcu b. m. ma być na 
miejscu. Ja wyjeżdzam z Rzymu w sobotę lub niedzielę, zatrzymam się dzień w Padwie, przy-
będę więc do Krakowa w połowie przyszłego tygodnia. Proszę Eminencji polecić łaskawie 
przygotować jakieś locum dla mego kamieniarza; najlepiej by było umieścić go gdzieś na 
zamku, miałby blisko do roboty, którą natychmiast po przyjeździe rozpoczynamy23. 

Do Krakowa przybył A. Madeyski i Giustino Guazzaroni, który przez trzy miesiące, 
od końca marca do czerwca 1906, kierował pracami przy stawianiu pomnika24.

22 Tamże, List A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny z 19 II 1906 r. 
23 Tamże, List A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny z 22 III 1906 r.
24 AKKK, sygn. A. Cath. 3600, Conto definitivo di spesa di viaggio e lovare esequito dalle scalpertino, Craco-
via 7 luglio 1906. 
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Ostatni list A. Madeyskiego został napisany już po ustawieniu pomnika króla Władysła-
wa Warneńczyka w katedrze na Wawelu i nosi datę 1 października 1906 r. Czytamy w nim: 

Łączę serdeczne podziękowania za łaskawe słowa Eminencji i za przysłanie tysiąca 
koron, wspaniałomyślnie ofiarowanych przez księżnę Sanguszkową na rzecz pokrycia 
kosztów pomnika Warneńczyka. Mam nadzieję wkrótce być w Krakowie, będę więc miał 
sposobność złożenia mego uszanowania Eminencji25. 

Na podstawie korespondencji A. Madeyskiego możemy potwierdzić, że pomnik 
Władysława Warneńczyka został wykonany w Rzymie w 1905 roku, a w roku 1906 zo-
stał umieszczony w arkadzie nawy głównej katedry. 

Prace pod kierunkiem Giustina Guazzaroniego wykonywali murarze i kamieniarze 
z firmy Józefa Mitasińskiego (ustawianie pomnika), z Zakładu artystyczno-rzeźbiarsko-
-kamieniarskiego Piotr Cekiera & Piotr Kozłowski (montaż pomnika), Zakładu kamie-
niarsko-rzeźbiarskiego Józefa Kuleszy (polerowanie sklepienia). Przy budowie sklepienia 
pomnika korzystano z pomocy wiedeńskiej firmy Schrödl i z pracowni stolarsko-rzeźbiar-
skiej Andrzeja Sydora26. Kosztorys firmy Gorecki na wykonanie kraty wokół pomnika 
opiewał na 7.500 koron27. Została ona wykonana w miesiącach letnich 1906 r. 

W świetle korespondencji A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny lepiej poznajemy zabie-
gi i trudności twórcy wawelskich pomników. Madeyski starał się w nie włożyć wszystkie 
swoje umiejętności, a nawet swoje zasoby finansowe. Na jej podstawie rośnie szacunek dla 
kard. J. Puzyny. Po pierwsze, Puzyna zachował wszystkie (lub większość) listy od A. Ma-
deyskiego, po drugie, czuwał nad procesem powstawania pomników, szukał sponsorów, 
a także zadbał, by modeli prac Madeyskiego nie zatracić. Korespondencja potwierdza także 
rolę prof. Mariana Sokołowskiego jako rzeczoznawcy. Ujawnia Karola Lanckorońskiego 
jako fundatora pomnika Królowej Jadwigi i opisuje jego rolę w trakcie powstawania pomni-
ka i jego osadzania. Natomiast nie ujawnia fundatora pomnika Władysława Warneńczyka. 
Wspomina jedynie o darze księżnej Sanguszko, już po ustawieniu pomnika. Wobec tego 
gwoli sprawiedliwości przypomnijmy, że anonimową fundatorką pomnika była Katarzyna 
z Branickich Potocka, jedna z najpiękniejszych postaci Krakowa przełomu stuleci28. 

25 AKKK, Spuścizna kard. J. Puzyny, List A. Madeyskiego do kard. J. Puzyny z 1 X 1906 r. 
26 AKKK, sygn. A. Cath. 2593n., Rachunki wystawione przez firmy biorące udział w tym dziele. 
27 AKKK, sygn., A.Cath. 2393, Księga zaliczek II, s. 34, 129–130. 
28 A. Polarczykowa, Potocka z Branickich Katarzyna (1825–1907), [w:] Polski Słownik Biograficzny 27, 1983, s. 742.
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WZnoWienie fundacji klasZToru karmeliTóW bosych  
pW. niepokalanego pocZęcia nmp W krakoWie prZy ul. rakoWickiej

Na terenach przedrozbiorowej Polski i Litwy istniało 28 klasztorów karmelitów 
bosych i 8 klasztorów sióstr karmelitanek bosych. Należały one do dwóch prowin-
cji – polskiej pod wezwaniem Ducha Świętego i litewskiej pod wezwaniem św. Kazimie-
rza. W roku 1770 polska prowincja Ducha Świętego liczyła 324 zakonników żyjących 
w 17 klasztorach; prowincja zaś litewska w roku 1774 posiadała 153 zakonników żyją-
cych w 11 klasztorach1 oraz 1 klasztor sióstr karmelitanek bosych w Wilnie.

Z chwilą utraty narodowej niepodległości naszej Ojczyzny, zaborcy likwidowali klaszto-
ry jako ośrodki kultury, wiary i polskości, stojące na przeszkodzie ich politycznym celom. 
Najpierw ofiarą rządów józefińskich padły klasztory w Galicji. Pod zaborem rosyjskim ule-
gły kasatom klasztory prowincji litewskiej i polskiej w wyniku represji za narodowe powsta-
nia listopadowe 1830 i styczniowe 1863 r. Carski ukaz z 27 października/8 listopada 1864 r. 
zniósł ostatnie klasztory prowincji Ducha Świętego w Warszawie, Lublinie i Zakrzewie. Po 
247 latach od swego założenia polska prowincja przestała istnieć2. Z 28 konwentów ojców 
i ośmiu sióstr obu prowincji pozostał tylko jeden klasztor karmelitów bosych w Czernej 
i jeden sióstr karmelitanek bosych w Krakowie przy ul. Kopernika 44. Uniknęły one nie-
szczęśliwego losu dzięki temu, że znajdowały się na terenie Wolnego Miasta Krakowa. 
Klasztory te podlegały jurysdykcji biskupa i konsystorza krakowskiego.

1. budoWa klasZToru niepokalanego pocZęcia nmp W krakoWie

Dnia 6 grudnia 2009 roku upłynęło 100 lat pobytu karmelitów bosych w klasztorze przy 
ul. Rakowickiej 18 w Krakowie. Ten trzeci klasztor w dziejach królewskiego miasta Krako-
wa nawiązuje do pierwszego z 1605 roku, który znajduje się dziś przy ul. Kopernika i pełni 
funkcję szpitala św. Łazarza. Powodem założenia tego nowego klasztoru była potrzeba 
utworzenia własnego kolegium teologicznego, czyli Wyższego Seminarium Karmelitów 
Bosych dla studentów odradzającej się prowincji Ducha Świętego. Trzeba przypomnieć, 

1 B. J. Wanat OCD, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605– 
–1975, Kraków 1979, s. 66–67.
2 S. Maria Ksawera od Jezusa z Grocholskich Czartoryska OCD, Największe Miłosierdzie Boże! Reforma Czer-
nej, opracował i przygotował do druku o. Benignus Józef Wanat OCD, Kuria Krakowskiej Prowincji Karmeli-
tów Bosych, Kraków 2000, s. 11; Toż samo z opuszczeniami zob. „Nasza Przeszłość”, t. 95:2001, s. 261–356; 
P. P. Gach, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914, Lublin 1984, s. 29–36.
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że po reformie klasztoru w Czernej w 1880 roku z polecenia wizytatora generalnego o. Hie-
ronima Gottiego, późniejszego kardynała, założony został w 1892 roku przez o. Rafała Kali-
nowskiego drugi klasztor w Wadowicach, przeznaczony na niższe seminarium, z którego 
młodzież wstępowała do nowicjatu w Czernej. Dla zapewnienia im studiów filozoficznych 
i teologicznych potrzebny był nowy klasztor jako duchowne seminarium.

 Do powstania tego klasztoru bardzo przyczyniły się ss. Karmelitanki Bose z Łobzo-
wa, które sprytnie wymusiły budowę tego klasztoru. Matka Ksawera od Jezusa – z r. Gro-
cholskich księżna Czartoryska (1833–1928), przeorysza klasztoru, napisała w październi-
ku 1906 roku prośbę do Rady Prowincjalnej w Wiedniu, że od 30 lat oczekują tej fundacji 
w Krakowie, a jeśli ojcowie rozpoczną tę fundację na wiosnę przyszłego roku, to ich klasztor 
przekaże na budowę 20 tys. koron – cały posag s. Marii Rafaeli od św. Teresy Hochber-
ger (1880–1963). Rada Prowincjalna z wdzięcznością przyjęła propozycję i poleciła oporne-
mu prowincjałowi o. Janowi Chryzostomowi Lamosiowi podziękować ss. Karmelitankom 
Bosym na Łobzowie za fundusz przeznaczony na budowę nowego klasztoru w Krakowie. 
Rada przyjmując ten dar wyjaśniła, że właścicielką tej sumy posagowej jest s. nowicjuszka 
Maria Rafaela Hochberger i ona sama musi wyrazić zgodę lub zrzec się tego funduszu na 
rzecz projektowanej budowy klasztoru. S. M. Rafaela od św. Teresy w swym oświadczeniu 
do o. prowincjała Jana Chryzostoma Lamosia napisała: „Ledwie śmiem wierzyć własnemu 
szczęściu! Jaki Bóg dobry, że daje mi tę niepojętą łaskę i jak wdzięczną jestem Naszym 
najdroższym Matkom, że pozwoliły mi złożyć u stóp Naszego drogiego Ojca, to, co przynio-
słam do klasztoru. Jeśli kiedy, to teraz chyba żałuję, że nie mam więcej, z radością krew i ży-
cie oddałabym za sprawę krakowskiej fundacji”3. Pozwolenia na budowę nowego klasztoru 
udzieliło namiestnictwo we Lwowie 9 maja 1906 r. oraz biskup krakowski Jan kard. Puzyna 
23 listopada 1906 r. Plany budowy klasztoru zatwierdził Urząd Gminy Prądnik Czerwo-
ny – Olsza, dnia 3 czerwca 1908 r.4 Po otrzymaniu zgody władz państwowych i kościelnych 
rozpoczęto budowę klasztoru w jesieni 1907 roku na własnym terenie przy dzisiejszej ul. Ra-
kowickej. Dnia 3 listopada 1907 roku dokonano wymiany parcel z wojskowością. W zamian 
za 1484 m klasztor musiał im odstąpić 2425 m gruntu klasztornego5. Budowę powierzono 
popularnemu architektowi Tadeuszowi Stryjeńskiemu. Po wykonaniu planów, za które 23 
kwietnia 1908 roku otrzymał 4 tys. koron6 zrezygnowano z jego firmy z powodu wygóro-
wanej ceny. Budowę klasztoru według planu Stryjeńskiego7 podjął Kazimierz Brzeziński, 
budowniczy krakowski. Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce 
1 czerwca 1908 roku. Kierownikiem budowy ze strony zakonu był o. Andrzej Gdowski, 
przeor klasztoru w Czernej8. Koszta budowy części mieszkalnej wyniosły 133.031,70 koron9. 

3 S. Maria Ksawera od Jezusa z Grocholskich Czartoryska OCD, Największe Miłosierdzie Boże! Reforma 
Czernej, oprac. do wyd. o. B. J. Wanat OCD, Kraków 2000, s. 101–102.
4 ANPK 30, Budowa klasztoru i kaplicy OO. Karmelitów Bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18, k. 1–10.
5 APKB, sygn. ANPK 55, Akta umowy zamiany parcel klasztoru karmelitów bosych w Krakowie z Wojskiem, 
k.1–12; S. Maria Ksawera od Jezusa z hr. Grocholskich Czartoryska OCD, Największe Miłosierdzie Boże, s.113.
6 APKB, sygn. ANPK 35, Accepta et expensa pro nova fundatione monasterii Immaculatae Conceptionis BMV 
Cracoviae, k. 1 v.
7 APKB, sygn. ANPK 29, Fragment akt klasztoru Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie, k. 1–2.
8 Kronika klasztoru oo. karmelitów bosych w Krakowie od 1907 roku.
9 ANPK 30, Budowa klasztoru i kaplicy…, dz. cyt., k. 95–127.
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Dnia 6 grudnia 1909 roku w nowym klasztorze rozpoczęli życie zakonne: o. Jan 
Chryzostom Lamoś – eksprowincjał i przełożony nowej wspólnoty, o. Anzelm Gądek 
przybyły po studiach i kapłańskich święceniach z Rzymu, br. Bogumił Mazurek i nieco 
później dołączył do nich br. Tercjarz Gerard od Aniołów Matejczyk. Część mieszkal-
na klasztoru z 36 celami była na ukończeniu. W suterenach tymczasowo urządzono 
kuchnię, magazyn kuchenny, refektarz, salkę rekreacyjną, prokuratornię i bibliotekę. 
Klasztory w Galicji należały do prowincji św. Leopolda w Austrii.

Budowa prezbiterialnej części kościoła wraz z kaplicą Ostrobramską i wieżą trwała do 
kwietnia 1910 roku i kosztowała 150.794, 80 koron10. Według pierwotnego planu architek-
ta T. Stryjeńskiego ołtarz główny miał być usytuowany w miejscu dzisiejszej balustrady 
zamykającej prezbiterium. Za ołtarzem na parterze zaplanowana była obszerna zakrystia, 
a nad nią chór zakonny. Zakupiono na wieżę 5 dzwonów z odlewni Hillera za 19 tys. ko-
ron, zegar w Wiedniu za 2.605 koron. Obraz Niepokalanego Poczęcia NMP – stanowiący 
kopię obrazu Estebana Murilla – przez pośrednictwo kupca Augrabaitisa sprowadzono 
najprawdopodobniej z pracowni malarza Franciszka Bergmana w Czechach za tysiąc ko-
ron11. Neogotycki ołtarz do kaplicy i figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa zakupiono 
w warsztacie snycerskim Ferdynanda Stuflesera z Groden w Tyrolu w 1911 roku. Na ten 
ołtarz jedna tercjarka naszego zakonu złożyła ofiarę kwotę 3980 koron na ręce o. Igna-
cego Bylicy, dyrektora III Zakonu Karmelitańskiego12. Obraz Matki Bożej Ostrobram-
skiej do tego ołtarza ofiarował klasztor w Czernej. Definitorium Prowincjalne w Wiedniu 
dnia 7 października 1910 roku podniosło rezydencję krakowską do godności wikaria-
tu13. Dnia 5 grudnia 1910 roku ks. bp Anatol Nowak poświęcił wybudowaną jedną część 
kościoła i oddał do użytku wiernych. Na budowę tego klasztoru matka Maria Ksawera 
Czartoryska ze swymi siostrami przeprowadziła kwestę wśród znajomych i przekazała 
przełożonym kwotę 71.448 kor. 75 halerzy oraz pełne wyposażenie zakrystii: 55 ornatów, 
23 alby, 17 obrusów, 30 palek, 61 korporałów, 57 humerałów, 250 puryfikaterzy, 12 ante-
pendiów (?), 30 cinguli, 60 ręczniczków do lavabo, 24 chustek, 16 ręczników, 6 obrusów 
do Komunii, 98 kołnierzyków, 50 przykryć, 14 sukienek na puszki, 7 sukienek do statuy 
Dzieciątka Jezus. Opłaciły również przywóz biblioteki ofiarowanej nowemu klasztorowi 
przez ks. Jana Ścisławskiego z Petersburga14. Stare ornaty z XVII i XVIII wieku wyrzuco-
ne na strych skasowanego klasztoru św. Józefa w Lublinie po siostrach karmelitankach 
i ojcach karmelitach bosych na prośbę matki Ksawery Czartoryskiej przywiózł (pełną 
furmankę) jej rodzony brat hr. Stanisław Grocholski do Krakowa. Siostry przeprowadziły 
renowację i konserwację tych ornatów, dokonując udanych aplikacji zabytkowych ko-
lumn, pretekst i kompozycji haftowanych na nowy materiał.

Od chwili kanonicznej erekcji klasztoru 26 stycznia 1911 r. klasztor przeznaczony został 
dla kleryków na Kolegium Teologiczne, czyli Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów 
Bosych, które istnieje do obecnej chwili. Pierwszymi studentami teologii byli: Albert od 

10 Tamże, k. 91, 181.
11 ANPK 59, Karmelici bosi przy ul. Rakowickiej w Krakowie, oprac. o. J. K. Osierda, k. 27.
12 9 ANPK 59, Karmelici bosi przy ul. Rakowickiej…, dz. cyt., k. 27.
13 APKB, sygn. ANPK 29, Fragment akt klasztoru…, dz. cyt., k. 4.
14 APKB w Czernej, sygn. AKKŁ 7, Ofiary złożone na fundację naszych WW. Ojców w Krakowie.
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Matki Bożej Golański, Sylwester od św. Elizeusza Gleczman i Hieronim od św. Michała 
Pszczółka15. Pierwszym ich magistrem i wykładowcą teologii był o. Anzelm od św. Andrze-
ja Corsiniego Gądek, obecnie Sługa Boży. Dnia 20 października 1911 roku Definitorium 
Generalne w Rzymie utworzyło z powstałych klasztorów semiprowincję polską pod we-
zwaniem Ducha Świętego. Wikariuszem prowincjalnym został o. Jan Chryzostom Lamoś16.

W 1913 roku firma architektoniczna Stefana Mullera wybudowała według planów ar-
chitekta Augustyna Tarkowskiego z Tarnowa skrzydło zachodnie klasztoru za 100 tys. 
koron, z refektarzem, kuchnią, spiżarnią, salami wykładowymi i biblioteką17.

W czasie I wojny światowej nowo wybudowany klasztor zajęło wojsko austriackie, 
przejęło na swoje potrzeby także wyposażenie skrzydła zachodniego. Pomieszczenia 
uległy częściowemu zniszczeniu. Zakupione szkło do okien zostało zabrane. Cały ogród 
został zajęty pod tabory, składy i piekarnie18. W tym czasie rozeszła się plotka, że klasz-
tor w Czernej płonie. Jeden z ojców wieczorem wyszedł z latarką na wieżę kościelną, 
aby zobaczyć pożar. Patrol wojskowy zauważył światło na wieży kościelnej. W czasie 
wojny należało zasłaniać okna, żeby na zewnątrz nie widać było światła z pomieszczeń. 
Na karmelitów padło podejrzenie o zdradę i kolaborację z wojskiem rosyjskim, stacjo-
nującym w pobliżu Krakowa. Wojsko otoczyło klasztor i przeprowadziło rewizję. Roz-
poczęły się dochodzenia i przesłuchiwania. Sprawa została nagłośniona przez prasę. 
Za zdradę żądano kary śmierci przez publiczne powieszenie lub rozstrzelanie zakonni-
ków. Sąd wojskowy jednak ich uniewinnił. Wiadomość o uwięzieniu i rozstrzelaniu za-
konników dotarła nawet do Marszowic, do rodziny o. Anzelma Gądka. Rodzona siostra 
o. Anzelma Salomea, a w zakonie karmelitanek bosych Maria Karmela od św. Józefa 
tak opisała to wydarzenie w swoim pamiętniku:

W tym czasie rozeszła się pogłoska aż poza Kraków, że ojcowie karmelici przy ul. Ra-
kowickiej zostali rozstrzelani. Ta wieść doszła do nas do Marszowic. Nasz Tatuś ogrom-
nie się zmartwił. Zaraz zadecydował, że pójdzie sam pieszo do Krakowa. Pomimo wojny 
i ostrej zimy powędrował. Pragnął na miejscu dowiedzieć się całej prawdy. Mówiono mu, 
że jego syn o. Anzelm został rozstrzelany. Była Niedziela przed Bożym Narodzeniem. 
Zmęczony i zbolały wszedł prosto do kościoła Karmelitów Bosych. Kiedy przekroczył 
próg świątyni była Msza św. i o. Anzelm z ambony głosił kazanie. Gdy Tatuś go zoba-
czył – nie panując nad uczuciem – zawołał głośno: „Synu mój, ty żyjesz?” Ojciec Anzelm 
słysząc te słowa rozpoznał głos swego ojca. Zrozumiałem, co zaszło. Głos mi się urwał, po 
chwili skończyłem kazanie – powiedział. o. Anzelm. Poszedłem do Tatusia, zabrałem go 
do klasztoru. Wszystko wyjaśniłem i uspokoiłem. Zatrzymałem go na parę dni, aby sobie 
odpoczął – był bardzo zmęczony i wyczerpany drogą i zmartwieniem”19.

15 Catalogus Ord. Carmelitarum Discalceatorum in provincia Austriaca sub titulo s. Leopoldi anno 1911, 
Jaurini 1910, s. 11.
16 APKB w Czernej, Dok. 73.
17 ANPK 30, Budowa klasztoru i kaplicy…, dz. cyt., k. 222–229.
18 APKB, sygn. ANPK 33, Dziennik dobudowy kościoła OO. Karmelitów Bosych w Krakowie 1929, k. 7.
19 Krótkie wspomnienia o moim ukochanym Braciszku N[aszym] O[jcu] Anzelmie od św. Andrzeja Corsini, 
oprac. S. M. Karmela od św. Józefa, karmelitanka bosa, Kielce 1970, s. 9–10. [Kopia w posiadaniu autora].
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Z powodu wojny i zajęcia klasztoru przez wojsko bracia klerycy wraz ze swoim ma-
gistrem Anzelmem o. Gądkiem wyjechali do klasztoru karmelitów bosych w Wiedniu 
i tam odbywali studia teologiczne20. 

Po wyprowadzeniu się wojska z klasztoru trzeba było przeprowadzić generalny 
remont klasztoru. Trzeba było naprawiać drzwi i okna, wymieniać zniszczone zamki 
i okucia, malować na nowo wszystkie pomieszczenia. Uszkodzone były piece i podło-
gi. Ogród wymagał całkowitej agronomicznej rekultywacji. Wszystko to związane było 
z nowymi kosztami. Pomalowano na nowo również tymczasowy kościół i kaplicę Matki 
Bożej Ostrobramskiej oraz zakupiono nowe dzwony w odlewni Hillera za 2900 dolarów, 
w miejsce tych zabranych przez wojsko austriackie. 

2. konTynuacja budoWy kościoła W laTach 1929–1932

Budowy trójnawowej części kościoła dokonano w latach 1929–1932 pod kierunkiem 
architekta Franciszka Mączyńskiego. Projekt i dokumentację techniczną kreśliła oraz 
budowę nadzorowała pani inż. Buraczewska, ze szkodą dla pierwotnego założenia 
Stryjeńskiego. Plany zatwierdziła Rada Artystyczna i Metropolitalna 8 czerwca 1929 
roku oraz Magistrat Miasta Krakowa 8 lipca tegoż roku. Budowę prowadził Stanisław 
Słowik, budowniczy, prowadzący dokładny dziennik budowy21. Za plany Franciszkowi 
Mączyńskiemu wypłacono 600 zł22. Kierownikiem budowy ze strony konwentu został 
o. Franciszek Kozicki, który razem z majstrem Stanisławem Słowikiem otrzymali upo-
ważnienie do zakupu potrzebnych materiałów budowlanych. Część ogrodu zajęto na 
skład materiałów budowlanych. Najpierw zakupiono wapno z wapiennika Batki oraz 
kamień wapienny do fundamentów i cokołowych murów od jego ojca, Batki z Zakrzów-
ka. Piasek wiślany dostarczył Starnach z Dąbia, a cegłę zakupiono w cegielni Guttmana 
na Dąbiu w ilości 50 tys. sztuk. Lepszą cegłę, tzw. licówkę na zewnętrzne elewacje 
zakupiono w liczbie 100 tys. sztuk w Żywcu. Wagon desek na rusztowania ofiarował 
właściciel lasów i dóbr Lelechówka w powiecie Gródek Jagielloński. Później, w trakcie 
budowy, zakupiono jeszcze znaczną ilość desek. Prace ziemne rozpoczęto w kwietniu 
1929 roku, a 15 sierpnia tegoż roku w uroczystość Wniebowzięcia NMP po nieszporach 
ks. abp Adam Stefan Sapieha dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego 
z pergaminowym dokumentem w ołowianej puszce23. Z ramienia Magistratu kontrolę 
na budową sprawował inż. Kornel Stroka. Do budowy zatrudnionych zostało 25 pracow-
ników, w tym okresowo 8 murarzy. Roboty ciesielskie i wiązania dachowe wykonała 
Firma Peterka z Krakowa24. Pod koniec listopada 1929 roku zaczęto pokrywać wiązania 

20 Catalogus Ordinis Carmelitarum Discalceatorum in semi-prowincia polonica sub titulo Spiritus S. anno 
1916, Cracoviae 1916, s. 8–9.
21 APKB w Czernej, sygn. ANPK 33, Dziennik dobudowy kościoła…, dz. cyt.
22 Tamże, k. 11.
23 Tamże, k. 27–28.
24 Tamże, k. 41.
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dachowe dachówką holenderką sprowadzoną z Grudziądza wraz z dwoma dekarzami25. 
Równocześnie z dekarzami pracę podjęli blacharze. Od wiosny do końca lipca 1930 
roku trwały prace przy zasklepianiu naw kościoła oraz przy osadzaniu okien. W czasie 
zdejmowania rusztowań w bocznej nawie od trony klasztoru 18 marca zawaliło się skle-
pienie, w wyniku czego obrażenia odniosło trzech pracowników. Nakazem sądu od-
powiedzialny kierownik Stanisław Słowik musiał zapłacić grzywnę i koszta sądowe26. 
Równocześnie trwały prace przy budowie sali brackiej przy furcie klasztoru (kaplica 
św. Anny) oraz prace tynkarskie we wnętrzu kościoła w 1931 roku. W prezbiterium 
zamurowano dolne okna w planowanej dawniej zakrystii a górne okna powiększono na 
witraże maryjne wykonane przez Zakład Kusiaka. Po ukończeniu prac kamieniarskich, 
murarskich i tynkarskich przystąpiono do zakładania instalacji elektrycznych, budowa-
nia konstrukcji żelbetowych do ołtarzy i ambony przez firmę Polańskiego, układania 
kamionkowej posadzki według odmiennych wzorów dla nawy, prezbiterium, kaplic 
i kruchty oraz do malowania wnętrza świątyni farbami temperowymi27.

3. archiTekTura i WyposaŻenie WnęTrZa kościoła

Kościół budowany w okresie Młodej Polski, w dobie modernizmu nawiązuje do
eklektyzmu – do stylu romańsko gotyckiego. Architekt Tadeusz Stryjeński projekto-

wał budynki w okresie secesji i modernizmu. Kościół usytuowany został w narożu ul. Ra-
kowickiej i Modrzewskiego (obecnie Lubomirskiego), fasadą jest zwrócony w kierunku 
południowo-zachodnim. Zbudowany jest z cegły na fundamencie kamiennym. Elewacje 
zewnętrzne wzmocnione są przyporami uskokowymi. Prezbiterium zamknięte jest pię-
cioboczną apsydą, posiada 6 okien ostrołukowych z witrażami Matki Bożej Szkaplerznej, 
św. Eliasza kontemplującego postać Niepokalanej w obłoku, Matki Bożej Częstochow-
skiej, Berdyczowskiej, Ostrobramskiej i z Góry Karmel w Palestynie. Główny ołtarz per-
spektywiczny z mensą, ażurową predellą flankowany jest wysokimi cokołami z alabastro-
wymi rzeźbami św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża, wykonanymi przez włoskiego 
rzeźbiarza Bertiniego. Nawę od prezbiterium, usytuowanego o dwa stopnie wyżej w tę-
czy ostrołukowej oddziela balustrada z białego i szarego alabastru. W łuku tęczy umiesz-
czono Krucyfiks – kopię krzyża Królowej Jadwigi z Wawelu, wykonaną w 1982 roku przez 
rzeźbiarza Michała Badkiewicza, staraniem przeora o. Mariusza Jaszczyszyna. 

 Ołtarze i ambonę z białego i szarego alabastru wykonała Fabryka XX. Czartoryskich 
„Żurawno” według projektu inż. Józefa Szostakiewicza ze Lwowa za 105 tys. zł. Rzeź-
by aniołów podtrzymujących mensę w ołtarzu św. Teresy od Dzieciątka Jezus wykonał 
rzeźbiarz włoski Bertini. Natomiast postać zmarłej Teresy od Dzieciątka Jezus pod men-
są ołtarza oraz płaskorzeźby Ewangelistów na ambonie i dekoracje małej architektury 
ołtarzy w kaplicach Boskiego Dzieciątka Jezus i Matki Bożej Bolesnej wykonała prof. 

25 Tamże, k. 54.
26 Tamże, k. 72–73.
27 Tamże, k. 105–108.
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Jadwiga Horodyska, związana z lwowską Akademią Sztuk Pięknych i zaprzyjaźniona 
z Czartoryskimi. Obrazy do ołtarzy bocznych malował Jan Bąkowski, uczeń Matejki. 
Mozaiki nad wejściowym portalem wykonał J. Pieczonka SJ według projektu Jana Bą-
kowskiego. Witraże wykonał Zakład Kusiaka, stolarkę (konfesjonały, ławki i balustradę 
na chórze muzycznym z modrzewia wg projektu Franciszka Mączyńskiego wykonał 
Zakład Muraniego. Ołtarze do kaplic Dzieciątka Jezus (1934) i Matki Bożej Bolesnej 
(1936) – Fabryka XX. Czartoryskich według projektu inż. Józefa Szostakiewicza. Na 
chórze muzycznym firma Jagendorf Br. Riegel zainstalowała w 1931 r. nowe organy 
o 32 głosach i dwóch manuałach. Na placu kościelnym wzniesiono monument z kamien-
ną rzeźbą św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wykonaną w 1929 roku przez Bogusława 
Langmana, a odnowioną w 1996 roku przez mgr Barbarę Kryszołowicz.

Dnia 11 września 1932 roku nową świątynię konsekrował książę abp Adam Stefan Sa-
pieha, metropolita krakowski. Od czasu kanonicznej erekcji w dniu 28 stycznia 1911 roku 
klasztor przeznaczony został na Kolegium Teologiczne, które istnieje do obecnej chwili. 
Ważną działalnością kulturotwórczą klasztoru było Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, 
założone na mocy uchwały Kapituły Prowincjalnej z dnia 11 maja 1927 roku: najpierw dla 
wydawania miesięcznika „Głos Karmelu” a następnie książek z zakresu teologii życia ducho-
wego, liturgii i hagiografii. Pierwszym dyrektorem i redaktorem był wybrany przez Zarząd 
Prowincji o. Józef od Matki Bożej z Góry Karmel – Jan Prus (1900–1962)28. Przy klasztorze 
dynamicznie rozwijały się i podejmowały działalność III Zakon Karmelitów Bosych i Brac-
twa Matki Bożej Szkaplerznej, św. Józefa i Boskiego Dzieciątka Jezus. To ostatnie założone 
zostało w 1914 roku staraniem o. Anzelma Gądka wielkiego czciciela Boskiego Dzieciąt-
ka Jezusa i założyciela Zgromadzenia SS. Karmelitanek Dzieciątka. Klasztor był w okresie 
PRL-u prężnym ośrodkiem katechetycznym, zrzeszającym ok. 3 tys. dzieci i młodzieży. 

W 1981 r. wznowiony został kult św. Józefa Patrona Miasta Krakowa. Obraz namalował 
w Rzymie br. Łukasz od św. Karola – Charles Sibrecque – malarz flamandzki, z okazji 
introdukcji Bractwa św. Józefa w dniu 18 marca 1669 r. do dawnego kościoła Karmelitów 
Bosych pod wezwaniem. św. św. Michała i Józefa (obecnie Muzeum Archeologiczne).

W 1714 r. Rada Miasta jednogłośnie wybrała św. Józefa Patronem Miasta. Papież Kle-
mens XI zatwierdził wybór przez dekret Kongregacji Obrzędów 23 marca 1715 r. Dnia 11 
maja 1715 roku bp Kazimierz Łubieński na Rynku krakowskim ogłosił patronat i oddał 
pod opiekę św. Józefa wszystkich mieszkańców Krakowa. Dnia 19 marca 1981 r. ks. kard. 
Franciszek Macharski, arcybiskup metropolita krakowski, wznawiając kult św. Józefa Pa-
trona Miasta Krakowa, dokonał ponownego aktu oddania się mieszkańców Krakowa pod 
opiekę św. Józefa, przy udziale Prezydenta Krakowa i przedstawicieli Rady Miasta29.

 Obrazy św. Rafała Kalinowskiego i św. Alberta Chmielowskiego namalował A. Suzin 
w 1982 roku.

 Od 1949 roku w kruchcie kościoła aż do beatyfikacji w 1983 roku spoczywały docze-
sne szczątki św. Alberta Adama Chmielowskiego.

28 B. J. Wanat OCD, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce…, dz. cyt., s. 115–141.
29 Tenże, Kult św. Józefa Oblubieńca NMP u Karmelitów Bosych w Krakowie, Kraków 1981, s. 191.



1. Rzut przyziemia klasztoru i kościoła Karmelitów Bosych w Krakowie.

2. Budowa klasztoru w 1908 roku.



3. Stan budowy klasztoru i kościoła z 1910 roku.

4. Dekoracja prezbiterium z okazji kanonizacji św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus w 1925 roku.



5. Projekt rozbudowy kościoła architekta Franciszka Mączyńskiego.

6. Rozbudowa kościoła w latach 1929–1930.



7. Widok klasztoru po zakończeniu budowy.
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Jarosław Wenta 
Toruń

kilka uWag o geneZie marTyrologium – obiTuarZa  
Z rękopisu archiWum krakoWskiej kapiTuły kaTedralnej ms 209, 
a moŻe i o dZiejach krakoWskiej kapiTuły kaTedralnej

Nie ma dla historyka polskich wieków średnich rękopisu istotniejszego, bo pozwa-
lającego sięgać w najodleglejszą część ich dziejów niż rękopis o sygnaturze Ms 209 
z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Najbardziej frapująca wydaje się jego 
część obejmująca1:

A. Kalendarz wieczysty, rzymski i kościelny, pag. 33–105.
B. W tymże kalendarzu zapiski nekrologiczne kapituły krakowskiej z XIII w., pag. 33–105.
C. Tablice i wiersze komputystyczne, pag. 107–109 i 119–120. 
D. Katalog biskupów krakowskich z dopisywaną następnie kontynuacją, pag. 120. 
E. Rocznik kapituły krakowskiej z XIII w., pag. 2–4 i 7–20, z krótką kontynuacją 

z XIV w. na pag. 20–21. 
Według Kozłowskiej-Budkowej ta część rękopisu ma pochodzić w swoim pier-

wotnym zrębie z lat 1257–1266, a to za sprawą kontynuacji rocznika kapituły z lat 
1266–1271. Z poglądem tym literatura jest na ogół zgodna. Powodem do sporządze-
nia nowego rękopisu, jak uważali badacze, miała być kanonizacja św. Stanisława, zaś 
porządki miały objąć kalendarz (porządek i ranga nabożeństw) i anniwersariusz dla 
dobrodziejów i kanoników kapituły. Nieobojętną miała być sprawa zawartości roczni-
ka2. Z autopsji rękopisu wynika jednak, że obecny jego kształt zawdzięczamy zszyciu 
kilku pierwotnie odrębnych rękopiśmiennych całości. Odrębnymi rękopiśmiennymi 
bytami były obecnie w Ms 209 Rocznik kapitulny krakowski i martyrologium – obi-
tuarz (kalendarz z zapiskami nekrologicznymi). Fragmentem pochodzącym z nie-
zachowanego podręcznika komputu są tablice i wiersze komputystyczne z końca 
rękopisu3. Wszystkie części i składki połączono w jeden rękopis po roku 1405, co 
wynika z zakresu chronologicznego znajdującego się w nim kopiarza wikariuszy ka-
pitulnych4. Kopiarz wikariuszy oraz ich nekrolog mają własne dzieje wskazujące na 
rolę kolegium w zebraniu i połączeniu części tworzących obecny Ms 209. Nekrolog 
jako żywa pomoc istniał z pewnością w początkach XV w., bo jedna ręka wówczas 

1 Cyt. za: Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, Monumenta Poloniae 
Historia [dalej: MPH], s. n., t. V, Kraków 1978.
2 Por. tamże, s. XIX–XX.
3 Por. Archiwum Kapituły Katedralnej Krakowskiej [dalej: AKKK], sygn. Ms 209.
4 Por. Najdawniejsze roczniki…, dz. cyt., s. XLII – XLVI.
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wciągnęła pięć zapisek obituarnych Tęczyńskich (1400–1403). Ręką przypisywaną 
sekretarzowi Zbigniewa Oleśnickiego wpisano w latach 1420–1424 całą grupę zapi-
sek dotyczących biskupa i ważniejszych wydarzeń. Jako notariusz biskupa Oleśnic-
kiego pozostawiał od około 1433 roku ślady w rękopisie Jan Długosz5. Z tego powo-
du wydaje się możliwe, iż wikariaty kapitulne traktowano jako rodzaj uposażenia dla 
duchowieństwa powiązanego z kurią biskupią, w tym i notariuszy oraz pisarzy. Stąd 
może i zainteresowanie starszymi pozostałościami rękopiśmiennymi oraz przyzwoity 
poziom późniejszych wpisów i kontynuacji. Według obowiązującego stanu badań Jan 
Długosz był i później najbardziej aktywnym użytkownikiem Ms 209. Ze względu na 
rozkład śladów zainteresowania Długosza rękopisem można przyjąć, iż około połowy 
XV stulecia jego części składowe tworzyły już jedną całość. Powodem złożenia ze 
starszych części Ms 209 wydają się obowiązki kolegium w tym i związane z anni-
wersariuszem i komemoracją. Stąd może w nim i Roczniki kapitulne posiadające np. 
wpisy obituarne książąt krakowskich oraz kanoników kapituły, martyrologium – obi-
tuarz kapituły oraz nekrolog wikariuszy6. 

Autorowi tego artykułu najbliższy jest źródłoznawczy sposób konstruowania wy-
powiedzi, stąd też w artykule chciałby przypomnieć typy źródeł jakimi są części A–E 
Ms. 209 i wskazać na ich rękopiśmienne, prawdopodobne źródła oraz na genezę za-
chowanych w rękopisie kalendariograficznych, nekrologicznych i dziejopisarskich 
form. Wszelkie interpretacje dalsze muszą zależeć bowiem od tego podstawowe-
go etapu krytyki źródła. Zdecydowanie najszerszą wiedzą dysponujemy w sprawie 
roczników, jakkolwiek tocząca się dyskusja sugeruje, że do pełniejszego określenia 
stanu naszej wiedzy jest jeszcze daleko. Partie Ms 209 oparto – jak można sądzić 
z zachowanych śladów w części martyrologium, obituarza i komputu – na starszych 
rękopisach służących liturgii, będących własnością katedry, jakkolwiek o niezna-
nych bliżej relacjach względem grupy kanonickiej. Do rzeczy, które istniały w sta-
rym rękopisie, a w nowym już zarzuconych, należała już z pewnością anachroniczna 
w połowie XIII w. tablica paschalna. Dla wprowadzenia pierwszych istotnych kryte-
riów chronologicznych należy przytoczyć ustalenia względem komputu autorstwa 
Kozłowskiej-Budkowej:

Dawną wielostronicową tablicę paschalną z kolumną kolejnych lat od narodzenia 
Chrystusa czy od 730 r., na której marginesach mieścił się prawdopodobnie rocznik 
obcy oraz dawny rocznik dworsko-kapitulny, zastąpiono nową, jednostronicową tabli-
cą na pag. 119 (niżej nr 2) obejmującą cały cykl Dionizego, tj. 532 lata począwszy od 
cyklu księżycowego zaczynającego się w 1254 r., a kończąc na 1785 r. Mały znaczek 
atramentem nad kratką oznaczającą 1264 r. wskazuje, że w tym roku na pewno ktoś 
z tej tablicy korzystał. Jest to zupełnie pewny termin ad quem sporządzenia tablicy, 
a więc i całego kalendarza. Może też tablica ta nie była bezpośrednią następczynią 
jedenastowiecznej. Na początku bowiem zbiorku, u góry pag. 107, przepisano inną, 

5 Tamże, s. XLII–LI.
6 Por. AKKK, Ms 209, s. 16 z wpisami księcia Kazimierza i dziekana Jakuba. 
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znacznie krótszą, obejmującą tylko 133 punktowane litery, na której datę Wielkano-
cy można znaleźć, jeżeli się zna konkurentę i liczbę złotą, albo epaktę danego roku. 
Otóż na marginesie tej tablicy, oddzielonym linią podwójną, wpisano szereg konkurent, 
a obok – litery B[issextilis] wyznaczające lata przestępne w kolejności, która w ciągu 
cyklu 532 lat występuje raz tylko w l. 1196–1215. Szereg konkurent ciągnie się dalej, 
wzdłuż marginesu pag. 107, urywając się na konkurencie 1223 r., ale brak już przy nich 
liter oznaczających lata przestępne. Można stąd wnioskować, że w 1196 r., skończyła 
się dawna tablica paschalna i trzeba było obliczyć znamiona chronologiczne następ-
nych lat. W obu tablicach nie brak pomyłek, które trzeba przypisać chyba kaligrafo-
wi – kopiście. Na ostatniej stronie umieszczono dwie wielobarwne rozety, rozdzielone 
dwiema również wielobarwnymi palmetami. Górna przedstawia dziewiętnastoletni cykl 
księżycowy z oznaczeniem termini paschales, tj. dni pełni przedwielkanocnej, oraz liczb 
złotych, lat zwykłych i przestępnych w obrębie cyklu. Dolna wyobraża ziemię orbis 
terrarum, jako tarczę ciemnozieloną, którą dwa żółte paski złączone w kształcie lite-
ry T dzielą na trzy kontynenty (największą Azję, Europę i Afrykę równej wielkości). 
[…] Puste karty i niezapisana część kolumny na pag. 107 zdają się świadczyć, że tej 
części kalendarza nie uważano za skończoną. Istotnie brak tu np. oznaczenia tzw. sedes 
clavium, tj. dat miesięcznych 7 I, 28 I, 11 II, 15 IV i 29 IV, które dopiero dodane do liczb 
zwanych claves terminorum, wypisanych na pag. 119, wyznaczały pięć najważniejszych 
ruchomych terminów roku kościelnego. Łączy się to ze wspomnianym wyżej niewy-
kończeniem kalendarza wieczystego. 

Zbierzmy wnioski z owej analizy Kozłowskiej-Budkowej. Do około 1196 sięgała ta-
blica paschalna z rękopisu komputu służącego liturgii w katedrze, zaś cały rękopis 
służył co najmniej po lata 20. XIII wieku. Nowe tablice założono krótko po roku 1254, 
z pewnością przed 1264. Nie miejsce tutaj na rozważania na temat Roczników kapitul-
nych krakowskich. Autor niniejszego artykułu już wcześniej ustosunkowywał się do 
stanu badań, proponując metody interpretacji zabytku. Nadal uważa, iż owe niezacho-
wane tablice wskazują na czasy być może najdawniejsze w dziejach katedry, a to za 
sprawą braku w nich Lat Pańskich, czego dowodził w poprzednich publikacjach. Te 
pojawiają się ogólnie za sprawą bedańskiego komputu. Trudno jest jednak orzec cokol-
wiek o dokładnym czasie ich recepcji w Polsce czy w samym Krakowie7. 

Na miejscu będzie jednak uwaga, że tekst roczników poza tablicami paschalnymi 
uchyla się od czysto liturgicznych interpretacji wskazując swoją formą na rolę ka-
znodziejskiego kompendium dziejów ojczystych. Przykład rewolucji kaznodziejskiej 
wieku XII, a potem model mendykancki wymusiły niejako owe rewolucyjne zmiany 

7 Por. J. Wenta, Jaksa z Miechowa i krakowskie tablice paschalne, „Studia Historyczne”, R. 39:1996, z. 1, 
s. 3–14; tenże, Koncepcja memoratywno-liturgiczna funkcjonowania zapisek w tablicy paschalnej a sprawa 
Rocznika Rychezy, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti: studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, 
red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 563–571; tenże, Roczniki Królestwa, 
[w:] Tekst źródła: Krytyka, interpretacja, red. B. Trelińska, Warszawa 2005, s. 127–135, tenże, „Die Annalen 
des Königreiches”. Das Problem der Anfänge der Annalistik in Polen, [w:] Die Hofgeschichtsschreibung im Mit-
telalterlichen Europa, Subsidia Historiographica, Bd. 3, Toruń 2006, s. 39–50.
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w sposobie praktycznego wykorzystywania ułożonych w porządku chronologicznym 
i opatrywanych datami dla korelacji z dziejami zbawienia tekstów8. 

