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Odkrycia badawcze z zakresu 
archeologii chrześcijańskiej  
w listach pasterskich i dziełach  
abp. Józefa Bilczewskiego1

Zagadnieniem poruszanym w niniejszej rozprawie jest wątek odkryć badaw-
czych z zakresu archeologii chrześcijańskiej w listach pasterskich i dziełach 
abp. Józefa Bilczewskiego, którego rozważania naukowe głównie odnoszą 
się do kultu Najświętszego Sakramentu w pierwszych wiekach lub przynaj-
mniej dotykają tego tematu. Jest on obecnie znanym-nieznanym polskim 
archeologiem chrześcijańskim, działającym naukowo w latach 1888–1900, 
czyli do momentu wybrania go na metropolitę lwowskiego. Zaniedbanie 
myśli o jego dorobku miało miejsce na skutek jego posługi arcybiskupiej 
oraz kultu, jaki zaczął szerzyć się po jego śmierci w 1923 roku. Za wybitne 
zasługi na polu duszpasterskim oraz świętość życia został beatyfikowany 
w 2001 roku, a następnie kanonizowany w roku 2005.

Interpretacje dzieł pozostawionych przez polskiego archeologa były po-
dejmowane kilkukrotnie, jednak ukazywały one jego spuściznę całościowo 
i ogólnie2. Dziś spróbujemy przyjrzeć się dokładniej motywom odkryć 

1 Artykuł stanowi rozszerzony fragment pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem 
ks. prof. dr. hab. Józefa Wołczańskiego, obronionej na Uniwersytecie Papieskim Jana Paw-
ła II w Krakowie w 2010 roku.

2 W. Urban, Czy ks. J. Wilpert – archeolog był mistrzem Sługi Bożego arcybiskupa Józefa 
Bilczewskiego, „Nasza Przeszłość” 39  (1973), s.  241–243; tenże, Arcybiskup Józef Bilczewski 
jako archeolog chrześcijański (w 60 rocznicę śmierci), „Vox Patrum” 4 (1984), z. 6–7, s. 363–370; 
O. Osadczy, Świętego Józefa Bilczewskiego badania nad archeologią chrześcijańską, [w:] Świę-
ty Arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 



archeologicznych, jakie opisywał w swoich pracach i pismach3. Z racji 
ograniczonego czasu, a jednocześnie mnogości materiałów skupię się dziś 
w swoim wystąpieniu na motywie Eucharystii, który odegrał najważniejszą 
rolę zarówno w życiu prywatnym, jak i naukowym abp. Józefa Bilczewskie-
go. Zagadnienia te zostały opisane przede wszystkim w jego Eucharystii 
w świetle najdawniejszych pomników piśmiennych, ikonograficznych i epi-
graficznych oraz w 16 artykułach naukowych. Co ciekawe, niektóre z nich 

„przemycał” w swoich listach pasterskich, aby wyraźniej i dobitniej ukazać 
szacunek, ważność i  istotę Eucharystii. Przedstawione dziś motywy nie 
są sklasyfikowane pod względem materiału, z jakiego zostały poszczególne 
dzieła wykonane, lecz pod względem tematyki zawartej w przedstawieniach. 
Takie ujęcie zagadnienia wydaje się słuszniejsze, gdyż jaśniej i przejrzyściej 
zbiera i opisuje poszczególne unikaty.

Prace archeologiczne

Via scientoris Bilczewskiego pozostawiła po sobie dwie książki monogra-
ficzne, kilkanaście artykułów i recenzji oraz pięć potężnych tek prywat-
nych naukowych notatek4. Uwidacznia to, jak wielkim umiłowaniem darzył 
on wybraną przez siebie dyscyplinę naukową – archeologię chrześcijańską. 
Spuścizna naukowa ks. profesora Bilczewskiego nie jest może pod wzglę-
dem ilości porównywalna z pracami ks. Józefa Wilperta (jego przyjaciela), 
jednak należy pamiętać, że tworzył on ją jedynie w latach 1888–1900, w nie-
zwykle płodnym naukowo dla siebie okresie, czyli od momentu złożenia 
pracy habilitacyjnej do roku swojej nominacji biskupiej5. Dokładny spis 

poświęconej św.  Józefowi Bilczewskiemu, arcybiskupowi metropolicie lwowskiemu obrządku 
łacińskiego, w 150. Rocznicę urodzin i 5 rocznicę kanonizacji, red. W. Osadczy, Lublin–Lwów 
2011, s. 133–142.

3 Od  redaktora: po  oddaniu przez autora tekstu artykułu do  druku ukazała się książ-
ka szczegółowo omawiająca warsztat i metodologię pracy św.  Józefa Bilczewskiego. Bada-
nia przeprowadzono na podstawie wszystkich pozostawionych przez arcybiskupa Lwowa 
prac naukowych, włączając w to bogatą kolekcję nieznanych materiałów źródłowych. Por. 
J. C. Kałużny, Święty Józef Bilczewski badacz antyku chrześcijańskiego i jego interdyscyplinar-
na metoda w świetle nieznanych materiałów źródłowych z lat 1885–1901, Lwów–Kraków 2015.

4 Archiwum im. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka [dalej: ABK], [Notatki ks. J. Bilczew-
skiego], teczka: Prace naukowe abp Bilczewskiego, t. 1–5, brak sygn.

5 M. Starowieyski, Ks. prof. Józef Bilczewski – uczony, „Warszawskie Studia Teologiczne” 
15  (2002), s.  145–146; J. Wołczański, Biogram i bibliografia prac drukowanych błogosławio-
nego Józefa Bilczewskiego za lata 1888–1929, [w:] Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup 
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wydanych prac opiewa na liczbę dwóch ksiąg monograficznych, dziesięciu 
większych artykułów o tematyce archeologicznej (z czego jeden po roz-
szerzeniu stał się osobną publikacją)6, osiemnastu recenzji oraz jedenastu 
artykułów religijnych, biograficzno-wspomnieniowych i dogmatyczno-

-etycznych7. Daje nam ten wykaz w sumie 41 wydanych prac naukowych8. 
Bilczewski publikował je głównie na łamach ówczesnej prasy w: „Kwartal-
niku Historycznym”, „Przeglądzie Polskim”, „Bibliotece Warszawskiej” oraz 
przede wszystkim w „Przeglądzie Powszechnym”, który był prowadzony 
przez krakowskich jezuitów9. Bilczewski, zamieszczając swoje prace w tych 
czasopismach, przybliżał polskiej nauce i kulturze zagadnienia przez nią 
do tej pory jeszcze niebadane na takim poziomie. Ubierając je w kwiecisty 
język, wzorowany na stylu pisarskim swego mistrza Giovanniego Battisty 
de Rossiego, wyjaśniał nawet najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane 
dla laika zagadnienia archeologii w swobodny i przystępny sposób. Przez 
taki styl pisarski został posądzony przez współczesnych badaczy za autora 
swego rodzaju publicystyki teologicznej z elementami apologetyczno-pole-
micznymi10. Jednak należy zwrócić uwagę, że będąc pionierem tej dyscypliny 
naukowej na ziemiach polskich, pragnął rozszerzyć jej znajomość wśród 
większej części społeczeństwa. Zapoczątkował polskie badania nad anty-
kiem chrześcijańskim, będącym do tej pory prawie całkowicie nieznanym11.

Już po lekturze kilku jego artykułów zauważyć można warsztat, jaki za-
czerpnął od de Rossiego, a konkretnie fakt, że zawsze najpierw ukazuje 
bardzo dobrze przestudiowane siebie samego informacje z materiałów pi-
sarskich, archiwalnych i patrystycznych, składających się na jedną całość. 
Ta pierwsza część każdej analizy archeologicznej znalazła swoje wybitne 
apogeum w monografii o Eucharystii12. Następnie przechodzi do analizy 

metropolita lwowski obrządku łacińskiego. Sesja Naukowa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, 
Kraków, 4–5 czerwca 2002, red. J. Wołczański, Kraków 2002, s.  17–47 (Studia do Dziejów 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 16).

  6 J. Bilczewski, Katakumba św. Pryscylli i jej najważniejsze pomniki, Kraków 1895.
  7 Na  podstawie bibliografii zamieszczonej w:  J. Wołczański, Biogram i  bibliografia…, 

dz. cyt., s. 21–47.
  8 W aneksie na końcu pracy zamieszczony został spis bibliograficzny wszystkich artyku-

łów za lata 1888–1900.
  9 M.  Starowieyski, Ks. prof. Józef Bilczewski…, dz. cyt., s.  147; J.  Wołczański, Biogram 

i bibliografia…, dz. cyt., s. 21–47.
10 M. Starowieyski, Ks. prof. Józef Bilczewski…, dz. cyt., s. 147.
11 Tamże.
12 J. Bilczewski, Eucharystia w świetle najdawniejszych pomników piśmiennych, ikonogra-