Jest w Archiwum Kapitulnym Krakowskim rękopis wg datacji z katalogu z późnego 
XI w. wieku z bedańskim martyrologium i elementami katalogu biskupów krakowskich 
(lata 1101 i 1110) i z racji tychże sukcesji spisami skarbu i księgozbioru katedry. Są 
tam także informacje o darowiznach na rzecz katedry. Za Władysławem Abrahamem 
uważam go za najstarsze świadectwo porządków panujących w katedrze nie wątpiąc 
jednak w pierwotne związki z nią, klasztoru wspomagających biskupa mnichów św. 
Benedykta9. Uzasadnieniem dla poglądu być powinno sąsiadowanie tychże wpisów 
z partią rękopisu De officiis vita et honestate clericorum co może sugerować, iż rolę kapi-
tuły odgrywała w katedrze krakowskiej w końcu XI w. grupa kanonicka10. Cały rękopis 
Ms 84 był jednak rzadko używany, co każe zastanawiać się nad czasem wprowadzenia 
owej reformy kapituły oraz okresem trwania jej w tejże postaci. 

Punktem wyjścia do rozważań na temat dziejów kapituły powinna być grupa za-
pisek rocznikarskich obecnych w małopolskich rocznikach. Były one już interpreto-
wane i zestawiane, ostatnio przez Marka Daniela Kowalskiego11. Z reguły relację na 
temat stanu badań rozpoczyna się od interpretacji śladów w źródłach pióra Władysława 
Abrahama. Zakładał on istnienie kapituł katedralnych w Gnieźnie w latach 1113–1125, 
Płocku w 1144, Wrocławiu w 1155, Włocławku w 116112. Dyskusja o początkach kapi-
tuły katedralnej w Krakowie zależna jest od wiarygodności zapiski z Rocznika Traski, 
krakowskiego i Rocznika Sędziwoja. Zapiski:

8 Por. J. Wenta, W służbie rady miasta. Historiograficzne kompendia kaznodziejskie, [w:] Klasztor w mieście 
średniowiecznym i nowożytnym: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie 
w dniach 6–8 V 1999 przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wro-
cławskiego, red. M. Derwich i A. Pobóg -Lenartowicz, Wrocław – Opole 2000, s. 315–322, tenże, Gdańskie 
aspekty zaginionej kroniki dominikańskiej, [w:] Dominikanie: Gdańsk – Polska – Europa. Materiały z konfe-
rencji międzynarodowej pt.: „Gdańskie i europejskie dziedzictwo - zakon Dominikanów w dziejach Gdańska”, 
zorganizowanej przez Klasztor OO. Dominikanów w Gdańsku, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Insty-
tut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, z okazji 775-lecia powstania klasztoru św. Mikołaja w Gdańsku, 
(9–10 maja 2002), red. D. A. Dekański, A. Gołembnik, M. Grubka, Gdańsk 2003, s. 541–549, tenże, Kazanie 
i historyczne egzemplum w późnośredniowiecznym Chełmnie, [w:] Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne 
w mieście średniowiecznym (Colloquia Medievalia Varsoviensia, Bd.III), Warszawa 2002, s. 473–482.
9 AKKK, Ms 84, W. Abraham, Organizacja kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Poznań 1962, s. 302–306. 
Por. A. Bielowski, Spisy dawne skarbca i biblioteki kapitulnej krakowskiej,MPH, t. I, Lwów 1864, s. 376–378. 
Por. opis rękopisu u I. Polkowskiego, Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, cz.1, Kodexa rękopi-
śmienne, Kraków 1884, nr 84, s. 61 nn. (Decreta Romanorum pontificum). 
10 AKKK, Ms 84, k. 249 r i v.
11 M. D. Kowalski, Początki majątku krakowskiej kapituły katedralnej, [w:] Duchowieństwo kapitulne w Pol-
sce średniowiecznej i wczesno nowożytnej. Studia nad pochodzeniem i funkcjonowaniem elity kościelnej, red. 
A. Radzimiński, Toruń 2000, s. 69–84. T. Węcławowicz, Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich. 
Funkcje i możliwości interpretacji, Kraków 2005, i rec. Z. Pianowskiego, Katedra czy katedry wawelskie w śre-
dniowieczu?, „Wiadomości Konserwatorskie”, nr 17:2005, s. 134–135; por. J. Szymański, Kanonikat świecki 
w Małopolsce od końca XI w. do połowy XIII w., Lublin 1995. Por. A. Radzimiński, Uwagi o związkach klaszto-
rów mniszych i kanonickich z kapitułami katedralnymi w Polsce średniowiecznej, [w:] Klasztor w społeczeństwie 
średniowiecznym i nowożytnym, dz. cyt., s. 497–509. 
12 W. Abraham, Organizacja kościoła w Polsce…, dz. cyt., s. 177, 180–181.
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1139 „[…] Iste Bolezlavus ecclesiam sancti Wenceslay in Cracovia, quam pater eius 
Wladyslaus fundaverat, edificavit et viginti canonicos in ea constituit […]”13 

oraz

1139 „Ecclesia maior in Cracovia sancti Wenczeslai perficitur per Boleslaum, quam 
pater suus Vladislaus fundavit, et viginti quatuor canonicos constituit in ea”14.

całkowicie do tego upoważniają. Za prawdopodobne możemy uznać amplifikacje tych-
że zapisek. Prawdopodobnie zapiskę pierwotnie z kalendarza lub z innego nie żądającego 
daty rocznej źródła dopisano do daty rocznej, co oczywiste rekonstruowanej. Jest moż-
liwe, że amplifikacja może być szersza i że w pierwotnej redakcji zapiski mogło nie być 
imienia ojca księcia Bolesława. W kontekście prowadzonych tutaj rozważań nie byłoby 
złe także wyprowadzone za amplifikatorem założenie, że w Krakowie to Bolesław Krzy-
wousty zbudował kościół katedralny i ustanowił tam 20 kanoników. Fundacja miałaby 
zostać dokonana przez Władysława Hermana albo też, co możliwe, w jego intencji. Dat 
rocznych obu (?) tych działań nie jesteśmy w stanie (podobnie jak amplifikator) określić. 
W każdym przypadku mamy jednak źródło pozwalające dociekania ograniczyć do pytania 
o początki kapituły katedralnej w czasach Władysława Hermana lub Bolesława Krzywo-
ustego. W świetle Ms 209 więcej wskazywałoby na drugą z propozycji, jeżeli oba źródła 
mówią nam o tych samych wydarzeniach. Za propozycją pierwszą przemawiałby proces 
kształtowania się kapituł w imperium, przypadający generalnie na wiek X, sięgający wie-
ku XI, ale – jak zauważymy niżej – przeżywający nawroty do monastycznych tenden-
cji15. Nie można wątpić w możliwą sprawczą i donacyjną rolę Judyty Salickiej, małżonki 
Władysława Hermana, córki Henryka III, w otoczeniu którego działały indywidualności 
znane nam z walki o reformę kościoła w okresie sporu o inwestyturę. Dyskutowane w li-
teraturze nadanie pierwsze Judyty (Chropy) łączyłbym z początkami jej pobytu w Polsce, 
a datę 1189 i traktowałbym jako wiarygodne świadectwo działań w sprawie organizacji 
kapituły właśnie Władysława Hermana, może w początkach panowania, a może domyśl-
nie w intencji zmarłej pierwszej żony16. Marek Kowalski, wątpiąc w udział księcia, widział 
organizatorów uposażenia kapituły w biskupach krakowskich z końca XII i początków 
XIII w.17 Rzecz jest zgodna z bezpośrednimi relacjami źródeł. Wydaje się jednak, że pro-
blemy stworzone przez źródła dadzą się objaśnić w inny sposób i ze znaczną korzyścią dla 
naszej wiedzy na temat procesu formowania się kapituł katedralnych w Polsce średnio-
wiecznej. Nieoczekiwanie z pomocą przychodzi nam nasz Ms 209.

Z uwag wydawcy wynika, że pisarz przygotowujący nowy rękopis martyrolo-
gium – obituarza był zależny od starszego wzoru. Jest to widoczne także w konstrukcji 
komputu nawiązującego do starszych XII wiecznych form, w połowie XIII wieku ana-

13 Por. Rocznik Traski, wyd. A. Bielowski, MPH, t. II, Lwów 1872, s. 832–3. 
14 Rocznik Sędziwoja, MPH, t. II, s. 875.
15 Por. z klasyczną już rozprawą R. Schieffer, Die Entstehung von Domkapiteln In Deutschland, Bonn 1976.
16 Por. M. D. Kowalski, Początki majątku krakowskiej kapituły…, dz. cyt., 72–77.
17 Tamże, s. 82–83.
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chronicznych18. Byłby więc w tej partii Ms 209 już drugim z kolei. Przekopiowywanie 
całych partii starszego rękopisu komputu jest widoczne np. na s. 120 gdzie to od góry, 
na marginesie przy tarczy ilustrującej 19-letni cykl przepisano nie tylko cykl księży-
cowy, ale i wykaz – tworzony być może dla zbiorowego ich wspomnienia – kolejnych 
krakowskich biskupów. W nowym rękopisie, tj. części zachowanej w Ms 209 lista bi-
skupów nadal ma miejsce na marginesie karty komputu!19 Obserwacje te pozwalają na 
bliższe przyjrzenie się innym partiom Ms 209, z nadzieją ustalenia miejsca, kontekstów 
powstania ich pierwowzorów. Najciekawszy z tych powodów wydaje się tzw. kalen-
darz – tzw. bo pisarz tego pięknego rękopisu rzecz traktował jako martyrologium – obi-
tuarz krakowskich kanoników, cyt.:

„Incipit Martirologium in quo proscribitur [?] obit[us] canonicorum Cracouiensium”20. 

W tym kontekście założenie czy przeredagowanie rękopisu kojarzy się z efektami 
reform w zarządzaniu katedrą i z porządkowaniem obowiązków liturgicznych kano-
ników katedralnych krakowskich względem pamięci ich fundatorów i dobrodziejów, 
biskupów czy zmarłych członków kapituły21. Byłoby przygotowywanie nowego ręko-
pisu martyrologium – obituarza efektem zmian w organizacji kapituły? W sprawie 
pochodzenia martyrologium i krakowskich kalendarzy pisali już Kazimierz Jasiński, 
edytorka Ms 209, Henryk Wąsowicz oraz Marek Kowalski, niemniej byłoby instruk-
tywne wobec mających obecnie miejsce w literaturze wypowiedzi22 jeszcze raz się 
rzeczy przyjrzeć. 

Omawianie pochodzenia tradycji liturgicznej zawartej w martyrologium można 
rozpocząć od 7 stycznia (VII idy) gdzie martyrologium posiada wpis „Valentini episco-
pi”. Zestawienie Grotefenda odsyła nas w tym miejscu do kalendarzy diecezjalnych 
Brixen, Freising, Passau i Salzburga23. Dla „Patientis episcopi” (8 I) odesłaniem jest 
Metz24, „Juliani m.” (9 I) Brema, Passau, Utrecht25. „Eustachii (Eustasii)” z 29 III łączy 

18 Tamże, s. XXIII. 
19 Por. Katalogi biskupów krakowskich, wyd. J. Szymański, MPH s. n., t. X, 2, ryc.1. To, że wykaz służył w tym-
że rękopisie zbiorowemu wspominaniu, sugeruje także brak dat dziennych śmierci biskupów. Por. uwagi 
w sprawie źródłoznawczych interpretacji i początków katalogu, J. Wenta, Kilka uwag o początkach katalogów 
biskupów krakowskich, [w:] Ecclesia, kultura, potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiaro-
wana Siostrze Urszuli Borkowskiej OSU, Lublin 2007, s. 743–752.
20 Najdawniejsze roczniki…, dz. cyt., s. 109. O typie źródła por. J. Dubois, Les martyrologes du moyen áge 
Latin, Typologie des sources du moyen áge occidental, Fasc. 26, Turnhout 1978, s. 15, tenże, Mise á jour du 
fascicule no 26, Turnhout 1985, tenże, Martyrologium, [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. VI, München und Zü-
rich 1993, kol. 358–361. Por. V. Saxer, Martyrologien, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. VI, Freiburg, 
Basel, Rom, Wien, 1997, kol. 1446–1447. 
21 Por. M. D. Kowalski, Prałaci i kanonicy Krakowskiej Kapituły Katedralnej od pontyfikatu biskupa Nankera 
do śmierci biskupa Zawiszy z Kurozwęk (1320–1382), Kraków 1996. Tam też starszy stan badań. 
22 Por. wyżej oraz Chronologia Polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957, s. 145–153; H. Wąsowicz, Kalen-
darz ksiąg liturgicznych Krakowa do połowy 16. wieku, Lublin 1995. 
23 Najdawniejsze roczniki, dz. cyt., s. 111; H. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neu-
zeit, Bd. II,2, Hannoverae und Leipzig 1898, s. 179.
24 Najdawniejsze roczniki…, dz. cyt., l.c.; Grotefend, s. 149.
25 Najdawniejsze roczniki…, dz. cyt., l.c.; Grotefend, s. 124. Brema, Trewir i Utrecht pojawiły się na zasadzie 
wyłączności (tamże s. 67) przy Auguli ep. Augusten. m. (7 II). 
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Kraków z Salzburgiem i Utrechtem26. Dla „Cuthberti ep. Landisfarnen. cf.” (20 III) 
jakkolwiek kult ma szerszy charakter, wspólną tradycję tworzą Bamberg, Freising, 
Kraków, Brema i Utrecht27, dla „Caprasii m.” (6 X) Bamberg i Metz28. Dla niezwy-
kle rzadkiego złożenia „Mauri et Marcharii abbatum” Grotefend odesłał do Freising 
i Konstancji29. Dla popularnego z kolei „Marii et Marthe. Audifax et Abbacuch” mo-
żemy spośród wymienionych już lub bliskich im terytorialnie diecezji zaznaczyć 
Akwileję, Freising, Genewę, Bremę i Metz30. Rysującą się nam południowoniemiecką 
perspektywę, salzburską jeżeli chodzi o prowincję kościelną, uzupełniają następne ob-
serwacje. Dla „Vigili ep. Tridentini m.” martyrologium ma wpis pod 26 I, właściwy dla 
oktawy, jednak jej nie zaznacza. Oktawę zaznaczają kalendarze w Salzburgu i w Pasa-
wie, nie zaznaczają w Strassburgu, Triencie i Trewirze31. Do obszaru, alpejskiego tj. 
burgundzko-szwabskiego zaliczyć należy wpis w krakowskim martyrologium – obi-
tuarzu pod 26 II: „Nestoris episcopi et martyris”. Jedynym odesłaniem jest bowiem 
kalendarz z położonego w Górnej Burgundii Sitten32. Północna tendencja w postaci 
stałych odniesień przeważnie do Bremy i Utrechtu przy jednoczesnych dominujących 
związkach martyrologium z obszarem alpejskim i szlakiem handlowym i pielgrzymko-
wym z ujścia Rodanu (St. Gilles), poprzez Królestwo Burgundii i Bazyleę33, Genewę, 
Konstancję, Freising Pasawę każe szukać jej genezy34. Związki tradycji liturgicznych 
z obszaru alpejskiego opisane wyżej mają z pewnością dużo starszą metrykę niż czas 
powstania krakowskiego martyrologium35. Możemy przypuścić jej wpływ na tworze-
nie się, w formie obecnej w Krakowie, najprawdopodobniej w obszarze burgundzko-
-szwabskim różnego rodzaju zjawisk, w tym i ruchu pielgrzymkowego np. do Santjago 
de Compostella. Przykładem może być rzadki kult Emetherii et Celidonii m. (3 III). 
Prócz naszego martyrologium i Compostelli występuje w diecezjach Leonu i trady-
cji mozarabskiej oraz w… Utrechcie36. Freising, Utrecht, Compostellę, ambrozjański 
Mediolan i diecezje skandynawskie łączy Lucii pape et martyris. To chyba za sprawą 
hambursko-bremeńskich ambicji misyjnych. W krakowskim martyrologium towa-
rzyszy mu ważniejsza z racji miejscowej tradycji translacja św. Wacława37. Gaii pp. 
m. (22 IV) łączy Compostellę z Bremą, Utrechtem, Trientem i biskupstwem Chur 

26 H. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen…, dz. cyt., s. 97.
27 Tamże, s. 84.
28 Tamże, s. 76.
29 Najdawniejsze roczniki…, dz. cyt., s. 114; H. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen…, dz. cyt., s. 132. 
30 Najdawniejsze roczniki…, dz. cyt., s. 115; H. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen…, dz. cyt., s. 138. Po-
dobnie „Desiderii ep. Viennen. m.” (11 II) jest w kalendarzach Bazylei, Freising, Genewy, Sitten ale i w Halle, 
Kolonii i Utrechcie, ibidem, s. 87. 
31 H. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen…, dz. cyt., s. 183. 
32 Tamże, s. 145.
33 Por. dla „1 III Donati ep. m.” odniesienia do kalendarzy diecezjalnych Bazylei, Brixen, Trewiru i Verden, 
tamże, s. 90. 
34 Por. J. Wenta, Dlaczego Bamberg, dlaczego Nordgau?, [w:] Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profeso-
rowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. Agnieszka Bartoszewicz i inni, Warszawa 2010, s. 483–491.
35 Prócz naszego martyrologium pod 2 III wpis „Simplicii pp. cf.” mają kalendarze z Bremy, Merseburga 
i Utrechtu, ale także ambrozjańskiego Mediolanu, H. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen…, dz. cyt., 
s. 170.
36 H. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen…, dz. cyt., s. 93. 
37 Najdawniejsze roczniki…, dz. cyt., s. 129; H. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen…, dz. cyt., s. 130.
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z alpejskiej Recji38, Theodosie v.m. (3 IV) mozoarabskie Toledo z Kolonią czy Utrech-
tem39 , Basille v. m. (20.05) Chur z Utrechtem40. Można obserwować sytuacje gdy 
tradycja alpejskich, burgundzko-szwabskich diecezjalnych kalendarzy wyodrębnia 
się, tworząc oddzielna grupę. Dla Felicis (I) pp. m. (30 V) obserwujemy kulty od Rzy-
mu i Compostelli poprzez Brixen, Bazyleę, Lozannę, Konstancję, Salzburg a wreszcie 
w Moguncji, Triencie i Utrechcie41. Nasze martyrologium posiada także ślady bezpo-
średnich związków z tradycją liturgiczną Rzymu (Creatonis et soc. m. 15 II, Sixti pape 
28 III, Maronis m. 15 IV)42, Mediolanu czy Turynu (Juliane matrone 13 II)43. Trochę 
światła na dzieje owego martyrologium źródła martyrologium krakowskiej kapituły 
katedralnej u jej początków rzucają daty dla wpisu Johannis heremite. W prowansal-
skim Apt, ambrozjańskim Mediolanie, Turynie jest to 27 III, w Compostelli 26 i tylko 
w Brixen, Utrechcie i Hamburgu oraz w Krakowie 19 III44. Owa tradycja wyszła więc 
najprawdopodobniej z obszaru alpejskiego i stamtąd doszła do obszaru północno-ko-
lońskiego (Utrecht) i saskiego (Brema) oraz być może w redakcji zbliżonej do saskiej 
na wschód (Kraków)45. Tego, że krakowska redakcja martyrologium bliższa jest sa-
skiej, dowodzi miejsce Eleutherii 18 IV w Krakowie, Bremie i w Utrechcie i osob-
no 19 IV w Salzburgu. Pojawiające się odesłanie do premonstratensów, kanoników 
regularnych św. Augustyna dla Eulalie v. m. (4 II) nie jest pierwszym, ale bardzo 
wyraźnym46. Z reguły odniesienia wskazują szeroko na obszar różnych wpływów za-
konnych. Nawet jeżeli u podstaw martyrologium moglibyśmy się doszukiwać tradycji 
benedyktyńskiej to zdecydowanie jest ona dużo mniej wyraźna niż premonstrateń-
ska. Sugeruje to po pierwsze Translacio sancti Benedicti abbatis (11 VII) wykluczające 
benedyktyńską genezę a to z racji tradycji o pozostawaniu szczątków świętego na 
Monte Casino. Stąd komemoracja w tym miejscu w zakonnych benedyktyńskich ka-
lendarzach47. Po drugie, jest w krakowskim martyrologium cały szereg świętych wią-
żących je z prowincją magdeburską, np. Arsenii abb., czy Hylarii m.48 oraz Victorini m. 
(5 IX)49. Wypada wreszcie zwrócić uwagę na św. Wincentego (6 VI), wyróżnionego 
w martyrologium, dla którego festum fori mają ponadto Magdeburg, Merseburg, Hal-

38 H. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen…, dz. cyt., s. 105.
39 Tamże, s. 175.
40 Tamże, s. 70.
41 Tamże, s. 99.
42 Tamże, s. 82, 171, 138.
43 Tamże, s. 124. Por. „Gabini m.” (19 II) z kultem w Rzymie, Turynie i Utrechcie, s. 105. Por. „l.c. Julii pp. 
cf.” (12 IV) w Rzymie, Mediolanie i Bremie; „Simeonis ep.” (21 IV) w Mediolanie i Utrechcie, s. 169.
44 Tamże, s. 133.
45 Z tradycja saską łaczy Kraków np. umieszczenie pod 26 III „Ludgeri episcopi et confessoris”, Najdaw-
niejsze roczniki…, dz. cyt., s. 135 i H. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen…, dz. cyt., s. 131 , tylko 
Bremy, Merseburga i Utrechtu dla „Foce ep. m.” (5 III), tamże, s. 103, podobnie Bremy, Lubeki i Utrechtu 
dla „Victorini et Victoris m.” (6 III), s. 182, por. także północną orientację „Cyriaci et soc.” (16 III), s. 79 
i „Hermolai” (27 VII), s. 115, „Rufi et Valery” (14 VII, tu tylko Brema i Utrecht), s. 163. Tylko w kalendarzu 
Utrechtu jest „Hegesippi” (7 IV), s. 114 i „Sabini, Maximini, Juliani m.”, s. 163; „Nicecii ep.” (2. IV) jest 
w Lyonie, Troyes i Utrechcie, s. 145.
46 H. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen…, s. 96.
47 Por. tamże, s. 70.
48 Tamże, s. 66, 116.
49 Tamże, s. 182.
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le, Havelberg, Brandenburg, Lubusz, Wrocław i Gniezno50. Są też w martyrologium 
bardzo indywidualne cechy – przykładem jest Basilidis cf. pod 20 V51 czy – właściwe 
tylko dla Verdun – Sanctini ep. (11 X)52. 

Spróbujmy podsumować dokonane dzięki starszemu stanowi badań obserwacje 
zawartości krakowskiego martyrologium. Już w tej chwili bowiem dysponujemy pod-
stawami do zinterpretowania jego zawartości. Zdecydowanie możemy w nim wyróż-
nić kilka podstawowych warstw. Pierwsza z nich pochodzi z obszaru alpejskiego, bur-
gundzko-szwabskiego. Druga jednoczy w sobie cechy kalendarzy z północnej części 
Królestwa Niemieckiego, przede wszystkim widoczne w kalendarzach diecezjalnych 
Utrechtu i Bremy. Kalendarz tej ostatniej poprzez metropolitalne i misyjne związki 
ze Skandynawią daje się w krakowskim martyrologium łatwo wyodrębnić. Martyro-
logium zredagowane więc gdzieś w obszarze alpejskiego, burgundzko-szwabskiego 
pogranicza, także pod wpływami kultów przyniesionych przez pielgrzymów z Italii (tu 
przede wszystkim z Rzymu), pod wpływami ambrozjańskiego Mediolanu – być może 
w środowisku kanoników regularnych, co hipotetyczne, ale chyba bardzo prawdo-
podobne – zostało przeniesione na północ w kilku redakcjach i pozostawiło bardzo 
poważne ślady w Bremie i Utrechcie oraz na obszarze magdeburskiej archidiecezji. 
Nabierając po drodze premonstrateńskich cech stało się w końcu krakowskim, ka-
pitulnym martyrologium – obituarzem. Owa interpretacja nie wyklucza oczywiście 
przenikania idei z obszaru kultu świętych za pośrednictwem działań indywidualnych 
czy karier osób duchownych. Dla przykładu kanonicy katedralni magdeburscy Kar-
loman (1069) i Nikolaus von Riesenburg (1383) zostali biskupami w Konstancji53, 
Kirchberg und Melchior von Meckau w Brixen54, Albrecht von Sachsen w Passau 
(1320)55, Hartwig w Regensburgu (1105) a Otto II we Freising (1184)56, wreszcie – co 
najważniejsze – Hartwig von Stade arcybiskupem w Bremie (zm. 1168)!57 Pamiętamy 
także o zbiorczym charakterze zestawień Grotefenda dla wieków średnich i epoki no-
wożytnej. Martyrologium nasze domaga się więc, aby stać się przedmiotem oddziel-
nych i rzetelnych studiów! Wypada zastanowić się także nad hipotetyczną chronolo-
gią przedstawionych wyżej wydarzeń. Czasy alpejskiej redakcji mogłyby sugerować 
nam umieszczenie w krakowskim martyrologium pod 27 lipca: „Uladizlai confessoris 
regis Hungarie”. Nie są to jednak żadne warunki konieczne. Król węgierski Włady-
sław został kanonizowany przez papieża Celestyna III w 1192 r. Wpisanie świętego 
do martyrologium może być także efektem jego aktualizowania według potrzeb ka-
pituły. Tak jest na pewno w przypadku praskiego kultu Procopii abbatis. Pierwotnie 
został on wpisany pod 3 VII (kanonizowany w 1204 r.) a potem dopiero za sprawą 

50 Najdawniejsze roczniki…, dz. cyt., s. 151, H. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen…, dz. cyt., s. 184.
51 H. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen…, dz. cyt., s. 69. 
52 Tamże, s. 165.
53 G. Wentz, B. Schwineköper, Das Domstift St. Moritz in Magdeburg, [w:] Das Erzbistum Magdeburg, Bd. I, 
1, (Germania sacra), Berlin – New York 1972, s. 306, 452, 510. 
54 Tamże, s. 306 i 473, 510. 
55 Tamże, s. 487.
56 Tamże, s. 310, 460.
57 Tamże, s. 457.
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może popularnego Udalrici ep. Augustani cf. (4 VII) dopisany pod właściwą dla kultu 
datą58. Podobnie o modernizowaniu kalendarza świadczy święto Francisci confeso-
ris (4 X)59. Wpisanie świętego Władysława pod 27 lipca może też sugerować jego 
pierwotne związki z zapiską obituarną, a może komemoracyjną. Król zmarł bowiem 
29 lipca. W obszarze burgundzko-szwabskim w końcu XI w. taki wpis miałby okre-
śloną wymowę ideową: progregoriańską, mógłby też sugerować związki z rodzinami 
Rheinfelden oraz Zähringen. 

Warto  ogóle postawić pytanie, na ile obituarz z martyrologium kanoników kra-
kowskich został zaprowadzony na surowym korzeniu. Są ku temu konkretne powody, 
dyktowane problemami stwarzanymi badaczom. Wpis „Odo” pod 15 V został zinter-
pretowany w literaturze przy założeniu, że wszystkie wpisy w martyrologium muszą 
się odnosić do kapituły i jej dobrodziejów, w najlepszym przypadku do przedstawicieli 
dynastii piastowskiej. Bremeńsko-magdeburskie (o premonstrateńskim zabarwieniu) 
korzenie martyrologium dałyby się także zinterpretować np. poprzez dzieje rodziny 
hrabiów von Stade, tzw. Udonów. Byłaby to dodatkowa dobra, jakkolwiek mocno hi-
potetyczna przesłanka za interpretowaniem zapiski w krakowskim martyrologium 
o śmierci Odona jako nie piastowskiej. Imię Udo/Odo było bardzo popularne wśród 
członków tejże rodziny. Ostatnim z jej przedstawicieli był bremeński arcybiskup 
Hartwig, wcześniej członek magdeburskiej kapituły katedralnej. Dom Stade spokrew-
niony był z saską rodziną książęcą, tj. z Billungami. To przez dom Stade wcześniej 
popularne w Nadrenii imię pojawia się wśród saskiej arystokracji dynastycznej. Wśród 
ich przodków i krewnych można wymienić Konradynów, Ottonów, ewentualnie Salij-
czyków, także Welfów60. To co istotne, to ich bliskie i dawne związki z domem Rheinfel-
den. Udo I (zm. 1057) poślubił bowiem Adelajdę, siostrę Kuno hrabiego z Rheinfelden 
(zm. 1026). Z tego małżeństwa urodził się Udo II, zm. w 1082. Synem hrabiego Kuno 
był natomiast Rudolf z Rheinfelden, gregoriański król Niemiec (zm. 1080), przeciwnik 
wyklętego przez papieża Grzegorza VII salickiego Henryka IV61. Król Rudolf wydał 
swoją córkę Adelajdę za swojego ówczesnego sojusznika i zwolennika reformy Kościo-
ła, króla Węgier Władysława. W ten sposób niejako król Władysław stał się dla Udonów 
powinowatym i bliskim politycznym sojusznikiem. Wśród wójtostw kościelnych należą-
cych do Udonów, na pierwszym miejscu należy wymienić arcybiskupstwo bremeńskie. 
Do ich dziedzicznych za sprawą uczynionych fundacji wójtostw klasztornych należał 
m.in. klasztor benedyktyński w Alsleben. To wójtostwo hrabiowie von Stade odstąpili 
w 1142 roku kościołowi magdeburskiemu. Ich klasztorem domowym do roku 1145, 
mimo sporów o prawa do niego z Kościołem Bremeńskim był klasztor benedyktynek 
w Heeslingen. Między 1004 a 1007 został ufundowany w Harsfeld klasztor kanoników 
regularnych. Około roku 1100 został on obsadzony przez kluniackich benedyktynów. 
Od początku premonstrateński charakter miał natomiast ufundowany około 1131 r. 

58 Por. Najdawniejsze roczniki…, dz. cyt., s. 154.
59 Tamże, s. 176.
60 R. G. Hucke, Die Grafen von Stade 900–1144. Genealogie, politische Stellung, Comitat und Allodialbesitz 
der sächsischen Udonen, Stade 1956, s. 14, 28.
61 Por. tamże, s. 30, przyp. 191.
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St. Georg w Stade. Najciekawszy dla nas jest jednak premonstrateński klasztor w Leitz-
kau, położony na wschód od Magdeburga. Mnisi mieli przybyć tam w 1128 r. Należało-
by więc zaliczyć więc do pierwszych z założonych przez św. Norberta. Z racji położenia 
odgrywał on później rolę wspomagającego konwentu dla biskupstwa brandenbur-
skiego, podobnie jak premonstratensi w Jerichow dla biskupstwa w Havelbergu. Ta 
sytuacja kojarzyć się powinna z indywidualnością biskupa Anzelma, jego właściwego 
organizatora. Przypadek klasztoru w Jerichow jest dla nas bardzo instruktywny. Stał 
się on dla biskupstwa w Havelbergu czymś w rodzaju kapituły katedralnej, podobnie 
jak pierwotnie Leitzkau dla biskupstwa brandenburskiego. Drogi klasztoru w Jerichow 
i kapituły katedralnej w Havelbergu rozeszły się w 1148 r. Jeszcze jednak w początkach 
XIII stulecia rościł sobie konwent z Jerichow prawa do wyboru biskupa62. Byłoby kra-
kowskie martyrologium przesłanką do refleksji nad możliwymi związkami organizacji 
kapituły krakowskiej z premonstrateńskim, magdeburskim wzorcem? Czyżby i w tym 
przypadku aktualne było przekonanie o konieczności utrzymania zgodności między 
niebieskim a ziemskim Kościołem odbijającej się w stwierdzeniu: „Sicut absque or-
dine nemo intrat in regnum celorum, ita ordinum distinctio a filiis regni sollicite ob-
servatur”63. Czyżby nasze martyrologium było świadectwem dążeń do nadania grupie 
kanoników regularnych postaci możliwie zbliżonej do monastycznej? Nie wydaje się 
taka tendencja trudna do przyjęcia wobec średniowiecznej dyskusji o korzyściach i wa-
dach vita canonica i vita monastica64. Lata dwudzieste XII stulecia upływały niejako 
pod wpływem nowej fali entuzjazmu dla monastycznych form życia. Norbert z Xanten, 
przyjmując dla swojej grupy regułę św. Augustyna, wychodził z przekonania, że życie 
apostolskie powinno zawierać w sobie nauczanie, kaznodziejstwo65. Wydaje się więc, 
że nie tylko kalendarz w Ms 209 może się kojarzyć nam z monastycznymi tendencjami 
w grupie krakowskich kanoników katedralnych, ale także kaznodziejski, chociaż póź-
niejszy w swoim wyrazie wypis z tablic paschalnych nazywany Rocznikiem kapitulnym 
krakowskim. Do praw i zwyczajów premonstrateńskich fundacji należała działalność 
duszpasterska w należących do fundacji kościołach66. 

62 Por. Tamże, s. 140–170. Por. G. Wentz, Die staatsrechtliche Stellung des Stiftes Jerichow, Sachsen und 
Anhalt, Bd. 5: 1929, s. 266–299; tenże, Havelberg, Jerichov und Broda, Festschrift Albert Brackmann, Weimar 
1931, s. 324–346; tenże, Das Bistum Havelberg, Die Bistümer der Kirchenprovinz Magdeburg, Germania Sacra, 
Abt. 1, Bd. 2, Berlin – Leipzig 1933, s. 187 nn., W. Bomm, Anselm von Havelberg, Epistola apologetica. Über 
den Platz der Prämonstratenser in der Kirche des 12. Jahrhunderts. Vom Selbstverständnis eines frühen Anhän-
gers Norberts von Xanten, [w:] Studien zum Prämonstratenserorden, hrsg. von I. Crusius und H. Flachnecker, 
Studien zur Germania Sacra, Bd.25, Göttingen 2003, s. 174–175.
63 Urkundenbuch des Klosters Unser Lieben Frauen zu Magdeburg, bearb. von G. Hertel, Halle 1878, nr 70, 
por. W. Bomm, Augustinusregel, profesio canonica und Prämonstratenser im 12. Jahrhundert. Das Beispiel der 
Norbert – Viten, Philips von Harvengt und Anselms von Havelberg, [w:] Regula Sancti Augustini. Normative 
Grundlage differenter Verbände im Mittelalter, hrsg. von G. Melville und A. Müller, Paring 2002, s. 239.
64 H. Flachenecker, Consuetudines und Seelsorge. Zum Selbsverständnis der Prämonstratenser, [w:] Regula 
Sancti Augustini…, dz. cyt., s. 300.
65 W. Bomm, Anselm von Havelberg, Epistola apologetica. Über den Platz der Prämonstratenser in der Kirche 
des 12. Jahrhunderts. Vom Selbstverständnis eines frühen Anhängers Norberts von Xanten, [w:] Studien zum 
Prämonstratenserorden, s. 124–125.
66 G. Wentz, Das Bistum Havelberg, s. 194–195. G. Wentz, B. Schwineköper, Das Domstift St. Moritz in Mag-
deburg, [w:] Das Erzbistum Magdeburg, Bd. I, 1, Germania sacra, Berlin – New York 1972.
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Wpis „Odo filius ducis obit”, przy przyjęciu związków XII wiecznej krakowskiej ka-
pituły katedralnej z kanonikami regularnymi św. Norberta może odnosić się też do 
osoby określanej w źródłach jako „Otto, nepos ducis Poloniae”. Otto został wprowadzo-
ny do kapituły magdeburskiej przez papieża Innocentego III w 1212 r., po wyborze Al-
brechta von Köfernburg na arcybiskupa magdeburskiego z intencją wprowadzenia go 
na zwolnioną przez Albrechta prepozyturę katedralną. Ze źródeł znika w końcu 1225 r. 
W literaturze zakładano jego identyczność ze współcześnie występującym w źródłach 
„Otto de Boemia”. Nie jest to jednak żadna sytuacja konieczna. Wpis do nekrologu 
miałby wtedy charakter komemoratywny, a nie obituarny67. Obituarne wpisy, możliwe 
punkty wyjścia dla kontynuowania rozważań dla 15 V mają nekrolog od św. Emmerama 
(„Odalscalc cnv”)68 oraz dla 14 V „Otto monachus s. Viti” z Michaelsbergu w Bamber-
gu69. Zostawmy to jednak dla przyszłych studiów. 

Miała więc miejsce w XII w. reforma krakowskiej kapituły katedralnej w duchu pre-
monstrateńskim? Czy martyrologium, podstawa obituarza kapituły jest tego świadec-
twem? Wskazują działania biskupów krakowskich na przełomie XII i XIII w. na odwrót 
od wyżej opisanych monastycznych tendencji? Niezbędne wydają się nam dla zweryfi-
kowania postawionej wyżej hipotezy studia dalsze na temat dziejów Kościoła Polskiego 
w wieku XII. Zapowiadają się one sensacyjnie70. 

67 G. Wentz, B. Schwineköper, Das Domstift St. Moritz…, dz. cyt., s. 314.
68 Das Martyrolog – Necrolog von St. Emmeram zu Regensburg, hrsg. von E. Freise, D. Geuenich, J. Wollasch, 
MGH Libri memoriales et necrologia n. s. , Bd. III, Hannover 1986, s. 226.
69 Das Necrolog des Klosters Michelsberg in Bamberg, hrsg. v. J. Nospickel, MGH Libri memoriales, n. s., 
Bd. VI, Hannover 2004, s. 230.
70 Pewne dalsze możliwości stwarza księga bracka lubińska, interpretowana wg zasad wyłożonych w pracy 
J. Wenty, Gnieźnieński dyptych żywych i umarłych z XII wieku? Próba interpretacji lubińskiej księgi brackiej, 
[w:] 1000 lat archidiecezji gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk i J. Górny, Gniezno 2000, s. 235–244. Temat i za-
sób źródeł dla niego żądają jednak opracowania metody krytyki. 
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paTrZąc Z okna WaWelskiej WikaróWki

Wikarówka wawelska stoi samotnie przed katedrą. Wiele lat temu z jej południo-
wych okien ówczesny wikary i podkustoszy katedralny, ks. prof. Zdzisław, wraz z piszą-
cym te słowa wielokrotnie spoglądali na zamek dolny, a raczej pustą przestrzeń, która 
pozostała po zabudowaniach zamku dolnego i stojących tam niegdyś dwóch kościołach 
gotyckich. Na trawiastym skwerze bieleją dzisiaj tylko niskie kamienne mury znaczące 
obrysy dawnych budowli i rosną ozdobne krzewy magnolii. W owym czasie nasz kole-
ga Wojciech Bałus pisał: 

Istnienie Wawelu było istnieniem polskim i przez to wartościowym. To polskie by-
towanie następnie rozumiane było sakralnie jako relikwia, skarb narodowy i przestrzeń 
szczególna, godna wydarzeń wagi nadzwyczajnej. Dalej ów święty skarb pojmowano jako 
zaklętą w materii mowę dziejów, zdolną pouczać, wzruszać przemieniać czy natchnąć 
patriotycznymi myślami. Jednocześnie Wawel mógł jedynie świadczyć o przeszłości bądź 
nastrajać do rekonstrukcji tego, co dawne, lub wyzwalać twórcze wizje, prowadzące do 
chęci przekształcania jego struktury1. 

Na przełomie wieków XIX i XX Wawel skupiał wiele wyobrażeń o Polsce, zarówno 
minionej, jak i przyszłej, zawsze wielkiej i zawsze idealizowanej. Był jej kolebką, a zara-
zem ostatnim świętym reliktem.

Plany uporządkowania Wawelu po wykupieniu wzgórza od władz austriackich mają 
długą historię. Już w roku 1908 Stanisław Wyspiański wraz z Władysławem Ekielskim 
przedstawili projekt wawelskiej Akropolis na wystawie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych2. Dla nich i chyba dla wszystkich krakowian tamtych lat było oczywiste, że 
to Kraków, a nie Warszawa, miał stać się stolicą odrodzonej Polski. Ekielski zapro-
jektował zatem na Wawelu gmachy Sejmu, Senatu, ale także Muzeum Narodowego 
i Akademii Umiejętności. 

Siła Krakowa tkwiła w tradycji historycznej i w kulturze, dlatego też połączenie 
w tym projekcie „pałaców narodowej władzy” z „pałacami narodowej sztuki i nauki” 

1 W. Bałus, Wawel dziewiętnastowieczny: Poziomy interpretacji, „Studia Waweliana” III, 1994, s. 17–18.
2 W. Ekielski, S. Wyspiański, Akropolis. Projekt zabudowania Wawelu, „Architekt” IX, 1908, z. 5–6. Por też: 
T. Gryglewicz, Kraków helleński Wyspiańskiego, [w:] Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii, red. 
R. Godula, Kraków 1994, 77–90. 
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tuż obok królewskich pałacu i nekropolii jest znamienne, a ówcześnie było powszech-
nie zrozumiałe.

Po odzyskaniu niepodległości zmieniły się podstawowe cele odbudowy Wawelu. Oka-
zało się, że Kraków nie zostanie stolicą, zatem gmachy rządowe nie są konieczne. Już 
w roku 1919 Adolf Szyszko-Bohusz przedstawił Projekt Panteonu na Wawelu – pierwszą 
koncepcję uporządkowania wzgórza; istotną funkcją stało się uczczenie zasłużonych Po-
laków3. W swoim projekcie teren tzw. zamku dolnego, tj. na zachód od dawnych kuchni 
królewskich (dzisiejszy budynek nr 5) „oczyścił” z zabudowy, którą uznał za „niehisto-
ryczną”4. Nawierzchnię tak uformowanego, ogromnego placu rozdzielił stopniami na ta-
rasy opadające ku zachodowi. Pośrodku umieścił ołtarz polowy, a w murze obronnym 
od zachodu – kopułowy, centralny panteon. Kolejnych wersji tego projektu było kilka. 
Wszystkie przedstawiały założenie memorialne, przeznaczone do masowych manifesta-
cji i uroczystości państwowych. Twierdził bowiem, że 

zagadnienie restauracji Wawelu nie jest zagadnieniem czysto konserwatorskim. Usu-
wając dodatki i przeróbki austriackie stajemy wobec problemu odbudowy zamku, a nie 
jego restauracji. Dążyć musimy równolegle z konserwacją zachowanych części starych 
do tworzenia nowych wartości artystycznych, które by we wnętrzach Wawelu dały ramy 
do zmartwychwstałego po tylu latach życia państwowego w tym, reprezentującym naszą 
wielkość ubiegłą, mocarstwowość obecną i przyszłą, gmachu chwały narodowej.5

Projekt Panteonu był uzupełniany i precyzowany w szczegółach, a po wojnie, w od-
miennych realiach politycznych, pojawiła się jego nowa, nieco odmienna wersja nazwana 
dyplomatycznie amfiteatrem6. Po śmierci Szyszko-Bohusza w roku 1948 jego projekty 
zarzucono. Legionista, akowiec miał zostać przemilczany i zapomniany. Wkrótce zresz-
tą zmieniły się generalnie poglądy konserwatorskie. Zwyciężyła tzw. zasada nieingeren-
cji, czyli zachowania zabytku w stanie „przekazanym przez stulecia”. Unikano zarówno 
daleko idących rekonstrukcji, jak i wprowadzania nowych form. W rezultacie odstąpio-
no na Wawelu od dalszych prac7. Zamek dolny pozostał kreacją nieco przypadkową, lecz 
tzw. „neutralną”, z niepełną rekonstrukcją murów obronnych okolonych od południa 
trawnikiem, od zachodu dawnymi koszarami SS, od północnego zachodu znakomicie 
stylizowanym budynkiem biurowym zrealizowanym tuż po wojnie przez Witolda Min-
kiewicza na fundamentach szpitala austriackiego, od północy dawnymi zabudowaniami 
kapitulnymi i wikarówką, od wschodu dawną rezydencją Hansa Franka.

3 F. Fuchs, Z historii odnowienia Wawelskiego Zamku 1905–1939, Kraków1962 (Biblioteka Wawelska 1), 
s. 52; A. Majewski, Wawel. Dzieje i konserwacja, Warszawa 1993, s. 59 i n.
4 Określenia Szyszko-Bohusza.
5 Wywiad z A. Szyszko-Bohuszem [w:] „Głos Narodu” z dn. 20 IV 1930. (cyt. za F. Fuchs, Z historii odnowie-
nia…, dz. cyt., s. 135).
6 Por. Majewski, Wawel…, dz. cyt., S. Turczyński, Wystawa Jubileuszowa Adolfa Szyszko-Bohusza w Muzeum 
Przemysłowym w Krakowie, grudzień 1946 – styczeń 1947, Kraków 1946 [wstęp do katalogu]. Por. też opra-
cowanie Tadeusza Baruckiego dla Stowarzyszenia Architektów Polskich, wykonane z okazji 125 rocznicy 
urodzin i 60 rocznicy śmierci Adolfa Szyszko-Bohusza: T. Barucki, Adolf Szyszko-Bohusz, Warszawa 2005, 
www.sarp.org.pl/barucki/szyszko-bohusz/ (12.06.2011).
7 Por. Majewski, Wawel…, dz. cyt., s. 68–69, 95–111.



1. Włodzimierz Gruszczyński, projekt konserwatorski Wawel 2000. Plan sytuacyjny 
(rekonstrukcja wg fotokopii z archiwum Barbary Gruszczyńskiej, Kraków).

2. Włodzimierz Gruszczyński, szkic koncepcyjny mauzo-
leum i posągu konnego (archiwum Barbary Gruszczyń-
skiej, Kraków).

3. Włodzimierz Gruszczyński, projekt konserwatorski Wawel 2000. Przekrój w linii wschód–zachód z widokiem na południe (fotokopia z Barba-
ry Gruszczyńskiej, Kraków).

4. Włodzimierz Gruszczyński, projekt konserwatorski Wawel 2000. Przekrój dziedzińca zamku dolnego w linii północ-południe 
z widokiem na wschód (fotokopia z archiwum Barbary Gruszczyńskiej, Kraków).
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Wtedy w dyskusję włączył się Włodzimierz Gruszczyński (1906–1973). Był on ab-
solwentem stworzonego przez Szyszko-Bohusza Wydziału Architektury Krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych oraz absolwentem Wydziału Architektury Politechniki War-
szawskiej, gdzie również nauczał Szyszko-Bohusz. Gruszczyński uważał go zatem za 
swojego jedynego mistrza, a w zamian był wyróżniany szczerą przyjaźnią i wielokrot-
nie zapraszany do współpracy. Jego wielowątkowa droga twórcza i późniejsza praca dy-
daktyczna jako profesora Politechniki Krakowskiej ukazują wyraźnie, jak istotne okaza-
ły się lata studiów właśnie w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w drugiej połowie 
lat dwudziestych. W owym czasie studia miały tam profil zdecydowanie artystyczny, 
w odróżnieniu od Wydziałów Architektury Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej. Jed-
nakże w Krakowie w okresie międzywojennym, a szczególnie w latach dwudziestych 
panowała nadal atmosfera przełomu stuleci. Przyjęci do Akademii jeszcze przez Julia-
na Fałata profesorowie malarstwa, zwłaszcza Jacek Malczewski, Józef Mehoffer, Le-
on Wyczółkowski kształtowali profil artystyczny środowiska, nadawali ton dyskusjom, 
kształtowali wyobraźnię młodych studentów. Przedmiot zwany „formy architektonicz-
ne” prowadził właśnie Władysław Ekielski, wspomniany współautor (wraz z Wyspiań-
skim) wizji wawelskiego akropolis. Perspektywę wykładał Leon Chwistek, który krót-
ko przedtem, w formistycznym okresie swej twórczości, przedstawiał plastyczne wizje 
zgeometryzowanej, szalenie ekspresyjnej architektury w Zakopanem i wśród skał ta-
trzańskich. Wyobraźnię twórczą Gruszczyńskiego ukształtowały całe sfery narodowe-
go sacrum, esencjonalnej polskości, słowem – bajkowy świat Krakowa przełomu stuleci 
i krakowski sen o potędze. Należał on do ostatniego pokolenia romantyków, zasadni-
czo już wyalienowanego; jak każdy romantyk był niepokorny i bezkompromisowy. Miał 
świadomość własnej wielkości, co niekiedy wyrażał dosadnie i zdecydowanie. Fascy-
nował współpracowników i studentów, przywołując pryncypialne ideowo i plastycznie 
neoromantyczne wizje „wielkiej architektury polskiej”. Podobnie jak dla neoromanty-
ków przełomu stuleci, tak i dla Gruszczyńskiego Polską był przede wszystkim Kraków, 
a w Krakowie – Wawel i Rynek.

Aby przywołać i zrealizować idee swego mistrza, Gruszczyński zainicjował dyskusję 
w prasie 8. Bez rezultatu. Wkrótce zatem rozpoczął własne prace projektowe uporząd-
kowania wawelskiego wzgórza. Jego projekty, a raczej liczne, żmudne studia projekto-
we nazwał Wawel 20009 (il. 1). Podobnie jak w Panteonie oczyścił zamek dolny z poau-
striackich zabudowań. Wykorzystał nowy, utworzony w czasie wojny wjazd na zamek 
prowadzący od południa, od ulicy Bernardyńskiej, nową bramą przy Baszcie Sando-
mierskiej, a dalej przed Basztą Złodziejską skręcający w prawo na zamek dolny. Przy 
Baszcie Złodziejskiej otwiera się bowiem nie tylko nowe wejście na zamek dolny, ale 
i oś widokowa na Katedrę i zamek górny. Wykorzystał to Gruszczyński, pozostawiając 
tu przerwę w projektowanych do częściowej rekonstrukcji murach obronnych. Stamtąd 
rozplanował układ wznoszących się ku górze i podkowiasto przełamywanych tarasów. 

8 Por. W. Gruszczyński, Wawelska teza, „Architektura”, nr 3 (65), 1953; tenże, Gdy już o Wawel chodzi, to 
chyba tak nie można, „Życie Literackie” nr 308, 15 XII 1957.
9 W pracach tych brali także udział jego najbliżsi współpracownicy: dr arch. Janusz Trojanowski i dr arch. 
Barbara Setkowicz.
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Na najwyższej ich platformie, nieco na południe od Katedry, umieścił monumentalne 
Mauzoleum Świetlnych Synów Ojczyzny, które „na początek – jak pisał – pomieści sar-
kofagi: Bolesława Śmiałego, Wita Stwosza, Mikołaja Kopernika, Fryderyka Chopina”10. 
Przed fasadą, nieco z boku ustawił konny pomnik. Alegoryczną postać na koniu można 
uważać za personifikację Wolności, Niepodległości, wreszcie samej Rzeczypospolitej 
(il. 2, 3). Gruszczyński nie precyzował szczegółów, interesowała go kompozycja całości 
i forma detali, a interpretację pozostawiał oceniającym.

Zresztą w licznych szkicach, przed opracowaniem ostatecznej formy mauzoleum, 
pojawia się także inna postać kobieca, uskrzydlona i z mieczem, inspirowana bynaj-
mniej nie przez germańskie walkirie, lecz przez figurę przedstawiającą epopeję walk 
Polski ze sławnego paryskiego pomnika Mickiewicza Antoine’a Bourdelle’a odsłonię-
tego w roku 1929, a więc w roku dyplomowym Gruszczyńskiego w krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych. W ówczesnej prasie polskiej i francuskiej pomnik ten był entuzja-
stycznie oceniany i wielokrotnie reprodukowany11. 

Realizacje gloryfikujące „synów ojczyzny” pojawiały się sukcesywnie w Europie 
Środkowej, począwszy od naddunajskiej Walhalli z lat 1830–1842, projektu Leona von 
Klenzego12, odwołującej się do miejsca wiecznej szczęśliwości z mitologii nordyckiej.13 
Z polskich realizacji trzeba przywołać Rotundę Honorową w Pawilonie Polskim na Świa-
towej wystawie Sztuka i Technika w Życiu Współczesnym w Paryżu w roku 1937, dzieło 
Stanisława Brukalskiego i Bohdana Pniewskiego. Stojące we wnętrzu posągi wybra-
nych postaci z historii Polski komentowano ówcześnie jako symbole rycerskiej walecz-
ności naszego kraju14. 

10 Por. W. Gruszczyński, Wawel roku 2000, [w:] Twórczość Włodzimierza Gruszczyńskiego. Katalog wystawy 
w Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych, Opole 1976.
11 A. E. Bourdelle, Jak pokochałem i jak odczułem Mickiewicza, „Tygodnik Illustrowany (Warszawa)” 1929, 
nr 18, s. 350; E. Woroniecki, Rozmowa z A. Bourdellem i charakterystyka jego pomnika, „Świat” (Warsza-
wa) 1929, nr 17;  F. Siedlecki, Antoni Bourdelle, „Dzień Polski” (Warszawa) 1929 nr 17 w dod. „Literatura 
i Sztuka”; A. E. Bourdelle, Francusko-polski pomnik Adama Mickiewicza, „Illustrowany Kurier Codzienny” 
(Kraków) 1929 nr 112; Paryski pomnik Adama Mickiewicza dłuta Bourdelle’a, „Przegląd Tygodniowy Życia 
Kulturalnego i Obyczajowego”, dod. do:  „Słowo” (Wilno) 1928, nr 12.
12 Wiele przykładów takich mauzoleów w: P. Krakowski, Nacjonalizm a sztuka patriotyczna, [w:] D. Konstan-
tynów, Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789–1950, red.  R. Pasieczny, P. Paszkiewicz, Warszawa 1989, 
s. 15–24. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w Walhalli, w roku 1807 ustawiono marmurowe popiersie 
Mikołaja Kopernika, dzieło J. G. Schadowa, i jest to, jak się wydaje, drugie w dziejach sztuki popiersie astro-
noma po niemal zapomnianym dłuta krakowskiego rzeźbiarza W. Rojowskiego z roku 1766, ustawionym 
dwieście lat temu w kaplicy Aniołów Stróżów kościoła (ob. katedrze) Świętych Janów w Toruniu. Za pierwszy 
polski pomnik Kopernika często błędnie przyjmuje się jego popiersie w kościele św. Anny w Krakowie, wy-
konane w roku 1822 przez Jana Nepomucena Galli według projektu ks. Sebastiana Sierakowskiego. 
13 Por. klasyczne G. Dumézil, Les Dieux des Germains, essai sur la formation de la religion scandinave, Paris 
1959 [tłum polskie G. Dumézil, Bogowie Germanów. Szkice o kształtowaniu się religii skandynawskiej, tłum. 
Anna Gronowska, Warszawa 2006], a wśród opracowań polskojęzycznych: S. Piekarczyk, Mitologia Germań-
ska, Warszawa 1979; R. Maciszewski, Mity skandynawskie (wyd. 2), Warszawa 2004; A. Szretter, Mitologia 
Germańska, Gdańsk 2006.
14 Pierwsze obszerne omówienie Pawilonu przedstawił A. Olszewski, Styl 1937 w świetle krytyki i historii 
[w:] Myśl o sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1976, s. 205–227. W paź-
dzierniku roku 2007 w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie zorganizowano dwudniową sesję naukową pt. 
Międzynarodowa wystawa „Sztuka i technika w życiu współczesnym”, Paryż 1937, z dwudziestoma referatami 
poświęconymi w większości Pawilonowi Polskiemu m.in.: A. Wierzbickiej Między dwiema ekspozycjami. Lata 
1925–1937; I. Luby Sztuka jako reprezentacja. Pawilon jako wizerunek państwa; A. Chmielewskiej Odrębność 
kulturalna Narodu, jego duch i siła, czyli reprezentacja Polski na wystawie paryskiej 1937 roku; J. Sosnowskiej 
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Tłem dla wawelskiego mauzoleum był budynek dawnych kuchni królewskich, któ-
ry od zawsze budził kontrowersje wśród projektantów i konserwatorów wawelskiego 
wzgórza. Kuchnie i wozownie mieściły się tam co najmniej od późnego Średniowiecza, 
a od połowy wieku XIX – austriacki szpital wojskowy. Międzywojenna przebudowa na 
rezydencję dla Prezydenta RP nie została ukończona15. Dopiero po roku 1939 hitle-
rowcy nadali budowli – rezydencji Hansa Franka – ostateczną formę tradycyjną w pro-
porcjach i oszczędną w detalach. Po pierwszej wojnie stojący w tym miejscu budynek 
budził niechęć jako pozostałość austriacka, a po drugiej wojnie stokroć większą jako 
rezydencja hitlerowska, chociaż pod względem plastycznym i konserwatorskim nie-
wiele można mu było zarzucić. Gruszczyński nie planował go burzyć, jak wielu jemu 
współczesnych, nie planował też go przebudować, ale rozbudował go, przesłaniając 
całą elewację zachodnią. Wysunięte boczne ryzality połączył dodatkowym skrzydłem 
o płytkim trakcie. Przyziemie nowego frontu stanowił długi podcień arkadowy, na pię-
trze mieściły się sale reprezentacyjne. Elewacja wzniesiona z cegły i ciosu wapiennego 
zdobiona była tarczami z herbami ziem i miast dawnej Rzeczypospolitej16. Całość wień-
czył wyniosły, czterospadowy dach (il. 4).

Gruszczyński nigdy nie doprowadził swej koncepcji do etapu, który by go ostatecz-
nie zadowolił. Były to w istocie uparte studia projektowe, trwające blisko dwadzieścia 
lat. Zachowane szkice i wykreślone plansze dokumentują konsekwentne zmaganie się 
z formą – wielokrotne precyzowanie bryły samego mauzoleum oraz detali wyrosłych 
z „polskiego ducha” i „polskiej formy”17.

Tak oto wiele lat temu, patrząc wraz z ks. Zdzisławem z okna wawelskiej wikarówki, 
komentowaliśmy ów nieco zapomniany projekt Włodzimierza Gruszczyńskiego, ostat-
niego romantyka śniącego odwieczny krakowski sen o potędze.

Na wystawie w Paryżu Polska była…; P. Korduby Lech Niemojewski i jego rola w wystawie paryskiej w roku 
1937. Por. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN Warszawa, 22–23 października 2007 roku, red. 
J. M. Sosnowska, Warszawa 2009.
15 F. Fuchs, Z historii odnowienia…, dz. cyt., s. 135–136.
16 Upływ czasu uniemożliwił umieszczenie poprawnej technicznie reprodukcji tej elewacji w niniejszym arty-
kule. Zainteresowanych czytelników trzeba odesłać do cytowanego katalogu wystawy Włodzimierza Grusz-
czyńskiego z kwietnia 1976 roku w BWA w Opolu.
17 Określenia Gruszczyńskiego z Wawelska teza, dz. cyt. oraz Wawel 2000, dz. cyt.
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maTíasa de arTeagi  
cykl maloWideł o TemaTyce eucharysTycZnej

Kult Najświętszego Sakramentu w siedemnastowiecznej Sewilli należał do najbar-
dziej popularnych i szczególnie chętnie praktykowanych. Świadczyło o tym m.in. ce-
lebrowanie czterdziestogodzinnego nabożeństwa, wprowadzonego wówczas przez pa-
pieża Innocentego XII oraz niezwykle spektakularne procesje Bożego Ciała, słynne na 
całą Europę. Pobożność eucharystyczną rozwijały także konfraternie sakramentalne, 
wśród których szczególne znaczenie miało Arcybractwo Najświętszego Sakramentu 
w parafii del Sagrario przy sewilskiej katedrze1.

W latach 1690–1691 powstał jeden z najciekawszych cyklów w sewilskim malar-
stwie siedemnastego wieku, odnoszący się w całości do tajemnicy Eucharystii. Jest on 
dziełem Matíasa de Arteagi y Alfaro, który wykonał dziewięć dużych obrazów olejnych 
na płótnie dla sewilskiego Arcybractwa Sakramentalnego2. 

Malarz ten urodził się w Villanueva de los Infantes w 1633 roku, a zmarł w Sewilli 
w 1703 roku. Niewiele wiemy na temat jego formacji artystycznej, która miała się do-
konać w stolicy Andaluzji. Pierwotnie przypuszczano, że kształcił się pod kierunkiem 
Juana de Valdésa Leala, teza ta jednak nie znalazła potwierdzenia źródłowego. W 1656 
roku miał zdać egzaminy mistrzowskie, co umożliwiło mu otwarcie pracowni, która 
przez blisko pół wieku wydajnie pracowała w Sewilli. Jednak do dziś zachowała się nie-
wielka część jego spuścizny artystycznej. Arteaga rozwinął swą ożywioną działalność 
nie tylko jako malarz, ale także jako rytownik. Nie stronił także od pracy społecznej. 
Był jednym z założycieli sewilskiej Akademii Malarstwa, w której pełnił m.in. funkcję 
sekretarza. W 1664 roku został członkiem elitarnego bractwa La Santa Caridad, a dwa 
lata później Sakramentalnego Bractwa del Sagrario3. 

1 C. Taracha, Od prosperity do kryzysu. Sewilla w XVII wieku, [w:] Kultura artystyczna siedemnastowiecznej 
Sewilli a don Miguel Mañara i jego dzieło, red. A. Witko, Kraków 2010, s. 15–47.
2 Archivo de la Hermandad Sacramental del Sagrario de la Catedral de Sevilla, Libro de Inventarios 
1653–1709, k. 40 r–v. Cykl ten zainteresował szczególnie: A. de la Banda y Vargas, Pinturas de Matías de 
Arteaga en la Parroquia del Sagrario, Sevilla, „Anales de la Universidad Hispalense”, t. XIX, Sevilla 1959, 
s. 75–87; J. Fernández López, Programas iconográficos de la pintura barroca sevillana del siglo XVII, ed. 2, 
Sevilla 2002, s. 219–233; tenże, La serie de pinturas de la Alegoría Eucarística realizadas por Matías de Arte-
aga para la Hermandad Sacramental del Sagrario de la Catedral de Sevilla, [w:] Matías de Arteaga. Pinturas 
Eucarísticas para la Hermandad Sacramental del Sagrario de la Catedral de Sevilla, Sevilla 2003, s. 29–48.
3 E. Valdivieso, Matías de Arteaga: El talento de un artista secundario, [w:] Matías de Arteaga…, dz. cyt., 
s. 17–28.
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Dzieła Arteagi wykazują silne wpływy dwóch największych artystycznych osobowości 
malarstwa sewilskiego drugiej połowy XVII wieku: Bartolomé Estebana Murilla4 i Juana 
de Valdés Leala5. Jednakże jego efektowne środki wyrazu wskazują na niezależność i wła-
sny styl. Arteaga szczególnie chętnie prezentował w swych malowidłach perspektywę, 
zwłaszcza w rozbudowanej scenografii architektonicznej, która była preferowanym tłem 
w jego pracach. Właśnie ona była bardzo poszukiwana przez sewilską klientelę, co stymu-
lowało artystę do coraz to nowych pomysłów, realizowanych głównie w oparciu o przeka-
zy graficzne, przede wszystkim flamandzkie i włoskie. Do jego najważniejszych dzieł nale-
żą trzy cykle wykonane w Sewilli i zachowane tam do dziś: Żywot św. Laureana w katedrze 
arcybiskupiej, Żywot Matki Boskiej w kolekcji Museo de Bellas Artes oraz interesujący 
nas cykl eucharystyczny, namalowany dla Arcybractwa Najświętszego Sakramentu6.

Ukończony w 1691 roku7 zbiór malowideł zawieszono w kapitularzu brackim, przy ko-
ściele del Sagrario w sewilskiej katedrze. Podczas przebudowy siedziby konfraterni w 1918 
roku, cykl płócien uległ rozproszeniu. Dopiero w 1987 roku na nowo je zgromadzono, eks-
ponując w zakrystii kościoła parafialnego del Sagrario oraz w nowym kapitularzu brackim. 
Obecnie w zakrystii znajdują się cztery płótna: Owoc z Ziemi Obiecanej, Przejście przez Jor-
dan, Anioł i Eliasz oraz Adoracja Baranka Mistycznego. W nowym kapitularzu z kolei wisi 
pięć obrazów: Abraham i Melchizedek, Dar Abigail dla Dawida, Przeniesienie Arki Przymie-
rza do Jerozolimy, Estera przed Aswerusem oraz Przypowieść o zaproszonych na ucztę. Zbiór 
ten w ostatnich latach dwukrotnie poddany był restauracji: w latach 1952–1953 przez Teo-
dora Palomar Lópeza i ponownie w 2003 roku, przez José Rodrígueza Rivero-Carrera8.

Nieznany jest pierwotny porządek ekspozycji malowideł. Nie posiadamy bowiem 
szczegółowych przekazów pisanych czy ikonograficznych, które jednoznacznie wskazy-
wałyby na kolejność poszczególnych dzieł w cyklu. Wiemy, że miały one zdobić ściany 
nieistniejącego kapitularza brackiego, znajdującego się obok słynnego Patio de los na-
ranjos w sewilskiej katedrze. Była to prostokątna sala, zbudowana w 1655 roku, o wymia-
rach 1500 × 550 cm, wyłożona malowanymi siedemnastowiecznymi azulejos. Na ścianie, 
przy której zasiadał zarząd konfraterni wisiał słynny Tryumf Eucharystii, dzieło z 1656 
roku pędzla Francisca de Herrery mł., również członka Sakramentalnego Bractwa del 
Sagrario przy sewilskiej katedrze. Płótno to było flankowane przez dwie figury ustawio-
ne w niszach: Dzieciątka Jezus, autorstwa Juana Martíneza Montañésa z 1606 roku oraz 
niezachowaną figurę Niepokalanej, przeznaczoną do ubierania, przypisywaną Pedro Rol-
dánowi. Na dwóch dużych ścianach sali zawisło osiem wielkich płócien o tematyce eu-
charystycznej, a na ścianie naprzeciw stołu prezydialnego znalazło się jedno mniejsze. 
Najmniejsze wymiary posiadał obraz Owoc z Ziemi Obiecanej i to zapewne on znalazł się 
naprzeciw Tryumfu Eucharystii Herrery mł. W kapitularzu zawieszono nadto niezacho-
wany dziś portret świątobliwego Fernanda de Maty, także autorstwa Matíasa de Arteagi 

4 D. Angulo Íñiguez, Murillo. Su vida. Su arte. Su obra, t. I–III, Madrid 1981; E. Valdivieso, Murillo. Catálogo 
razonado de pinturas, Madrid 2010.
5 E. Valdivieso, Juan de Valdés Leal, Sevilla 1988.
6 Tenże, Malarstwo sewilskie w XVII wieku, [w:] Kultura artystyczna…, dz. cyt., s. 125–126.
7 W całym zbiorze tylko jedno płótno (Estera przed Aswerusem) jest sygnowane i nosi datę 1690.
8 J. Roda Peña, Introducción, [w:] Matías de Arteaga…, dz. cyt., s. 13–14.
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oraz dwa zachowane, małe obrazy na płótnie, o charakterze alegorycznym (35 × 53 cm), 
odnoszące się do Najświętszego Sakramentu, pochodzące z drugiej dekady XVIII stule-
cia. Pierwszy – z inskrypcją „TAN QUAM OCCISUM” – przedstawiał Baranka Paschal-
nego na księdze z siedmioma pieczęciami, drugi natomiast – z inskrypcją „DE FORTI 
DULCEDO” – leżącego na ziemi lwa, z paszczy którego wylatuje rój pszczół9.

Nie mogąc obecnie rozstrzygnąć wątpliwości związanych z ekspozycją poszczegól-
nych płócien cyklu, przyjmujemy ich kolejność wedle chronologii kolejnych wątków 
w Piśmie Świętym, które zainspirowały malarza do wykonania serii malowideł o tema-
tyce eucharystycznej. Aż siedem z nich dotyczy historii starotestamentowych, zaledwie 
dwa zaś nowotestamentowych. 

Kluczem do zrozumienia całego programu ikonograficznego jest malowidło Franci-
sca de Herrery mł. Tryumf Eucharystii (il. 1). W dziele tym, sygnowanym i datowanym 
w 1656 roku, artysta w zaskakujący sposób ukazał czterech najważniejszych Ojców 
Kościoła zachodniego: św. Hieronima, św. Augustyna, św. Ambrożego i św. Grzegorza 
Wielkiego wraz ze św. Tomaszem z Akwinu i św. Bonawenturą jako wielkich czcicieli 
i apologetów Najświętszego Sakramentu. Blask bijący od Eucharystii ogarnia przed-
stawione osoby. Ukazując na pierwszym planie kilka postaci od tyłu artysta zastoso-
wał znakomite efekty świetlne. W jaśniejącym blasku widoczna jest także Niepokalana 
w adoracji Najświętszego Sakramentu, wiążąc tym samym pobożność Maryjną, tak ży-
wotną w siedemnastowiecznej Sewilli, z kultem Eucharystii10. 

 9 Tenże, Nuevas noticias sobre Matías de Arteaga y la Hermandad Sacramental del Sagrario de Sevilla, 
[w:] Matías de Arteaga…, dz. cyt., s. 58–61. J. Fernández López (La serie de pinturas…, dz. cyt., s. 33) uważa, 
że osobno wyeksponowano wyobrażenie Anioła z Eliaszem, z kolei J. Roda Peña (Nuevas noticias…, dz. cyt., 
s. 69) jest przekonany, że najlepszym kontrapunktem ikonograficznym Tryumfu Eucharystii Herrery mł. jest 
adoracja Baranka Mistycznego.
10 J. Brown, Herrera the Younger: Baroque Artist and Personality, „Apollo”, 85, 1966; E. Valdivieso, Historia 
de la pintura sevillana. Siglos XIII al XX, ed. 3, Sevilla 2002, s. 203–208.

1. Francisco de Herrera mł., Tryumf Eucharystii, olej na płótnie, 1656, Sewilla, 
Arcybractwo Najświętszego Sakramentu, fot., zbiór autora.



ks. Andrzej Witko

430

aBrahaM i Melchizedek 
(230 × 183 cm; il. 2)

Pierwsze z malowideł cyklu odwołuje 
się do Księgi Rodzaju, do fragmentu opi-
sującego spotkanie Abrahama z królem 
Szalemu, „kapłanem Boga najwyższego”, 
Melchizedekiem. (Rdz 14, 18–20) Abra-
ham pokonawszy w bitwie króla Elamu 
Kedorlaomera i jego sojuszników, uwolnił 
z niewoli Lota i odzyskał jego mienie. Mel-
chizedek, którego szczegółów życia nie 
znamy, spotkawszy Abrahama złożył mu 
w darze chleb oraz wino, i wychwalał Boga 
słowami: „Niech będzie błogosławiony Bóg 
najwyższy, który w twe ręce wydał twoich 
wrogów” (Rdz 14, 20)11. Opisana scena to 
jedna z najważniejszych prefiguracji eucha-
rystycznych w Starym Testamencie. Zapo-
wiada ona w sposób alegoryczny Chrystu-
sa i ustanowioną przezeń eucharystyczną 
ofiarę pod postacią chleba i wina. Stąd też 
imię Melchizedeka często pojawia się w li-
turgii Kościoła, począwszy od wezwania 
w Księdze Psalmów: „Pan przysiągł i żal 
Mu nie będzie: Tyś kapłanem na wieki, na 
wzór Melchizedeka” (PS 110, 4), poprzez 
List do Hebrajczyków, gdzie zwłaszcza cały 
rozdział siódmy poświęcony jest analizie 
Chrystusowego kapłaństwa „na wzór Mel-
chizedeka”; aż po Kanon rzymski Mszy św., 
w którym zawarte są słowa: „Racz wejrzeć 
na nie [dary eucharystyczne] z miłością 
i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś 
dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla, 
i ofiarę naszego Patriarchy Abrahama oraz 
tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój 
kapłan Melchizedek, jako zapowiedź Ofia-
ry doskonałej”12. 

11 Wszystkie cytaty biblijne pochodzą z: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków 
oryginalnych, wyd. IV, Poznań – Warszawa 1989.
12 Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 310*.

2. Matías de Arteaga, Abraham i Melchizedek, olej na płótnie, 1690–1691, 
Sewilla, Arcybractwo Najświętszego Sakramentu, fot., zbiór autora.

3. Matías de Arteaga, Owoc z Ziemi Obiecanej, olej na płótnie, 1690–1691, 
Sewilla, Arcybractwo Najświętszego Sakramentu, fot., zbiór autora.
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Arteaga potraktował tę scenę dosłownie, choć bez większej ekspresji. Melchizedek, 
ubrany w strój kapłana żydowskiego, z pokorą przekazuje Abrahamowi chleb i wino, 
ten zaś przyjmuje je z oddaniem. Nieco hieratyczna postawa Melchizedeka zdaniem 
José Fernándeza Lópeza może wskazywać na poczucie jego godności kapłańskiej. Ta 
może zbyt statyczna i uporządkowana kompozycja może wskazywać na zastosowanie 
wzorców graficznych, jak choćby ryciny Bernarda Salomona o tym samym temacie, 
opublikowanej w Lyonie w 1553 roku w książce Claude’a Paradina Quadrins historiques 
de la Bible. Ta sama rycina posłużyła Diego Velázquezowi do zakomponowania słynne-
go Poddania Bredy13. 

W tym dziele cyklu eucharystycznego, ale i w kilku innych, np. Darze Abigail dla 
Dawida uwidacznia się silny wpływ Juana de Valdésa Leala, związany z emocjonalnym 
wyeksponowaniem głównych postaci. Towarzyszą mu gęsty koloryt i szczegółowy ry-
sunek najważniejszych elementów obrazu. 

owoc z zieMi oBiecaneJ (230 × 153 cm; il. 3)

Druga namalowana scena dotyczy opisanej w trzynastym rozdziale Księgi Liczb 
ekspedycji, składającej się z dwunastu przedstawicieli Izraela, z każdego pokolenia po 
jednym, wysłanych przez Mojżesza do ziemi Kanaan, w celu jej rozpoznania. „Przybyli 
aż do doliny Eszkol. Tam odcięli gałąź krzewu winnego razem z winogronami i ponieśli 
ją we dwóch na drągu; do tego zabrali jeszcze nieco jabłek granatu i fig” (Lb 13, 23). 

Arteaga znów wiernie zilustrował tę scenę biblijną, ukazując dwóch mężczyzn nio-
sących na kiju wielkie, dorodne winogrono. Mógł się on wzorować na rycinie o po-
dobnej kompozycji z biblii wydanej we Frankfurcie w 1564 roku, zilustrowanej przez 
szwajcarskiego rytownika Josta Ammana14.

Malowidło to posiada podwójne znaczenie. Po pierwsze, wskazuje ono na dostatek 
ziemi Kanaan, czyli w tym przypadku na bogactwo ziemi obiecanej chrześcijan, czyli 
nieba. Po drugie, winogrono to owoc, z którego otrzymuje się wino, jedną z postaci 
eucharystycznych, dlatego przekaz ten wprost odnosi się do misterium eucharystycz-
nego, stanowiąc prefigurację tegoż Sakramentu.

PrzeJście Przez Jordan (230 × 295 cm; il. 4)

Kolejne przedstawienie dotyczy wątku z trzeciego rozdziału Księgi Jozuego, opisują-
cego dzieje Arki Przymierza. Bóg objawił Jozuemu, że bezpieczne przejście narodu wy-
branego przez Jordan możliwe będzie wówczas, gdy kapłani niosący Arkę Przymierza 
dotkną swymi stopami wody rzeki. „Zaledwie niosący arkę przyszli nad Jordan, a nogi 
kapłanów niosących arkę zanurzyły się w wodzie przybrzeżnej – Jordan bowiem wezbrał 

13 J. Fernández López, La serie de pinturas…, dz. cyt., s. 34–35.
14 Tamże, s. 36–37.



4. Matías de Arteaga, Przejście przez Jordan, olej na płótnie, 1690–1691, Sewilla, Arcybractwo Najświętszego Sakramentu, 
fot., zbiór autora. 

5. Matías de Arteaga, Dar Abigail dla Dawida, olej na płótnie, 1690–1691, Sewilla, 
Arcybractwo Najświętszego Sakramentu, fot., zbiór autora.
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aż po brzegi przez cały czas żniwa – zatrzymały się wody płynące z góry i utworzyły jakby 
jeden wał na znacznej przestrzeni od miasta Adam leżącego w pobliżu Sartan, podczas 
gdy wody spływające do morza Araby, czyli Morza Słonego, oddzieliły się zupełnie, a lud 
przechodził naprzeciw Jerycha” (Joz 3, 15–16). Po cudownym przejściu Jordanu, Bóg 
polecił Jozuemu wydobyć dwanaście kamieni z koryta rzeki przez dwanaście pokoleń 
Izraela i złożyć je na wieczną pamiątkę tego zdarzenia dla następnych pokoleń.

Artysta szczegółowo przedstawił tę scenę biblijną, osadzając ją jednak w szerszym 
kontekście. Ukazany na pierwszym planie Jozue zdaje się wskazywać na kapłanów trzy-
mających Arkę Przymierza, której obecność umożliwia pokoleniom Izraela swobodną 
przeprawę przez rzekę. Wielotysięczna rzesza, nad którą widoczny jest towarzyszący 
jej słup obłoku, kończy już swe przejście. Ostatni Izraelici zbierają kamienie, aby wedle 
otrzymanego polecenia upamiętnić cudowne przekroczenie Jordanu. 

Trudno zgodzić się z niektórymi badaczami, gdy twierdzą, że to przedstawienie nie 
stanowi prefiguracji Eucharystii, a jedynie temat historyczny ze Starego Testamentu15. 
Wszak w Arce Przymierza znajdowała się manna (Wj 16, 33; Hbr 9, 4), będąca bezpo-
średnią zapowiedzią Eucharystii, i to właśnie ona, niesiona w Arce Przymierza, z Bożej 
Woli umożliwiła bezpieczne przejście wybranemu narodowi do Ziemi Obiecanej. Tak 
też Eucharystia dla wierzących stanowi rękojmię bezpiecznego przejścia do ziemi obie-
canej chrześcijanom, czyli do nieba.

dar aBigail dla dawida (230 × 192 cm; il. 5) 

Czwarty obraz cyklu niekiedy błędnie rozpoznawano jako przedstawienie Judyty 
i Holofernesa, gdy tymczasem ilustruje on tekst z Pierwszej Księgi Samuela, opisujący 
spotkanie Abigail i Dawida. Ta dzielna niewiasta, chcąc zapobiec ukaraniu swego męża 
Nabala, który obraził Dawida, udała się doń niosąc w darze chleb i wino oraz inne dary. 
Błagała o przebaczenie i darowanie winy, czym zyskała sobie życzliwość Dawida i po-
hamowała jego gniew (1 Sam 25, 2–35). Ten wątek wskazuje na Eucharystię poprzez 
przywołanie postaci eucharystycznych chleba i wina oraz kontekstu ekspiacyjnego Eu-
charystii jako daru na przebłaganie za popełnione winy.

Kompozycja zastosowana przez artystę w tym dziele przypomina wcześniejszą 
z obrazu Abraham i Melchizedek, gdyż w obu przypadkach wyeksponowane zostały 
główne postaci, ich gesty i spojrzenia. Na pierwszym planie przedstawiono Abigail, za 
którą znalazły się dwie towarzyszące jej kobiety. Klęczy ona przed Dawidem, wzno-
sząc w górę błagalne spojrzenie i rozkłada ręce w geście oddania, delikatnie wskazując 
na wino i chleb, leżące u jej stóp. Król w zbroi i płaszczu, z włócznią w lewicy, wycią-
ga swą prawą dłoń ku Abigail, przyjmując jej dary i zapewniając o swej życzliwości. 
Towarzyszą mu uzbrojeni żołnierze. Być może Arteaga oparł się na pomyśle Petera 
Paula Rubensa z malowidła Ezaw i Jakub z monachijskiej Alte Pinakothek, ongiś znaj-
dującym się w królewskich zbiorach hiszpańskich. Postać Ezawa rzeczywiście wyka-

15 Np. Tamże, s. 37.



ks. Andrzej Witko

434

zuje podobieństwo do Dawida, a Jakuba do Abigail. Z kolei krajobraz w tym dziele 
Arteagi przypomina malowidło Bartolomé Estebana Murilla Jakub z trzodą Labana 
z 1660 roku, znajdujące się dziś w Meadows Museum w Dallas16. 

Przeniesienie arki PrzyMierza do JerozoliMy (230 × 292 cm; il. 6) 

Kolejne przedstawienie ilustruje tekst z Drugiej Księgi Samuela związany z dzieja-
mi Arki Przymierza i jej uroczystym przeniesieniem do Jerozolimy. Arkę umieszczono 
na wozie, prowadzonym przez Uzzę i Achio. Gdy ją prowadzono, „Dawid, jak i cały 
dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, 
harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach” (2 Sam 6, 5). Na pierwszym planie przed-
stawiony został król Dawid z lirą, na czele grupy muzykujących mężczyzn z licznymi 
instrumentami dętymi i szarpanymi. Na drugim planie ukazano dramatyczną historię 
ilustrującą śmierć Uzzy. Gdy wieziono Arkę do Jerozolimy, w pewnym momencie woły 
szarpnęły wozem, tak, iż skrzynia omal zeń nie spadła. Uzza chcąc zapobiec temu, pod-
trzymał Arkę, dotykając świętego przedmiotu. Wówczas padł martwy (2 Sam 6, 1–8).

Dzieło to intryguje naturalistycznym charakterem, gdzie język gestów poszczegól-
nych postaci i ich reakcje odgrywają fundamentalną rolę. Przedstawienie to w dwój-
nasób odnosi się do tajemnicy Eucharystii. Z jednej strony wskazuje, iż Najświętszy 
Sakrament jest źródłem radości dla jego czcicieli, którzy cieszą sie zeń, jak Dawid 
kroczący przed Arką. Ale jest to święty Sakrament, dla świętych, dlatego każde święto-
kradztwo może spotkać się z surową karą ze strony Boga.

anioł i eliasz (235 × 162 cm; il. 7) 

Dzieło to odwołuje się do tekstu z Pierwszej Księgi Królewskiej, opisującego prze-
śladowanie Eliasza przez królową Izebel. Salwując się ucieczką, prorok ukrył się na 
pustyni, gdzie wyczerpany pragnął umrzeć. Wówczas przybył do niego Anioł Pański, 
który przyniósł mu chleb i wodę, aby go posilić i przywrócić mu siły. Mocą tego pokar-
mu Eliasz szedł przez czterdzieści dni i nocy do Bożej góry Toreb (1 Krl 19, 1–8).

Ta scena w sposób obrazowy odnosi się do Eucharystii, która jako Chleb Życia daje 
siły duchowe i cielesne, często także bywa porównywana do wiatyku, świętego pokar-
mu na ostatnią drogę.

W dziele tym Arteaga odwołał się do obrazu Bartolomé Estebana Murilla Św. Piotr 
uwolniony przez Anioła, namalowanego w 1667 roku dla sewilskiego bractwa La Santa 
Caridad, znajdującego się dziś w Ermitażu. Artysta wprowadził tylko delikatne zmiany, 
dotyczące zwłaszcza otoczenia, przy zachowaniu tego samego układu kompozycyjnego17.

16 D. Angulo Íñiguez, Murillo. Su vida…, dz. cyt., t. I, s. 472–474.
17 Tamże, t. I, s. 392–393; A. Witko, Program ikonograficzny sewilskiej świątyni La Caridad, [w:] Kultura arty-
styczna…, dz. cyt., s. 208–209.



6. Matías de Arteaga, Przeniesienie Arki Przymierza do Jerozolimy, olej na płótnie, 1690–1691, Sewilla, Arcybractwo Najświętsze-
go Sakramentu, fot., zbiór autora. 

7. Matías de Arteaga, Anioł i Eliasz, olej na płótnie, 1690–1691, Se-
willa, Arcybractwo Najświętszego Sakramentu, fot., zbiór autora. 



8. Matías de Arteaga, Estera przed Aswerusem, olej na płótnie, 1690, Sewilla, Arcybractwo Najświętszego Sakramentu, fot., zbiór 
autora.

9. Matías de Arteaga, Przypowieść o zaproszonych na ucztę, olej na płótnie, 1690–1691, Sewilla, Arcybractwo Najświętszego Sa-
kramentu, fot., zbiór autora. 
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estera Przed asweruseM (230 × 333 cm; il. 8)

Siódme płótno cyklu to jedyny sygnowany i opatrzony datą (1690) obraz. Odnosi się 
on do tekstu z Księgi Estery, a ilustruje zabiegi królowej Estery wobec króla Aswerusa, 
którymi chciała nakłonić go do odwołania edyktu dopuszczającego eksterminację naro-
du wybranego, zaplanowaną przez najbliższego współpracownika monarchy, Hamana 
(Est 5, 1–8; 8, 3–6). 

Artysta umiejscowił scenę spotkania króla i królowej w rozległym, sklepionym wnę-
trzu, z wyeksponowanymi kolumnami o porządku toskańskim. Estera, przybywszy ze 
swym dworem do króla, upadła przed nim na kolana, prosząc o łaskę. Monarcha wy-
ciąga ku niej złote berło na znak wysłuchania jej supliki. Mężczyzna stojący po prawicy 
króla, jakby pragnący powstrzymać prawicę władcy, to bez wątpienia pomysłodawca 
wyniszczenia Żydów, królewski doradca Haman. 

W dziele tym Arteaga jako tło przedstawienia zastosował wielką scenografię ar-
chitektoniczną. Można się w tym dopatrywać wpływu Juana de Valdésa Leala, który 
podobnie rozwiązał kwestię ukazania architektury w takich dziełach jak Jezus między 
doktorami (Madryt, Museo del Prado) czy Zaślubiny Maryi (Sewilla, katedra)18. Wydaje 
się jednak, iż słuszne jest przypuszczenie Diega Angula Íñigueza, który wskazał, iż są 
to własne, autorskie pomysły Arteagi, oparte na wzorach graficznych. Malowidło to 
wykazuje, także w pozostałych partiach, szereg wpływów innych twórców. I tak postaci 
kobiece, a także króla Aswerusa utrzymane są w estetyce Murilla. Z kolei zamysł kom-
pozycyjny wykazuje wiele cech wspólnych z dziełem Philipa Gallego Historia Estery, 
ryciny wykonanej wedle konceptu Maertena van Heemskercka19.

To płótno zdaje się nie mieć wiele wspólnego z tematyką eucharystyczną. Zasad-
niczo Estera zawsze była postrzegana jako prefiguracja Matki Bożej, dzięki której do-
konało się dzieło zbawienia. Maryja, tak jak i Estera, uczestnicząc w Boskim planie 
zbawienia przyczyniła się do ocalenia wiernych Bogu. Maryja jest jednak matką Słowa 
Wcielonego. To ona nosiła w sobie Ciało Jezusowe, była więc pierwszym tabernaku-
lum, skrywającym Boga Żywego. Dlatego też obecność tej sceny wydaje się w pełni 
uzasadniona. Nadto podkreśla ona wymiar pobożności Maryjnej, tak ważnej w środo-
wisku sewilskim siedemnastego stulecia.

PrzyPowieść o zaProszonych na ucztę (230 × 291 cm; il. 9) 

Przedostatni obraz z cyklu Arteagi to interesujące przedstawienie, ilustrujące przypo-
wieść o zaproszonych na ucztę, opisaną w Ewangelii św. Mateusza i w innej redakcji przez 
św. Łukasza. Tekst biblijny mówi o wydanej przez króla biesiadzie, na którą zaprosił wielu 
znakomitych gości. Gdy wszystko było już gotowe, posłał po nich ponownie swe sługi, 
tymczasem zaproszeni zaczęli się wymawiać, a kolejne inwitacje zlekceważyli. Wówczas 

18 J. Gestoso y Pérez, Biografía del pintor sevillano Juan de Valdés Leal, Sevilla 1916, s. 157.
19 D. Angulo Íñiguez, Murillo y su escuela, Sevilla 1975, s. 27.
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król widząc, że „uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni”, polecił, 
by przyprowadzono wszystkich, których słudzy napotkają na drodze. Sprowadzono przeto 
wielką liczbę gości, którym zapewne przed wejściem na salę przekazano uroczyste ubra-
nia. Gdy król przystąpił do stołu, ujrzał przy nim jednego człowieka bez odpowiedniego 
stroju. Ten nie potrafił odpowiedzieć, jak dostał się na ucztę bez stosownej szaty, wówczas 
władca polecił wyrzucić go na zewnątrz w ciemności (Mt 22, 1–14; Łk 14, 15–24). 

Także i w tym przypadku artysta wprowadził bogatą architektoniczną scenografię, na 
tle której umiejscowił królewską ucztę. Przy stole zasiadł monarcha wraz z zaproszonymi 
gośćmi, szykownie ubranymi. Stojąca na pierwszym planie postać utożsamiana jest z za-
rządcą, który usunął z uczty półnagiego, a więc niestosownie ubranego jej uczestnika. 

Teologiczne znaczenie tej przypowieści odnosi się do Boga, który zaprasza ludzi do 
udziału w uczcie eucharystycznej, stwarzając im po temu stosowne warunki. Jednak 
nie wszyscy są godni, by doświadczyć takiej wspólnoty z Bogiem, bo „wielu jest po-
wołanych, lecz mało wybranych”. Scena ta ma więc przesłanie ściśle odnoszące sie do 
Eucharystii, która wszak jest ucztą dla wybranych.

adoracJa Baranka Mistycznego (230 × 291 cm; il. 10)

Dziewiąte malowidło cyklu ilustruje fragment z ostatniej księgi Pisma Świętego, 
Apokalipsy św. Jana, odnoszący się do hołdu, jaki dwudziestu czterech starców oddaje 
Barankowi Mistycznemu. Ten, otoczony zastępami anielskimi, zasiada w chwale na 
złotym tronie, na księdze tajemnic, opatrzonej siedmioma pieczęciami (Ap 5, 8–14). 

Baranek jest symbolem zbawczej ofiary Chrystusa, jaka dokonała się dla zbawie-
nia ludzkości. Sam Jezus przez Jana Chrzciciela został nazwany Bożym Barankiem, 
który gładzi grzechy świata. Już w starym przymierzu krew baranka paschalnego była 
znakiem ocalenia (Wj 12). Z kolei św. Piotr w swym Pierwszym Liście podkreśla, że: 
„drogocenna krew Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez skazy” (1 P 1, 19) 
jest oczyszczeniem dusz, znakiem miłości Boga do człowieka. Starcy składający hołd 
Barankowi oddają cześć Chrystusowi zbawicielowi. Liczba dwadzieścia cztery zdaje sie 
ogarniać dwanaście pokoleń Izraela Starego Testamentu i dwanaście pokoleń nowego 
ludu Bożego, wywodzącego się od dwunastu apostołów. 

Umiejscowienie dziewięciu malowideł o tematyce eucharystycznej w kapitularzu 
Arcybractwa Najświętszego Sakramentu przy sewilskiej katedrze, wyrażało wiarę 
członków wspólnoty w obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii w duchu potrydenc-
kim, wedle dogmatów wiary i tradycji, obecnej przede wszystkim w nauczaniu ojców 
Kościoła i jego pasterzy. 

Szczegółową eksplikację tego nabożeństwa znajdujemy w wykładzie zawartym 
w płótnach Arteagi, odkrywającym tajemnicę Eucharystii w świetle Nowego i Starego 
Testamentu. Ten niezwykle oryginalny i przemyślany zespół malowideł uciekał się do 
ikonografii, która mogła niekiedy zaskakiwać i nastręczać trudności interpretacyjnych. 
Zabrakło w niej oczywistych wątków eucharystycznych, opisanych na kartach ewan-
gelii, czy może mniej popularnych, ale obecnych w pracach innych mistrzów, np. Pete-



Matíasa de Arteagi cykl malowideł o tematyce eucharystycznej 

ra Paula Rubensa z lat 1625–1626 dla madryckiego klasztoru Dezcalzas Reales20, przed-
stawiających Mannę na pustyni (Wj 16) czy Ofiarę starego przymierza (Wj 24, 1–11). 
Jednak wysmakowany charakter i głębia teologiczna sewilskich płócien czynią ten 
zespół, ilustrujący podstawowe prawdy dogmatyczne Kościoła katolickiego, jednym 
z najbardziej interesujących w malarstwie hiszpańskim doby baroku. Pomimo pewnych 
niedoskonałości warsztatowych zbiór malowideł o tematyce eucharystycznej Matíasa 
de Arteagi y Alfaro stanowi fascynujący przykład utrwalonej na płótnach pobożności 
sewilskiej doby potrydenckiej, zachowanych po dziś dzień.

20 J. Fernández López, La serie de pinturas…, dz. cyt., s. 47.

10. Matías de Arteaga, Adoracja Baranka mistycznego, olej na płótnie, 1690–1691, Sewilla, Arcybractwo Najświętszego Sakra-
mentu, fot., zbiór autora.
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Joanna Wolańska

WcZesna TWórcZość jana henryka rosena  
i jej ZWiąZki Z poeZją kaZimiery iłłakoWicZóWny

Jan Henryk Rosen, malarz, który w okresie międzywojennym zyskał rozgłos 
jako twórca malowideł ściennych w katedrze ormiańskiej we Lwowie (1925–1929)1, 
a następnie dekoracji malarskiej prywatnej kaplicy w letniej rezydencji papieskiej 
w Castel Gandolfo (1933)2, zaczynał jako amator, autor niewielkich obrazów sztalu-
gowych. Przedstawiały one epizody z żywotów świętych, zaczerpnięte ze Złotej legen-
dy Jakuba de Voragine, o ciekawej, oryginalnie ujętej ikonografii. Od wczesnych lat 
dwudziestych XX stulecia pokazywał je w Zachęcie – najpierw pojedynczo, a w koń-
cu na wystawie z roku 1925 przedstawił serię obrazów liczącą kilkanaście dzieł. Ich 
wyjątkowość – poza wspomnianym aspektem ikonograficznym – polegała także na 
tym, że przedstawieniom malarskim towarzyszyły umieszczone na ramach, poetyckie 
„ekwiwalenty” malowideł w postaci przeważnie kilkuwersowych utworów Kazimiery 
Iłłakowiczówny. 

Wzajemne związki obrazów Rosena i utworów Iłłakowiczówny (wydanych drukiem 
jako cykl pt. Teksty do obrazów Jana Henryka Rosena w tomiku poetyckim Z głębi serca3) 
były już przedmiotem opracowania naukowego, podjętego z pozycji historii literatury4. 
Jednakże ze względu na datę ukazania się tej pracy (1993) i związanych z tym ograni-
czeń natury historyczno-politycznej, które zapewne uniemożliwiły autorce zapoznanie 
się z lwowskimi realizacjami Rosena, wniosków przedstawionych w tym opracowaniu 
nie można uznać za wiążące – przynajmniej dla historyka sztuki. Dlatego też poniżej 
postaram się raz jeszcze przyjrzeć relacjom obrazów Rosena i wierszy Kazimiery Iłłako-
wiczówny, tym razem z pozycji historii sztuki, starając się jednocześnie uzupełnić wcze-
śniejszą analizę literaturoznawczą o nowe fakty i sprostować nieścisłości, które się we 
wspomnianym opracowaniu pojawiły. Niniejszy artykuł jest ponadto zapewne pierwszą 
od czasu wspomnianej wystawy z roku 1925 prezentacją utworów poetyckich Iłłakowi-
czówny obok obrazów Rosena, dla których zostały napisane (zob. Aneks).

1 Szerzej na temat tej realizacji malarza zob.: J. Wolańska, Katedra ormiańska we Lwowie w latach 1902– 
–1938. Przemiany architektoniczne i dekoracja wnętrza, Warszawa 2010 (Poza Krajem). Tam także szersze 
informacje na temat młodzieńczych dzieł artysty (z okresu przed przystąpieniem do malowania w katedrze 
ormiańskiej) oraz jego biografii. 
2 Pracę tę szczegółowo omawia J. St. Pasierb, Jan Henryk Rosen maluje w Castelgandolfo [w:] Fermentum 
massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1990, s. 511–519.
3 K. Iłłakowiczówna, Z głębi serca, Kraków 1928, s. 127–133.
4 M. Ołdakowska-Kuflowa, Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Lublin 1993 
(KUL, Zakład Badań nad Literaturą Religijną), s. 49–53. 
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Wystawa z roku 1925 była dla artysty przełomowa. Tam zauważył go lwowski arcy-
biskup ormiańskokatolicki, ks. Józef Teodorowicz i zaproponował mu udekorowanie 
malowidłami katedry ormiańskiej we Lwowie, co zapoczątkowało jego płodną karierę 
malarza religijnego. Była to pierwsza wystawa indywidualna Rosena. Pokazał na niej 
trzynaście niewielkich obrazów (ok. 60 × 100 cm) wykonanych temperą, przedstawia-
jących sceny z życia świętych oparte – jak donosiła prasa – na tekstach Złotej legendy 
Jakuba de Voragine: Pozdrowienie Anielskie; Męczeństwo św. Szczepana (il. 1); Pogrzeb 
św. Odilona (il. 2); Ostatnia noc św. Hilarego (il. 3); Widzenie św. Wincentego Ferreriusza 
(il. 4); Lekkie jarzmo św. Róży Limańskiej; Legenda o św. Jozafacie, Królewiczu Indyjskim 
(il. 5); Męczeństwo św. Anioła; Legenda o św. Tadeuszu; Św. Helena, Cesarzowa; Św. Jan 
Nepomucen, patron ciszy; Św. Antoni Padewski jako dziecko; Św. Sebastjan; a także pięć 
projektów witraży „do kaplicy w L.”: Św. Albert, Karmelita; Św. Tereska Mała; Św. Te-
resa Wielka; Św. Jan od Krzyża; Legenda. Nota katalogowa zawierała też następującą 
adnotację: „Wiersze na ramach napisała I. K. Iłłakowicz”5. 

Wspomniane wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny, niewątpliwie zainspirowane obra-
zami Jana Henryka Rosena, i – co więcej – napisane zapewne umyślnie po to, by towa-
rzyszyły dziełom malarskim na ramach podczas ich wystawy w Zachęcie we wrześniu 
roku 1925, wpisują się w długą tradycję relacji między słowem a obrazem. 

Dzieje wzajemnych związków literatury i sztuk plastycznych sięgają zamierzchłej 
przeszłości, a ich problematyka była (i nadal jest) przedmiotem refleksji najwybit-
niejszych myślicieli cywilizacji zachodniej oraz tematem niezliczonych rozpraw uczo-
nych różnych dziedzin – historyków i teoretyków literatury, filozofów, estetyków, 
historyków sztuki i badaczy dziedzin pokrewnych. Wzajemne relacje słowa i obra-
zu zmieniały się wielokrotnie; przez stulecia dochodziło do konfrontacji – spierano 
się o pierwszeństwo sztuk, nie brakowało teorii utrzymujących wyższość jednej nad 
drugą; w nurcie pojednawczym postulowano ekwiwalencję obu dziedzin, wspólnotę 
sztuk – zgodnie z Horacjańską zasadą ut pictura poesis; teoria „powinowactwa sztuk” 
próbowała zatrzeć granice pomiędzy malarstwem a poezją6. Mimo prób „emancypa-
cji” dzieł sztuki i dążenia artystów nowoczesnych do uniezależnienia się od ciążą-
cych im literackich ograniczeń, do zerwania z jakimikolwiek nie-obrazowymi czyn-
nikami mogącymi wpływać na dzieło sztuk plastycznych, wydaje się, że związki te są 
nieuniknione.

Podstawowe nieporozumienie, które sprawia, że wyniki ustaleń Mirosławy Ołda-
kowskiej-Kuflowej wymagają sprostowania i uzupełnienia, polega na utożsamieniu prac 

5 Przewodnik po wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, nr 5 (wrzesień), Warszawa 1925, s. 27: Ko-
lekcja prac Jana Henryka Rosena, nr. kat. 187–199 (obrazy) oraz nr kat. 200 (projekty witraży). Por. także: 
Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych za 1925 rok, Warszawa 1926, s. nlb. 7 (Wykaz 
wystaw w roku 1925): wystawa trwała od 29 VIII do 24 IX 1925. 
6 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, 
Warszawa 1988 (zwł. rozdz. III: Sztuka: dzieje stosunku sztuki i poezji, s. 88–135); H. Markiewicz, Ut pictu-
ra poesis… Dzieje toposu i problemu, [w:] Tessera. Sztuka jako przedmiot badań, Kraków 1981, s. 155–183. 
To niezwykle szerokie zagadnienie charakteryzuje w odniesieniu do sztuki wieku XIX M. Poprzęcka, 
Czas wyobrażony. O sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku, Warszawa 1986 (Rozprawy 
Uniwersytetu Warszawskiego, 255), zwł. Wstęp oraz rozdz. I (Porównawcze badania sztuki i literatury), 
s. 7–61.
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Rosena z wystawy warszawskiej z roku 1925 (znanych autorce opracowania, jak sama 
zaznacza, jedynie z tytułów wierszy Iłłakowiczówny7) z malowidłami Rosena w katedrze 
ormiańskiej we Lwowie. W katedrze jednak został powtórzony tylko jeden temat z wy-
stawy warszawskiej: Pogrzeb św. Odilona. Przykładowo o krajobrazie opisanym przez 
Iłłakowiczównę w wierszu Święty Jozafat na rozdrożu (il. 5) autorka pisze, że ten „różni 
się znacznie od tego, co widoczne na fresku [!] Jana Henryka Rosena”8, a w przypisie 
do tego stwierdzenia wyjaśnia: „Niestety, na podstawie dostępnych informacji o malar-
stwie Rosena nie wiadomo, w jakim stosunku pozostawały prezentowane w »Zachęcie« 
w 1925 r. obrazy do malowanych w tym samym czasie w ormiańskiej katedrze we Lwo-
wie fresków o tej samej tematyce. Czy były to projekty, szkice, kopie…? Czy pomiędzy 
jedną a drugą wersją dzieła istniały jakieś różnice i czy w ogóle właściwe jest użycie 
słowa wersja? Ponieważ brak informacji, a tytuły obrazów wystawionych pokrywają się 
z tematyką fresków, nie czynię pomiędzy nimi różnicy”9. 

Skąd więc wiadomo, że wersja poetycka „różni się” od malowanej, skoro autorka 
opracowania przyznaje, że nie zna tej właśnie, malarskiej „wersji” tematu? Skąd przeko-
nanie, że tytuły obrazów z wystawy „pokrywają się z tematyką fresków” oraz że te ostat-
nie miały być malowane „w tym samym czasie” co obrazy wystawione w Warszawie?

Na początku więc – niejako odpowiadając na pytania postawione przez badaczkę 
twórczości Iłłakowiczówny – trzeba wyraźnie oddzielić obrazy Rosena z wystawy war-
szawskiej od „fresków” w katedrze ormiańskiej: to dwa zupełnie autonomiczne zespo-
ły, a ten ostatni nie ma zupełnie znaczenia dla analiz porównawczych twórczości Ro-
sena z poezją Iłły. W związku z tym nie może być mowy o „pokrywaniu się” tytułów 
obrazów z tematyką „fresków”. Ponadto malowidła lwowskie nie powstawały, jak pisze 
badaczka poezji Iłłakowiczówny, „w tym samym czasie” co obrazy pokazane w War-
szawie, lecz nieco później. Co więcej, obrazy wystawione w stolicy w roku 1925 mogły 
powstać nawet nieco wcześniej niż w roku wystawy, jak o tym świadczy, na przykład, 
data umieszczona obok sygnatury na obrazie Ostatnia noc Św. Hilarego (1924)10. Ty-
tuły wierszy i tytuły obrazów Rosena z warszawskiej wystawy (z jednym tylko wyjąt-
kiem), literalnie rzecz biorąc, wcale się nie pokrywają; różnią się od siebie, zazwyczaj 
są nieco inaczej sformułowane, choć istotnie dotyczą tego samego tematu. Poza tym, 
jak wspomniano wyżej, Rosen pokazał na wystawie trzynaście obrazów oraz pięć pro-
jektów witraży – w sumie osiemnaście prac11. Cykl Iłłakowiczówny „Teksty do obrazów 
Jana Henryka Rosena” liczy zaś tylko siedem utworów12. 

 7 M. Ołdakowska-Kuflowa, Chrześcijańskie widzenie świata…, dz. cyt., s. 51.
 8 Tamże. Określenie „fresk” jest tu podwójnie niewłaściwe. Po pierwsze, jako nazwa techniki – gdyż malowi-
dła w katedrze ormiańskiej zostały wykonane temperą (wbrew potocznie przyjętemu, a błędnemu znaczeniu 
tego słowa, nie każde malowidło ścienne – w sensie technologii – jest freskiem); po drugie – niesłuszne jest 
łączenie omawianych wierszy Iłłakowiczówny z malowidłami ściennymi Rosena w katedrze ormiańskiej.
 9 M. Ołdakowska-Kuflowa, Chrześcijańskie widzenie świata…, dz. cyt., s. 51.
10 Czarno-biała fotografia zachowana w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. AFF 
III-57, IF 23.146; obraz był sygnowany p.d.: JAN HENRYK ROSEN i datowany: 1924. 
11 Zob. wyżej, przyp. 5.
12 W kolejności prezentacji w katalogu wystawy w Zachęcie zestawienie obrazów i tytułów wierszy wygląda 
następująco: Męczeństwo św. Szczepana (il. 1) – Śmierć Świętego Szczepana; Pogrzeb św. Odylona (il. 2) – Po-
grzeb Świętego Odylona; Ostatnia noc św. Hilarego (il. 3) – Śmierć św. Hilarego; Widzenie św. Wincentego Fer-
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Odpowiedź na pytanie postawione przez badaczkę twórczości Iłłakowiczówny, 
jak traktować utwory poetyckie i jaki jest ich stosunek do obrazów Rosena, wydaje 
się bardzo prosta – ich funkcję dość jasno określa tytuł zbiorku: wiersze stanowią 
dopełnienie obrazów Rosena. Stwierdzenie to bynajmniej nie umniejsza ich wartości 
i autonomii, gdyż utwory te, jak wiadomo, doskonale funkcjonują też samodzielnie 
i tak były odczytywane przez większość ich literackiej „egzystencji”, zwłaszcza wo-
bec braku informacji o ich pierwotnym kontekście i przeznaczeniu, które zostały zu-
pełnie zapoznane13. Spostrzeżenie o dopełniającej obrazy roli wierszy z tego zbiorku 
łatwo udowodnić, choćby poprzez porównanie ich z innymi utworami Iłłakowiczów-
ny o podobnym charakterze. Wiersze „do obrazów” są umyślnie krótkie, lapidarne, 
gdyż miały towarzyszyć obrazom, musiały się zmieścić na ich ramach (a raczej na 
niewielkich tabliczkach przymocowanych do ram). „Dopełniają” tego, co artysta 
namalował, nie muszą więc opowiadać całego zdarzenia, historii od początku do 
końca, bo ta została już przedstawiona na obrazie. Znamy jednak utwory poetki o tej 
samej tematyce co omawiane wiersze, za to bardziej rozbudowane. Rozbudowane, 
gdyż w tym przypadku sama poezja, bez pomocy obrazu, miała za zadanie przekazać 
treść zdarzenia/historii albo też przedstawić wypowiedź podmiotu lirycznego o in-
nym charakterze. Przykładowo takim tematem (istniejącym w wersji „krótkiej” oraz 
„rozbudowanej”) jest postać i legenda św. Odilona. W tomie Złoty wianek (1927) zo-
stała opublikowana Modlitwa do świętego Odylona. Ten sam temat, obecny w wierszu 
z wystawy (jako Pogrzeb świętego Odylona), został tu potraktowany szerzej i może 
z nieco innego punktu widzenia14. 

W związku z powyższą funkcją utworów – dopełniającą obrazy – chyba nie należy się 
w nich doszukiwać cech „malarskich” lub elementów ekfrazy (czyli, jak precyzuje cyto-
wana badaczka, „określeń kształtu, opisu rozmieszczenia przedmiotów na planie obrazu, 
grupowania postaci”15): skoro bowiem towarzyszyły obrazom, widz nie potrzebował już 

rezjusza [sic!]; (il. 4) – Pokusa Świętego Wincentego Ferrerjusza; Lekkie jarzmo św. Róży Limańskiej – Święta 
Róża w kwiatowych więzach; Legenda o św. Jozafacie, Królewiczu (il. 5) – Święty Jozafat na rozdrożu; Męczeń-
stwo św. Anioła – Męczeństwo brata Anioła. Z siedmiu obrazów, do których odnoszą się wiersze Iłłakowiczów-
ny zachowały się reprodukowane tutaj przekazy ikonograficzne do trzech; dwa obrazy istnieją nadal (zob. 
Aneks). 
13 Nie odnoszę się w tym miejscu do samej treści legend. Tych nie da się odczytać ani z obrazów, ani z krót-
kich utworów Iłłakowiczówny; co więcej, nawet dłuższe „ballady” poetki o świętych (o których będzie mowa 
niżej) nie zawsze dają pojęcie o treści danej legendy. Zazwyczaj, by poznać fabułę opowieści, niezbędna jest 
lektura tekstu „źródłowego”.
14 Możliwe nawet, że oba wiersze pochodzą z tego samego okresu – około roku 1925 (mogły powstać w la-
tach 1922–1927) i  daty publikacji tomików nie mają tu większego znaczenia – 1927 (Złoty wianek) i 1928 
(Z głębi serca). W tym ostatnim poetka zamieściła przecież wiersze „do obrazów”, powstałe, jak wiadomo, 
najpóźniej w roku 1925. 
15 M. Ołdakowska-Kuflowa, Chrześcijańskie widzenie świata…, dz. cyt., s. 50. Autorka, nie znajdując 
w wierszach „prawie żadnych cech” ekfrazy, zdaje się rezygnować z próby określenia „tekstów do ob-
razów” mianem „szczególnego przykładu realizacji” tego gatunku; zaznacza też, że poszukiwania w tym 
kierunku podjęła ze względu na genezę wierszy, czyli ich związek z obrazami Rosena. Na temat ekfra-
zy zob.: R. Popowski, Starożytny przewodnik po neapolitańskiej pinakotece [w:] Filostrat Starszy, Obrazy, 
tłum. i oprac. R. Popowski, Warszawa 2004 (Biblioteka Antyczna), s. 32–41. Trzeba zaznaczyć, że w tym 
przypadku na pewno nie może być mowy o innego rodzaju relacji pomiędzy słowem a obrazem, miano-
wicie o ilustracji, gdyż to wiersze dopełniają obrazów (które musiały więc powstać chronologicznie jako 
pierwsze), a nie na odwrót. 
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dodatkowych poetyckich opisów tychże, sam mógł przecież obejrzeć wersję malowa-
ną16. Słowo i obraz dopełniały się wzajemnie, ale nie były ekwiwalentami, niepotrzebny-
mi powtórzeniami tych samych treści za pomocą odmiennego medium. Raczej, słowo 
„dopowiadało” to, czego nie sposób oddać językiem malarskim17 i na odwrót. Jak mówił 
św. Augustyn: „aliter videtur pictura, aliter videntur litterae”18. 

Ekfraza jednak jest terminem bardzo pojemnym, którego znaczenie zmieniało 
się w ciągu wieków. O ile więc istotnie trudno byłoby się zgodzić z zastosowaniem 
do wierszy Iłłakowiczówny omawianego pojęcia, rozumianego jako „utwór poetycki 
będący opisem dzieła malarskiego”19, o tyle doskonale można użyć tego określenia 
wobec wspomnianych utworów, jeśli uznamy, że ekfraza („zwłaszcza jako gatunek 
literacki”20), to „zwracanie na coś uwagi, pokazywanie, wykazywanie, wyjaśnianie, 
wypowiadanie się (o obrazie) w pięknym stylu, poddawanie myśli (na temat obra-
zu), rozpatrywanie, rozważanie, wykrywanie czegoś (na obrazie)”21. W tym sensie 
wiersze Iłłakowiczówny to właśnie ekfraza, gdyż niejako „udzielają głosu niemym 
przedmiotom [czyli obrazom i przedstawionym na nich postaciom] dla pobudzenia 
u słuchacza [albo widza] pełnej wyrazistości postrzegania lub […] dla ożywienia na-
malowanej sceny”22. 

Odwołując się raz jeszcze do uwag badaczki literatury poczynionych na temat wier-
szy „do obrazów”, warto poświęcić nieco miejsca genezie tych oraz innych utworów 
Iłłakowiczówny o podobnej tematyce, gdyż – jak się wydaje – rola Rosena i jego dzieł 
w ich powstaniu jest znacząca, a dotychczas nie została przez literaturoznawców zauwa-
żona23. W cytowanej pracy identyczność tematyki obrazów i wierszy (pomijając spe-

16 W starożytności w zastosowaniu „retorycznym” „[…] ekfraza jako część wygłaszanej mowy nie opisywała 
osób ani przedmiotów obecnych przed słuchaczami, lecz […] rzeczy odległe, a nawet wyimaginowane” 
(R. Popowski, Starożytny przewodnik…, dz. cyt., s. 34). Stwierdzenie to w pełni zachowuje wartość w od-
niesieniu do rozpatrywanego tu przypadku – wiszących przed widzami obrazów, których nie było sensu 
dodatkowo opisywać. 
17 Jak słusznie zauważa badaczka, wiersze dodawały na przykład informację o „biciu serca z niepojętej trwo-
gi” w Świętym Jozafacie na rozdrożu (M. Ołdakowska-Kuflowa, Chrześcijańskie widzenie świata…, dz. cyt., 
s. 51). Dochodzimy tu do wspomnianego na wstępie szerokiego zagadnienia dziejów wzajemnych relacji obu 
dziedzin sztuki, por. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć…, dz. cyt., (zwł. rozdz. III: Sztuka: dzieje stosunku 
sztuki i poezji, s. 88–135).
18 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć…, dz. cyt., s. 133–134. O zasadniczych różnicach pomiędzy po-
ezją a plastyką Władysław Tatarkiewicz pisał następująco: „Plastyka […] ukazuje rzeczy, a poezja tylko 
znaki. […] jedna ma charakter bezpośredniości, którego drugiej brak; jedna jest zawsze konkretna i ob-
razowa, podczas gdy druga może i musi operować abstrakcjami. […] co innego […] w obu przypadkach 
jest źródłem przeżycia. W jednym jest to głównie forma, w drugim zaś – treść. W jednej źródłem przeży-
cia, wzruszenia, radości jest świat widzialny, który w drugiej wcale nie jest pokazany bezpośrednio, lecz 
jedynie znakami zasugerowany. To zasadnicza różnica między sztuką wzrokową a poezją. […] Sztuka 
wzrokowa ma fundament w postrzeżeniu, a sztuka słowa – w wyobraźni” (W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu 
pojęć…, dz. cyt., s. 134–135).
19 M. Ołdakowska-Kuflowa, Chrześcijańskie widzenie świata…, dz. cyt., s. 50, przyp. 47. Autorka powołuje się 
na przytoczoną powyżej we fragmencie definicję ekfrazy według: J. Sławiński, Słownik terminów literackich, 
Warszawa 1988, s. 113.
20 R. Popowski, Starożytny przewodnik…, dz. cyt., s. 33.
21 Tamże.
22 Tamże (komentarz w nawiasach – J. W.). 
23 Mirosława Ołdakowska-Kuflowa zainteresowanie poetki literaturą hagiograficzną tłumaczy doświadcze-
niem wyniesionym z dzieciństwa, z domu przybranej matki, gdzie panował zwyczaj czytania „budującej lek-
tury”, często właśnie w postaci literatury hagiograficznej. Z tego okresu miało się wywodzić zamiłowanie 
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cyficzne przeznaczenie tych konkretnych utworów poetyckich) próbuje się wywodzić 
z poziomu wspólnej dla nich „inwencji”24. Z pewnością prawdą jest, iż oboje artyści 
– poetka i malarz – odwołali się do tego samego źródła – żywotów świętych. Zadziwia 
jednak nadzwyczajna zbieżność tytułów (tematów) obrazów Rosena oraz wierszy Iłła-
kowiczówny – ale nie tych, które w zbiorze Z głębi serca zostały określone jako „teksty 
do obrazów”, lecz kilku innych, wydanych we wspomnianym już tomiku Złoty wianek, 
bez żadnej adnotacji, która by je mogła łączyć z osobą czy też twórczością malarza25. To 
zbieżność, która nie może być przypadkowa.

W listopadzie roku 1922 na „wystawie bieżącej” w Zachęcie Rosen pokazał między 
innymi następujące obrazy: Św. Prior, Św. Wulfram, Św. Sawiniusz, Św. Odylon, Jan 
Nepomucen oraz Siedmiu śpiących26. Co znamienne, w wydanym w roku 1927 tomi-
ku Złoty wianek znajdujemy wiersze Iłłakowiczówny zatytułowane: Modlitwa świętego 
Odylona (utwór wspomniany już wyżej), O świętym biskupie Wulframie, o miedziano-
włosym rybaku i o dzieciach w topieli; Siedem [!] Braci Śpiących; Tęsknota świętego Sa-
winiusza i anielskie zjawienie; O biednym bogaczu i świętym żniwiarzu (gdzie pojawia 
się postać św. Priora; to on jest tytułowym „świętym żniwiarzem”) oraz Róże świętego 
Jana Nepomucena27. 

Znany jest co prawda tylko jeden z wymienionych obrazów Rosena – Św. Prior 
(il. 6) (inne najprawdopodobniej się nie zachowały) – ale ten jeden przykład wystarczy, 
by pokazać wspólnotę obu grup wierszy – tych ze zbioru Teksty do obrazów w tomie 
Z głębi serca (1928) oraz wyżej wymienionych, z tomiku Złoty wianek (1927). Utwo-
ry z obu zbiorów łączy przede wszystkim źródło inspiracji – żywoty świętych – ale 
też sposób podejścia do legendy, będącej punktem wyjścia poetki (jakkolwiek ten 
ostatni rys nie jest jednolity w obrębie żadnej z dwóch grup). Wydaje się natomiast, 

Iłłakowiczówny do Żywotów świętych ks. Piotra Skargi. Badaczka ponadto zwraca uwagę na fakt, że „poetka 
obiera na swoich bohaterów świętych czczonych powszechnie, niezwiązanych pochodzeniem czy życiem 
z Polską. Często są to święci z pierwszych wieków chrześcijaństwa, czasami nawet mało popularni w pol-
skiej tradycji hagiograficznej, jak św. Sawiniusz czy św. Odilon” (M. Ołdakowska-Kuflowa, Chrześcijańskie 
widzenie świata…, dz. cyt., s. 99). Tymczasem w dziele ks. Skargi nie znajdziemy żywotów żadnego ze wspo-
mnianych świętych (ani Sawiniusza, ani Odilona); nie ma tam też św. Priora. Spośród „bohaterów” Iłłakowi-
czówny i Rosena Skarga podaje jedynie żywot św. Wulframa (nota bene w brzmieniu „Wulfran”), por. Piotr 
Skarga, Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień, przez cały rok, Petersburg 1862 (2 t.); Żywot 
św. Wulfrana, t. I, s. 234–236 (15 III). Chyba jedynym wyjaśnieniem takiego – bardzo wyjątkowego – doboru 
świętych może być kontakt Iłłakowiczówny z wychowanym w Szwajcarii i Francji, szczerze i głęboko zainte-
resowanym religią i tradycją katolicką Rosenem. 
24 M. Ołdakowska-Kuflowa, Chrześcijańskie widzenie świata…, dz. cyt., s. 52. 
25 To – pozornie błahe – uściślenie o charakterze faktograficznym może nieść ze sobą ważne konsekwencje dla 
interpretacji wierszy. I tak, w przywoływanej tu już wielokrotnie pracy Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej wier-
sze ze zbioru „teksty do obrazów” znajdziemy w rozdziale traktującym o „estetycznych zamiłowaniach” poetki 
(Chrześcijańskie widzenie świata…, dz. cyt., s. 53), zaś utwory z tomu Złoty wianek (o wspólnej z poprzednio 
wspomnianymi genealogii, należące – jak sądzę – do tego samego „gatunku”, a różniące się od poprzednich 
większymi rozmiarami) pomieszczono już w podrozdziale Święci i świątobliwi (tamże, s. 88 i nast.) – gdzie 
nacisk kładzie się na głęboko religijny, nie estetyczny aspekt utworów (bowiem, według autorki, „estetyzacja” 
sprawia, że tematy religijne traktowane są niejako „anegdotycznie”; następuje „przejście od fascynacji postacia-
mi zaludniającymi estetyczny raj do zainteresowań fenomenem świętości”, tamże, s. 82). 
26 W. Bunikiewicz, Kronika artystyczna. Jan H. Rosen, Zofia Węgierkowa, „Kurier Warszawski”, 1922, nr 318 
(19 XI), s. 12. Poza tytułami właściwie nic na ich temat nie wiadomo; zachowała się tylko fotografia obrazu 
Św. Prior (por. przyp. 33). 
27 K. Iłłakowiczówna, Poezje zebrane, t. 1, Toruń 1998, s. 529, 533–550, 557. 
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że podstawowa i zasadnicza (a przy tym nader „prozaiczna”) różnica między obiema 
grupami polega przede wszystkim na długości utworów. Z dwunastostrofowego wier-
sza Iłłakowiczówny bez trudu da się bowiem wyjąć fragment, który doskonale opisuje 
zachowany na archiwalnej fotografii obraz Rosena, nie gorzej niż to czyniły jej „teksty 
do obrazów” (il. 6):

Bogaty Łukasz ukląkł na rżysku, krzyżem pierś naznaczył,
jął błagać świętego, by mu przebaczył:
„O święty Priorze,
dobre dziecię Boże,
przed ludem wszystko wyznaję,
złoto ci oddaję […]”28

W obliczu tak wyraźnych zbieżności nie można w tym przypadku mówić jedynie 
o wspólnym źródle czy „inwencji”, gdyż w grę wchodzą tu osobiste kontakty artystów 
i bezpośrednia – co do tego nie ma wątpliwości – inspiracja zaczerpnięta przez poetkę 
z dzieł malarza (albo też rozmów na temat legend stanowiących ich literacką osno-
wę)29. Wobec niemożności skonfrontowania pozostałych obrazów Rosena z odpowied-
nimi wierszami Iłłakowiczówny, trudno spekulować, czy przedstawiony wyżej „casus 
św. Priora” można uznać za modelowy. Znając jednak „mechanizm” współistnienia 
obrazów i wierszy obojga twórców oraz rodzaj scen wybieranych do zilustrowania 
przez Rosena, można zasugerować kilka fragmentów z wierszy Iłłakowiczówny, które 
mogłyby się odnosić – jako forma komentarza i dopełnienia, na takiej zasadzie, jak 
wiersze „do obrazów” z wystawy warszawskiej z roku 1925 – do prac Rosena z roku 
1922, gdyż najprawdopodobniej zostały właśnie przez nie zainspirowane30. Warto 

28 O biednym bogaczu i świętym żniwiarzu [w:] K. Iłłakowiczówna, Wiersze religijne 1912–1954, Poznań 
– Warszawa – Lublin 1955, s. 56.
29 Przeciwny kierunek inspiracji, w świetle zarówno wcześniejszej twórczości poetki, jak i tego, co wiadomo 
o Janie Henryku Rosenie (jego wykształceniu i zainteresowaniach), jest wysoce nieprawdopodobny, by nie 
powiedzieć – wykluczony. Konsekwentnie więc, w świetle przedstawionych wyżej faktów, nie można się 
zgodzić ze stwierdzeniem Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej, że „Nawet wyidealizowane piękno i urok uka-
zywanych postaci mają swe źródło w większym stopniu w legendowej hagiografii niż w zapoznaniu się poetki 
z obrazami przedstawiającymi świętych” (M. Ołdakowska-Kuflowa, Chrześcijańskie widzenie świata…, dz. 
cyt., s. 52). Przykładowo legenda o św. Odilonie, tak jak ją zaprezentowała poetka w jednym z wierszy „do 
obrazów” (oraz Rosen w swoim gwaszu), praktycznie nie funkcjonuje w literaturze hagiograficznej, jest nie-
zmiernie rzadka; nie znajdziemy jej ani w Złotej legendzie Jakuba de Voragine, ani w Żywotach świętych Piotra 
Skargi, gdyż jej niepowtarzalna forma obrazowa jest tworem wyobraźni malarza. Szerzej na ten temat – w od-
niesieniu do malowidła z katedry ormiańskiej (które w tym jedynym przypadku jest wiernym powtórzeniem 
obrazu pod tym samym tytułem z wystawy w Zachęcie) – zob. J. Wolańska, Katedra ormiańska…, dz. cyt., 
s. 254–267 (tam szczegółowa literatura). Podobnie było w wypadku innych świętych wybranych przez poetkę 
na bohaterów jej wierszy – wyjątkowo rzadko wspominanych w zbiorach żywotów i generalnie niezbyt popu-
larnych. 
30 W Modlitwie do Świętego Odylona zwraca przede wszystkim uwagę powtarzające się wezwanie do święte-
go, obecne także w Pogrzebie Świętego Odylona. Obrazowi mógłby towarzyszyć przykładowo taki fragment 
wiersza Modlitwa do Świętego Odylona: „Dwie żałobne dusze proszą świętego Odylona: | »I za nas niechaj 
się światła zapalą, | za nas, cośmy nie kochały nikogo. | Teraz musimy błądzić po rowach, | po brzozowych, 
bukowych dąbrowach | […]«”; obrazowi Św. Wulfram – następujący fragment z ballady O Świętym biskupie 
Wulframie…: „»Widzę, jak biskup Wulfram do nas wychodzi z kościoła!« | […] »Leci przed nim anioł, głos 
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przy tym zwrócić uwagę na chronologię powstawania utworów poetyckich w odnie-
sieniu do malowideł. Wiersze z tomu Złoty wianek – obszerniejsze, w formie kilku-, 
a nawet kilkunastostrofowych „ballad” – wspólnota tematów łączy z obrazami Rosena 
z wystawy w roku 1922; zaś „teksty do obrazów” – krótkie, najczęściej sześciower-
sowe utwory – towarzyszyły pracom malarza pokazanym na wystawie w roku 1925. 
Naturalnie, daty wydania obu zbiorów (1927 i 1928) musi dzielić dystans kilku lat od 
momentu powstania samych wierszy31. Utwory powstałe wcześniej są stosunkowo 
długie; te zaś z roku 1925 są pozbawione epickiego charakteru swoich poprzedników: 
to jakby ich bardzo skondensowane „miniaturki”, zamknięte „w pigułce”, w formie 
prawie aforystycznej32. 

Kazimiera Iłłakowiczówna przez pewien czas pracowała razem z Rosenem w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych; ona od roku 1918, Rosen – od 1921. Wiemy też, że zna-
ła jego twórczość malarską, gdyż oboje byli na wspomnianym wyżej otwarciu salonu 
dorocznego Zachęty 16 grudnia 1922, niesławnego zamachem na prezydenta Naruto-
wicza, gdzie Rosen wystawiał jeden ze swoich obrazów, co zresztą Iłłakowiczówna za-
znaczyła w swoich wspomnieniach33. Można też stosunkowo łatwo „zrekonstruować” 
kontakty obojga, pamiętając, że Rosen miał za sobą młodzieńcze próby poetyckie34, 
a tematyka „literacka” na pewno nadal go interesowała. Najwyraźniej zainteresowanie 
było obustronne i musiało być poparte życzliwością poetki (podówczas już uznanej 
w środowisku literackim stolicy i kraju), trudno sobie bowiem wyobrazić, by propo-
zycja napisania przez nią „tekstów do obrazów” mogła wyjść od początkującego mala-
rza. Na marginesie należy zauważyć tematyczne i stylistyczne pokrewieństwo wierszy 

ma jasny, cienki«. | »Wszędzie na jego drodze woda w lód się skuła!« | »Biskup niesie pastorał, na głowie 
infuła…« | A święty przeszedł po wodzie, co się nie uginała pod nogą, | i zabrał dziatki na ręce, i przyszedł 
powrotnie drogą”; Siedmiu Śpiącym – następująca strofa z wiersza Siedem braci śpiących: „A czy z porfiru, 
marmuru, bazaltu, czy granitu | – nie widać tego dobrze śród nocy aksamitu: | tylko świecą, jak z blachy złotej 
i srebrnej ulane, | młodzieńcze twarze świętych o siebie poopierane”; z kolei Świętemu Janowi Nepomucenowi 
– na przykład ta strofa z wiersza Róże świętego Jana Nepomucena: „I gdy Jan Nepomucen dotknął tonący dna, 
| poszły w dół za nim róże z ostatnią jasnością dnia | i wezbrały taką słodyczą w oną godzinę, | że aż rozpoznał 
nad sobą wierne oczy matczyne, | ręce stęsknione | tak dawno utracone”. Spośród wspomnianych zachował 
się tylko obraz ze św. Odilonem i nie wiadomo, co przedstawiały obrazy, których znamy tylko tytuły; rozwa-
żania te muszą więc pozostać jedynie w sferze hipotez.
31 W stosunku do drugiego z wymienionych tomików (Z głębi serca, 1928) sugerowała to już Stefania Po-
horska-Okołów: „Chwilami ma się wrażenie, że poetka pozbierała poprostu wszystkie utwory, które jej się 
w innych książkach nie pomieściły, wskutek tego dała nam siebie jakby kawałkami, nie w jednolitej całości, 
ale w luźnych, niedopasowanych do siebie fragmentach i okruchach” (S. Pohorska-Okołów, Kazimiera Iłła-
kowiczówna [w:] tejże, Kobiety piszą. Sylwetki i szkice, Warszawa 1938, s. 65).
32 W tomie Połów (1926) znajduje się jeszcze jeden wiersz (Święta Róża: „Gdy jarzębina dojrzewa | przy ja-
rzębinie, | idzie święta Róża aleją, | żadnej nie minie. | Anioły jej służą z ochotą, | przędą równiutką nić złotą; 
| potem się zbijają w gromadkę | i cała ich ciżba czeka, | a święta Róża powoli | jagody na nitkę nawleka”), 
wykazujący wiele treściowych i językowych podobieństw z utworem Święta Róża w kwiatowych więzach, 
pochodzącym z grupy „tekstów do obrazów” („Święta Różo, panno nadobna, | kwieciu podobna, | wychodzisz 
z domu rodziców na dusz ludzkich połów, | sama pojmana w kwietne więzy przez niebieskich aniołów”).
33 J. Iłłakowiczówna, Ścieżka…, dz. cyt., s. 74. Nie wiadomo, czy poetka znała próby literackie Rosena z okre-
su przed I wojną światową (szerzej na ten temat zob. niżej); można chyba jednak przyjąć, że przynajmniej 
o nich wiedziała; właśnie wspólne zainteresowania literacko-artystyczne mogły się były przyczynić do na-
wiązania bliższej znajomości poetki i – wtedy jeszcze aspirującego do tego miana – malarza.
34 Przed I wojną światową w Paryżu przez dwanaście miesięcy (1912–1913) Rosen wydawał czasopismo po-
etyckie pt. „La Vasque” (był jego redaktorem naczelnym); szerzej na ten temat, zob J. Wolańska, Katedra 
ormiańska…, dz. cyt., s. 150–151.



Wczesna twórczość Jana Henryka Rosena i jej związki z poezją Kazimiery Iłłakowiczówny 

Rosena opublikowanych w „La Vasque” z niektórymi utworami Iłłakowiczówny – oraz 
dodać kolejną zbieżność: kilkakrotnie powracającą w twórczości poetki postać św. 
Krystyny35 – bohaterki jednego z trzech wierszy Rosena o świętych (Św. Krystyna, 
dziewica i męczennica). Utwory Rosena, choć pisane po francusku, są bardzo zbliżo-
ne do „ballad” o świętych Iłłakowiczówny, mimo iż może nie posiadają tyle uczucia 
i spontaniczności co jej poezja. 

Opisana grupa wierszy – „cykl utworów opartych w większości na apokryfach, 
m.in. na Złotej legendzie, zebranych w zbiorze Złoty wianek (1927)” – powstała w „nur-
cie liryki stylizatorskiej”, który – według historyków literatury – zasługuje na najwięk-
szą uwagę i jest fragmentem „najbardziej wartościowym z międzywojennego dorob-
ku Iłłakowiczówny”36 (do tego zespołu należy też przecież słynna Opowieść małżonki 
świętego Aleksego). Zaprezentowane powyżej fakty są zatem uzupełnieniem wiedzy na 
temat twórczości poetki, zawsze bardzo oszczędnej w słowach i tajemniczej, gdy cho-
dzi o związek jej pisarstwa z życiem prywatnym. Jak zauważył Józef Ratajczak: „Jej 
[Iłłakowiczówny] powściągliwość i dyskrecja sprawiła, że i w wierszach i we wspo-
mnieniach musimy odkrywać to, co zostało tam ukryte, musimy je czytać niczym 
palimpsest, zbrojni w wiedzę o czasach i ludziach, o niej samej. Dopiero wtedy teksty 
otworzą się przed nami, ukazując swoje dno pełne zagadek i sprzeczności”37. Do tego 
stwierdzenia można jeszcze dodać, że także dzieła sztuki – obrazy związane z poezją 
Kazimiery Iłłakowiczówny – mogą stanowić cenne źródło dla głębszego poznania jej 
twórczości.

35 Święta Krystynka (Rymy dziecięce, 1923) oraz Duszka świętej Krystyny i Ojciec świętej Krystyny (oba ze Złote-
go wianka, 1927).
36 I. Maciejewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, [w:] Literatura polska w okresie międzywojennym, t. 2, red. 
J. Kądziela, J. Kwiatkowski, I. Wyczańska, Kraków 1979 (Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku: seria 
szósta), s. 67. 
37 J. Ratajczak, Twarze Iłły [w:] Iłłakowiczówna, Poezje zebrane, dz. cyt., t. 1, s. 6.



aneks

obraZy j. h. rosena W ZesTaWieniu Z WiersZami k. iłłakoWicZóWny

1. Męczeństwo św. Szczepana

Śmierć Świętego Szczepana

A któż mu za męki zapłaci?!
Szczepana wywiedli kaci
na miejsce wysokie, osobne, 
bardzo Golgocie podobne.
Już ciężkie lecą kamienie,
już ranny w bok, ranny w ciemię.
A Szaweł na uboczu siadł i, pilnując,
przytrzymuje rękami – katów pozdejmowane odzienie.

1. J. H. Rosen, Męczeństwo św. Szczepana (1925), Lwów, Lwowska Galeria Sztuki, nr inw. G-I-177. LGM (cyrylicą); repr. wg Art 
Déco у Львові. Консепція виставки та каталогу Анни Банцекової, Львівська галерея мистецтв, Червень–Жовтень 2001, Львів 2001.



2. Pogrzeb św. Odylona

Pogrzeb Świętego Odylona

„O święty Odylonie,
dusz zmarłych patronie,
idziemy tłumnie,
my, zmarli, przy twej trumnie.
Zapomniani byliśmy przez żywych,
tyś nas za swe dzieci przyjął nieszczęśliwych.
Zetlali od czasu, rozszarpani przez śmierć na nice,
oblókłszy się w co kto miał – niesiemy za tobą gromnice”.

2. J. H. Rosen, Pogrzeb św. Odilona (1925), zaginiony; repr. ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. AFF III-
57, IF 23.144.



3. Ostatnia noc św. Hilarego

Śmierć św. Hilarego

Biskup Hilary zachorzał,
a gdy już tylko słabiutko oddycha,
posnęli słudzy. Lecz on podniósł się z łoża
i pyta: „Czy noc jest cicha?”
Posnęli słudzy i nie słyszą szelestu
i drgania gałęzi, jak przed wejściem zorzy,
i głosu duchów, które śpiewnie odpowiadają:
„Tak, cicha – jak oddech Boży”.

3. J. H. Rosen, Ostatnia noc św. Hilarego (1924), zaginiony; repr. ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. 
AFF III-57, IF 23.146.



4. Widzenie św. Wincentego Ferrerjusza

Pokusa Świętego Wincentego Ferrerjusza

Gdy osłabł Wincenty Ferrerjusz,
trapiony pokusą pozłocistą jak owoc,
zjawił mu się święty Dominik,
ręce nań włożył i obiecał mu Bożą pomoc.

4. J. H. Rosen, Widzenie św. Wincentego Ferreriusza (1925), zaginiony; repr. wg „Sztuki Piękne”, R. 9:1933 (luty), s. 41.



5. Legenda o św. Jozafacie, Królewiczu

Święty Jozafat na rozdrożu

Gorejące barwy szat, chwiejna gęstwa palm,
ptactwa na gałęziach muzyka…
Królewicz indyjski, Jozafat młody,
pierwszy raz nędzę na drodze spotyka.
Nie wiedział o niej, nie śnił nawet,
serce mu bije z niepojętej trwogi,
a nieznajomi – Ślepiec z Trędowatym –
będą mu odtąd jak słup graniczny u drogi.

5. J. H. Rosen, Legenda o św. Jozafacie, Królewiczu Indyjskim (1925), zbiory prywatne; repr. wg „Ilustracja”, nr 38, 19 
IX 1925, s. 6.



6. Św. Prior

O biednym bogaczu i świętym żniwiarzu

[…]
Bogaty Łukasz ukląkł na rżysku, krzyżem pierś naznaczył,
jął błagać świętego, by mu przebaczył:
„O święty Priorze,
dobre dziecię Boże,
przed ludem wszystko wyznaję,
złoto ci oddaję […]”

6. J. H. Rosen, Św. Prior (1922), zaginiony (dawniej w zbiorach Muzeum Lu-
belskiego w Lublinie); repr. wg Straty wojenne. Malarstwo polskie. Obrazy 
olejne, pastele, akwarele utracone w latach 1939–1945 w granicach Polski po 
1945, oprac. A. Tyczyńska, K. Znojewska, Poznań 1998, nr kat. 309.
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ks. Józef Wołczański
Kraków

księdZa michała WilnieWcZyca Wspomnienia Z nieWoli soWieckiej 
i Wojennej TułacZki 1939–1942

1. WproWadZenie

 Minione dwie dekady przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschod-
niej przyniosły m.in. szansę zrewidowania zakłamanej przez sowiecką ideologię naj-
nowszej historii. Polska historiografia wzbogaciła się o liczne wydawnictwa źródłowe, 
odsłaniające kulisy martyrologii ludności w strefie wpływów sowieckich. Pomimo upły-
wu czasu nadal pojawiają się nieznane dotąd archiwalia, zarówno w polskich instytu-
cjach państwowych, jak i zagranicznych, ale również osoby prywatne coraz częściej 
sięgają za pióro, aby utrwalić własne dzieje tułacze, składające się na zbiorową historię 
polskiego narodu. Do grupy tych ostatnich trzeba zaliczyć ks. prałata dr. Michała Wil-
niewczyca z diecezji pińskiej (po 1945 r. drohiczyńskiej), autora wspomnień obejmu-
jących epizod gehenny sowieckich łagrów, a potem uczestnika interesującej epopei 
powojennej polskiej emigracji1.

Późniejszy kapłan przyszedł na świat 7 I 1912 r. w rodzinie Wincentego i Anieli z Boh-
danowiczów w Dąbrowicy, woj. Nowogródek. Miał sześcioro rodzeństwa: pięciu braci 
i jedną siostrę. Ojciec pieczętował się herbem Belina. Naukę szkolną na stopniu podsta-
wowym pobierał w latach 1919–1922 w rodzinnej miejscowości, kontynuując ją do roku 
1926 w Nowogródku. Gimnazjum odbywał w Małym Seminarium w Nowogródku, a na-
stępnie po jego translacji w Drohiczynie, uzyskując egzamin dojrzałości w roku 1931 r. 
W latach 1931–1937 studiował filozofię i teologię oraz przeszedł formację ascetyczno-
-moralną w Wyższym Seminarium Duchownym im. św. Tomasza z Akwinu w Pińsku. 
Święcenia kapłańskie przyjął 27 III 1937 r. w Pińsku z rąk bp. Kazimierza Bukraby2. 

Pierwsze trzy miesiące kapłaństwa spędził w parafii pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Łubinie Kościelnym, po czym został przeniesiony w charakterze 

1 Archiwum Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie (dalej cyt.: AKDD), bsygn., M. Wilniewczyc, Życiorys – wspo-
mnienia, Drohiczyn n. Bugiem 1987, mps.
2 Z. Rostkowski, Ks. prał. dr Michał Wilniewczyc (1912–1997), „Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe 
Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie”, 18(2005), z. 1, s. 234–235; tenże, Ks. Michał Wilniewczyc (1912–1997) ojciec 
duchowny WSD w Drohiczynie, [w:] Znad Buga dla Boga. Złoty jubileusz Wyższego Seminarium Duchownego Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie, red. S. Mazur, T. Syczewski, M. Łaziuk, Drohiczyn 2007, s. 314–315; 
R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939–1988, Lublin 2003, s. 638.
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wikariusza i katechety do parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Hajnówce. Tam zastał 
go wybuch II wojny światowej i sowieckie aresztowanie 11 XI 1939 r. pod zarzutem 
antysowieckiej agitacji. Skazany we wrześniu 1940 r. na 7 lat łagrów, został osadzony 
w Kotłasie – obwód archangielski. Wolność odzyskał 12 IX 1941 r. na podstawie układu 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik 
Rad z dnia 30 VII 1941 r., wyrażającego zgodę na utworzenie Armii Polskiej w ZSRR. 
Jesienią tego roku w randze kapitana został wcielony do 6 Dywizji Polskiej w Tockoje 
k. Swierdłowska, pełniąc do lutego roku 1942 obowiązki kapelana szpitala polowego 
II Korpusu Armii Polskiej. Razem z wojskiem 31 VIII 1942 r. opuścił granice państwa 
sowieckiego, docierając do Iranu. Tam uzyskał zwolnienie z wojska, podejmując opie-
kę duszpastersko-wychowawczą nad obozem polskich osieroconych dzieci w pobliżu 
Teheranu. Stamtąd w październiku 1944 r. z kilkusetosobową grupą dzieci udał się 
do Nowej Zelandii. Do roku 1947 jako proboszcz i kapelan obozowy Polish Children 
Camp k. Pahiatua uczył religii oraz łaciny w szkołach tego ośrodka. W latach 1947–1953 
pracował wśród polskiej kolonii w Libanie, studiując jednocześnie w Katolickim Uni-
wersytecie św. Józefa w Bejrucie. Studia kontynuował w Papieskim Uniwersytecie św. 
Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie (1953–1954), wieńcząc je 8 VI 1954 r. dok-
toratem z teologii dogmatycznej. Kolejne trzy lata spędził na stanowisku duszpasterza 
Polaków we Włoszech3. 

Epopeję powojennej tułaczki zakończył w roku 1957, wracając po 17 latach nie-
obecności do kraju. Jesienią tego roku został mianowany wykładowcą oraz ojcem du-
chownym alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. W różnych 
okresach prowadził zajęcia z teologii wschodniej, teologii porównawczej, introdukcji do 
Pisma św., ascetyki, języka francuskiego. W roku 1985 przeszedł na emeryturę. Oprócz 
wspomnianych funkcji powierzano mu różnorakie posługi w lokalnym Kościele: wika-
riusza generalnego, spowiednika żeńskich zgromadzeń zakonnych czy animatora wielu 
agend Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. W dowód uznania nadano mu godność kano-
nika honorowego Kapituły Katedralnej w Drohiczynie oraz kapelana papieskiego, order 
Pro Ecclesia et Pontifice, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę Hono-
rową Sybiraka i in. Zmarł 10 V 1997 r. w Drohiczynie i tam został pochowany4.

Publikowane niżej wspomnienia ks. Wilniewczyca obejmują pierwsze lata II wojny 
światowej, a dokładniej rzecz ujmując okres sowieckiego aresztowania, więzienia, pobyt 
w łagrze oraz okoliczności opuszczenia razem z Armią Polską terytorium Związku So-
wieckiego. Autor w retrospektywnym ujęciu prezentuje dość dokładnie, z przytoczeniem 
chronologii, nazwisk i okoliczności ważniejsze epizody kilkuletniego osobistego dramatu 
wywołanego wybuchem II wojny światowej. W relacji dominuje ton niemal beznamiętne-
go przywoływania obrazów i przeżyć z przeszłości, mający swe źródło nie tyle w znacznej 

3 M. Wilniewczyc, Kapłaństwo niesione przez łagry, [w:] Wojenne losy Drohiczyniaków. „Wstaliśmy i ku Polsce 
szli…”, red. B. Mioduszewska, Drohiczyn n. Bugiem 1997, s. 172–201; Z. Rostkowski, Ks. Michał Wilniewczyc 
(1912–1997)…, dz. cyt., s. 315–318; E. Borowski, Wyższe Seminarium Duchowne diecezji pińskiej 1925–
1939, Drohiczyn n. Bugiem 2000, s. 152–155.
4 Z. Rostkowski, Ks. Michał Wilniewczyc (1912–1997)…, dz. cyt., s. 318–319; E. Borowski, Wyższe Semina-
rium Duchowne…, dz. cyt., s. 155–156.
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odległości czasowej dzielącej owe wydarzenia od utrwalenia ich na piśmie, ile raczej w po-
stawie człowieka pogodzonego z życiowymi doświadczeniami. Z kart opowieści znika 
prawie zupełnie dramatyzm codziennej walki o byt w sowieckim lagrze, nieznośny ciężar 
duchowego ogołocenia kapłana pozbawionego – z jednym zaledwie wyjątkiem – praktyk 
sakramentalnych czy świadomość kruchej nadziei na odmianę losu w przyszłości. Praw-
dopodobnie konwencja przyjęta przez autora warunkowała tego typu przekaz, a może 
czas zatarł w jego świadomości najgłębsze przeżycia psychiczne. 

Ważnym wątkiem wspomnień ks. Wilniewczyca są informacje na temat postaw 
i praktyk religijnych więźniów a potem łagierników, nie wyłączając samego autora. 
Ale i w tym względzie dominuje lakoniczna formuła opisu, bez przywołania jakże in-
teresujących dziś czytelnika szczegółów. Jednak i te strzępy faktów uzupełniają nader 
skromny obraz życia duchowego sowieckich katorżników, zarejestrowany na łamach 
drukowanych dotąd pamiętników.

Publikowany tu dokument nie posiada datacji; prawdopodobnie powstał na prze-
łomie lat 80. i 90. XX stulecia. Stanowi zamkniętą całość, nie zaś fragment większej 
całości dotąd niepublikowanej5. Tekst przygotowany w formie maszynopisu znajduje 
się w posiadaniu piszącego te słowa. W edycji zachowano oryginalną pisownię i inter-
punkcję, uzupełniając wywody autora niezbędnymi przypisami. Wstawki w nawiasach 
kwadratowych pochodzą od autora artykułu.

2. edycja źródła

Oryg.: Zbiory ks. Józefa Wołczańskiego w Krakowie, bsygn., (dalej: ZJWK), M. Wil-
niewczyc, Moje wspomnienia z pobytu w ZSRR (1939–1942), bmr, ss. 14, mps.

moje Wspomnienia Z pobyTu W Zsrr (1939–1942)

Moje spotkanie z władzami ZSRR, a ściślej z NKWD, twarzą w twarz miało miejsce 
w Hajnówce6 11 XI 1939 r. w święto państwowe Niepodległości Polski. W przeddzień 
młodzież ze Szkoły Przemysłu Drzewnego prosiła o spowiedź, przyjmując Komunię św. 
w intencji ojczyzny następnego dnia o wczesnej godzinie, by mogła zdążyć na wykłady. 
Modlili się gorąco, przeżywając boleśnie utratę wolności w ukochanej Polsce. Inicja-
torem tej świętej imprezy był student, syn nadleśniczego, który przedtem wcale nie 
grzeszył wielką pobożnością. Po mszy wróciłem do siebie. 

Dzień 11 listopada był prawdziwie jesienny, pochmurny, mglisty i smutny. Tegoż 
dnia około godz. 11-tej przyszedł posłaniec z Milicji Obywatelskiej z ustnym wezwa-
niem, bym się udał z nim na posterunek. Poszedłem, nie przeczuwając, że już nie wró-
cę do domu. Zostałem zatrzymany i po trzech godzinach rozmowy o wszystkim i o ni-

5 AKDD, bsygn., M. Wilniewczyc, Życiorys – wspomnienia, Drohiczyn n. Bugiem 1987, mps.
6 Hajnówka – miejscowość położona na Nizinie Podlaskiej, na zachodnim krańcu Puszczy Białowieskiej.
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czym, zostałem wsadzony do auta NKWD i wywieziony do Świsłoczy7. Tu zostałem 
oskarżony o to, że namawiałem swego ucznia do wywieszania afiszy z napisem: „Niech 
żyje Polska – precz z Sowietami”. Tym oskarżeniem byłem zaskoczony i oczywiście sta-
nowczo temu zaprzeczyłem. Wtedy wezwano owego ucznia, który wyznał wobec mnie, 
że ja go do tego namawiałem. Wyglądał bardzo blado i tylko mruczeniem potwierdzał 
oskarżenie. Nie miałem nic wspólnego ze wspomnianymi afiszami. 

Ze Świsłoczy tej samej nocy z 11 na 12 listopada przewieziono mnie pod strażą do 
wiezienia w Wołkowysku8. Tu na korytarzu więziennym przy ołtarzu – gdzie Msze św. 
odprawiano za czasów niepodległej Polski – rozebrano mnie do naga. Zabrano mi su-
tannę, brewiarz, medalik, zegarek, futerko i nawet pasek od spodni, i wpuszczono do 
celi przepełnionej naszymi rodakami. Była wtedy godzina 4-ta nad ranem. Poznałem 
siedzących już tu od miesiąca: senatora Bispinga9 spod Grodna10, posła Brzozowskie-
go11, trzech Jankowskich12 – jeden był poetą chorym na cukrzycę, drugi – zamożnym zie-
mianinem, trzeci – również ziemianin, wyznania prawosławnego. Ten oświecony łaską 
Bożą złożył przede mną wyznanie wiary katolickiej w celi więziennej. Był też ziemianin 
Bochwic13, wesoły, dowcipny niewielkiego wzrostu. Byli także policjanci, konfidenci, 
robotnicy, było kilku komunistów – razem około 30-tu osób. Jeden z komunistów to po-
tworek: tułów duży, nogi krótkie, głowa wielka i niekształtna o wyrazie zbójeckim, ręce 
długie. Przebywał on w więzieniu w Baranowiczach14. W dzień uderzenia bolszewików 
na Polskę 17 września opuścił więzienie i wrócił do Zelwy15, skąd pochodził. Natych-
miast kazał aresztować miejscowego księdza proboszcza parafii rzymskokatolickiej oraz 
prawosławnego popa, policjantów, ziemian i każdego, kto popadł w jego ręce, miedzy 
innymi także Bogu ducha winnego 17-letniego gimnazjalistę spod Łomży16, który ucie-
kał przed Niemcami na Wschód. Tak więc około 50 osób osadzono w małym gminnym 
lokalu, gdzie był tłok ogromny, ludzie tracili przytomność z ciasnoty. Po trzech dniach 
ów człowiek rozpoczął wydawać wyroki śmierci. 

Była noc: najpierw wyprowadzono księdza proboszcza. Zaprowadzono go do górne-
go lokalu, rozebrano do naga, bito go, a potem zastrzelono. Ten sam los spotkał popa 

7 Świsłocza – miejscowość w pow. Grodno.
8 Wołkowysk – miasto w woj. Białystok.
9 Bisping-Gallen Kazimierz (1887–1941), ziemianin, organizator Związku Wojskowych Polaków w Moskwie 
podczas I wojny światowej, potem dwukrotnie więziony przez bolszewików, po 1918 r. działacz Towarzystwa 
Oświaty i Kółek Rolniczych i prezes tegoż w Białymstoku, 1935–1939 senator; aresztowany w 1939 r. przez 
NKWD w Grodnie, więziony w Wołkowysku, skazany na karę łagrów w Komi ASSR. Zmarł 25 IV 1941 r. 
tamże. Bisping-Gallen Kazimierz, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Majchrowski, G. Mazur, 
K. Stepan, Warszawa 1994, s. 497.
10 Grodno – miasto powiatowe w woj. Białystok.
11 W II Rzeczpospolitej mandat posła do Sejmu piastował zaledwie jeden polityk o tym nazwisku: Jan Brzo-
zowski-Haluch (1883–1941), ale w jego biografii brak wzmianki o pobycie w więzieniu w Wołkowysku. Zmarł 
on w 1941 r. we Lwowie. Być może, iż zaszła tu pomyłka w pisowni nazwiska, bowiem istniało dwóch innych 
posłów o nazwisku Brzostowski: Jan i Stanisław, których losy wojenne są nieznane. Kto był kim…, dz. cyt, 
s. 244–245.
12 Osoby niezidentyfikowane. 
13 Osoba niezidentyfikowana.
14 Baranowicze – miasto w woj. nowogródzkim.
15 Zelwa – miejscowość nad rzeką Zelwa w pobliżu Grodna.
16 Łomża – miasto powiatowe, woj. podlaskie.
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i każdego z następnych więźniów, kto był najbliżej drzwi wejściowych – każdy z nich 
był rozbierany, bity i rozstrzeliwany. Tak zginął ów 17-letni gimnazjalista. Kiedy żony 
i matki usłyszały jęk bitych i rozstrzeliwanych, udały się do miejscowej władzy z prośbą 
o interwencję. Rosjanin, do którego się zwrócono, kazał wstrzymać egzekucję, a owe-
go człowieka i jego kolegów polecił aresztować wyjaśniając, że w ZSRR nie może być 
bezprawia. Była to straszna noc w Zelwie. Zginęło wtedy 17 osób. Siedziałem z tym 
człowiekiem w tej samej celi razem z tymi, którzy ocaleli i mnie o tym opowiadali. Uni-
kaliśmy go, bo był szpiclem. 

Warunki więzienne były bardzo ciężkie. Była taka ciasnota, że trudno było ułożyć się 
do snu. Jedni spali na pryczach, inni na podłodze pod pryczami. Tak było ciasno, że gdy 
się jeden odwracał na drugi bok, wszyscy musieli zrobić to samo. Dla jednego zabrakło 
miejsca, więc leżał wkładając nogi do paleniska w piecu, a obok jego głowy stała parasza 
(kubeł do spraw fizjologicznych). Na pryczach były stare sienniki, z których sypała się 
przetarta słoma na tych co spali pod pryczami. Dwa razy dziennie wyprowadzano nas do 
ubikacji. Najbardziej dokuczał brud. Zabić sto wszy dziennie to była norma. Jedni straż-
nicy pozwalali przeglądać bieliznę czy ubranie, inni nie, bo jak mówili, dajesz marne 
świadectwo o sojuzie17 sowieckim. Życie było bardzo ciężkie, ale jeszcze nie było głodu, 
a to dzięki zapasom żywności, jaka pozostała po uprzednim zarządzie polskim. Każdemu 
dawano 400 gr. chleba i łyżkę cukru oraz wodę zabarwioną nie wiadomo czym. Na obiad 
podawano zupę, na kolację zupę albo kaszę. Całą noc paliło się światło. Nie pozwalano 
na rozmowy między sobą – zupełna cisza zalegała cele. 

Raz po raz przeprowadzano rewizję. Na śledztwo wzywano nocami i trwało ono ca-
łymi godzinami. Wielką udręką było dla palących brak papierosów. Wśród więźniów 
jeden był chory na padaczkę. Przykry to widok, jak w czasie ataku tracił przytomność 
i bił rękami, nogami i głową o podłogę. Zasadnicze pytanie, jakie się nasuwało każdemu 
to myśl o przyszłości: co oni z nami zrobią, co nas czeka? Wtedy bardziej zacząłem zwra-
cać uwagę na sny. Gdy śniło mi się, że otwierają się drzwi i wchodzi strażnik – wtedy 
wiedziałem już, że będę wezwany na śledztwo. Albo taki sen: śni mi się, że wchodzi 
strażnik i rzuca plik dokumentów wołając trzykrotnie: „Deduko!”18 Myślę sobie: skąd 
on zna łacinę? („deduko” znaczy wyprowadzać). Po przebudzeniu się pomyślałem, że 
pewnie po trzech latach będę wolny. Śnił mi się też pochód wojsk niemieckich z zacho-
du na wschód – a był to jeszcze rok 1940 i trwała przyjaźń niemiecko-sowiecka. Był taki 
sen, gdy widziałem tłum ludzi udający się do kaplicy – też się sprawdził w Tockoje19, gdy 
dawni więźniowie szli na Mszę św. A trzeci sen to dzieci, które mi się kłaniały i pozdra-
wiały. I to się spełniło, bo zlecono mi opiekę duchową nad polskimi dziećmi wywieziony-
mi z Syberii. Odbyłem z nimi wędrówkę do Iranu, a potem do Nowej Zelandii.

W więzieniu czułem się jak dziecko oderwane od piersi swej matki. Smuciłem się, 
że nie mogę odprawić Mszy św. Dochodził do mych uszu głos dzwonu z miejscowego 

17 Rusycyzm: związku.
18 Właściwie: deduco.
19 Tockoje – miejscowość w pobliżu miasta Swierdłowsk na Uralu w Związku Sowieckim, gdzie w 1941 r. 
formowała się Armia Polska gen. Władysława Andersa.
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kościoła. Od fryzjera dowiedziałem się, że tu w Wołkowysku jest mój profesor ks. Józef 
Kozłowski20 z Pińska21. O aresztowaniu innych księży nie słyszałem. 

Gorąco modliłem się o wydostanie się z więzienia. Szczególnie przed uroczystością 
Niepokalanego Poczęcia M[atki] B[ożej] odprawiłem nowennę. Modliłem się dużo, 
gdyż miałem dużo czasu tu w więzieniu. Początkowo odmawiałem różaniec na palcach, 
potem zrobiłem sobie z chleba różaniec. Brewiarza nie miałem, ale z pamięci odma-
wiałem niektóre psalmy. Wyznam, że bohaterem nie byłem, nie udawałem wielkie-
go, że cierpieć dla mnie to nic. Modlili się też inni więźniowie. Oni utracili wszystko: 
majątek, rodzinę i to ich zbliżyło do Boga. Niektórzy skorzystali z mojej obecności 
i odbyli spowiedź prawdopodobnie nawet ostatnią w życiu – szczególnie ci, co byli już 
w starszych latach. Stracili swe dobra ziemskie, ale miejmy nadzieję zyskali dobro naj-
wyższe – Boga. Na Wigilię kromka chleba służyła nam za opłatek. Złożyliśmy sobie 
nawzajem życzenia, najczęściej powtarzało się życzenie rychłego wyjścia na wolność.

Kilkakrotnie byłem wzywany na śledztwo i to zawsze w nocy. Sędzia śledczy chciał mi 
udowodnić, że jestem kontrrewolucjonistą. Że to ja namawiałem ucznia do wywieszania 
afiszy, że zaopatrywałem młodzież w odpowiednią lekturę i organizowałem akcje mło-
dzieżowe przeciwko sowietom. A gdy z tych zarzutów nic nie wyszło, postawił mi taki: 
„Ty kuszał jaiczka w Polszczy!”22 Do pierwszych zarzutów się nie przyznawałem, ale ten 
ostatni był przecież zupełnie niewinny – więc oczywiście przyznałem się, bo w Hajnówce 
gospodyni nawet często podawała jajecznicę na śniadanie. Świadczy to jednak o wielkiej 
nędzy ludu rosyjskiego, jeśli spożywanie jajka uchodziło za luksus. Nie chciałem podpi-
sać protokołu – śledczy się złościł, wyjął nawet rewolwer grożąc, że mnie zastrzeli.

W uroczystość Piotra i Pawła w czerwcu 1940 roku kazano nam przygotować się do 
wyjazdu. Ciężarówkami wywożono nas na dworzec kolejowy i tam ładowano do wago-
nów po 50 osób. Na peronie zgromadziło się wiele osób. Były to przeważnie matki, żony 
czy krewni wywożonych, aby się z nimi pożegnać być może już na zawsze. Nie wiedzie-
liśmy, gdzie nas powiozą. Żegnaliśmy swoją ukochaną Ojczyznę ze łzami w oczach. Już 
wtedy modliliśmy się o możliwość powrotu do Polski. 

Pierwszy nasz postój i to przez kilka dni trwał na stacji Baranowicze. Czekano na 
inne pociągi z Grodna, z Łomży. Był upał w wagonie, brakowało wody – otrzymywali-
śmy tylko jedno wiadro dziennie. Karmiono nas suchą słoną rybą, co wzmagało pra-
gnienie. Z każdego wagonu słychać było wołanie: „Wody, wody, wody!!!” Najbardziej 
krzyczał z naszego wagonu prosty chłop, który uciekł przed wojną ze Związku Radziec-

20 Kozłowski Józef (1893–1943), święcenia kapłańskie w 1918 r. w Wilnie, 1918–1925 katecheta gimnazjalny 
w Drohiczynie, 1926–1929 prefekt Gimnazjum Biskupiego i prefekt Seminarium Duchownego tamże, 1929–
1931 studia uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego w KUL (Lublin), 1932–1939 pracownik Sądu 
Biskupiego i wykładowca teologii moralnej, liturgiki i pedagogiki w Seminarium Duchownym w Pińsku, 
1939–1943 proboszcz par. Świsłocz, aresztowany przez gestapo w lipcu 1943 r. został rozstrzelany wraz z 250 
mieszkańcami tej miejscowości 15 VII 1943. Pochowany został w Wołkowysku. E. Borowski, Wyższe Semina-
rium Duchowne…, dz. cyt., s. 61–62; tenże, Martyrologia duchowieństwa diecezji pińskiej w latach 1939–1956, 
[w:] Martyrologia duchowieństwa polskiego 1939–1956, red. B. Bejze, A. Galiński, Łódź 1992, s. 115; W. Jace-
wicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 
1939–1945, t. 4, z. 4, Warszawa 1978, s. 276.
21 Pińsk – stołeczne miasto województwa poleskiego, stolica diecezji pińskiej.
22 Zniekształcony j. ros.: ty jadłeś jajka w Polsce.
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kiego do Polski. Strażnik powiedział do niego: „Zapamiętaj sobie, że tu jest więzienie 
nie kapitalistyczne tylko socjalistyczne i wody nie ma!” Dla nas było to niezrozumiałe, 
aby człowiekowi żałować wody.

Po dołączeniu wagonów z innych miast, ruszyliśmy w dalszą drogę na wschód. 
Przekroczyliśmy dawną granicę polsko-rosyjską. Przez szczeliny między deskami wi-
dać było terytorium sowieckie. Po osadach, skąd wysiedlono ludność polską pozostały 
stare lipy, fundamenty zburzonych domów, czasem nawet widać było puste kościoły 
w których brakowało drzwi i okien. Przerażające było to królestwo szatana.

Gdy przejeżdżaliśmy stację w Mińsku23, widziałem jak wynoszono z innego pociągu 
więźnia na noszach – udzieliłem mu wtedy warunkowego rozgrzeszenia. Po czterech 
dniach dotarliśmy do Homla24. Tu umieszczono nas w dawnym carskim więzieniu. Nie 
było tam nawet prycz. Okna maleńkie pod sufitem. W nocy atakowało nas robactwo. Do-
stałem biegunki – umieszczono mnie w szpitaliku więziennym, gdzie spotkałem Wikto-
ra Łyczkę25 z Hajnówki z bardzo ubogiej rodziny – wspierałem ich przedtem materialnie. 
Po wojnie ów Wiktor został księdzem i osiadł w Kanadzie. Był też wśród chorych pewien 
wysoki urzędnik PKP z Krakowa. W rozmowach jakie prowadził, proponował małżeń-
stwa na próbę – ponieważ wiele małżeństw jest nieudanych. Nie mogąc wytrzymać jego 
gadania zapytałem go: „A jeśli ktoś pana poprosi o rękę pańskiej córki (a miał je dwie) 
i tak po wypróbowaniu odeśle ją z powrotem i poprosi o drugą – czy odda pan swoje cór-
ki takiemu kawalerowi?” Wtedy on już się nie odezwał i dyskusja się zakończyła. Gotów 
był handlować cudzymi dziećmi, ale swoimi nie miał ochoty.

Obok naszego bloku stał też blok z dziećmi – więźniami. Były one zepsute do szpiku 
kości. Opowiadano o nich niestworzone rzeczy. Tutaj przebywałem przez lipiec, sier-
pień i połowę września 1940 roku. Nie było tu śledztwa ani sądu – gotowe wyroki przy-
szły z Moskwy. Enkawudzista siedział za stołem ociosanym z grubsza siekierą i wśród 
przekleństw odczytywał po rosyjsku z wielką złością i nienawiścią nasze wyroki. Ja 
wtedy otrzymałem wyrok 7 lat ciężkich robót w lasach.

17 września wywieziono nas z Homla. Znów jechaliśmy w bydlęcych wagonach 
na północ przez Witebsk26 i inne miasta, aż 3 października przybyliśmy do Kotłasu27. 
Był tam duży obóz rozdzielczy dla więźniów. On zaopatrywał inne łagry w więźniów 
i w żywność. Stąd wysyłano w mniejszych grupach po 300 ludzi do nowych ośrodków 
więziennych zakładanych wzdłuż drogi wiodącej do Archangielska28. To właśnie nowo-

23 Mińsk – stolica Białoruskiej SSR.
24 Homel – miasto obwodowe położone w południowo-wschodniej Białoruskiej SSR.
25 Osoba niezidentyfikowana.
26 Witebsk – miasto położone w północno-wschodniej części Białoruskiej SSR, nad rzeką Dźwiną.
27 Kotłas – miasto portowe w Związku Sowieckim w obwodzie archangielskim przy ujściu Wyczegdy. Od 
1930 r. Kotłas stał się centrum przesyłowym wielkiej ilości zesłańców i więźniów, których stąd transporto-
wano rzekami do łagrów w całym obwodzie archangielskim. Powstało wówczas 10 łagrów, głównie przesyło-
wych. Część zesłańców po odbyciu wyroku osiedlała się w mieście. Od początku marca 1940 r. przez cały rok 
do Kotłasu przybywało tysiące zesłanych Polaków. Polscy jeńcy wojenni zainicjowali budowę kolei Kotłas-
-Workuta, która ostatecznie została otwarta po ukończeniu w 1942 r. mostu na Dwinie. Łagry. Przewodnik 
encyklopedyczny, red. N. Ochotin, A. Roginski, Warszawa 1998, s. 370–374.
28 Archangielsk – miasto położone 40–45 km od ujścia Dwiny do Morza Białego w północno-wschodnim 
Związku Sowieckim. Od 1922 r. pełniło rolę miejsca pracy przymusowej (łagrów) dla zesłanych tu przez 
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przybyli więźniowie mieli ją dopiero budować. Najwięcej było Polaków, po nich wielu 
było z Litwy, z Białorusi i inne nacje. 

Pierwsze zetknięcie się z obozem budziło zgrozę. Pierwsza noc spędzona pod na-
miotem. Obudził nas krzyk, to złodzieje przyszli okraść nas – nowicjuszy. Mnie wycią-
gnięto spod głowy jeden but. Żeby go odzyskać musiałem złodziejowi oddać w zamian 
swoje kalesony. Nic nie pomogło tłumaczenie, że z jednego buta nikt z nas nie będzie 
miał korzyści, ani on, ani ja. Władze obozowe były bezradne. Zabić tu człowieka to 
drobnostka. Grano o kogoś w karty. Ten, co przegrał, miał obowiązek zabić i to czasem 
naczelnika lub brygadiera. Byliśmy tu kilkanaście dni. Pamiętam dobrze 7 październi-
ka, gdy przybył nowy transport. Zobaczyłem więźniów, jak stali boso na śniegu w łach-
manach, drżąc z zimna – strasznie bolesny widok. Sądzę, że byli to Litwini. Wresz-
cie wydano nam ubrania zimowe tz[n]. fufajki i spodnie watowane, a na nogi ciunie 
(chodaki). Wyprowadzono nas z baraku, odliczono 300 ludzi i powiedziano nam, że 
pójdziemy do lasu pracować. Było południe w połowie października. Otoczeni konwo-
jem ze wszystkich stron szliśmy około 20-tu kilometrów, zanim doszliśmy do miejsca 
przeznaczenia. Był tam las, nad nami niebo i śniegu po pas. Powiedziano nam: „Teraz 
tu wasze życie!” Jedni wpadali w rozpacz, inni bardziej praktyczni nałamali gałęzi, by 
rozpalić ognisko. Inni jeszcze zaczęli szukać pod śniegiem zmarzniętych jagód. Znów 
dostałem od nich biegunki. Wreszcie postawiono namiot. Przywieziono kocioł i worek 
mąki – nagotowano bałandy29 niczym nieokraszonej. 

Tak się rozchorowałem, że skierowano mnie do szpitala więziennego w Kotłasie. Le-
karzem naszym był dawny weterynarz. W szpitalu przebywałem dwa tygodnie. Widzia-
łem, jak zmarł tam sędzia pochodzący z Kuriów30 i marynarz. Wreszcie odwiedził mnie 
lekarz –Rosjanin i powiedział, że mnie wypisze dając kategorię „C”. Jakież było moje 
zdziwienie, gdy zobaczyłem na swej karcie kategorię „A”, co oznaczało, że nadaję się do 
ciężkiej pracy. Gdy wróciłem na dawną placówkę, stały tam już namioty z piętrowymi 
pryczami. Obóz otoczono wysokim płotem, ustawiono wieże strażnicze tz[w]. „bociany”, 
na których dzień i noc czuwali żołnierze z bronią. Początkowo woziłem wodę na sankach 
do kuchni. Pomagał mi w tym Żyd z Łomży. Ja ciągnąłem sanki, a on popychał. Budowa-
liśmy drogę, tz[w]. „lezniówkę”. Co 5 km był podobny obóz. Gdy jego załoga ukończyła 
swój odcinek, przesuwała się do przodu o 100 km. 

Warunki pracy były bardzo ciężkie. Brak było narzędzi do pracy. Liche odżywianie, 
a nawet gorzej niż liche. Panowały wysokie mrozy – [doskwierał] brak ciepłego ubrania. 
Nadto dokuczał nam brud (wszy). W łagrze nie mieliśmy ani siennika, ani koca, ani po-
duszki. Spaliśmy w tych samych łachach, w których pracowaliśmy. Pewnego dnia wieczo-
rem, gdy wróciliśmy z pracy, zdjąłem z siebie sweter wełniany jaki udało mi się zachować 
i włożyłem go do dużej blaszanki z wodą i postawiłem przy żelaznym piecyku, by wyparzyć 
wszy. Zdrzemnąłem się i woda wyparowała. Zginęły wszystkie wszy, ale i ze swetra zostały 
tylko strzępy. Wielka to była dla mnie strata – mrozy dochodziły bowiem do 50 stopni. 

Sowietów więźniów.
29 Określenie potrawy obozowej.
30 Termin nieznany; być może pomyłka autora lub kopisty.
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Raz odmroziłem sobie nos. Udałem się do lekarza obozowego, aby mnie zwolnił 
z pracy – niestety nie zwolnił, powlokłem się więc do pracy z innymi, a tu zauważył mnie 
strażnik i pyta: „Czy ty wiesz, jaki masz nos? Czy byłeś u lekarza?” Odpowiedziałem, że 
byłem, ale nie otrzymałem zwolnienia. Ludzki strażnik zostawił całą brygadę przy pracy, 
zabrał mnie z[e] sobą, przyprowadził do lekarza i mu nawymyślał: „Jak ty śmiałeś tego 
człowieka puszczać do pracy? Zobacz, jaki ma nos!” Zostałem więc w obozie w baraku.

Bardzo miłe mam wspomnienie o innym lekarzu, wyznania mojżeszowego. Pewnego 
dnia nad ranem, gdyśmy jeszcze spali czuję, że ktoś mnie ciągnie za nogę. Był to właśnie 
lekarz, który przyszedł, aby mi powiedzieć, że pewien młodzieniec jest bliski śmierci. 
Zaraz tam poszedłem, wyspowiadałem go i on wkrótce zmarł. Umierali zwłaszcza ci więź-
niowie, którzy się duchowo załamali, zatracili wiarę w możliwość przetrwania.

Po otrzymaniu wyroku i przyjeździe do łagru można było dopiero wysyłać listy. Na-
pisałem więc pocztówkę do przyjaciół w Hajnówce, do ks. proboszcza w Wsielubiu31 
i do ukochanych rodziców. Od ks. Józefa Kuczyńskiego32 z Wsielubia otrzymałem 
paczkę – było to w styczniu 1941 r. Ks. Kuczyński okazał niezwykłe wyczucie mych 
warunków. Przysłał paczkę żywnościową, a wszystko było poowijane w kartki wyrwa-
ne z mszału. Były tam kartki z kanonu i głównych mszy wotywnych. Na marginesie 
jeszcze wypisał daty świąt ruchomych. Do torebki z cukrem włożył buteleczkę z winem 
mszalnym, było także naczynie z Olejami Chorych. Były też opłatki. Ale wszystko nie 
było takie proste. Przy doręczaniu paczki odbywała się rewizja. Najwięcej kłopotu było 
z kartkami mszalnymi. Tłumaczyłem, że to zwykła bumaga (papier) – naturalnie nie 
uwierzono (Sowieci najbardziej się boją papieru zapisanego). Wyrzucono więc wszyst-
kie kartki pod piecyk żelazny do spalenia. Wina i oleju nikt nie zauważył. Opłatki udało 
mi się wybronić: że jest taki zwyczaj w Polsce, aby na święto przesyłać opłatki z życze-
niami. Zabrałem roztrzęsioną paczkę, a stróżowi dałem znać, by kartek nie palił. Udało 
mu się zebrać kartki po odejściu żołnierzy i w nocy przyniósł je do mnie. Po przeszło 
rocznej przerwie mogłem teraz pomyśleć o odprawieniu Mszy św. Z dostarczonych kar-
tek ułożyłem mszał. Zdobyłem kubek, który miał mi zastąpić kielich, kawałek blaszki 
służył za patenę. Z ręcznika zrobiłem sobie stułę i to była jedyna szata liturgiczna, jakiej 
używałem w obozie. Należało też pomyśleć o miejscu, gdzie można by odprawić Mszę 
św. bez zdrady, bo przecież wszędzie byli szpicle wśród nas. Trzech stolarzy mieszkało 
razem w ziemiance. Jeden z nich, dość młody spod Kobrynia33, nazywał się Wyszyński34, 
ale faktycznie inne miał nazwisko. Był mi bardzo oddany i pomagał jak mógł. Oddał mi 

31 Wsielub – miejscowość i parafia rzymskokatolicka w rejonie nowogródzkim, obwodzie grodzieńskim.
32 Kuczyński Józef (1879–1942), święcenia kapłańskie w 1903 r. w Wilnie, 1904–1905 wikariusz par. Dąbrowa 
k. Sokółki, 1905–1909 rektor kościoła w Porzeczu, 1909–1910 proboszcz par. Zdzięcioł, pozbawiony urzędu 
przez władze carskie rezydował w Lidzie, studiował teologię we Fryburgu Szwajcarskim uzyskując doktorat, 
1919–1921 kapelan wojskowy Dywizji Syberyjskiej Wojska Polskiego w Gniewie na Pomorzu, 1923–1937 
proboszcz par. Kobryń, 1937–1942 proboszcz par. Wsielub, aresztowany przez gestapo za ukrywanie żydow-
skich dzieci, więziony w Nowogródku, rozstrzelany 31 VII 1942 r. tamże. W 1944 r. jego zwłoki przeniesiono 
na stary cmentarz w par. Wsielub. E. Borowski, Martyrologia duchowieństwa…, dz. cyt., s. 115; E. Kopówka, 
P. Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki (Iz 56,5). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oxford – Tre-
blinka 2011, s. 155, 179.
33 Kobryń – miasto w zachodniej część Białoruskiej SSR, ok. 50 km od granicy z Polską.
34 Osoba niezidentyfikowana.
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swój medalik, gdyż swój straciłem przy aresztowaniu. Znał całą ministranturę po łacinie. 
Tam postanowiłem odprawić pierwszą Mszę św. Była to noc 2-go lutego 1941 r. Wróci-
łem z pracy i czuwałem, by doczekać się północy. Oczywiście nikt z nas wtedy zegarka 
nie miał – nawet żołnierze z ochrony. Zaszedłem do ziemianki stolarskiej, obudziłem 
zaspanych stolarzy. Za ołtarz służyła mi deska. Zapaliłem lampkę oliwną z kuchni, służył 
mi stolarz Wyszyński. O północy odprawiałem Mszę św. w łagrze wśród więźniów, ludzi 
jakby wyrzuconych poza nawias życia, skazanych na powolne dogorywanie.

W pierwszych dniach marca 1941 r. opuściliśmy swój łagier i pieszo wędrowaliśmy 
do następnego odcinka pracy oddalonego o 100 km na północ w kierunku Archangiel-
ska. W czasie drogi, gdy nocowaliśmy w jednym z łagrów okradziono nas ze wszyst-
kiego, nawet z listów z Polski. Na nowym odcinku stał już barak – zbudowali go nasi 
poprzednicy. Do nas należało układać wzdłuż bale z drzewa budując tzw. „lezniówkę”, 
po nas miały przyjść inne brygady i zbudować tor kolejowy. Wszystkie ważniejsze drogi, 
tory kolejowe, zapory wodne, fabryki itd. budowali więźniowie, których liczbę określa 
się na 12 milionów35. Zasadniczo więźniowie siedzą tylko w więzieniu do wyroku, potem 
idą do ciężkiej pracy w łagrach. Praca w prymitywnych warunkach w głodzie i brudach 
wykończała ludzi. Gdy ci mówili do strażników: „Zastrzelcie nas! Po co nas tak męczy-
cie!”, tamci odpowiadali: „Na co mam do ciebie strzelać – ty i tak zdechniesz, szko da 
kuli!” Tu zasadniczo nie rozstrzeliwano ludzi, jak to robili Niemcy. Ale z człowieka wyci-
skano wszystkie siły jak sok z cytryny, do granic możliwości, a potem wyrzucano za bur-
tę, zakopywano w ziemi jak zwierzę. Oczywiście były też liczne masowe rozstrzeliwania 
w czasie wojny (Katyń, Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk)36. 

W tym łagrze była łaźnia, można było opłukać się wodą, raz na kilka tygodni fryzjer 
przy tym usuwał wszelki zarost na ciele. Tu na Wielkanoc 1941 r. odprawiłem Mszę św. 
na bani odwróconej dnem do góry. Kilka osób przystąpiło do spowiedzi i Komunii św.

Straszny głód dokuczał nam tej wiosny. Wskutek wiosennych roztopów nie było ko-
munikacji między łagrem a bazą zaopatrzeniową w Kotłasie. W obozie były skromne 
zapasy mąki, z której gotowano tzw. bałandę. Pieczono chleb. Wzrastał głód. Ludzie za-
padali na cyngę (awitaminoza), na kurzą ślepotę, coraz większe wycieńczenie i śmierć. 
Więźniów, którzy nie mogli iść do pracy wiązano, wkładano na sanki i wieziono do robo-
ty. Kradzieże były na porządku dziennym. Którejś nocy skradziono mi cukier z Olejami 
Chorych. Prosiłem, aby mi zwrócono Oleje św[ięte] – niestety bez skutku (może ktoś je 
spożył). Ludzie umierali z głodu, zbierali odpadki ze śmietniska przy kuchni. 

Otrzymałem paczkę żywnościową od rodziców – była ona wielką pomocą dla pod-
trzymania mego życia. Podzieliłem się nią z innymi, a kawałek słoniny w torebce zabra-
łem ze sobą do pracy obawiając się, by mi jej nie skradziono. Był śnieg, położyłem ją 
pod leżącym drzewem. Wieczorem szukałem jej, ale nie mogłem odnaleźć. Po jakimś 
czasie, gdy już wróciliśmy z pracy, zostałem wezwany przez strażnika. Powiedział, że 
pójdzie ze mną szukać torebki ze słoniną. „Gdzież ja mogę ją wieczorem odnaleźć po ta-

35 W latach 1942–1953 w sowieckich łagrach przebywało stale ok. 10–12 milionów ludzi, czyli ok. 5 proc. całej 
populacji ZSRR.
36 Miejsca masowych mordów Polaków dokonywanych przez NKWD na terenie Związku Sowieckiego pod-
czas II wojny światowej. 
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kim czasie?” – powiedziałem. Ale cóż miałem robić – kiedy strażnik nakazuje, ja muszę 
słuchać. Szedłem więc z rękami założonymi do tyłu wprost przed siebie. Napotykam 
leżące drzewo i wołam: „Jest” – strażnik krzyczy: „Stój”; sam sprawdził, że rzeczywiście 
torebka była. Kazał ją zabrać i wróciliśmy do obozu. Długo zastanawiałem się nad tym 
epizodem – uważam to zdarzenie za wprost cudowne, opatrznościowe. Najpierw: co 
strzeliło do głowy strażnikowi, by po tak długim czasie iść ze mną na poszukiwanie 
torebki, dlaczego nie uczynił tego w tym samym dniu, kiedy ją zgubiłem? Mimo zmiany 
miejsca pracy dosz[ed]łem od razu bez żadnego szukania na miejsce, w którym była 
moja zguba. Wyglądało [to], jakby mnie wiodła Ręka Pańska. A co by było gdybym jej 
nie odnalazł? Mógłby mnie strażnik zastrzelić tłumacząc się, że zrobił to w czasie mojej 
ucieczki – wydaje mi się, że o to mu chodziło. Dziwiłem się, że nikt z tylu więźniów nie 
zobaczył tej torebki leżącej pod drzewem. Uważam moje ocalenie za szczególny znak 
opieki Bożej nade mną.

Maj i czerwiec to najmilsze miesiące w mym życiu. Obecnie były dla mnie najcięż-
sze. Byłem właściwie bliski śmierci – tak byłem osłabiony. Podwajałem modlitwy, od-
prawiałem nowenny jedną po drugiej i do N[ajświętszej] M[aryi] P[anny], i do S[erca] 
P[ana] J[ezusa], i do św. Antoniego, i przyszła łaska ale w postaci krzyża. Było to – jeśli 
się nie mylę – 22 czerwca 1941 roku. Czułem się całkowicie wykończony, rano krew 
szła mi z nosa, nie zjadłem bałandy. Powlokłem się do pracy w las ze współwięźniem, 
aby spiłować sosnę. Nie zauważyliśmy, że o sosnę, którą ścinamy już była oparta inna 
sucha sosna. Gdy więc nasza sosna upadała, razem z nią upadała i owa sucha sosna. 
Usłyszałem krzyk: „Świaszczenik, udziraj” (księże, uciekaj), ale już było za późno – spa-
dająca sosna przygniotła mnie do ziemi. Wyciągnięto mnie zaraz, ale nie mogłem ru-
szyć ręką ani nogą. Leżałem na mchu do wieczora – rozmyślałem sobie tak: przecież 
prosiłem Boga o ratunek, a tymczasem o mało nie zostałem zabity! Wieczorem więź-
niowie zanieśli mnie na ręku do szpitala, jaki znajdował się w obozie. Przeleżałem tam 
kilka tygodni. Okazało się, że była to dla mnie wielka łaska. Gdybym dalej chodził do 
pracy, pewnie byłbym się wykończył – w szpitalu powróciły mi siły. 

Nadeszła wiadomość, że Niemcy uderzyli na Rosję37. A potem druga wiadomość, 
że nas Polaków zwalniają, że tworzy się Armia Polska38. Czekaliśmy z niecierpliwością, 
kiedy nas uwolnią. Tymczasem zmuszano nas do pracy, „bo każdy metr «lezniówki» to 
kula w łeb Hitlerowi, a każdy kto nie będzie pracował będzie rozstrzelany”. Rano przy 
wyruszaniu do pracy odczytywano nam, że w takim a takim obozie za ucieczkę lub 
odmowę pracy skazano winowajców na najwyższą karę, tj. rozstrzelanie. (Uważam to 
za zmyślone). Robiono to dla zastraszenia więźniów, którzy zaczęli oszczędzać swoje 
siły i zdrowie, aby doczekać się wolności i wstąpić w szeregi wojska polsk[iego]. Przy 

37 Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej miał miejsce 21 VI 1941 r.
38 Dnia 30 VII 1941 r. w Londynie podpisano układ sowiecko-polski (tzw. Majski-Sikorski), przywracający obu-
stronne stosunki dyplomatyczne. Przewidziano w nim m.in. formowanie armii polskiej na terenie ZSRR pod 
polskim dowództwem. W dodatkowym protokole rząd sowiecki ogłaszał amnestię dla więzionych w łagrach 
polskich obywateli. Zasilili oni szeregi tworzącego się polskiego wojska. Dnia 10 VIII 1941 r. Naczelny Wódz 
dowództwo armii powierzył gen. Władysławowi Andersowi, osadzonemu dotąd w moskiewskim więzieniu 
na Łubiance. Cztery dni później podpisano umowę wojskową, inicjującą formowanie Armii Polskiej w ZSRR. 
J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2010, s. 374.
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wyprowadzaniu więźniów do pracy powtarzano: „Uwaga, uwaga. Każdy krok w lewo 
lub w prawo – strażnicy strzelać będą bez ostrzeżenia”.

Wreszcie nadszedł upragniony dzień. Było to 8 IX 1941 r. – święto Narodz[enia] 
N[ajświętszej] M[aryi] P[anny]. Przybyły wyższe władze NKWD. Zwołano wszystkich 
więźniów na plac przed barakami, sprawdzono listę obecnych, odłączono Polaków 
od innych. Okazało się, że nie wszyscy byli narodowości polskiej – tych innych było 
17 osób. Nas, Polaków, przewieziono ciężarówkami do Kotłasu. Tam przebywaliśmy 
do dnia 12 IX 1941 r. Zaopatrzono nas w dokumenty, bilety i w bochenek chleba oraz 
w ruble i wypuszczono na zewnątrz obozu – byliśmy wolni. Był to dzień Imienia N[aj-
świętszej] M[aryi] P[anny]. Nie powiedziano nam, gdzie się formuje polskie wojsko. 
Wobec nadchodzącej zimy staraliśmy się jechać jak najdalej na południe. W Kotłasie 
wsiadłem do pociągu tym razem osobowego zdążającego do Kirowa39. Tu nocowałem 
na chodniku skulony jak pies – nie mogłem zasnąć, bo mi dokuczał świerzb, którego 
nabawiłem się w Kotłasie. Czekałem na dalszy pociąg. Dowiedziałem się, że trzeba 
jechać do Tockoje, bo tam się formuje armia polska. Jechałem tam 2 tygodnie, robiąc 
jedynie krótkie przerwy, aby zdobyć coś do jedzenia. [Dnia] 24 września dojechałem 
do Tockoje – tu spotkałem mego profesora z Sem[inarium] Duch[ownego] w Pińsku 
ks. dr. Kamila Kantaka40; pełnił on obowiązki kapelana szpitala 6-tej dywizji41. Bardzo 
się ucieszył z mego przybycia, bo mogłem go zastąpić, a on mógł wyjechać dalej na 
południe do Taszkientu42. Ks. Kantak bał się okropnie nadchodzącej zimy syberyjskiej. 
Ten człowiek nigdy się nie pocił. On czuł się doskonale przy temperaturze 40 stopni. 
Dowcipkował, że w niebie też będzie co najmniej 50 stopni.

Tockoje to mała mieścina. Gdzieś w odległości 5 km był letni poligon wojskowy, 
całkiem otwarty na wiatry syberyjskie, a więc bardzo zimny. Było tam kilka baraków 

39 Kirów – miasto w europejskiej części Związku Sowieckiego nad rzeką Wiatką, noszące od 1934 r. nazwę 
od nazwiska sowieckiego działacza Siergieja Kirowa.
40 Kantak Kamil (1881–1976), święcenia kapłańskie w 1904 r. w Gnieźnie, 1904–1906 wikariusz par. Czempin 
i Janków, 1906–1909 studia specjalistyczne we Fryburgu Szwajcarskim uwieńczone doktoratem z teologii, 
1909–1910 odbył podróż po Europie Zachodniej, 1910–1914 redaktor „Miesięcznika Kościelnego Unitas”, od 
1919 r. wykładał historię Kościoła w Seminarium Duchownym w Poznaniu, pełnił nadto funkcję sekretarza bpa 
Edwarda Likowskiego, uzyskał habilitację na Uniwersytecie Karola w Pradze, przeniósł się do Gdańska reda-
gując pisma: „Polnische Warte”, „Dziennik Gdański” i „Kurier Gdański”, założył drukarnię w Gdańsku; 1923– 
–1926 przebywał w Warszawie jako rektor kościoła pw. św. Jacka i organizator prasy katolickiej, 1926–1939 
pracował w Pińsku w charakterze wykładowcy historii Kościoła, języków łacińskiego, greckiego i hebrajskie-
go w Seminarium Duchownym. Aresztowany we wrześniu 1939 r. przez NKWD w Dąbrowicy k. Sarn na Wo-
łyniu, więziony był w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, a potem zesłany do obozu w Griazowcu (1940– 
–1941); w tym ostatnim miejscu pełnił funkcję ukrytego kapelana żołnierzy polskich. Zwolniony na mocy tzw. 
amnestii dla Polaków latem 1941 r., wstąpił do armii gen. W. Andersa formowanej w ZSRR – był kapelanem 
i redaktorem publikacji religijnych w Buzułuku i Jagjulu. Latem 1942 r. razem z Armią Polską opuścił ZSRR, 
pełniąc misję kapelana wojskowego w Teheranie, Bagdadzie i Libanie, 1943–1946 wykładał w emigracyjnym 
Seminarium Duchownym w Bejrucie, 1947–1948 wykładał w Uniwersytecie Catholique Française tamże. Był 
autorem publikacji naukowych z dziedziny historii, literatury i tekstów publicystycznych. Zmarł 1 XII 1976 r. 
w Bejrucie. A. Bednarek, Kantak Kamil, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, red. zbior., Lublin 2000, kol. 623– 
–624; R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa…, dz. cyt., s. 307–309.
41 W Tockoje powstała 6 Lwowska Dywizja Piechoty. Dnia 9 IX 1941 r. dowództwo objął gen. Michał Toka-
rzewski-Karaszewicz. Zgodnie z rozkazem z 5 I 1942 r. dywizja została przetransportowana do Uzbekistanu, 
a stamtąd na Bliski Wschód. Rozwiązano ją w roku 1943. Dywizja Lwów. Wspomnienia żołnierskie z ZSRR 
i Iraku 1941–1943, Jerozolima 1944 (reprint Warszawa 1991), passim.
42 Taszkient – stolica Uzbeckiej SSR w Azji Środkowej.
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z desek, był szpital, kasyno oficerskie i kilka baraków dla starszyzny wojskowej. Żoł-
nierze mieszkali w namiotach. Niedaleko znajdował się Świerdłowsk43, gdzie w lasku 
wymordowano i spalono całą rodzinę carską44.

Pierwsze noce spałem w sieni pod drzwiami mieszkania ks. Kantaka z obawy, by nie 
wnieść do pokoju wszy i świerzbu. Myślałem sobie wtedy, że w Polsce psy mają lepsze 
budy niż tu człowiek. Wkrótce ks. Kantak wyjechał, a ja należycie oczyszczony rozpo-
cząłem pracę w szpitalu, który liczył 80 łóżek. Wieczorem obchodziłem sale chorych, 
modliłem się z nimi, spowiadałem, a następnego dnia zanosiłem Komunię św. W razie 
potrzeby udzielałem Sakramentu Chorych. Mszę św. odprawiałem na korytarzu. Alba 
i stuła to był jedyny mój strój liturgiczny do Mszy św. Przez pierwsze miesiące cho-
dziłem nadal w swych łachmanach więziennych i butach z oderwaną podeszwą, którą 
przywiązywałem sznurkiem, aby gołą stopą nie chodzić po zmarzniętej ziemi. Pierwszy 
śnieg spadł już 26 września. Prawie codziennie miałem pogrzeb. Żołnierze umierali 
z wycieńczenia lub na tyfus plamisty. Od sierpnia do lutego 1942 r., to jest do naszego 
wyjazdu z Uzbekistanu45, zmarło 98 żołnierzy tylko w samym szpitalu. Gdy już szpital 
nie mógł pomieścić chorych żołnierzy, utworzono filię szpitala w samym miasteczku 
Tockoje, dokąd dwa razy w tygodniu uczęszczałem z posługą kapłańską.

Pewnego dnia zgłosiła się do mnie pielęgniarka prawosławna, żebym ochrzcił jej 
dwoje dzieci, a babcię wyspowiadał i udzielił Komunii św. Mąż jej był powołany do 
wojska, a czas był niepewny. W umówionym dniu udałem się do jej domu, ochrzciłem 
dzieci, wyspowiadałem babcię i udzieliłem Komunii św., nie wymagając od niej wy-
znania wiary katolickiej. Uczyniłem to, na co później pozwalały przepisy. Podziwiałem 
szerokość umysłu w tej rodzinie prawosławnej. Jest i ten sam Bóg, jedna i ta sama wia-
ra, i te same sakramenty św. Jej chata była drewniana, uboga, pełna ikon zasłoniętych 
normalnie obrusami, które tylko na moje wejście odsłonięto.

W pierwszej połowie grudnia 1941 r. odwiedził nas gen. Władysław Sikorski46, 
towarzyszył mu gen. Władysław Anders47 i członkowie sztabu. Otrzymaliśmy umun-
durowanie wojskowe angielskie, bo dotąd chodziliśmy w czym kto miał, najczęściej 

43 Właściwie: Swierdłowsk – miasto pod stokami Uralu w Związku Sowieckim noszące tę nazwę w latach 
1924–1991 na cześć żydowskiego działacza bolszewickiego Jakowa Swierdłowa.
44 W 1918 r. w Swierdłowsku więziono i zamordowano z rozkazu Lenina cara Mikołaja II i jego rodzinę.
45 Właściwie: Uzbecka SSR – republika sowiecka położona w Azji Środkowej.
46 Sikorski Władysław (1881–1943), służył w Wojsku Polskim od listopada 1918: m.in. dowódca grup opera-
cyjnych „Bartatów” i własnego imienia, walczących do sierpnia 1919 r. w Małopolsce Wschodniej podczas 
wojny ukraińsko-polskiej, 1922–1923 premier i minister spraw wewnętrznych, 1923–1924 szef Generalnego 
Inspektoratu Piechoty, 1924–1925 minister spraw wojskowych, 1925–1928 dowódca OK VI Lwów, 1939–1943 
premier rządu polskiego na obczyźnie i naczelny wódz wojska, 1919–1940 generał dywizji, od 1940 r. generał 
broni. Według dotychczasowych ustaleń zginął 4 VII 1943 r. w Gibraltarze. G. M[azur], Sikorski Władysław 
Eugeniusz, [w:] Kto był kim…, dz. cyt., s. 66.
47 Anders Władysław (1892–1970), podczas I wojny światowej służył w armii rosyjskiej, w 1919 r. szef sztabu Ar-
mii Wielkopolskiej, 1919–1920 dowódca 1 Pułku Ułanów Wlkp., 1921–1923 zatrudniony w Sztabie Generalnym 
i student w Paryżu, 1923–1925 dyrektor naukowy kursu wyższych dowódców, 1925–1926 szef sztabu General-
nego Inspektoratu Kawalerii, 1926–1937 dowódca II Samodzielnej Brygady Kawalerii „Brody” i Nowogródzkiej 
Brygady Kawalerii, w 1934 r. mianowany generałem brygady, 1939–1941 więziony przez Sowietów, 1941–1942 
dowódca Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, 1942–1943 dowódca Armii Polskiej na Wschodzie, 1943–1946 dowód-
ca II Korpusu Polskiego w kampanii włoskiej, po II wojnie światowej osiadł w Londynie, 1946–1954 Generalny 
Inspektor Sił Zbrojnych i Naczelny Wódz, w 1954 r. mianowany generałem broni. Zmarł 12 V 1970 r. w Londy-
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w łachmanach, w których wyszliśmy z więzień i łagrów. W 6-tej dywizji pracowało 
6-ciu księży, jako kapelani różnych jednostek Wojskowych. Spośród nich poznałem 
ks. Czesława Kulikowskiego48 i ks. Nikodema Dubrawkę49, który zmarł 6 VII 1979 r. 
w szpitalu w Szacharyzjabsie (Uzbekistan) i tam został pochowany na polskim cmen-
tarzu wojskowym50. Kwatera dowódcy Armii Polskiej mieściła się w Buzułuku51. Tam 
też przebywał ks. Włodzimierz Cieński52, dziekan, naczelny kapelan, szef duszpaster-
stwa katolickiego na Wschodzie. Obok 6-tej dywizji był Ośrodek Organizacyjny Woj-
ska Polskiego. Co jakiś czas mieliśmy odprawę u ks. Fr[anciszka] Tyczkowskiego53. 

nie, pochowany na Monte Cassino. G. Mazur, Władysław Anders, [w:] Słownik biograficzny historii Polski, t. 1, 
red. J. Chodera, F. Kiryk, Wrocław – Warszawa – Kraków 2005, s. 15–16.
48 Kulikowski Czesław (1907–1997), święcenia kapłańskie w 1933 r. w Wilnie, 1933–1936 wikariusz par. 
Ejszyszki, 1936–1939 proboszcz par. Bobrowszczyzna, w roku 1939 został proboszczem par. Łużki i ka-
pelanem rezerwy Wojska Polskiego. Dn. 1 IX 1939 r. zmobilizowany, został niebawem ewakuowany do 
Wołkowyska, Krynek, Grodna i Wilna biorąc udział w walkach z Sowietami; 28 września tego roku prze-
kroczył granicę z Litwą, gdzie wraz z oddziałem został internowany w miejscowości Kołatowo, potem 
przeniesiono go do więzienia wojskowego w Birżach, skąd w połowie czerwca 1940 r. uciekł do Wilna. 
Aresztowany przez NKWD został wysłany 12 VII 1940 r. z transportem więźniów do Kozielska. Pełnił tam 
w konspiracji funkcję duszpasterza oraz pracował w szpitalu obozowym; 2 VII 1941 r. wysłano go do obozu 
w Griazowcu, skąd wyszedł na wolność w sierpniu, wstępując jako kapelan do Wojska Polskiego formowa-
nego przez gen. W. Andersa w ZSRR. Po opuszczeniu razem z armią sowieckich granic walczył pod Monte 
Cassino. W 1948 r. podjął studia w Rzymie, uzyskując doktorat z prawa kanonicznego i z teologii. W latach 
1953–1956 pracował w USA, po czym wrócił do Polski i objął funkcję wykładowcy prawa kanonicznego 
w Seminarium Duchownym w Białymstoku. Niebawem przeniósł się na stałe do diec. warmińskiej, pełniąc 
do 1982 r. urząd p.o. kanclerza Kurii Biskupiej w Olsztynie. Posiadał odznaczenia: Krzyż Walecznych za 
Monte Cassino, Gwiazdę 1939–1945, Gwiazdę Włoch, Medal Obrońcy, Złoty Medal za Zasługi dla Obron-
ności Kraju i prałaturę. Zmarł 25 XII 1997 r. w Białymstoku. R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa…, 
dz. cyt., s. 362–363.
49 Dubrawka Nikodem (1902–1979), święcenia kapłańskie w 1931 r. w Wilnie, 1932–1937 wikariusz par. 
Świr k. Święcan, 1938–1939 administrator par. Bakszta, w 1939 r. mianowany został katechetą gimnazjalnym 
w Okszmianie, 1 IX t.r. objął obowiązki kapelana 13 Pułku Ułanów Wileńskich, pod naporem Sowietów wraz 
z wojskiem przekroczył granicę litewską po czym został internowany w Połądze i Wiłkomierzu, pełniąc tam 
funkcje duszpasterskie. Dnia 11 VII 1941 r. wywieziono go do obozu w Kozielsku, a potem w Griazowcu. 
Zwolniony wskutek amnestii latem t.r., wstąpił do armii gen. W. Andersa w ZSRR, po czym wraz z wojskiem 
opuścił Związek Sowiecki walcząc z Niemcami we Włoszech. W 1946 r. przybył do Anglii prowadząc dusz-
pasterstwo w polskich ośrodkach, 1949–1979 pracował w USA. Zmarł 6 VII 1979 r. w Londynie bawiąc tam 
przejazdem. Posiadał odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi z Mieczami, Medal Wojska Polskiego 
i in. R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa…, dz.cyt., s. 205–206.
50 Błąd autora; ks. Nikodem Dubrawka zmarł w Londynie, a pochowany został na cmentarzu św. Patryka 
w Leyton.
51 Buzułuk – miasto w europejskiej części ZSRR położone nad rzeką Samarą, w latach 1941–1942 siedziba 
dowództwa i sztabu powstającej w Związku Sowieckim armii polskiej gen. Władysława Andersa.
52 Cieński Włodzimierz (1897–1983), święcenia kapłańskie w 1924 r. we Lwowie, wikariusz par. Żółkiew, admi-
nistrator par. Wełdzirz, kapelan Zgromadzenia ss. Niepokalanek w Niżniowie, 1930–1935 kierownik Zakładów 
Wychowawczych Fundacji Abrahamowiczów we Lwowie, 1935–1939 proboszcz par. Zimna Woda, 1939–1940 
proboszcz par. pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Aresztowany 17 IV 1940 r. tamże przez NKWD, więziony 
był najpierw na miejscu, a później w Moskwie, wyrokiem sądu 8 V 1941 r. został skazany na śmierć, 15 VIII t.r. 
na mocy amnestii zwolniony i 3 IX t.r. mianowany szefem polskiego duszpasterstwa wojskowego Armii Pol-
skiej w ZSRR. W VIII 1942 r. opuścił z wojskiem polskim granice państwa sowieckiego, udając się przez Persję, 
Irak, Palestynę, Włochy do Anglii; na gruncie angielskim pełnił funkcję kapelana w polskich społecznościach, 
był asystentem kościelnym Katolickiego Ośrodka Wydawniczego Veritas w Londynie i współzałożycielem In-
stytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Anglii, w 1955 r. wstąpił do zakonu cystersów-trapistów w opactwie Notre 
Dame de Grâce w Bricquebec (Francja). Posiadał kilka odznaczeń: Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi 
z Mieczami oraz prałaturę papieską. Zmarł 20 I 1983 r. w Bricquebec. ZJWK, bsygn., Dokumenty osobiste 
i wspomnienia z lat 1939–1945, rps i mps; R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa…, dz. cyt., s. 170–172.
53 Tyczkowski Franciszek (1891–1982), święcenia kapłańskie w 1917 r. w Kownie, 1917–1919 studia spe-
cjalistyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (USB), 1919–1921 kapelan wojskowy 1 Pułku Le-
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On też nas oskarżył pewnego dnia przed generałem Tokarzewskim54, który wezwał 
nas do siebie i wołał: „Zapomnijcie, że już nie jesteście proboszczami, ale wojskowy-
mi” – nie pamiętam już, o co mu chodziło. Mieliśmy żal do ks. T[yczkowskiego], że 
nas oskarżył przed człowiekiem, który nie rozumiał potrzeb duchowych żołnierzy. 
Sam Tokarzewski był – jak mówiono – teozofem. Ks. T[yczkowski] powinien nasze 
sprawy przedstawić wobec [ks.] płk. Wł[odzimierza] Cieńskiego, który pracował 
w sztabie w Buzułuku.

Na Boże Narodzenie 1941 roku odprawiłem o północy Pasterkę na korytarzu szpi-
talnym. Przy ścianie był zawieszony obraz Matki Bożej. Ubrałem ołtarz jak mogłem 
w tamtych warunkach. W homilii wspomniałem, że ta noc Bożonarodzeniowa ma taką 
siłę, że milkną wystrzały armat, cichnie świst kul, nie słychać bomb ani karabinów, 
a narody stojące naprzeciw siebie schylają głowy przed tą tak wielką Tajemnicą, gdy 
„Bóg się rodzi, a moc truchleje”.

Pewnego dnia doszła pocztówka od rodziców ks. Fabiana Szczerbickiego55, kano-
nika kapituły pińskiej i prefekta szkół w Pińsku, poszukujących swego ukochanego 
syna. Niestety, nie było żadnej wiadomości o nim. Zginął bez wieści, jak wielu in-

gionów, 1921–1924 studia biblijne na USB uwieńczone magisterium z teologii, 1924–1926 kontynuacja stu-
diów w Instytucie Biblijnym w Rzymie (zakończonych stopniem magistra), od 1926 r. asystent na Wydziale 
Teologicznym USB, rektor kościoła pw. św. Michała w Wilnie, katecheta szkół średnich i kapelan ZHP na 
Wileńszczyźnie. We wrześniu 1939 r. został aresztowany przez Sowietów i więziony w Złoczowie, Podwo-
łoczyskach i Szepietowie, skąd wywieziono go do Starobielska; w grudniu 1939 r. przetrzymywany w mo-
skiewskich więzieniach. W sierpniu 1940 r. zwolniony i skierowany do obozu w Griazowcu, skąd wyszedł na 
wolność na mocy tzw. amnestii dla Polaków latem 1941 r. Wstąpił do armii gen. W. Andersa w ZSRR, a po 
opuszczeniu sowieckich granic walczył jako kapelan pod Monte Cassino; do 1946 r. pełnił funkcję kapelana 
obozu repatriacyjnego w Cervinara. W czerwcu 1946 r. jako obywatel amerykański wyjechał do USA pełniąc 
obowiązki wikariusza par. pw. św. Łucji w Nowym Jorku, a potem proboszcza par. pw. św. Jadwigi i par. pw. 
św. Walentego tamże. W 1968 r. przeszedł na emeryturę. Posiadał liczne odznaczenia wielu krajów świata. 
Zmarł 25 I 1982 r. w USA. R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa…, dz. cyt., s. 605–606.
54 Właściwie: Karaszewicz-Tokarzewski Michał Tadeusz (1893–1964), członek Polskiej Partii Socjalistycznej-
-Frakcji Rewolucyjnej, Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego, od roku 1914 r. członek Legionów 
Polskich, XII 1918–V 1919 służba w armii austro-węgierskiej, od XI 1918 r. służył w Wojsku Polskim jako 
dowódca 5 Pułku Piechoty, uczestnicząc w grupie operacyjnej dowodzonej przez płk. Juliana Stachiewicza 
w walkach z Ukraińcami o Przemyśl, 19 XI 1918 r. zorganizował odsiecz dla Lwowa; po zdobyciu miasta do 
początku 1919 r. dowodził oddziałami polskimi, walczącymi na obszarach południowych. W czerwcu 1919 r. 
awansowany do stopnia pułkownika. Od 12 V 1921 r. dowodził 1 Dywizją Litewsko-Białoruską, w 1927 r. 
został mianowany szefem Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1929–1935 dowódca 
25 Dywizji Piechoty, 1935–1938 dowódca Okręgów Wojskowych kolejno w Grodnie, Lwowie i Toruniu. 
Podczas kampanii wrześniowej kierował grupą operacyjną Armii „Pomorze” i uczestniczył w bitwie nad 
Bzurą. Po kapitulacji Warszawy, 27 IX 1939 r. stanął na czele organizacji wojskowej – Służby Zwycięstwu 
Polski. Po utworzeniu Związku Walki Zbrojnej – ZWZ został komendantem Obszaru nr 3 Lwów. W mar-
cu 1940 r. został aresztowany przez NKWD; zwolniony w sierpniu 1941 r., podjął służbę w Armii Polskiej 
w Związku Sowieckim jako dowódca 6 Dywizji Piechoty „Lwów” (1941–1943), następnie był zastępcą gen. 
Władysława Andersa. Po ewakuacji z ZSRR pełnił funkcję zastępcy dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie.  
Po zakończeniu II wojny światowej pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii; od 1954 r. był Generalnym In-
spektorem Sił Zbrojnych i ministrem obrony narodowej. Doszedł do stopnia generała broni. Zmarł 22 V 1964 r. 
w Casablance (Maroko). G. Mazur, Karaszewicz-Tokarzewski Michał Tadeusz, w: Kto był kim…, dz. cyt., s. 128.
55 Szczerbicki Fabian (1888– ?), święcenia kapłańskie w 1911 r. w Wilnie, wikariusz par. Brześć, podczas 
I wojny światowej znalazł się w Jekateriburgu opiekując się młodzieżą, od 1918 r. ponownie w Brześciu pełnił 
obowiązki katechety gimnazjalnego, później analogicznie w Pińsku, następnie był rektorem kościoła pw. św. 
Karola Boromeusza w Pińsku i działaczem harcerskim na Polesiu, od 1927 r. kanonik gremialny Kapituły 
Katedralnej w Pińsku, w 1939 r. objął probostwo par. katedralnej tamże. W styczniu 1940 r. aresztowany 
przez Sowietów, zaginął. R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa…, dz. cyt., s. 557–558.
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nych księży: np. ks. kan[onik] Pietkiewicz56 – prawdopodobnie zamęczony w czasie 
śledztwa w Kirowie, ks. Kurek57, ks. Józef Mikuczewski58 – zamordowany w obozie 
w Ostaszkowie za to, że wraz z innymi chciał urządzić Wieczerzę Wigilijną w 1939 r. 
Tego samego wieczoru zniknęli wszyscy jak kamfora.

Wizyta gen. Wł[adysława] Sikorskiego w Moskwie w grudniu 1941 roku i w naszej 
jednostce wojskowej przebywającej w warunkach zimy syberyjskiej spowodowała, że 
wymógł on na władzach sowieckich, aby nasze wojsko przenieść do cieplejszych regio-
nów, mianowicie do Turkiestanu59 i Uzbekistanu, co też zostało zrealizowane w styczniu 
i lutym l942 r.60 Szpital wojskowy wraz z całym personelem i chorymi również został ewa-
kuowany do Szachryzjabs w Uzbekistanie. Podróż trwała dwa tygodnie. W Taszkiencie 
był dłuższy postój, jak również na innych stacjach ze zrozumiałych względów – przepusz-
czano najpierw pociągi z wojskami sowieckimi spieszącymi na front, a nas skierowano na 
bocznicę. Były też inne pociągi z naszymi rodakami wyrwanymi z ziemi ojczystej. Jechali 
oni w ciężkich warunkach w wagonach towarowych. Nie zapomnę widoku, jak w jednym 
wagonie leżała niewiasta ciężko chora w swych ekskrementach. 

W Taszkiencie wypadł właśnie Popielec – staliśmy na bocznicy. Nie chciałem, aby 
Środa Popielcowa przeszła niezauważona, więc w wagonie towarowym urządziłem oł-
tarz i odprawiłem Mszę św. Po mszy posypywałem głowy popiołem. Gdy to zobaczyli 
tubylcy muzułmanie, że to jakaś religijna ceremonia i oni podchodzili, i odsłaniali gło-
wy, by ich także posypać popiołem. To byli ludzie spragnieni Boga. Lgnęli do Niego, 
jak przysłowiowe muchy do miodu. Zabrano im meczety, cerkwie i kościoły. Zamienio-
no na składy rupieci, na kina, na domy towarowe albo je całkowicie zburzono.

Z Taszkientu przyjechaliśmy do republiki uzbeckiej. Podróż trwała kilka dobrych 
dni, aż wreszcie zatrzymaliśmy się w Szachryzjabs – w niewielkim miasteczku. Cho-
rych umieszczono w gmachu szkolnym, a gdy ich przybywało coraz i więcej, jeszcze 
jeden budynek szkolny zamieniono na szpital. Pojawiły się teraz choroby tropikalne. 
Już w lutym i w marcu było bardzo ciepło. A wiec: malaria, żółtaczka i z braku dosta-

56 Pietkiewicz Stanisław (1889–1943?), święcenia kapłańskie w 1912 r. w Wilnie, wikariusz par. Korycin, 
1920–1929 proboszcz par. Osmoła, 1929–1933 proboszcz par. Łuniniec, 1933–1938 proboszcz par. Drohiczyn, 
1938–1940 proboszcz par. pw. Matki Bożej Bolesnej w Pińsku. Aresztowany przez NKWD jesienią 1940 r., 
w grudniu t.r. wywieziony do Kirowa. Zmarł prawdopodobnie w 1943 r. przed deportacją do Kazachstanu. 
R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa…, dz. cyt., s. 479.
57 Kurek Stanisław (1908– ?), święcenia kapłańskie w 1934 r. w Pińsku, 1934–1939 wikariusz par. Nieśwież, 
w 1939 r. mianowany proboszczem par. Hancewicze, jednocześnie pełnił funkcję kapelana 27 Pułku Ułanów 
im. króla Stefana Batorego. Aresztowany przez NKWD jesienią 1939 r., więziony był w Nieświeżu, Mińsku; 
zaginął. R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa…, dz. cyt., s. 364.
58 Mikuczewski Józef (1910–1940), święcenia kapłańskie w 1937 r. w Pińsku, kapelan Junackich Hufców Pra-
cy w Niemirowie (woj. lwowskie), kapelan rezerwy Wojska Polskiego. Aresztowany przez NKWD jesienią 
1939 r., więziony w obozie w Ostaszkowie, zamordowany 13 IV 1940 r. w Twerze. R. Dzwonkowski, Leksykon 
duchowieństwa…, dz. cyt., s. 421.
59 Turkiestan – część Azji Środkowej, leżąca pomiędzy Syberią na północy a Tybetem, Indiami i Afganista-
nem na południu oraz Morzem Kaspijskim na zachodzie i wschodnią Mongolią i pustynią Gobi na wschodzie.
60 W trakcie wizyty Władysława Sikorskiego w Moskwie w listopadzie i grudniu 1941 r. poruszył on sprawę 
trudności, jakie napotykało tworzenie armii polskiej w ZSRR, utrudnień jakie spotykali Polacy chcący dotrzeć 
do obozów formowania armii polskiej, a także kwestię zaginionych oficerów polskich. Stalin potraktował 
większość spraw wymijająco, a ostatecznie podpisano deklarację, w której potwierdzano konieczność pro-
wadzenia walki z okupantem niemieckim aż do zwycięstwa. W pierwszych miesiącach 1942 r. doszło do 
translokacji polskich oddziałów na południowe obszary ZSRR. 
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tecznej higieny tyfus plamisty, gruźlica, dyzenteria i skrajne wycieńczenie z głodu. 
Okazało się, że my, Polacy, lepiej znosimy klimat zimny niż tropikalny. Nasi lekarze 
nie byli przygotowani na leczenie chorób tropikalnych. Co dzień umierało kilku na-
szych żołnierzy. Nieraz dochodziło do 12-tu osób (nie licząc zmarłych przy innych 
jednostkach naszej dywizji). W Buchara61 w szpitalu cywilnym umierało dziennie 
30 osób. Najpierw zmarłych żołnierzy chowano w ubraniu owiniętych w koce, a gdy 
tych zabrakło, owijano ciała w prześcieradła. Nie było mowy o trumnach, gdyż w Uz-
bekistanie nie ma lasów. 

Odżywianie w wojsku było niewystarczające – czasem żołnierze upolowali psa i spo-
żywali jego mięso. Jeden najadł się wisien z pestkami, których potem nie mógł strawić 
i zmarł. Były wypadki utonięcia. Jeden utonął jeszcze w Tockoje. Młoda dziewczyna 
pracująca jako „pestka”, utonęła w górskim strumieniu w czasie wycieczki w góry. Naj-
więcej jednak umierało na tyfus plamisty. Chorzy leżeli pokotem na podłodze w salach 
i na korytarzach. Nie wystarczało bowiem ani łóżek, ani miejsca. Wszy przenosiły cho-
robę. Tylko pacjenci o silnym sercu potrafili przetrzymać kryzys. Najbardziej krytyczny 
był 12-ty lub 13-ty dzień choroby. Występowała wtedy wysoka temperatura, dochodzi-
ło do utraty przytomności. Zwycięsko wyszedł ks. Kulikowski, ale zmarł jego kolega 
ks. Nikodem Dubrawka. W tych warunkach zarazić się nie było rzeczą trudną, dlatego 
po zaopatrzeniu chorych wracałem do siebie, zdejmowałem ubranie i przeglądałem, 
czy czasem nie ma wszy. Raz znalazłem wesz, ale jeszcze nie zdążyła mnie ukąsić. 
Opieka Boża czuwała nade mną. Niebezpieczeństwem były też skorpiony, których uką-
szenie mogło spowodować śmierć. A było tego brzydactwa dużo.

W czerwcu odwiedził nas ks. biskup Józef Gawlina62 w towarzystwie swego kapela-
na ks. Marcina Chrostowskiego63, dominikanina. Przybyli z Anglii drogą lotniczą przez 
Bliski Wschód. Najpierw zatrzymali się w Moskwie (od 28 IV do 3 V 1942 r.). Potem 
rozpoczęli wizytację ośrodków wojskowych i cywilnych na południu Rosji. Do Szachry-
zjabs [biskup] przybył 21 czerwca wieczorem uroczyście witany przez wojsko i ludność 
cywilną z generałem Tokarzewskim i ks. Fr[anciszkiem] Tyczkowskim. Następnego 
dnia ks. biskup odwiedził nasz szpital, gdzie bierzmował przeszło 30 osób. Miała tu 

61 Buchara – miasto w Uzbekistanie w Azji Środkowej nad rzeką Zarafszan.
62 Gawlina Józef (1892–1964), święcenia kapłańskie w 1921 r. we Wrocławiu, 1921–1922 wikariusz par. Dę-
bieńsko, 1922–1924 wikariusz par. Tychy, 1924–1927 redaktor „Gościa Niedzielnego”, 1927–1929 organi-
zator Katolickiej Agencji Prasowej w Warszawie,1929–1931 pracownik Kurii Biskupiej w Katowicach i szef 
diecezjalnej Akcji Katolickiej, 1931–1933 proboszcz par. Królewska Huta, 1933–1945 biskup polowy Wojska 
Polskiego, po II wojnie światowej Protektor Emigracji Polskiej, w 1952 r. mianowany abp. tytularnym Madito. 
Zmarł 21 IX 1964 r. w Rzymie, pochowany na Monte Cassino. J. Gawlina, Wspomnienia, oprac. J. Myszor, Ka-
towice 2004, passim; Józef Feliks Gawlina Biskup Polowy Polskich Sił Zbrojnych, w: Emigracyjna Rzeczpospolita 
1939–1990, t. 3. opr. A. K. Kunert, Warszawa 2002, passim; W. Bochnak, W służbie Bogu i ludziom. Sylwetki 
Ślązaków, Marki – Struga 1989, s. 200–211.
63 Chrostowski Bronisław Marcin (1904–1974), święcenia kapłańskie w 1938 r. w Zakonie oo. Dominika-
nów, dr agronomii, podczas II wojny światowej kapelan Wojska Polskiego we Francji, a potem kapelan 
biskupa polowego Józefa Gawliny wizytujący wraz z nim polskich żołnierzy w Związku Sowieckim, Afryce 
i na Bliskim Wschodzie, walczył w dywizji gen. Stanisława Maczka. Do Polski powrócił w 1947 r., pełnił obo-
wiązki duszpasterza akademickiego i kapelana szpitala w Poznaniu, przebywał w miejscowości Św. Anna 
k. Przyrowa, potem pracował wśród Polonii w Australii. Zmarł 31 VII 1974 r. w Warszawie. ZJWK, bsygn., 
Księga zmarłych członków Polskiej Prowincji Dominikanów (od roku 1900), Warszawa 1987, s. 81–82, mps.
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miejsce akademia mariańska na tle ruin meczetu Tamerlana64. Odwiedził stojące w po-
bliżu jednostki wojskowe, ludność cywilną umieszczoną w kołchozach, domy starców 
i ochronki. Udzielił też święceń kapłańskich trzem diakonom-żołnierzom: Bolesławowi 
Jakimowiczowi65 (marianin), Zygmuntowi Dzierżce66 (oblatowi) i Antoniemu Jankow-
skiemu67 z [archi]diec[ezji] lwowskiej. Zaraz ich przeznaczył do pracy duszpasterskiej 
wśród naszych rodaków. W czasie wizytacji towarzyszył ks. biskupowi gen. Władysław 
Anders, który w dzień swych imienin 27 czerwca złożył wyznanie wiary w Jangi-Jul68, 
gdzie kwaterowało dowództwo naszego wojska.

Wiosną 1942 r. Stalin postanowił pozbyć się wojska polskiego, któremu to było na 
rękę, bo już miało dosyć tego raju, ciężkich warunków bytowania, głodu i chorób. Za-
częły się więc transporty wojska i ludności do Persji, Iraku i Palestyny. Wojska wyjecha-
ło około 70 tysięcy, a ludności cywilnej około 40 tysięcy69. Było to zaledwie 5% tej masy 
ludzkiej, którą sowieci wywieźli ze wschodnich terenów Polski na Syberię, do więzień, 
łagrów i kołchozów w latach 1939–1941, do chwili wybuchu wojny z Niemcami. 

Z Szachryzjabs wyjechałem ostatnim transportem ze szpitalem w końcu sierpnia 
1942 r. do Krasnowodzka70 – portu nad Morzem Kaspijskim i dalej do Iranu. Tu całkiem 
inny świat. Już na wybrzeżu portu Pachlewi71 były stoiska z różnymi smakołykami, któ-
rych się nie widziało przez trzy lata. Kawa, herbata, słodycze, różnorakie owoce: figi, 

64 Tamerlan/Timur (1336–1405), wódz środkowoazjatycki, założyciel dynastii Timurydów, rezydował w Sa-
markandzie.
65 Jakimowicz Bolesław (1912–1984), święcenia kapłańskie w 1942 r. w Jangi-Jul k. Taszkientu dla Zgroma-
dzenia Księży Marianów; w czerwcu 1941 r. aresztowany przez NKWD w Kownie, został osadzony w obo-
zach w Starobielsku i w Krasnojarskim Kraju; zwolniony na mocy amnestii dla Polaków latem 1941 r. wstąpił 
do armii gen. W. Andersa w ZSRR pracując w kancelarii szefa duszpasterstwa polowego. W 1942 r. wraz 
z wojskiem opuścił ZSRR, osiadając w Teheranie jako duszpasterz wojskowy i katecheta polskiego gimna-
zjum, 1943–1944 studiował w Katolickim Uniwersytecie św. Józefa w Bejrucie, 1944–1946 kapelan Polskiej 
Szkoły Lotniczej w Heliopolis k. Kairu w Egipcie, 1947–1948 student teologii w USA, pozostał tam do 1953 r. 
jako przełożony domu zgromadzenia w Waszyngtonie, 1953–1960 pracował w Wielkiej Brytanii, 1960–1966 
w Portugalii, 1966–1970 w Brazylii, od roku 1970 mieszkał w Rzymie. Zmarł 9 XI 1984 r. tamże. R. Dzwonkow-
ski, Leksykon duchowieństwa…, dz. cyt., s. 278–279.
66 Dzierżek Zygmunt (1910–2001), święcenia kapłańskie w 1942 r. w Jangi-Jul k. Taszkientu dla Zgromadze-
nia Księży Misjonarzy Oblatów; w 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, 1939–1940 pracował przymusowo 
w hucie stali w Kijowie, potem wywieziono go do obozu w Komi ASSR, po amnestii dla Polaków latem 1941 r. 
wstąpił do armii gen. W. Andersa w ZSRR, po czym razem z wojskiem opuścił Związek Sowiecki; początkowo 
był kapelanem obozu polskich uchodźców w Teheranie, 1944–1946 kapelanem studentów polskich w Libanie, 
od 1947 r. do śmierci pracował w USA. Zmarł 22 II 2001 r. tamże. R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa…, 
dz. cyt., s. 214–215.
67 Jankowski Antoni (1914–1972), święcenia kapłańskie w 1942 r. w Jangi-Jul k. Taszkientu; aresztowany 
w 1939 r. przez NKWD zbiegł do Lwowa pracując jako robotnik fizyczny do roku 1940, w czerwcu t.r. po-
nownie aresztowany przez NKWD został zesłany do obozu w Uralu północnym. Po amnestii dla Polaków 
w 1941 r. wstąpił do wojska polskiego gen. W. Andersa w ZSRR, ewakuując się razem z armią do Iranu, peł-
niąc tam obowiązki kapelana polskiego szpitala cywilnego, później kilka lat pracował jako kapelan i kierow-
nik polskiego gimnazjum w obozie przejściowym dla Polaków w Indiach, skąd udał się do Egiptu, a w 1948 r. 
do Anglii, 1949–1957 duszpasterz polskich osiedli tamże, od 1957 r. do śmierci proboszcz kilku polskich 
parafii tamże. Zmarł 24 VII 1972 r. w Southampton. R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa…, dz. cyt., 
s. 283–284.
68 Jangi-Jul – miasto w Uzbekistanie.
69 Na skutek zamknięcia w maju 1942 roku delegatur ambasady polskiej w państwie sowieckim, zapadła decy-
zja o ewakuacji wojsk polskich z ZSRR. Wtedy to 70  tys. żołnierzy polskich oraz liczni cywile udali się do Iranu.
70 Krasnowodzk – miasto portowe nad Morzem Kaspijskim w Turkmenistanie zachodnim.
71 Pachlewi – port nad Morzem Kaspijskim niedaleko Teheranu w Iranie.
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cytryny, pomarańcze, daktyle, granaty. A Rosja, tak bogaty kraj w bogactwa naturalne 
łącznie ze złotem, żyje w nędzy i wprost głoduje. Widziałem człowieka leżącego na ulicy 
w Szachryzjabs spuchniętego z głodu.

Po przybyciu do Teheranu zgłosiłem się do Komendy Placu, gdzie kapelanem był 
ks. mjr Słapa72. Dowiedziałem się od niego, że otrzymał depeszę od ks. bpa J[ózefa] Gawli-
ny, aby umieścić mnie w willi wynajętej przez Delegata Apost[olskiego] Ks. Arc[y]b[isku-
pa] Alcido Mariana73 [?] na polecenie Ojca św. Piusa XII74 dla naszych księży przybywa-
jących z Rosji, aby tu przy dobrych warunkach mogli dojść do siebie, a potem stanąć do 
pracy. Ta willa znajdowała się w górskiej miejscowości Szemrano. Tu spotkałem się znów 
z ks. Kantakiem. Raz na spacerze powiedział mi, że gdy przebywał w więzieniu w Mo-
skwie, sędzia śledczy polecił mu napisać, co on myśli o komunizmie. Ks. Kantak napisał 
40 stron papieru podaniowego po niemiecku. Główna myśl tej odpowiedzi była taka, że 
komunizm jest dość młody, by go teraz należycie osądzić – dopiero przyszłość okaże, co 
on jest wart. Była to odpowiedź wymijająca, taka aby „wilk był syty i owca ocalała”. 

Byliśmy wdzięczni Papieżowi Piusowi XII, że nam okazał wiele troski, a zwłaszcza na-
szym dzieciom-sierotom przybyłym tu wczesną wiosną z Syberii. Były to dzieci, których 
rodzice zmarli z głodu, oddając ostatni kęs chleba, aby ratować swe dzieci przed śmiercią 
głodową. Z polecenia Papieża wspomniany Delegat Apostolski na koszt Papieża umie-
ścił 100 dziewczynek u sióstr szarytek w Isfahanie75 i 100 chłopców u księży misjonarzy 
w tymże mieście. Reszta dzieci-sierot była na utrzymaniu rządu polskiego na emigracji 
w Londynie. Wszystkie dzieci mieszkały w różnych zakładach w Isfahanie (w starej stoli-
cy Persji). Ponieważ dzieci potrzebowały opieki duchowej, zostałem odkomenderowany 
wraz z ks. Fr[anciszkiem] Tomasikiem76 (salez[janinem]) do tej pracy.

72 Osoba niezidentyfikowana.
73 Jw.
74 Właściwie: Pacelli Eugenio/Pius XII (1876–1958), święcenia kapłańskie w 1899 r., od 1901 r. pracownik 
Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, 1909–1914 profesor Pontificia Accademia dei Nobili Ecclesiastici 
w Rzymie, 1914–1917 sekretarz Kongregacji ds. Nadzwyczajnych Kościoła, w 1917 r. mianowany arcybi-
skupem tytularnym Sardes, 1917–1920 nuncjusz apostolski w Monachium, 1920–1930 nuncjusz w Berlinie, 
w 1929 r. kreowany kardynałem, 1930–1939 sekretarz stanu, 1939–1958 papież. R. Leiber, Pius XII, w: Lexi-
kon für Theologie und Kirche, 8 Bd., hrsgb.J. Höfer, K. Rahner, Freiburg im Br. 1986, kol. 542–544.
75 Isfahan – miasto w Iranie, położone ok. 340 km na południe od Teheranu, w XVI stuleciu zostało stolicą 
imperium perskiego.
76 Tomasik Franciszek (1899–1961), święcenia kapłańskie w 1930 r. w Zgromadzeniu Księży Salezjanów, 
aresztowany w 1939 r. przez Sowietów w Supraślu k. Białegostoku, został osadzony w łagrze, po amnestii dla 
Polaków latem 1941 r. wyszedł na wolność wstępując do armii gen. W. Andersa w ZSRR, pełniąc tam funkcję 
kapelana. Wiosną razem z wojskiem opuścił ZSRR, dotarł do Iranu, gdzie w Isfahanie opiekował się polski-
mi dziećmi uratowanymi z sowieckich łagrów. Po 1945 r. pracował w Libanie jako duszpasterz i katecheta 
Polaków, a następnie przeniósł się do Syrii. Zmarł 14 VI 1961 r. w Damaszku. R. Dzwonkowski, Leksykon 
duchowieństwa…, dz. cyt., s. 597.
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dZiedZicTWo kulTuroWe krakoWa. 
dZieje i archiTekTura dWóch dreWnianych kościołóW krakoWskich: 
W Woli jusToWskiej i krZesłaWicach

WproWadzeNie

W miarę jak w Polsce zmniejsza się stan liczebny drewnianych kościołów1, rośnie 
zainteresowanie architekturą drewnianą2. Architektura ta przeżywa ostatnio swój re-
nesans3. W roku 2003 pięć kościołów Małopolski wpisanych zostało na Światową Listę 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO: kościół w Binarowej, Dębnie, Haczowie, Lipnicy 
Murowanej i Sękowej. Istnieje szlak architektury drewnianej w Małopolsce, gdzie mię-
dzy innymi wymienione kościoły można oglądać i podziwiać.

Kraków nie od razu był murowany i też „nie od razu go zbudowano” – jak głosi przy-
słowie. Pierwsze miejsca kultu, a przede wszystkim średniowieczne kościoły Krakowa 
(np. pierwszy kościół św. Anny) także były drewniane, a wieża przy kościele św. Katarzy-
ny na krakowskim Kazimierzu do dzisiaj pozostała drewniana. Z czasem jednak nietrwały 
budulec (drewno) zastępowany był trwałym materiałem (kamieniem i cegłą). Tę praw-
dę o ewolucji architektury z drewnianej na murowaną ilustruje poniekąd powiedzenie, 
które mówi, że „Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. Jak 
w każdym przysłowiu, tak i w tym jest dużo prawdy, bo za jego czasów zbudowano wiele 
zamków i kościołów (on sam był ich fundatorem – były to więc kościoły fundacji kazimie-
rzowskiej, np. kościół w Wiślicy), ale to przysłowie zawiera również sporą dozę propagan-
dy, a więc i przesady, gdyż wiele miasteczek aż do początku XX wieku było wznoszonych 
w oparciu o drewno, nie mówiąc już o budynkach stawianych na wsi4. Jeszcze w pierw-

1 W wyniku pożarów, podpaleń, czasem złego gospodarowania dziedzictwem kulturowym, a może także 
zwykłych zaniedbań.
2 Na seminarium sztuki współczesnej pod moim kierunkiem powstała praca o kościołach drewnianych Kra-
kowa: Katarzyna Nagieć, Kościoły drewniane w Krakowie w XX wieku – Szlakiem drewnianych kościołów po 
Krakowie, Kraków 2004 (mps, Bibl. Główna AWF w Krakowie).
3 M. Kornecki, Drewniana architektura sakralna w Polsce. Zagadnienia typów i form regionalnych w rozwo-
ju historycznym, „Ochrona Zabytków”, R. XLV, 1992, nr 1–2, s. 7–31; tenże, Małopolskie kościoły drewniane 
w XIX i XX wieku, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, t. XV, 1981, s. 187–200; tenże, Polskie kościoły 
z drewna, „Spotkanie z zabytkami”, R. XVIII, 9/1994, s. 11–15; tenże, Spalony kościół drewniany w Woli Justow-
skiej w Krakowie. Problemy konserwatorskie, „Ochrona Zabytków”, R. XXXII, 1979, nr 1, s. 35n; tenże, Wola 
Justowska – po 17 latach, „Kościoły Drewniane”, z. 29/1995.
4 J. S. Wroński, Architektura ludowa małego miasteczka karpackiego w XIX wieku na przykładzie Limanowej, 
[w:] Budownictwo ludowe w górach. Materiały z Sympozjum, Kraków 2 grudnia 2000, red. Wiesław A. Wójcik, 
Kraków 1998, s. 71–86.
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szej połowie XX w. budowano w Krakowie kościoły drewniane. I tak np. na Dębnikach 
wzniesiono w latach 1919–1920 drewniany kościół według projektu architekta Romana 
Bandurskiego (1874–1949)5, który po wybudowaniu w latach 1932–1938 murowanego 
kościoła św. Stanisława Kostki6 według projektu Wacława Krzyżanowskiego (1881–1954) 
został rozebrany i wywieziony z Krakowa. Również w Borku Fałęckim powstał w latach 
1920–1924 drewniany kościół Serca Pana Jezusa, który służył parafii na Górze Borkow-
skiej jeszcze kilka lat po II wojnie światowej, do momentu, aż ukończony został kościół 
murowany. Podobnie było z kościołem Pana Jezusa Dobrego Pasterza na Prądniku Czer-
wonym, który zbudowany w latach 1922–1923 ustąpił miejsca kościołowi murowanemu 
dopiero w latach siedemdziesiątych7. W drugiej połowie XX w. nie budowano już w Kra-
kowie kościołów drewnianych sensu stricto (chociaż w tym materiale budowano jeszcze 
tzw. kościoły zastępcze, tymczasowe), nastąpiło natomiast zjawisko przenoszenia archi-
tektury drewnianej do miasta.

Artykuł ten poświęcony jest dwóm drewnianym świątyniom: w Woli Justowskiej 
(niestety, po odbudowaniu po pierwszym pożarze [zob. poniżej] ponownie spalonej 
w nocy z 5 na 6 kwietnia 2002 r.) oraz w Krzesławicach. Świątynie te z małopolskich 
wsi „zawędrowały” do wsi podkrakowskich, które z czasem zostały włączone do mia-
sta Krakowa. Kościoły te tworzyły (kościół w Woli Justowskiej ma być – przy sprzyja-
jących warunkach – odbudowany)8, niezapomnianą atmosferę „swojskości narodowej 
przeszłości”9 w obrębie swoich parafii w stołecznym mieście Krakowie. Czy nie jest to 
również fenomen czasów, że wieś wyzbywa się świadków swojej przeszłości – świad-
ków tożsamości, a miasto z tęsknoty za swojską przeszłością przygarnia je, szczycąc 
się ich swojskością, swoistością i osobliwością? Przeniesienie drewnianego kościoła, 
który najczęściej był w złym stanie, do miasta, było ratunkiem dla obiektu, a niebywałą 
atrakcją dla miasta10. W ramach tworzenia miniskansenów budownictwa drewnianego 
w obrębie miasta Krakowa: w Woli Justowskiej, a później w Krzesławicach miasto 
wzbogaciło się o dwie wspaniałe świątynie, a ludność miejscowa otrzymała miejsca 
kultu – bezcenną wartość w czasach, w których budowa kościoła murowanego w Kra-
kowie była prawie niemożliwa11.

 5 K. Jakubowski, Dębnicki kościół, „Dziennik Polski”, nr 239/2002, s. 32.
 6 J. S. Wroński, Krakowskie kościoły XX wieku – Kościół pw. św. Stanisława Kostki i św. Jana Bosko, „Nasza 
Familia” [Dodatek do Tygodnika „Źródło” w parafii Najświętszej Rodzinie w Bieżanowie Nowym], nr 30 
(317), 17 września 2000, s. 1–2.
 7 G. Zań- Ograbek, Historia drewnianego kościoła pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie na Prądni-
ku Czerwonym, „Kościoły Drewniane”, z. 85/2000.
 8 Rozpatrywano różne koncepcje, np. również taką, że obok powstanie nowy kościół, a miejsce byłego drew-
nianego kościoła czekać będzie na sprzyjające okoliczności… – i być może – na jego odbudowę.
 9 J. S. Wroński, Pojęcie „swojskości” w sztuce i architekturze Młodej Polski, [w:] Stulecie Młodej Polski, red. 
M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1995, s. 263–279.
10 Te drewniane kościoły jako atrakcje turystyczne są dla obcokrajowców – w szczególności z Zachodu – nie-
słychanie egzotyczne.
11 J. S. Wroński, Zarys dziejów budowy kościołów na tle ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej w kra-
ju [w:] Kościoły Krakowa zbudowane w latach 1945–1989 jako wyraz przemian architektury sakralnej 
w Polsce na tle rozwoju architektury na świecie. Studium historyczno-architektoniczne, Kraków 2010, 
s. 41–86.
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kościół nmp króloWej polski W Woli jusToWskiej (il. 1)  
al. panieńskich skał 18; (1980–1983)

Wola Justowska to dawna wieś położona w dolinie Rudawy, na stokach Sowińca, 
przy dawnym trakcie (obecnie ulica Królowej Jadwigi) do Oświęcimia, 4,5 km na za-
chód od centrum Krakowa. W roku 1941 wieś została włączona do Krakowa jako XXXIII 
dzielnica katastralna. Od 1948 r. Wola Justowska stanowiła część dzielnicy Zwierzy-
niec, a od 1973 dzielnicy Krowodrza. Od 1991 r. należy do VII dzielnicy samorządowej 
Zwierzyniec12.

Wola Justowska należała do parafii Najświętszego Salwatora. Jednakże miejsco-
wość rozrastała się i potrzebny był tu własny kościół. 1 lipca 1935 r. podczas bytności na 
Salwatorze odwiedził Wolę Justowską ks. abp Adam Stefan Sapieha. Miejscowy dyrek-
tor szkoły Bolesław Muczyński w trakcie przemówienia wyraził prośbę mieszkańców 
skierowaną do metropolity krakowskiego o wydanie zezwolenia na budowę kościoła. 
Arcybiskup Sapieha wyraził zgodę i polecił powołać Komitet Budowy Kościoła, który 
miał się zająć m.in. zbieraniem środków na ten cel. Chociaż wojna przeszkodziła w re-
alizacji tego szczytnego celu, niezupełnie zaprzestano starań o nową świątynię.

Podczas II wojny światowej w Woli Justowskiej działał w dalszym ciągu (założony 
jeszcze przed wojną) Komitet Budowy Kościoła i 1 grudnia 1940 r. mieszkańcy wraz 
z proboszczem parafii Najświętszego Salwatora, do której „od niepamiętnych czasów 

12 Encyklopedia Krakowa [dalej: EKr.], red. A. H. Stachowski, Kraków 2000, s. 1064–1065.

1. Kościół parafialny drewniany w Krakowie Woli Justowskiej, widok perspektywiczny, stan z 2001 r., fot. Jerzy Kołodziejczyk.
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Wola Justowska należała”13, podjęli decyzję o utworzeniu osobnej kaplicy. Józef Góra-
lik – mieszkaniec wsi nie tylko podarował wozownię, którą zaadaptowano na kaplicę, 
lecz własnym sumptem założył instalację elektryczną, wytynkował wnętrze, wyposażył 
kaplicę w ołtarz, lampy, ławki i naczynia liturgiczne. W ołtarzu umieszczono mozaiko-
wy obraz NMP Królowej Polski, który pierwotnie znajdował się na frontonie bursy dla 
młodzieży przy ul. Skarbowej, a po zajęciu budynku przez Niemców został wymontowa-
ny przez Józefa Kulę – mieszkańca Woli Justowskiej i przekazany do kaplicy14. Kaplicę 
poświęcił 22 grudnia 1940 r. ks. Ferdynand Machay. Ten skromny kościółek służył wier-
nym przez całą okupację i jeszcze około pięciu lat po zakończeniu wojny15. 

Po wojnie mieszkańcy Woli Justowskiej, Chełma i Zakamycza wznowili starania 
o nową świątynię, które ze względu na trudne lata powojenne, przede wszystkim brak 
środków, nie zostały uwieńczone sukcesem. Światło na ten palący problem rzuca zapis 
w kronice parafialnej, odwołujący się do wspomnień prof. Karola Estreichera: 

W czerwcu 1948 roku zapobiegliwy i energiczny sąsiad pan Kazimierz Lankosz przy-
szedł do mnie, przedstawiając konieczność budowy nowego kościoła. Istniały w Komite-
cie Parafialnym zamiary, by rozpocząć budowę. I wtedy w rozmowie po raz pierwszy padła 
myśl, by może przenieść na Wolę Justowską i ustawić drewniany kościół z Komorowic, 
koło Bielska. Kazimierz Lankosz usłyszał o tym kościele w Urzędzie Konserwatorskim16.

* * *

W lipcu 1948 r. podjęto decyzję o przeniesieniu kościółka dzięki staraniom Ka-
zimierza Lankosza i Karola Estreichera, który wielokrotnie jeździł w tej sprawie do 
Warszawy17. Jak z powyższego wynika, owe peregrynacje do stolicy przyniosły pożą-
dany skutek, gdyż drewniany, XVI-wieczny kościółek (rozbudowany przed 1644 r.)18, 
kilkakrotnie odnawiany w XVIII w., rozebrany został w 1948 r., a następnie, mimo 
złego stanu technicznego, sprowadzony do Krakowa i od nowa składany i budowany 
w latach 1949–1950 „w ramach urządzanego na Woli Justowskiej w latach 1947–1957 
skansenu budownictwa drewnianego”19. Opiekę nad budową objął pod koniec roku 
1948 m.in. ks. ppłk Józef Joniec (1900–1956)20. 24 grudnia 1948 r. abp Adam Stefan 
Sapieha wydał dekret ustanawiający wikariat, który objął swym zarządem Wolę Ju-

13 W cieniu Lasu Wolskiego (Historia parafii i kościoła w Woli Gustowskiej), Wydawnictwo Drobiazg [bez 
roku i miejsca wydania], s. 4.
14 W cieniu Lasu Wolskiego, dz. cyt., s. 5–6.
15 Następnie teren, na którym znajdowała się kaplica wywłaszczono, a kaplicę zburzono. Zob. tamże, s. 6.
16 Kronika Parafialna – Wola Justowska.
17 K. Estreicher, Przeniesienie zabytku budownictwa drewnianego z Komorowic, „Ochrona zabytków”, VI, 
1952, nr 1, s. 42–54.
18 W latach 1590–1601 pełnił rolę zboru protestanckiego. W 1607 roku został przywrócony katolikom.
19 Zob. ks. P. Natanek, Informator Archidiecezji Krakowskiej: parafie i kościoły, Kraków 2000, s. 62. W 1954 
r. sprowadzono z Czernichowa zabytkową karczmę z 1820 r., którą przebudowano na plebanię. Następnie 
na teren parafii sprowadzono w 1957 r. spichlerz dworski, stojący dotychczas w Tyciążu koło Wolbromia. 
Nad jego podwojami wyryta jest data: 1764 rok. Zob. LCK, Dzieło odbudowy trwa, „Dziennik Polski”, nr 197 
(specjalne wydanie niedzielne), 25 VIII 2002, s. 6.
20 Por. J. S. Wroński, Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej – Kościół-Pomnik Konstytucji 3 Maja – przy-
kład stylu swojsko-narodowego, Limanowa 2001, s. 99 i n; tenże, Galeria portretów sławnych ludzi, których 
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stowską, Chełm i Zakamycze. Ks. Józef Joniec – kapelan spod Tobruku i Monte Cas-
sino, przebywając już na probostwie w Oświęcimiu, przekazywał jeszcze fundusze na 
budowę tego kościoła21. Świątynię, po złożeniu na miejscu i wprowadzeniu zaledwie 
niewielkich zmian (wymieniono natomiast ok. 40 proc. drewna: nowa podwalina, kro-
kwie, łaty, szalunki i tragarze, nowe gonty, słupy podtrzymujące soboty i powiększe-
nie wejścia głównego w wieży i inne)22, poświęcił 2 kwietnia 1950 roku delegat metro-
polity kard. Adama Stefana Sapiehy ks. infułat Bogdan Niemczurski23. Niebawem za 
rządów i proboszczowania ks. Henryka Dorembowicza, byłego kapelana II Korpusu 
Wojska Polskiego, dobudowano do niej od frontu wieżę, która nadawała całemu za-
łożeniu niepowtarzalny charakter24. 30 lipca 1951 r. ks. abp Eugeniusz Baziak wydał 
dekret, na mocy którego z dniem 1 sierpnia 1951 r. ustanowiona została tutaj odręb-
na parafia, wydzielona z parafii Najświętszego Salwatora, obejmująca Wolę Justow-
ską, Chełm i Zakamycze. Z czasem zabytkowy kościółek wypełniał się drogocennym 
sprzętem, m.in. XVI-wieczną kropielnicą, XVIII-wiecznymi stacjami Drogi Krzyżowej. 
Kolejni proboszczowie kościół upiększali, remontowali i dbali o niego jak o najwięk-
szy skarb swój i parafii.

W 1973 roku kościółek na Woli Justowskiej na trwałe wpisał się w historię polskiego 
kina. To właśnie tutaj Jerzy Hoffman nakręcił jedną z ostatnich scen „Potopu”, w której 
Oleńka Billewiczówna dowiaduje się o rehabilitacji pana Kmicica25.

Ten zabytkowy szlachetny kościółek – duma krakowian – spłonął w nocy z 13 na 
14 lipca 1978 roku. Jego odbudowę rozpoczęto niemal natychmiast, bowiem już 24 lip-
ca 1978 r. kard. Karol Wojtyła wystosował pismo do Urzędu Miasta Krakowa o nastę-
pującej treści: 

W nawiązaniu do wniosku Kurii Metropolitalnej z dnia 2 stycznia 1978 r. Lp. 1/78 
w sprawie budownictwa sakralnego i kościelnego Kuria Metropolitalna zgłasza dodatko-
wo do planu na rok 1978 odbudowę kościoła parafialnego w Woli Justowskiej-Kraków. 
Dnia 13 lipca 1978 r. spłonął całkowicie zabytkowy kościół parafialny w Woli Justow-
skiej. Parafia liczy ok. 3000 wiernych, którzy zostali pozbawieni kościoła parafialnego. 
Obecnie nabożeństwa odprawiają się pod gołym niebem. Z tego też względu zachodzi 
pilna konieczność wybudowania nowego kościoła parafialnego w miejsce spalonego. Ku-
ria Metropolitalna zgłasza w/w wniosek jako bardzo pilny z prośbą o uwzględnienie go 
w zezwoleniach, które mają być wydane w tym roku26. 

imiona noszą limanowskie ulice, cz. 14 – Ks. ppłk Józef Joniec (1900–1956), „Echo Limanowskie” R. XII, 2004, 
nr 114, s. 22–23.
21 W cieniu Lasu Wolskiego, dz. cyt., s. 7.
22 Większe zmiany wprowadzono we wnętrzu: wymieniono dawne sklepienie i pobito je deskami. W wyniku 
tego obniżyła się wysokość stropu i wskutek tego ołtarz główny musiano zmniejszyć o ok. półtora metra.
23 W cieniu Lasu Wolskiego, dz. cyt.
24 Wkrótce zakupiono i zawieszono na wieży dzwon. Tamże.
25 Cyt. za: LCK, Dzieło odbudowy trwa, dz. cyt., s. 6.
26 Urząd Miasta Krakowa, Wz II–1, Budownictwo kościelne 1978, s. 14.
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Władze, kierując się instrukcją według której należy „wydawanie zezwoleń ograni-
czyć do wypadków wyjątkowych, jak odbudowa obiektu spalonego, zużytego technicz-
nie i innych podobnych okoliczności”27, podjęły decyzję pozytywną. Jesienią 1978 r. Wy-
dział do Spraw Wyznań usiłował wstrzymać prace przy jego odbudowie. Jednak wybór 
kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową odwrócił ich uwagę od parafii w Woli Ju-
stowskiej28. Dzięki inicjatywie wielu wybitnych krakowian (m.in. historyka sztuki prof. 
Karola Estreichera i znawcy budownictwa drewnianego dra Mariana Korneckiego), zre-
konstruowano go, a raczej odbudowano w latach 1978–1981/2 według projektu Janusza 
Gawora, z zachowaniem wyglądu pierwotnego dzięki dobrze zachowanej dokumentacji 
z czasów translokacji z Komorowic do Krakowa29. 

Prace przy jego odbudowie za proboszczowania ks. Edwarda Broszkiewicza, od 
24 czerwca 1979 r. kontynuowane pod kierunkiem proboszcza ks. Stanisława Kolar-
skiego, zakończono w 1981 roku30. Konstrukcję drewnianą kościoła w latach 1979–1981 
wykonała ekipa cieśli z Kościeliska koło Zakopanego, na czele z Janem Stopką. Po niej 
w połowie roku 1981 pracę przejęli cieśle z Orawy pod kierunkiem Edwarda Bielaka, 
pracując nad wykończeniem wnętrza. Pierwszą mszę św. w górnym kościele odprawił 
ks. Stanisław Kolarski w uroczystość św. Stanisława BM 8 maja 1982 roku. Uroczyste-
go poświęcenia dzwonów, które nosiły wezwania: „Jakub”, „Wojciech” i „Stanisław”, 
dokonał ks. kardynał Franciszek Macharski w dniu 8 maja 1983 roku31. Do lat 90. 
trwało wciąż jego wyposażanie. Ołtarze boczne ufundowali ogrodnicy i rzemieślnicy, 
natomiast ołtarz główny sfinansowała pewna Polka (nazwisko znane parafii) mieszka-
jąca w Chicago. W 1991 r. kościół wzbogacił się o zabytkowe organy z przełomu XVII 
i XVIII wieku32; był ciągle doposażany i urządzany33.

Niestety, w nocy z 5 na 6 kwietnia 2002 r. (prawdopodobnie wskutek podpalenia) 
świątynia ponownie doszczętnie spłonęła34. Zachowała się jedynie wspomniana krypta 
oraz krucyfiks wiszący na zewnątrz. „Decyzja o kształcie i lokalizacji odbudowywanego 
kościoła ma zapaść po konsultacji z odpowiednimi władzami konserwatorskimi” – czy-
taliśmy w prasie35. „Nie tylko parafianie, ale królewskie miasto Kraków oraz wszyscy 
miłośnicy tego kościoła pragną natychmiast odbudować świątynię na tym samym miej-
scu, które w sposób szczególny upodobał sobie Bóg i Matka Najświętsza” – pisał po 

27 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003, s. 312.
28 W cieniu Lasu Wolskiego, dz. cyt., s. 15.
29 Wtedy też przy odbudowie kościoła zapadła decyzja o budowie krypty – kaplicy dolnej.
30 Por. ks. Z. Pytel, ks. M. Susek, Drewniane świątynie Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1999, s. 61.
31 W cieniu Lasu Wolskiego, dz. cyt., s. 18.
32 „Do chwili przekazania były własnością kościoła w Bieńkówce koło Bielska-Białej, tam z kolei były spro-
wadzone z Wiśnicza Starego w 1801 roku.” Cyt. za: W cieniu Lasu Wolskiego, dz. cyt., s. 22. Por. LCK, Dzieło 
odbudowy trwa, dz. cyt., s. 6.
33 M. Kornecki, Wola Justowska – po 17 latach, „Kościoły Drewniane”, z. 29/1995.
34 „Źródło” Archidiecezji Krakowskiej, nr 16 (538), 21 IV 2002, s. 1. „Dziennik Polski” donosił: „Kościół 
spłonął całkowicie, pozostał jedynie fragment południowo-wschodniej ściany za ołtarzem. Ogień pochłonął 
cenne organy, pochodzące z XVIII w., a także kilka figur świętych i obrazy z tego samego okresu. Strażakom 
udało się wynieść monstrancję, kielichy i tabernakulum, nienaruszona pozostała dolna krypta kościoła.” Cyt. 
za: www.dziennik polski.krakow.pl (28.06.2002).
35 J. P. Kazubowski, Eucharystia na zgliszczach, [w:] „Źródło” Archidiecezji Krakowskiej, nr 16 (538), 21 IV 2002, s. 3.
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tragedii proboszcz ks. Stanisław Kolarski36, dodając: „Prawdopodobnie będzie to ko-
ściół murowany obłożony drewnem”37. 3 maja 2002 r. na polanie nieopodal spalonego 
kościółka MB Królowej Polski odbył się koncert, podczas którego artyści krakowscy 
kwestowali na rzecz odbudowy świątyni38. Ks. Stanisław Kolarski został niebawem prze-
niesiony, a budową zajął się nowy proboszcz ks. Adam Ogiegło, który objął parafię 7 lip-
ca 2002 roku. Parafianie do momentu wzniesienia nowej świątyni modlą się w krypcie, 
wybudowanej po pierwszym pożarze i ocalałej z ostatniej pożogi. Wystrój krypty, zwanej 
również dolnym kościołem św. Franciszka z Asyżu, zaprojektował na początku lat 80. 
i sfinansował prof. Bronisław Chromy.

„Bóg bogaty w Miłosierdzie” można powiedzieć, gdyż parafia doznaje raz za razem 
oznak owego miłosierdzia. „Wszystko, co posiadamy – mówi ks. Adam Ogiegło – szaty, 
naczynia liturgiczne zawdzięczamy ofiarności okolicznych parafii i indywidualnych dar-
czyńców. Raz jeszcze dostaliśmy też relikwie św. siostry Faustyny – w naszej świątyni 
szczególnym kultem otaczamy Boże Miłosierdzie”39. Całe wyposażenie kaplicy-krypty 
jest nowe: ołtarz, organy, krzesła. W dniu 23 sierpnia 2002 r. podczas parafialnej piel-
grzymki do Częstochowy, w trakcie której ks. Ogiegło z liczną rzeszą parafian zawierzali 
Matce Bożej trudy budowy nowej świątyni, parafia otrzymała od o. Paulinów z Jasnej 
Góry kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Zostanie on umieszczo-
ny w głównym ołtarzu nowego kościoła, który po wybudowaniu nosić będzie, podobnie 
jak poprzednia świątynia, wezwanie Matki Boskiej Królowej Polski40.

Opis: W latach 1978–1979/82 odbudowano spalony drewniany kościół w Woli Ju-
stowskiej według projektu Janusza Gawora [il. 2]. Cały kościół spoczywał na kamien-
nej podmurówce. Pod kościołem znajdowała się (zachowana) murowana kamienna 
krypta, urządzona według projektu Bronisława Chromego, pełniąca funkcję kościoła 
tymczasowego. Kościół, należący do typu budownictwa małopolsko-śląskiego41, był 
orientowany, miał plan tradycyjny – podłużny. Składał się z prezbiterium (zamknięte-
go trójbocznie) i (szerszej) nawy prostokątnej, zbudowanych w konstrukcji wieńcowej 
oraz wieży wzniesionej w konstrukcji słupowo-wieńcowej. Wieża o pochyłych ścianach 
dominowała nad całym założeniem. Charakterystyczna izbica z czterema narożnymi 
wieżyczkami zwieńczona była wysoką iglicą wybiegającą w krzyż na kuli. Były to ele-
menty zbliżone do konwencji neogotyckiej. Do prezbiterium od strony północnej przy-
legała zakrystia, a do korpusu nawowego od strony południowej prostokątna (w rzucie) 

36 LCK, Dzieło odbudowy trwa, dz. cyt., s. 6.
37 Rafał Stanowski, Odbudowywanie ze zgliszcz. Czy kościół przy ul. Cisowej na Woli Justowskiej podpalili zło-
dzieje?, „Dziennik Polski”, nr 87, 14 IV 2002, s. 9.
38 „Źródło” Archidiecezji Krakowskiej, nr 20 (542), 19 V 2002, s. IV. 
39 Muszą być dwa kościoły. Rozmowa z ks. Adamem Ogiegłą, proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Krakowie. Rozmawiał Łukasz Strutyński, „Dziennik Polski”, nr 197 (specjalne wydanie 
niedzielne), 25 VIII 2002, s. 6.
40 Tamże. Dane wymiary drewnianego kościoła: nawa: długość – 1185 cm; szerokość – 1040 cm; prezbite-
rium: dł. 745 cm; szer. – 725 cm; apsyda prezbiterium o trójbocznym zamknięciu: 280 cm; 210 cm; wysokość 
ścian – 635 cm; wysokość więźby nawy – 845 cm; wysokość więźby prezbiterium – 590 cm; wysokość wieży 
– 40 m; powierzchnia – 188 m2; kubatura – 1903 m3.
41 Zerwanie z zasadą wspólnego – jednokalenicowego dachu (nad nawą i prezbiterium) w powiązaniu z za-
skrzynieniami.



2. Komorowice, później Kraków Wola Justowska, kościół parafialny, prawdopodobnie 1. poł. XVI w. i przed 1644 r. Przekrój podłużny i rzut pozio-
my. Opr. Joanna i Mikołaj Korneccy. Źródło: M. Kornecki, Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999, il. 103.
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kruchta. Kościół obiegały soboty, które nadawały całemu założeniu swojski charak-
ter. Dachy pobite zostały gontem: nad korpusem i prezbiterium odrębne – siodłowe, 
nad sobotami – pulpitowe, na wieży – brogowy. Natomiast ściany kościoła oszalowane 
były deskami. Portale zamknięte były łukiem ostrym. Wystrój kościoła utrzymany był 
w konwencji tradycyjnej, odtworzonej po pierwszym pożarze, w którą dobrze wpisywa-
ły się zachowane obrazy ze starego kościoła42. Na stropie zwracało uwagę malowidło 
ukazujące Tajemnice różańcowe oraz święci przedstawieni w swojskiej scenerii na tle 
panoramy starego Krakowa, wykonane przez Zdzisława Pabisiaka43.

W Woli Justowskiej planuje się budowę nowego kościoła. Zastanawiano się nad 
tym, czy ma być to kościół murowany na nowym miejscu (widziałem już projekt ko-
ścioła Wacława Serugi o układzie amfiteatralnym z widokiem na otaczającą przyrodę 
i skansen drewnianego budownictwa)44, czy kościół na starym miejscu też murowany, 
lecz obudowany drewnem tak, by w jakimś stopniu przypominał stary, piękny kościół 
drewniany. Zwyciężyła koncepcja druga i w roku 2012, za proboszczowania ks. Roma-
na Łędzkiego45, który parafię prowadzi od 2006 r., ma ruszyć budowa kościoła według 
projektu Aleksandra Böhma46.

kościół śW. jana chrZciciela oraZ ZnaleZienia i podWyŻsZenia krZyŻa

śWięTego W krakoWie-krZesłaWicach (il. 3) (1982/3–1986)

K a l e n d a r i u m:  Krzesławice to dawna wieś, położona nad Dłubnią, ok. 9 km na pół-
nocny wschód od centrum Krakowa. W latach 1949–1954 południowo-wschodnia część 
Krzesławic znalazła się w obszarze kombinatu metalurgicznego Huty im. Lenina (obecnie 
im. Tadeusza Sendzimira). W 1951 r. Krzesławice zostały włączone do Krakowa jako część 
dzielnicy Nowa Huta. Od 1991 r. należą do XVII dzielnicy samorządowej Grębałów47. 

Niegdyś stał tutaj – jak dowodzą archiwalne badania ks. Jana Hyca, proboszcza z Ple-
szowa – kościółek św. Jana Chrzciciela, który w bliżej nieokreślonych okolicznościach 
zniknął z panoramy Krzesławic. Nie wiadomo, czy został rozebrany czy też spłonął48. 
W wyniku zmian, jakie zaszły po wojnie, i odcięcia ludności Krzesławic od swojego 
macierzystego kościoła w Pleszowie, zaistniała potrzeba utworzenia tutaj samodzielnej 
placówki duszpasterskiej. Na początku lat 80, a było to prawdopodobnie w roku 1982, 

42 Por. tamże; I. W. Kęderowie, Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Woli Justowskiej, dz. cyt. s. 457.
43 Tamże.
44 Szkoda, że nie zostanie odbudowany stary drewniany kościół, chociaż decyzję rozumiem, gdyż stare przy-
słowie mówi: „do trzech razy sztuka”, czyli że jest pewna bariera psychologiczna, której nie należy przekro-
czyć. „Nie jest natomiast wykluczone, że stary kościół może być odbudowany, jeśli znajdzie się naturalnie 
sponsor – powiedział mi architekt Wacław Seruga – dlatego – dodał – pozostawiłem stare miejsce kościoła 
nietknięte”. Rozmowa z dnia 14.02.2004.
45 Informację tę otrzymałem telefonicznie w dniu 7.07.2011 od proboszcza ks. Romana Łędzkiego.
46 Zob. Nota biograficzna architekta: Prace polskich architektów na tle kierunków twórczych w architekturze 
i urbanistyce w latach 1945–1995, t. I, red. Z. Białkiewicz, A. Kadłuczka, B. Zin, Kraków 1996, s. 51–52.
47 EKr., dz. cyt., s. 516.
48 Według filmu dokumentalnego o kościele w Krzesławicach, wyemitowanego przez Telewizję Kraków 
w 2002 roku.



3. Jawornik (obecnie Kraków Krzesławice), dawny kościół parafialny 1633–1648, przekształcony i rozbudowany o część murowaną w latach 
1913–1916, Widok od południa. Źródło: M. Kornecki, Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999, il. 334.

4. Jawornik, rzut poziomy kościoła – stan przed 1913 r. Źródło: Parafia w Krakowie Krzesławicach.



Dziedzictwo kulturowe Krakowa…

487

ks. Jan Hyc wykupił za przyzwoleniem miejscowej Rady Dzielnicowej jednorodzinny do-
mek i urządził w nim salkę katechetyczną, w której odbywała się nauka religii i zaczęło 
działać duszpasterstwo dla miejscowej ludności. Brakowało jednak kościoła. Dzięki zapo-
biegliwości i dyplomatycznym zabiegom ks. Jana Hyca udało się na tym terenie utworzyć 
miniskansen. Punktem zaczepienia stał się dworek Jana Matejki, który „podpowiedział” 
stosowne działania i ułatwił dalsze starania. O potrzebie przeniesienia kościoła na ten 
teren Kuria Metropolitalna informowała wielokrotnie Prezydium Rady Narodowej miasta 
Krakowa i Urząd do Spraw Wyznań. Momentem zwrotnym w dziejach kościoła w Krze-
sławicach była msza św. odprawiona przez kard. Karola Wojtyłę przy przydrożnej figurze, 
która stała się właściwie zaczątkiem dziejów kościoła w Krzesławicach.

Do Krzesławic postanowiono przenieść z Jawornika koło Myślenic drewniany zabytko-
wy kościół (il. 3), wzniesiony w latach 1633–164849. Kościół w ciągu wieków zmieniał swój 
wygląd, ulegał licznym zmianom: przebudowom i dobudowom. W XVIII w. dobudowano 
doń kaplicę, a w roku 1848 zakrystię. Prawdopodobnie wówczas kościół otrzymał obicie 
deskowe zakończone u góry dekoracyjnymi arkadkami. W roku 1867 przeprowadzono 
kolejny remont, wymieniając strop, wstawiając nową stolarkę budowlaną oraz więźbę 
(pod dzwony) w wieży-dzwonnicy. Kościół otrzymał nową kamienną posadzkę oraz stop-
nie przed głównym ołtarzem. W roku 1870 cały kościół został odmalowany, a ołtarze bocz-
ne odnowione i odmalowane. Sześć lat później kościół otrzymał nowe podwójne gonty 
na dachu, a do wnętrza sprawiono nowy ołtarz główny. W roku 1881 dwa boczne ołtarze 
noszące wezwanie Matki Boskiej Szkaplerznej i Serca Pana Jezusa odnowiono (częścio-
wo zmieniono), pozłocono i pomalowano. Na początku XX w. kościół został wewnątrz na 
nowo pomalowany. Dowiadujemy się o tym z napisu na belce, na której czytamy: „Kościół 
ten malował Franciszek Ręsek i Wojciech Sikora [z] Zawady w 10 VI 1902”50. W 1911 r. 
do kościoła dobudowano babiniec, a kościół posadowiono na kamiennej podmurówce 
z kamienia łupanego. 10 lat później poddano renowacji i złoceniu ołtarz główny51.

Nie rozumiejąc fenomenu pięknej architektury drewnianej, zamiast podjąć restaura-
cję podniszczonej wieży, w latach 1913–1916 rozebrano ją, a na jej miejsce postawiono 
wieżę murowaną. Pomiędzy nową wieżą a starym kościołem wzniesiono murowaną 
nawę. Prace te wykonano według projektu Jana Grzybeckiego, budowniczego ze Lwo-
wa. Stan taki przetrwał do 1982 r., kiedy to dnia 3 czerwca w wyniku gwałtownej burzy 
i wichury zawaliły się częściowo ściany prezbiterium oraz część dachu (wraz z sygna-
turką). Stało się to na skutek wcześniejszego umyślnego naruszenia struktury więźby 
dachowej przez miejscowych chłopów. Po tej budowlanej katastrofie podjęto decyzję 
o przeniesieniu drewnianego kościoła do Krzesławic, a murowaną część w Jaworniku 
postanowiono uzupełnić o brakujące części.

49 Pierwotny kościół jawornicki zbudowano prawdopodobnie na początku XIV w. (podawany jest rok 1305). 
Wielokrotnie był wzmiankowany w tzw. spisach świętopietrza, a w dokumencie po wizytacji radziwiłłowskiej 
w roku 1597 określono Jawornik jako parafię jednowioskową. Por. Jawornik [w:] Z. Leszczyńska-Skrętowa, 
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. II, z. 2, Kraków 1989, 
s. 279–280.
50 Za: J. Żmudziński, Dokumentacja historyczna przeprowadzona podczas badań konserwatorskich, na miejscu.
51 Konsole noszą następujące napisy: 1. „Złotnik J. Panek Kraków 1921”. 2. „Złocił ten ołtarz Franciszek 
Kesek z Myślenic no 101 w roku 1921 za ks. Bieniasa”. Za: J. Żmudziński, dokumentacja historyczna, dz. cyt.
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W dniach od 1 maja do 25 sierpnia 1982 r. prowadzone były prace inwentaryzator-
skie i rozbiórka kościoła w Jaworniku52. Pod koniec sierpnia tegoż roku rozpoczęto 
wywóz poszczególnych elementów do Krzesławic. Kościół przeniesiono i ulokowa-
no dzięki staraniom prałata Jana Hyca i pośrednictwu ks. Mikołaja Kurowskiego53. 
Odbudowa rozebranego kościoła rozpoczęła się w 1983 roku54. Na przygotowanym 
i ogrodzonym placu postawiono fundamenty. W 1984 r. wykonano podwalinę pod ko-
ściół, konstrukcję wieńcową i zadaszono go. W roku 1985 rozpoczęto budowę dzwon-
nicy i obito ściany kościoła deskami ustawionymi „w pion” i olistwowano je, a hełm 
wieży pobito blachą (z fasowaniem). Na przełomie roku 1985/1986 na terenie Krze-
sławic trwała odbudowa drewnianego kościoła św. Jana Chrzciciela, który wcześniej 
był bardzo „sprytnie” przygotowywany przez jawornickich chłopów do zburzenia55. 
W roku 1986 zakończył się I etap odbudowy. Ten piękny swojski zabytek, przekształ-
cony i rozbudowany w latach 1913–1916 o część murowaną, a następnie po dewastacji 
i zwaleniu się dachów w 1982 r. znalazł ostateczną przystań w Krzesławicach56. Smut-
ny to przykład wyzbywania się w naszym kraju unikalnych i zasłużonych drewnia-
nych świątyń, które przez lata całe służyły miejscowej ludności. Jak się okazuje, nie 
jest to jedyny przykład takiego beztroskiego postępowania57. Gdyby nie nastąpiła jego 
translokacja, z pewnością zniszczałby – prawdopodobnie zawaliłby się już całkowicie, 
bowiem pousuwane zostały podtrzymujące wiązary konstrukcji dachowej w nadziei, 
że najmniejszy nawet podmuch wiatru doprowadzi do jego runięcia, co w efekcie na-
stąpiło. O to właśnie chodziło miejscowym „burzymurkom” – by go rozebrać i usunąć 
z lokalnego krajobrazu. 

Plan wieży kościoła dzięki zachowanym zdjęciom archiwalnym sporządził arch. 
inż. Kazimierz Terlecki, a w latach 1989–1994 części rzeźbiarsko-snycerskie wykonał 
miejscowy rzemieślnik Mieczysław Pater58. Kościół z Jawornika otrzymał w Krzesła-
wicach wezwanie istniejącego tu niegdyś kościoła św. Jana oraz zachował swe dawne 
jawornickie wezwanie Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego. Prace zabezpiecza-
jące i konserwatorskie prowadzone były pod fachowym okiem prof. Józefa Strojnego59. 
W następnych latach trwało jego dalsze urządzanie i wyposażanie.

O p i s: Przeniesiona na przełomie roku 1982/1983 z Jawornika koło Myślenic60 i uloko-
wana dzięki pośrednictwu ks. Mikołaja Kurowskiego na terenie Krzesławic XVII-wieczna 

52 Zinwentaryzowane części (bierwiona, elementy konstrukcyjne) zabezpieczono i złożono pod wiatą przy ko-
ściele. Natomiast ołtarze, sprzęty, utensylia (paramenty) po inwentaryzacji złożono w magazynie kościelnym.
53 Ks. Z. Pytel, ks. M. Susek, Drewniane świątynie Archidiecezji Krakowskiej, dz. cyt., s. 54.
54 Dokumentacja kościoła (w Krzesławicach) przeprowadzona została przez inż. arch. Kazimierza Terleckie-
go podczas jego budowy.
55 EKr, dz. cyt., s. 176.
56 M. Kornecki, Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999, s. 311, 329.
57 J. S. Wroński, Drewniane kościoły Limanowszczyzny, [w:] Drewniane budownictwo sakralne w górach. Materiały 
z sympozjum, Kraków, 1 grudnia 2001, red. W. A. Wójcik, Kraków 2001, s. 107–128. Tę problematykę (kościoły 
drewniane w Beskidzie Wyspowym), prezentowałem również w SHS w Krakowie w dniu 7 kwietnia 2003 roku. 
58 Ważną rolę odegrał przy tym kościele także Bolesław Mleczko.
59 Dane: powierzchnia – 204,00 m2, kubatura – 1.526,10 m3, wymiary nawy – 6,50 × 8,80 m, wymiary prezbite-
rium – 17,38 × 7,65 m.
60 Ks. Z. Pytel, ks. M. Susek, Drewniane świątynie Archidiecezji Krakowskiej, dz. cyt., s. 54.
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drewniana świątynia jest tradycyjnym kościołem jednonawowym (il. 3), z prezbiterium 
zamkniętym trójbocznie i wieżą dobudowaną od frontu według projektu arch. Kazimie-
rza Terleckiego. Kościół posiada konstrukcję zrębową, posadowioną na fundamentach 
ze żwirobetonu. Wieża wykonana została w konstrukcji słupowo-ramowej i posiada hełm 
stylowy – barokowy. Więźba dachowa wykonana została w konstrukcji jętkowo-stolcowej.

Kościół jest orientowany (il. 3, 4), jednonawowy, z węższym prezbiterium zamknię-
tym trójbocznie, nakryty wspólnym siodłowym dachem nad prezbiterium i nawą (nad 
nawą poszerzony o zaskrzynienia). Do prezbiterium przylega (od północy) piętrowa 
zakrystia, nakryta daszkiem pulpitowym (przedłużonym), a do korpusu od strony 
południowej przedsionek, tzw. babiniec, natomiast od strony zachodniej wieża dwu-
członowa, rozdzielona daszkiem kapnikowym. Dolny człon o ścianach pochyłych, 
górny o ściankach pionowych, stanowi izbicę mieszczącą dzwony. Dachy, zarówno 
nad korpusem, prezbiterium, jak i nad aneksami i wieżą, pokryte są gontem. Hełm 
wieży i sygnaturki są cebulowo-baniaste. Otwory dzwonowe, wypełnione „żaluzjami”, 
zamknięte są półkoliście, natomiast okna w korpusie zamknięte są linią prostą. Posadz-
ka w kościele ułożona została z płyt kamiennych w układzie tzw. dzikim, natomiast 
podłoga w zakrystii – zgodnie ze zwyczajem – jest z desek. W prezbiterium znajduje się 
późnobarokowy ołtarz główny zrekonstruowany w latach 1996–1997 dzięki staraniom 
Aleksandra Mitki przez stolarzy-snycerzy: Franciszka Polańskiego i Bolesława Jarzęba-
ka, którzy podczas prac restauracyjnych odkryli napis mówiący, iż ołtarz został wyko-
nany w roku 1876 w Wadowicach przez majstra stolarskiego Wawrzyńca Płeckiego61. 
W grudniu 1997 r. zakończono prace przy ołtarzu, a 5 grudnia nastąpił ich odbiór. Już 
w 2003 r. kościół poddano konserwacji tzw. zewnętrznej (przeprowadzonej na zewnątrz 
kościoła: dach i ściany), zabezpieczając go przed szkodnikami.

ZakońcZenie

Przedstawione dwa drewniane kościoły Krakowa w Woli Justowskiej i Krzesławi-
cach (jeden, niestety, już nieistniejący) to skarb kultury narodowej. Ciekawa rzecz, iż te 
perełki polskiego drewnianego budownictwa sakralnego zaczęły uwierać wiejską spo-
łeczność, która uważała je za coś „niedobrego”, konserwatywnego i niegodnego mo-
dernizującej się po II wojnie światowej polskiej wsi. Przeszkadzały i z czasem zniknęły 
z wiejskiego pejzażu. Nie przeszkadzały natomiast społecznościom miejskim, które na 
fali nostalgii i tęsknoty za małą ojczyzną i swojszczyzną, ale też w specyficznej sytuacji 
społeczno-politycznej przygarnęły i uznały je za swoje. Wielka w tym zasługa ówcze-
snych konserwatorów, historyków sztuki oraz księży.

Już na przełomie XIX i XX w. wiele kościołów drewnianych zniknęło z pejzażu polskiej 
wsi. Trzeba jednak pamiętać, że na przełomie XIX i XX w., a zwłaszcza w pierwszym dzie-
sięcioleciu XX w., na fali poszukiwań „stylu” narodowego kościół drewniany odegrał zna-
czącą, a nawet decydującą rolę jako wzorzec architektury swojskiej. Kościół w „stylu” swoj-

61 M. Rożek, B. Gondkowa, Leksykon kościołów Krakowa, Kraków 2003, s. 58.
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skim nawiązywał – najogólniej rzecz ujmując – do architektury kościołów drewnianych, 
które „okolone sobotami, przykryte sięgającym niemal ziemi dachem, stawiały gdzienie-
gdzie jeszcze hardo czoła modzie [a może konieczności] pseudogotyckich świątyń [czyt. 
katedr po wsiach]”62. Nie chodziło tu li tylko o zerwanie z gotykiem, ale zdecydowanie 
o coś więcej. Kościół drewniany to przede wszystkim nieodłączny element swojskiego 
krajobrazu. Dewastowanie tego krajobrazu, w wyniku nagminnego burzenia kościołów 
drewnianych, rodziło bunt u światlejszych architektów i chęć twórczego przeciwdziałania. 
Było to dla nich, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ekologiczne wyzwanie. Nawiązanie do ko-
ściołów drewnianych, uważanych za „rdzennie” polskie, stawało się zatem nakazem chwili 
i ojczyźnianym obowiązkiem ratowania swojskiego krajobrazu. W ten sposób nieoficjalnie 
narodził się Ruch Ochrony Swojszczyzny, którego ideowymi przywódcami byli m. in. Sta-
nisław Tomkowicz, Ewa Łuskina, Jan Gwalbert Pawlikowski i wielu innych63.

Jednym ze wzorcowych kościołów w ramach propagowanej wówczas swojszczyzny 
był kościół w Komorowicach (później w Krakowie Woli Justowskiej – omówiony w niniej-
szej pracy), do którego nawiązał m.in. Kazimierz Skórewicz64 w projekcie z 1906 r. dla Za-
głobia (w Lubelskiem)65. Innym wzorcowym kościołem, do którego odwołał się Zdzisław 
Mączeński i dlatego na krakowskim konkursie na kościół dla Limanowej66 otrzymał I na-
grodę, był drewniany kościół w tym miasteczku67. Na tym samym konkursie duet archi-
tektoniczny: Witold Minkiewicz i Konstanty Jakimowicz otrzymali II nagrodę za projekt, 
który wyraźnie nawiązywał do znanego kościoła w Woli Radziszowskiej pod Krakowem68. 
Opierając się na konkretnych przykładach kościołów zarówno wsi, jak i miasteczka, stwo-
rzono w Polsce zachęcające propozycje „stylu” swojskiego i swojsko-narodowego69. Owe 
wzorcowe kościoły były bezcennymi przykładami architektury polskiej, budowanymi 
„podług nieba i zwyczaju polskiego”. Niniejszy artykuł jest próbą przywrócenia pamię-
ci dwóch kościołów, a także zwrócenia uwagi potencjalnego turysty na ten tak ważny 
aspekt architektury drewnianej w Polsce.

62 Cyt. za: J. Warchałowski, Budownictwo drzewne. Wstęp, [w:] Materiały, Wydawnictwo Towarzystwa „Pol-
ska Sztuka Stosowana”, z. 5,  Kraków 1905, s. 2.
63 J. S. Wroński, Pojęcie „swojskości” w sztuce i architekturze Młodej Polski, dz. cyt., s. 263–279.
64 W. Baraniewski, Kazimierz Skórewicz – architekt, konserwator, historyk architektury 1866–1950, Warszawa 2000.
65 Na temat tego kościoła powstała monografia: S. J. Dudzic, Kościół Matki Boskiej Królowej Polski w Zagłobie 
projektu Kazimierza Skórewicza – praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja K. Ol-
szewskiego (mps w Bibl. Uniwersytetu im kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). 
66 J. S. Wroński, Krakowski konkurs architektoniczny na projekt kościoła-pomnika Konstytucji 3 Maja w Lima-
nowej: 1908–1909. Jedyny konkurs na projekt kościoła rozpisany przez Krakowskie Towarzystwo „Polska Sztuka 
Stosowana”, Kraków 2011.
67 Por. tenże, Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, dz. cyt., il. (po s. 16); tenże, Drewniane kościoły 
Limanowszczyzny, dz. cyt., s. 107–128. 
68 J. S. Wroński, Krakowski konkurs architektoniczny na projekt kościoła dla Limanowej, [w:] Sztuka Krakowa 
i Galicji w wieku XIX, red. W. Bałus, Kraków 1991, s. 137–160.
69 J. S. Wroński, Pojęcie „swojskości” w sztuce i architekturze Młodej Polski, dz. cyt., s. 263–279; K. Stefański, 
Polska architektura sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego, Łódź 2000.
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gala – muZa cZy dZieło salVadora dalego?

Wobec sztuki Salvadora Dalego trudno pozostać obojętnym. Jedni oceniają jego do-
robek niezwykle wysoko, dla innych jest on przesycony seksualnymi symbolami i fan-
tastycznymi wizjami. Sama osoba artysty, zarówno w czasach jemu współczesnych, jak 
i w chwili obecnej wzbudza sporo kontrowersji. 

Chociaż na rynku nie brak tekstów odnoszących się do Dalego, to jednak niewiele 
spośród nich wnosi nowe informacje w zakres stanu badań. Na ogół większość opra-
cowań odwołuje się do wiadomości i zdarzeń, które w swoich autobiografiach zawarł 
sam artysta. 

Niniejszy tekst ma za zadanie rozszerzyć znajomość zagadnienia sztuki Dalego, a tym 
samym ułatwić przeciętnemu odbiorcy zrozumienie dzieł artysty. Dopiero bowiem przy 
pełnej znajomości treści można ocenić obrazy i ich wartość artystyczną. 

W ramach krótkiego wprowadzenia warto sięgnąć w głąb zagadnienia związanego 
ze sztuką, którym jest inspiracja. To abstrakcyjne pojęcie towarzyszyło ludzkości od 
niepamiętnych czasów. Z upływem wieków role muz przypisano kobietom i to im po-
święcano poematy, obrazy, utwory muzyczne. Czy jednak każdą kobietę można nazwać 
muzą? Czy każda kobieta potrafi wzniecić w artyście ideę, którą ten przeobrazi w rze-
czywistość? Prawdziwa muza musi inspirować i odurzać swoją obecnością. Powinna 
być dla artysty i tylko dla niego. Jednak oprócz wpływu psychicznego, często jej obo-
wiązkiem jest również opieka i organizowanie rzeczy przyziemnych, na które artysta 
nie ma czasu. W tym wypadku pojawia się bardzo cienka linia, której przekroczenie 
wyklucza dalszą możliwość dostarczania inspiracji. Kobieta-muza nie jest zwykłą żoną, 
taka przeciętność mogłaby bowiem udomowić samego artystę i z wyżyn sztuki pchnąć 
go w stronę zwyczajnej rzeczywistości. 

W zależności od epoki, stanu świadomości społecznej czy nawet kierunku w sztu-
ce i kulturze, zmieniało się stanowisko wobec kobiety i jej miejsca w historii. Przykła-
dowo surrealizm – z którym bezpośrednio związany był Salvador Dalí – opierał swoją 
„interpretację” kobiety na literaturze symbolistycznej przełomu wieków i pojmował 
ją jako osobę piękną, niezależną, twórczą, tajemniczą, praktyczną. Ideałem było po-
łączenie „eterycznej i uduchowionej istoty z twardą realistką, która potrafi upiec sur-
realistyczne obiekty z marcepana, nie ma zahamowań w łóżku i jest gotowa na każdą 
przygodę”1. Powinna była kumulować w swojej osobie cechy silnej kobiety, jednak 
mieszać je z niewinnością małej dziewczynki i zachować swoją młodość zarówno 
fizyczną, jak i psychiczną. 

1 T. McGirk, Salvador Dali i jego szalona muza, Warszawa 1993, s. 48.
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Wizerunek kobiety, a w szczególności ucieleśnienie Gali, zajmuje w twórczości Sa-
lvadora Dalego swoiste miejsce. Aby móc jednak przejść do interpretacji obrazów, na 
których uwieczniona została jego muza, należy nawiązać do relacji panujących między 
artystą i jego żoną. 

„Jedną z tajemnic mojego wpływu było zawsze to, że pozostawał tajemny. Tajemnica 
wpływu Gali była z kolei podwójnie tajemnicza. Bo ja posiadłem sekret tajemniczości. 
Gala zaś posiadła sekret pozostawania tajemnicą w mojej tajemniczości”2. To niezwykle 
zawikłane zdanie autorstwa samego Dalego wydaje się idealnie obrazować jego związek 
z Galą, który był jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na twórczość arty-
sty. Jednak, jak wynika z zacytowanego zdania, oboje zadbali o to, aby utrudnić zrozumie-
nie stosunków panujących między nimi. Wedle przekazów Salvadora, Gala była początkiem 
i końcem, uosobieniem wszystkiego, co najwspanialsze, jego matką, kochanką i boginią. 

Otrzymując zaproszenie od Salvadora Dalego na przyjazd do Cadaqués w 1929 roku, 
Paul Éluard miał nadzieję, że wakacje w słonecznej Hiszpanii zacieśnią więzi rodzinne 
pomiędzy nim i jego żoną Galą. I chociaż pobyt ten okazał się przełomowy, to jednak 
francuski poeta ostatecznie stracił ukochaną kobietę na rzecz młodego hiszpańskiego 
artysty. Podczas tych wakacji Salvador i Gala jednoznacznie zdecydowali o wspólnym 
życiu, które miało trwać 53 lata, aż do momentu jej śmierci w 1982 roku3. 

To niezwykle istotne, aby zdefiniować kulturowe podłoże, z jakiego wywodziła się 
Gala, ponieważ jest to jeden z podstawowych elementów umożliwiających zrozumie-
nie jej postawy. Wedle stereotypów zakorzenionych w społeczeństwie, tradycji i litera-
turze rosyjskiej, kobieta powinna była być silna, gotowa do wyrzeczeń i podporządko-
wania swojego życia potrzebom mężczyzny, a wszystko to w imię miłości, która jednak 
stanowiła częściej ojcowski wybór, niż niezależne uczucie. Obarczona ówczesnym 
światopoglądem Elena pragnęła samodzielnie pokierować swoim życiem. Prostota, 
niezależność i duma, ukształtowane jeszcze w ojczyźnie, miały jej towarzyszyć przez 
kolejne lata zarówno w momentach sukcesów, jak też upadków.

Warto zwrócić uwagę na opinie panujące o Gali u osób postronnych, głównie przyja-
ciół czy klientów Dalego, ponieważ ona sama nie posiadała właściwie nikogo bliskiego. 
W dostępnej literaturze, opartej na relacjach świadków, ugruntowało się przekonanie 
o Gali jako kobiecie złej, egoistycznej, zaborczej, która dążyła do wzbogacenia się kosz-
tem Dalego. Zawsze na uboczu, zawsze milcząca, a jednak jej obecności nie dało się 
ignorować. Nie starała się być przyjemna dla otoczenia, nie dbała o to, co się będzie 
o niej mówić, nigdy nie przybierała otwartej postawy i – jak podaje większość autorów 
– wraz z wiekiem wszystkie negatywne cechy zaczęły się u niej coraz bardziej nasilać. 
Zawsze roztaczała wokół siebie niezwykłą atmosferę, która miała wszystkich przekony-
wać o jej niedostępności i wyniosłości4.

2 S. Dalí, Moje sekretne życie, Katowice 2008, s. 263.
3 D. Bona, Gala, Barcelona 1996, s. 17–79, 124–137, 163–165, 180; F. Prose, The Lives of the Muses. Nine 
Women and the Artists They Inspired, New York 2003, s. 192; A. Vezin, L. Vezin The 20th-Century Muse, New 
York 2003, s. 102.
4 D. Bona, Gala, dz. cyt., s. 292; Dalí, Lacroix, Gala: [Exposición] le privilege de l’intimité /El privilegio de la 
intimidad /The privilege of intimacy, red. M. Lacroix, [b.m.wm] 2001, s. 14–15.
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Pomimo różnic w opiniach na temat Gali, wszyscy zgadzają się co do jednego, 
że była jakby cieniem Dalego. Jak wspomina Ultra Violet, Salvador nie potrafił żyć bez 
niej, była nieodłączną częścią jego egzystencji i sztuki, to jej zawdzięczał zarówno swoje 
wzloty, jak i upadki.

Salvador tworzył, Gala zajmowała się całą resztą. Dalí potrzebował kogoś w roli ma-
nagera, potrzebował kogoś, kto organizowałby proste sprawy dnia codziennego, ku-
pował pędzle, farby; potrzebował rzecznika swojej sztuki znajdującego kupców; matki, 
która dbałaby o jego bezpieczeństwo; powiernika swoich tajemnic i lęków; nauczyciela, 
który ułatwiałby mu podejmowanie decyzji, chwalił i krytykował. Wszystkie te funkcje 
przyjęła na siebie Gala. Była przy nim w momentach upadków, napadach wściekłości, 
przy ekstatycznych uniesieniach i w zwykłej codzienności. 

Lektura autobiografii Dalego dostarcza wielu dwuznacznych informacji, przy czym 
niedostateczne zagłębienie się w świat artysty rozwija często błędne stwierdzenie o jego 
szaleństwie. Chociaż Dalí mógł posiadać swojego rodzaju problemy natury psychicznej, 
takie jak narcyzm czy megalomania, to jednak nie były one na tyle silne, aby całkowicie 
zdominować jego życie. Jeżeli nawet kompleksy takie rozwijały się w jego młodości, to 
zdołał je z czasem opanować i przełożyć na swoją korzyść. Swoje sny i obsesje przeobraził 
w jedne z najbardziej rozpoznawalnych wyobrażeń w sztuce XX wieku. Pozorna niesta-
bilność psychiczna była mu pomocna przy wyjaśnianiu swoich działań i zachowań, które 
bez podobnego podłoża mogłyby wydawać się nazbyt drastyczne dla odbiorcy. 

W przypadku artystów żaden przekaz, ustny czy pisemny, nie wydaje się równie wia-
rygodny co wykonane dzieła. Dlatego chcąc zrozumieć Salvadora Dalego i jego muzę 
należy zagłębić się w jego malarstwo. Najprostszym sposobem przedstawienia konkret-
nej postaci jest w malarstwie portret. Salvador Dalí, uwieczniając swoją muzę na płót-
nach, zwracał uwagę przede wszystkim na elementy nadające całości głębszą treść, co 
wynikało z jego surrealistycznych założeń, a także z własnych upodobań i poglądów, 
które dzielił zresztą ze swoją modelką.

Przeglądając portrety Gali można odnieść wrażenie 
pewnego sztucznego, szablonowego odtwarzania jej po-
staci, zawsze podobnie ujęte włosy, oczy, usta. Na więk-
szości płócien zauważalne jest zestawienie przeci-
wieństw: pełen wigoru uśmiech, nadający modelce 
sympatyczną aparycję, wręcz urzekający, ale znajdujący 
się w kontraście do spojrzenia, które jest raczej zimne, 
czasami nieobecne, z pewnością nie do przeniknięcia5. 

Takie cechy ujęć modelki widoczne są na obrazie 
Galarina (il. 1). Przedstawienie mające przywodzić na 
myśl obraz Rafaela Fornarina, zarówno w tytule, jak 
i w samym sposobie przedstawienia. Na pierwszy rzut 
oka wszystko zdaje się poprawne, kolorystyka dobra-
na z niezwykłą starannością, prostota ujęcia nie rażą-

5 D. Bona, Gala, dz. cyt., s. 294–295.

1. Salvador Dalí, Galarina, olej na płótnie, 1944– 
–1945, Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras (wg 
http://www.abcgallery.com/D/dali/dali242.html).
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ca żadnego rodzaju wyuzdaniem, oraz nieco idealizowane 
rysy. Pomimo tego zachodzi tu jakiś dysonans. Chociaż 
modelka wydaje się być niezwykle pewna siebie, to przyglą-
dając się jej spojrzeniu można odnieść wrażenie, jak gdyby 
była to jedynie lalka patrząca przed siebie, uśmiechająca 
się, ale nieobecna

Głębszy sens Galariny staje się czytelny po zapoznaniu 
się z jedną freudowskich teorii. W interpretacji wspomnień 
dzieciństwa Leonarda da Vinci, ojciec psychoanalizy omówił 
obraz Mona Lisa, zwracając szczególną uwagę na uśmiech 
pojawiający się na twarzy kobiety, który wzbudzał wiele 
pytań wśród historyków sztuki. Wedle Freuda renesanso-
wy mistrz zestawił w tym dziele dwa przeciwieństwa, któ-
re żądzą życiem erotycznym kobiety – rezerwę i kuszenie. 
Pierwsze widoczne w bezdusznie zimnym spojrzeniu, dru-
gie w uwodzicielskim uśmiechu6. 

Pośród dorobku malarskiego Salvadora Dalego znajduje 
się kilka przedstawień Gali, na których ukazana jest od tyłu. 
Jaki jest powód takiego właśnie ujęcia? W Moim sekretnym 
życiu Dalí przywołuje moment fascynacji plecami Gali, kie-
dy ujrzał ją siedzącą tyłem do niego na plaży. Dwa obrazy: 
Akt mojej żony kontemplującej swoje własne ciało zamieniają-
ce się w schody, trzy kręgi kolumny, niebo i architekturę (il. 2) 
i Naga Gala spoglądająca w niewidzialne lustro (il. 3), są do-
skonałymi przykładami obrazującymi tę fascynację. Model-
ka ukazana jest w obu dziełach niemal identycznie, zmienia 
się jedynie otoczenie. W pierwszym przypadku w tle rysuje 
się powtórzona sylwetka Gali, z partiami ciała zamienionymi 
na elementy architektoniczne. Na drugim obrazie jedynie 

tytuł sugeruje, że twarz Gali skierowana jest w stronę lustra, które jednak pozostaje dla 
odbiorcy niewidzialne. Oba akty, podobne w swojej kompozycji, emanują niezwykłym 
pięknem i intymnym charakterem. Są to świetne przykłady wskazujące na wrażliwość 
estetyczną Dalego, który znany był powszechnie z kontrowersyjnych poglądów, zacho-
wań i dzieł dotykających zagadnień seksualnych. Ponadto omawiane obrazy sięgają do 
bardzo subtelnych tradycji malowania kobiecego ciała, bez dwuznaczności erotycznej 
czy wulgarnych treści. Takie podejście wynikało zapewne z osobistego stosunku do 
Gali, która była dla niego istotą zmysłową, aczkolwiek czystą i pozostającą poza obsza-
rem nieprzyzwoitego popędu płciowego. 

Oprócz aktów w dorobku Dalego pojawia się także przedstawienie Gali odwróconej, 
ale w przeciwieństwie do poprzednich przykładów całkowicie ubranej. Co ciekawe, na 

6 Z. Freud, Leonarda da Vinci wspomnienia z dzieciństwa, [w:] Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, Warsza-
wa 1975, s. 413.

2. Salvador Dalí, Akt mojej żony kontem-
plującej swoje własne ciało zamieniające 
się w schody, trzy kręgi kolumny, niebo i ar-
chitekturę, olej na desce, 1945, własność 
prywatna (wg http://www.abcgallery.co-
m/D/dali/dali188.html).

3. Salvador Dalí, Naga Gala spoglądająca 
w niewidzialne lustro, olej na płótnie, 1960, 
Teatro-Museo Dalí, Figueras (wg http://
www.abcgallery.com/D/dali/dali189.html).
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większości obrazów: Bitwa w chmurach (il. 4), Krzesło, 
Umywalka ma ona na sobie taki sam strój: marynar-
skie ubranko, charakterystyczne raczej dla małych 
dziewczynek, do tego wielka kokarda wpięta od góry 
we włosy. W tym kontekście pojawia się problem in-
fantylizowania modelki, czyli postrzeganie jej jako ma-
łej dziewczynki.

Infantylizacja posiada raczej pejoratywne skoja-
rzenia, jednak w odniesieniu do Salvadora Dalego 
istnieje kilka możliwości interpretacyjnych, nieko-
niecznie o negatywnym wydźwięku. Artysta nie miał 
zamiaru przydawać Gali cech bezbronności i niewin-
ności, ponieważ z wielu określeń, jakie jej nadawał, 
wynika raczej, że była dla niego matką i opiekunką, twardo stąpającą po ziemi. Przed-
stawienie Gali jako małej dziewczynki mogło odnosić się raczej do utożsamienia jej 
z Galuszką – wyimaginowaną rosyjską dziewczynką opisaną przez artystę w Moim 
sekretnym życiu. Salvador widział w niej ideał swojej miłości, którą potem przelał na 
Galę. Biorąc pod uwagę moment powstania tekstu, można przypuszczać, że istnienie 
tej postaci zostało wymyślone na potrzeby całej mitologii daliniańskiej, w celu uzasad-
nienia podstaw miłości Salvadora i Gali jako uczucia absolutnego, zdeterminowanego 
gdzieś głęboko w podświadomości. 

Nie jest to oryginalne przedsięwzięcie ze strony artysty, ale jedynie przełożenie 
koncepcji Gradivy z książki Wilhelma Jensena, przeinterpretowanej przez Sigmunda 
Freuda. Tytułowa bohaterka była fantastyczną i obsesyjną miłością głównego bohate-
ra, któremu udało się wyleczyć swoją halucynacyjną projekcję poprzez miłość do praw-
dziwej kobiety, do złudzenia przypominającej mu wyimaginowaną dziewczynę. Warto 
podkreślić, że Dalí nie był jedynym surrealistą, który zafascynował się tą opowieścią, 
gdyż Gradiva i psychoanalityczna interpretacja stały się podstawą do zdefiniowania sur-
realistycznie pojmowanej miłości. Była ona poprzez freudowskie analizy postawiona 
jako centralny punkt łączący kobietę i mężczyznę, tryumfalny środek uzdrowienia. Dla 
Dalego był to perfekcyjny obraz: absolutne uczucie mające moc uleczania dziecięcych 
urojeń, inspirujące i wprowadzające w stan wyjątkowości7.

Aby móc dotrzeć do interpretacji obrazów, na których wspólnie pojawiają się artysta 
i jego muza, należy rozwinąć i wyjaśnić pojęcie narcyzmu. Chociaż w ciągu stuleci narcyzm 
był obecny, to jednak dopiero Freud zdefiniował go w odniesieniu do zaburzeń osobowo-
ści, co podjęli po nim inni badacze, doszukując się nowych aspektów, czynników i powią-
zań. Większość z nich zgadzała się co do tezy, że narcyzm jest początkowo zdrowym prze-
jawem, przez który przechodzi każde dziecko, z czasem jednak na drodze doświadczenia 
odchodzi od takiego uczucia, przekształcając miłość własną w miłość do innych. Niestety, 

7 E. Bou, Daliccionario. Objetos, mitos y simbolos de Salvador Dalí, Barcelona 2004, s. 121–122; S. Dalí, Moje 
sekretne życie, dz. cyt., s. 45–59; S. Dalí, A. Parinand, dz. cyt., s. 33–34; H. Finkelstein, Salvador Dalí’s Art and 
Writing 1927–1942. The Methamorphoses of Narcissus, New York 1996, s. 257–259.

4. Salvador Dalí, Bitwa w chmurach, 1974, dar Sa-
lvadora Dalego dla narodu hiszpańskiego (wg 
http://www.souvarne.com/art/wpcontent/up- 
loads/2007/08/74battleintheclouds.jpg).
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w momencie pojawienia się pewnych patologicznych czynników, związanych z wychowa-
niem, miłością rodziców i ich zachowaniem wobec dziecka, może nastąpić traumatyczny 
powrót do zamknięcia się w obrębie własnego ego. Koncentracja na sobie samym nie 
prowadzi jednak do izolacji, ale raczej do poszukiwania sprecyzowanych relacji z innymi, 
które opierają się na potrzebie bycia podziwianym i uwielbianym8. 

Zapoznawszy się z autobiografiami, jak i z biografiami Salvadora Dalego, klarowne 
staje się przypasowanie zaburzenia narcystycznego do jego osoby. Jednak pamiętać nale-
ży, co zgodnie podkreślają psychoanalitycy, że chociaż twórcy często wykazują różnora-
kie dysfunkcje psychiczne, to jednak nie mogą oni być zrównani z ludźmi chorymi. Arty-
sta bowiem przez swoją działalność dąży do wyrażenia siebie samego, ból i cierpienie nie 
czynią go niezdolnym do działania, wręcz przeciwnie, stają się jego motywacją.

Wracając do dzieł Dalego, przykładem, który wpisuje się w osobowość narcystyczną 
jest dzieło: Dali malujący z tyłu Galę uwiecznioną przez sześć wirtualnych soczewek prowi-
zorycznie odbijających się w sześciu prawdziwych lustrach (il. 5). Gala pojawia nam się po 
raz kolejny w marynarskim ubranku z szerokim kołnierzem i z kokardą we włosach. Nie 
tylko ona, ale także malujący ją artysta wpisuje się w ramy lustra, co w tym przypadku 
może być odczytane jako podkreślenie jedności obu postaci. Gala jest dla Salvadora nar-
cystycznym dopełnieniem, dlatego jeśli maluje ją, to tak jakby tworzył swój autoportret. 
Słowami, które zdają się wyjątkowo trafnie określać relacje panujące pomiędzy artystą 
i jego żoną w kontekście osobowości narcystycznej i tego przedstawienia, jest opinia 
Gregorego Zilboorga, mówiąca, że osoba o usposobieniu narcystycznym jest „w głębi 
duszy zakochana w sobie i poszukuje wszędzie zwierciadła, w którym może zachwycać 
się sobą i zalecać się do własnego odbicia”9.

Pozostając w kręgu dzieł ukazujących Dalego i Galę, warto przyjrzeć się obrazowi 
z 1937 roku pod tytułem La invencion de los monstruos (il. 6). W obrazie tym możemy 
wyróżnić kilka „potworów”, jednak najważniejszym jest hybrydyczna postać Salvadora 
i Gali znajdująca się w prawym dolnym rogu za stołem. Sylwetka Gali jest całkowicie 
zasłonięta, widoczny jest jedynie profil, który z kolei przysłania do połowy twarz Dalego. 
Dodatkowo tuż obok nich znajduje się postać przywodząca na myśl osoby z płócien Le-
onarda da Vinci, przedstawiona w takim skrócie, jak gdyby była to jedna twarz powstała 
z połączenia wielu perspektyw, niczym kubistyczne eksperymenty z początku wieku.

W La invencion de los monstruos Dalí sięgnął do jeszcze innego pomysłu, który wskazy-
wałby na nierozerwalność ze swoją muzą. W tym przypadku odwołać należy się do Platona. 
Był on przekonany, że wzajemne przyciąganie się mężczyzn i kobiet, zainteresowanie sobą, 
dążenie do zaspokojenia cielesnego i duchowego wynika z poszukiwania swojej doskonałej 
drugiej połowy. Źródło takiego postrzegania można odnaleźć w mitologii, która opisywała 
pierwotne połączenie dwóch płci w jednym ciele, jako istot androgynicznych. Jednak z woli 
bogów wszyscy zostali rozdzieleni na pół, tak że osobno był mężczyzna, osobno kobieta, 
ale pozostała w nich chęć odnalezienia swojego pierwotnego dopełnienia10. 

8 Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy, Warszawa 1982, s. 404–414; K. Horney, Nowe drogi w psychoanalizie, 
Warszawa 1987, s. 82–90; K. Pospiszyl, Narcyzm, drogi i bezdroża miłości własnej, Warszawa 1995, s. 29–46.
9 Cyt. za: K. Horney, Nowe drogi…, dz. cyt., s. 83.
10 H. Finkelstein, Salvador Dalí’s Art…, dz. cyt., s. 238.
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Trafnym wyjaśnieniem do obrazu La invencion de los monstruos, może być po raz 
kolejny jeden z komentarzy Freuda, z którego to najprawdopodobniej Dalí powziął 
ideę androgynizmu. W tekście analizującym wspomnienia z dzieciństwa Leonarda da 
Vinci, psychoanalityk rozważa symbolikę hermafrodytycznych bogów egipskich. Przy 
tej okazji podaje on, że tylko istoty łączące w sobie pierwiastek żeński i męski mogły 
wedle starożytnych wierzeń reprezentować boską doskonałość11. Mitologiczne podło-
że potwierdzone przez autorytet Freuda, które ten opisał w odniesieniu do Leonarda 
da Vinci, było dla Salvadora idealnym tematem do wykorzystania w odniesieniu do 
Gali i siebie, aby po raz kolejny podkreślić swoją wyjątkowość tym razem jako istota 
androgyniczna Gala-Dalí12. Jest to kulminacyjny moment dla całej mitologii daliniań-
skiej, jednoznacznie określający pozycję muzy artysty, która staje się jego narcystycz-
nym dopełnieniem i cząstką jego samego. Malując ją, maluje siebie, podpisując swoje 
dzieła, podpisuje je jej imieniem. 

Tematyka religijna jest dosyć kontrowersyjnym elementem malarstwa Salvadora 
Dalego, szczególnie jeśli zestawimy jego wyznania o powrocie na łono Kościoła kato-
lickiego i wierze z dosyć bezwstydnie poruszanymi wątkami seksualnymi i rozwiązłym 
życiem. 

Bez względu na szczerość intencji i faktyczną wiarę, Dalí pozostawił po sobie kilkana-
ście obrazów o treściach religijnych, na większej ich części pojawia się także Gala. Najbar-
dziej znanym przykładem jest Madonna z Port Lligat (il. 7), gdzie Gala, siedząca central-
nie na tle arkady trzyma na kolanach małego Chrystusa. Jest to dzieło o dużym znaczeniu 
w dorobku Dalego, będącym początkiem zwrotu surrealisty w stronę klasycyzmu. Zainte-
resowanie tematyką religijną, w tym czy w innych obrazach, to odwołanie do zagadnienia 
podejmowanego powszechnie w okresie Renesansu. Gala, przyjmując postać Madonny, 
staje się jednocześnie centralnym punktem „odrodzenia” sztuki Dalego. Zresztą, Dalí zda-
je się potwierdzać taką interpretację, przyznając w swoich autobiografiach, że to właśnie 
Gala nakierowała go w stronę klasycznych wartości sztuki, w momencie kiedy on przeży-
wał kryzys związany z artystycznym bezwładem13. 

Jeśli porównać ten obraz do innego dzieła Dalego Leda Atomica, datowanego tylko 
o kilka miesięcy wcześniej, to znajdziemy wiele podobieństw zarówno formalnych, jak 
i treściowych. W obu przedstawieniach Gala przyjmuje rolę matki. W kontekście mito-
logicznym jest to rodzicielka boskich bliźniąt, w odniesieniu do wątku religijnego jest 
to matka Chrystusa. Główną wartością jest więc dla Dalego symbol, nie zaś bezpośred-
nie konotacje religijne dotyczące konkretnego wyznania. Całościowe znaczenie matki, 
zarówno w odniesieniu do wierzeń pogańskich, wschodnich, czy chrześcijańskich, jest 
powierzone kolejnej istocie, tym razem będącej centrum mitologii daliniańskiej, którą 
jest Gala. Zawsze otrzymywała ona szczególną rolę, która miała ją wyróżniać i wywyż-
szyć spośród wszystkich kobiet. Powierzenie jej macierzyńskiego obowiązku nie było 

11 Z. Freud, Leonarda da Vinci wspomnienia…, dz. cyt., s. 396.
12 H. Finkelstein, Salvador Dalí’s Art…, dz. cyt., s. 240–241.
13 D. Bona, Gala, dz. cyt., s. 316; S. Dalí, Moje sekretne życie, dz. cyt., s. 293; R. Descharnes, G. Neret, Salva-
dor Dalí. 1904–1989, Köln 2006, s. 96; H. Finkelstein, Salvador Dalí’s Art…, dz. cyt., s. 248, 255.
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jednak związane z uczuciem wobec dzieci, ale odnosiło się do Salvadora, którego nazy-
wała „niñito mio”14.

Salvador Dalí swoją działalność prowadził także na gruncie teoretycznym. Ogromne 
znaczenie dla sztuki XX wieku miała przedstawiona w ściśle surrealistycznym okresie 
metoda paranoiczno-krytyczna. Najogólniejsza definicja tego pojęcia odnosi się do ir-
racjonalnego poznania rzeczywistości, przy użyciu interpretacji właściwej dysfunkcjom 
psychicznym. Artysta posługując się tak przyjętymi założeniami, ma możliwość wyboru 
przedmiotów rzeczywistych i takiego ich zestawienia, aby utworzyły nową przestrzeń 
o autonomicznym znaczeniu. Fałszowanie realnego świata, jego iluzoryczne postrze-
ganie, które w normalnych okolicznościach zostałoby sklasyfikowane jako przykład 
choroby psychicznej, dzięki osobie artysty podlega usprawiedliwieniu i stanowi źródło 
niewyczerpanego zasobu motywów. Takie deliryczne zestawianie obrazów zachodzi 
także w snach, kiedy nasza podświadomość ukazuje nam senną rzeczywistość, skom-
ponowaną z wielu motywów, które mają swoje źródło w codzienności15.

Metoda paranoiczno-krytyczna jest związana z tak zwanym podwójnym wizerunkiem. 
Jest to ukazanie przedmiotu bez ingerencji w jego rzeczywisty wygląd i takie jego skom-
ponowanie, że staje się on jednocześnie zupełnie innym przedmiotem16. Taka koncepcja 
jest dobrze widoczna na przykładzie Przedmieścia miasta paranoiczno-krytycznego: popo-
łudnie na pograniczu kultury europejskiej (il. 8). Czaszka ułożona na stole stojącym przy 
Gali jest z jednej strony przedmiotem anatomicznym, a z drugiej stanowi powtórzenie 
znajdującego się nieco dalej, odwróconego tyłem posągu konia. Co więcej, nawiązuje 
również do kiści winogron trzymanej przez żonę artysty. Cały koncept jest jeszcze lepiej 
widoczny w szkicu przygotowawczym (il. 9). Innym przykładem metody paranoiczno-
-krytycznej w kompozycji są budynki, z których część jest rzeczywista, aczkolwiek sta-
nowi połączenie domów z różnych miejscowości. Dodatkowo pojawia się architektura 
całkowicie fikcyjna, oparta o wzorce renesansowe, ale silnie kojarząca się z zabudowa-
niami stosowanymi przez Giorgia de Chirico17. 

Wszystkie te zabiegi mogą wskazywać na płynność granic pomiędzy różnorakimi po-
jęciami. To, co Dalí zaprezentował na obrazie, można odnieść do społeczeństwa. Perera-
-Rodríguez interpretuje to dzieło w kontekście szaleństwa i zdrowia psychicznego, które 
nie posiadają ostatecznie wyznaczonych definicji, co powoduje, że przenikają się wzajem-
nie. Zmysły często zawodzą i dana forma może dysponować ukrytym znaczeniem18. 

Salvador Dalí nie tylko korzystał z zaproponowanej przez siebie metody paranoiczno-
-krytycznej w budowie kompozycji swoich obrazów, ale także posłużył się interpretacją 
paranoiczno-krytyczną, poddając w wątpliwość znaczenie obrazu Jeana-Françoisa Milleta 
Anioł Pański z lat 1857–1859. Tekst El mito trágico del Ángelus de Millet, omawiający 
ten problem, powstał w latach trzydziestych, chociaż opublikowany został dopiero w 1963 

14 E. de Diego Otero, Querida Gala. Las vidas ocultas de Gala Dalí, 2003, s. 133. 
15 D. Ades, Dalí, Barcelona 2004, s. 140–143; E. Bou, Daliccionario…, dz. cyt., s. 238–239; S. Dalí, Dziennik 
geniusza, op. cit., s. 192; H. Finkelstein, Salvador Dalí’s Art…, dz. cyt., s. 183. 
16 E. Bou, Daliccionario…, dz. cyt., s. 150.
17 D. Ades, Dalí, dz. cyt., s. 152–156.
18 M. Perera Rodríguez, Dalí, Madrid 2003, s. 65–66.
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roku. Jak komentuje Marco di Capua, „Dali brutalnie odarł go z atmosfery religijnej poboż-
ności i przekształcił w scenę złowieszczą”19. Salvador przyznaje, że podejmując ten wątek, 
nie zapoznał się głębiej z życiorysem francuskiego malarza i rzeczywiście w jego interpre-
tacji widocznych jest kilka aspektów, które wydają się bardziej wpasowywać w osobowość 
Hiszpana i jego kontrowersyjne poglądy. Jednak pewne elementy, które wypunktował, 
wydają się poprawne, co więcej, oczywiste, kiedy patrzymy na dziewiętnastowieczne płót-
no. Dalí zwrócił uwagę na sprzeczność tytułu z porą dnia ukazaną na obrazie, a także 
na brakujący detal, jakim według niego miał być grób dziecka, nad którym pochyla się 
para wieśniaków. Jak wykazały badania promieniami rentgenowskimi, pomiędzy dwójką 
modlących się osób znajdował się pierwotnie prostopadłościenny kształt, będący najpraw-
dopodobniej dziecięcą trumienką, przemalowaną jeszcze przez Milleta20. 

W interpretacji Anioła Pańskiego Dalí zestawił sylwetkę wieśniaczki z postawą mo-
dliszki – owada, którego samica znana jest z kanibalistycznych zachowań wobec samca 
po momencie kopulacji. Z kolei mężczyzna jest według Salvadora niemal zahipnotyzo-
wany, jego postawa wskazuje raczej na bezsilne wyczekiwanie na atak, z którym zdołał 
się już pogodzić.

Według powyższych założeń kobieta przyjmuje postawę dominującą, natomiast męż-
czyzna sprowadzony jest jedynie do funkcji prokreacyjnej, która wiedzie go wprost do 
śmierci, co ma swoje potwierdzenie w utożsamieniu kobiety z modliszką. Istnieją dwie 
możliwości interpretacyjne. Pierwsza, identyfikująca mężczyznę z synem, charakteryzu-
je jego relacje z matką, które zbudowane są na strachu. Druga zakłada, że pod postacią 
kobiety wyraża się postawa ojca, który niczym archetypiczne postacie, takie jak Saturn, 
Abraham, czy Wilhelm Tell, dąży do „pożarcia” własnego dziecka21. Wątek podsumo-
wujący powyższe rozważania odnosi się do postawy rodziców, którzy odpowiedzialni są 
za dążenie do unicestwienia dziecka. Można także rozszerzyć ten motyw o lęk wobec 
seksualności, rozwijający się w wieku młodzieńczym. Czy jednak Jean-François Millet 
właśnie to chciał przekazać? Wydaje się to myśl zupełnie niedorzeczna. Cała powyżej 
przedstawiona interpretacja mogłaby raczej odnosić się do samego Dalego i kompleksu 
Edypa, pod którego wpływem artysta pozostawał przez długi czas. 

Przykładem odwołującym się do Anioła Pańskiego Milleta może być Gala i Anioł Pań-
ski Milleta przepowiadający nieuchronne nadejście „przekształceń stożkowych” (il. 10). To 
obraz niezwykle rozbudowany treściowo. Gala ukazana jest daleko w głębi pomieszcze-
nia, w którym przy ustawionym na środku stole siedzi postać z ogoloną głową, odwrócona 
do widza plecami. Przestrzeń znajdującą się przed pokojem podzielona jest na dwie części 
przez otwarte skrzydło drzwi, ponad którymi wisi w miarę wiernie oddana kopia Milleta. 
Zza drzwi wychyla się jeszcze jedna postać z  homarem usytuowanym na głowie. Jak za-
kłada wielu autorów, osobami na obrazie są Vladimir Lenin i Maksim Gorki22. 

Dalí kilkakrotnie w swoim dorobku przywołał postać Lenina. Była to jedna z przy-
czyn pogorszenia stosunków z surrealistami, zwłaszcza z André Bretonem, który był 

19 M. di Capua, Dalí. Życie i twórczość, Warszawa 2004, s. 121. 
20 D. Ades, Dalí, dz. cyt., s. 162–165; R. Descharnes, G. Neret, Salvador Dalí…, dz. cyt., s. 70.
21 H. Finkelstein, Salvador Dalí’s Art…, dz. cyt., s. 215. 
22 R. Mas Peinado, Universo Dalí. 30 recorridoa por la vida y la obra de Salvador Dalí, Barcelona 2003, s. 71.
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zagorzałym zwolennikiem socjalizmu. Konflikt ten zakończył się usunięciem Salvadora 
z grupy. Prowokacja podjęta przez Dalego w Gali i Aniele Pańskim Milleta miała praw-
dopodobnie być zwrócona przeciwko przywódcy surrealizmu. 

Anioł Pański Milleta nie pojawia się w omawianym obrazie bez przyczyny. Nie tyl-
ko w opracowaniach sztuki Dalego, ale także w jego zapiskach odnaleźć można wiele 
odwołań do Bretona jako metaforycznego ojca, któremu Salvador stara się sprzeciwić. 
Jeśli powołać się na kompleks Edypa, tym razem w bardziej przenośnym kontekście, to 
interpretacja nasuwa się sama. Byłby to powód wyjaśniających, skąd to zaciekłe przed-
stawianie Lenina na obrazach w niekoniecznie przychylnych kontekstach – w celu pro-
wokacji Bretona i poszukiwaniu okazji do konfrontacji z nim. 

Według Masa Perinado istnieje także możliwość, że postać z ogoloną głową to sam 
Salvador, zza drzwi wychylałby się wtedy jego biologiczny ojciec. Znajdowałoby to 
usprawiedliwienie w opisach Dalego, który w kontekście konfliktu z nim miał, jak sam 
podaje, ściąć całkowicie włosy i zakopać je na znak buntu i zaistniałej przemiany23. 

Co jednak ważne, w obu tych przypadkach Gala jest obserwatorką rozbawioną całą 
sytuacją. Jest kluczem wiodącym Dalego w stronę swobodnego życia osobistego, bez 
ojcowskich ograniczeń, w kierunku nieskrępowanej ideologicznie twórczości. 

Chociaż wiele opinii panowało o Gali i nie cieszyła się ona największym uznaniem, 
to jednak interpretując jej rolę jako muzy Salvadora Dalego należy spojrzeć na nią jego 
oczami. Jest to możliwe dzięki obrazom autorstwa artysty. Warte przytoczenia są słowa 
Jacquesa Derrida: „Rama, która wprowadza żywotne rozróżnienie […] między tym, 
czym należy się zajmować, a tym, co jest nieistotne, jest obszarem, gdzie powstaje zna-
czenie”24. 

Gala Dalí była dla Salvadora uosobieniem absolutu. Malując ją jako Ledę i Madonnę 
widział w niej swoją matkę; ubierając ją w marynarski kołnierzyk i dopinając kokardę na 
włosach chciał przywołać wspomnienia Galuszki i Gradivy. Była lustrem dopełniającym 
jego własne odbicie, jego perfekcyjną drugą połową, wybawicielką uwalniającą go spod 
autorytetu ojca, zmysłową kochanką o migdałowych oczach i oliwkowej cerze. Stanowi-
ła centralny punkt surrealistycznych zmagań i powrotu do klasycznych wzorców, a tak-
że jego nuklearnych fascynacji. Poświęciła swoje życie, aby wspomóc Dalego w jego 
twórczości i razem z nim zdobyć to o czym wspólnie marzyli – nieśmiertelność. 

23 Tamże, s. 71.
24 Cyt. za: L. Nead, Akt kobiecy: sztuka, obscena i seksualność, Poznań 1998, s. 23.
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