ficznych, epigraficznych, Kraków 1898, s. 11–152.
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epigrafiki, aby zakończyć na dziełach sztuki wczesnochrześcijańskiej, gdzie, 
reasumując wcześniejsze wnioski, formułuje twierdzenie13. Charakterystycz-
ną cechą jego rozpraw jest niezwykły rygor wobec swojego przygotowania 
do danego zagadnienia, którego sposób prezentacji szedł w kierunku jasne-
go wyjaśnienia apologetyczno-dogmatycznego14. Bronił w nich nauki Ko-
ścioła, jednocześnie dysputując z teologami i archeologami protestanckimi, 
np. z Adolfem von Harnackiem15. Dzięki znajomości kilku języków obcych 
mógł swobodnie poruszać się wśród bibliografii zagranicznej dotyczącej 
poruszanego zagadnienia16. Swoje poglądy na bieżąco korygował dzięki 
znajomości bieżącej literatury, o której dowiadywał się głównie u źródła, 
czyli u de Rossiego i ks. Józefa Wilperta17. Szczególnie ten ostatni przesyłał 
mu swoje książki, a nawet jeszcze niewydane prace naukowe, co pokazuje, 
jak wielką sympatią i zaufaniem go darzył18. Znajomość zarówno z Księ-
ciem Katakumb de Rossim, jak i ks. Wilpertem nasuwa przypuszczenie, 
że nie był on tylko, jak sam o sobie mówił, archeologiem teoretykiem, ale, 
uczestnicząc podczas kolejnych podróży naukowych w Rzymie (w latach 
1890–1899) w pracach badawczych, uczył się samodzielnej pracy naukowo-

-badawczej. Niestety nie zachował się żaden materiał źródłowy potwierdza-
jący to przypuszczenie.

W swych pracach ks. Bilczewski jawił się jako jednen z pionierów nowej 
nauki, która rozwijała się na przełomie XIX i XX wieku, dlatego nie mógł się 
ustrzec przed dzisiejszymi dezaktualizacjami jego poglądów. Nowe badania 
naukowe miały być swego rodzaju „tarczą katolicką” wiary, udawadniającą, 
iż wszystkie elementy istniejące w Kościele trwały w nim już od samego 
początku19. Niestety trzeba się zgodzić z tym twierdzeniem, gdyż wiele 
z tych XIX-wiecznych tez nie wytrzymuje nowoczesnej krytyki naukowej, 

13 M. Starowieyski, Ks. prof. Józef Bilczewski…, dz. cyt., s. 147.
14 Tamże, s. 148.
15 Tamże, s. 148–149.
16 ABK, [Fiszki i  odpisy bibliograficzne], teczka: Prace naukowe abp Bilczewski, t.  1–3, 

brak sygn.
17 J.  C. Kałużny, Relacja księdza Józefa Bilczewskiego z  księdzem Józefem Wilpertem 

w świetle nieznanej korespondencji z lat 1889–1900, [w:] Sympozja kazimierskie poświęcone 
kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. 7, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, 
D. Próchniak, A. Głowa, Lublin 2010, s. 281–297.

18 M. Starowieyski, Ks. prof. Józef Bilczewski…, dz. cyt., s. 148, J. C. Kałużny, Relacja księ-
dza Józefa Bilczewskiego…, dz. cyt., s. 285n.

19 M. Starowieyski, Ks. prof. Józef Bilczewski…, dz. cyt., s. 149, 153.
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jak choćby ówczesna hipoteza o sprawowaniu eucharystii w katakumbach20. 
Datacja zabytków lub odkrywanie ich symboliki, którą ks. Bilczewski wzo-
rował na swoim mistrzu de Rossim, choć rewolucyjna na ówczesne czasy, 
dziś jest nieaktualna21. Nie można jednak zapominać, że był on jednym 
z prekursorów w tej dziedzinie i wyznaczał dopiero szlaki poszczególnych 
specjalizacji, a odrzucanie całkowicie jego prac jest ogromnym błędem, 
gdyż dzięki nim zachował się bardzo bogaty materiał patrystyczny, iko-
nograficzny i epigraficzny22. Także wielką jego zasługą było konsekwentne 
łączenie dogmatyki i archeologii, a co za tym idzie – wspólna interpretacja 
ich źródeł pisanych23. Został za tę metodę nazwany „prorokiem teologii”, 
choć przez ówczesnych nie do końca zrozumianym24.

To oczywiście nie koniec, gdyż jak wiemy, ks. Bilczewski wygłosił kilka-
naście niepublikowanych referatów, a przypatrując się jego kazaniom, np. 
do sióstr wizytek, można zauważyć wiele odwołań do początków sztuki 
chrześcijańskiej25. Ksiądz Józef pozostawił po sobie sporą ilość prywat-
nych notatek, bo aż pięć tomów, będących stricte materiałem archeologicz-
nym gromadzonym przez lata, co pokazuje, jakim był tytanem pracy. Jest 
przypuszczenie, że posiadał bogaty księgozbiór26, jednak przeglądając jego 
materiały w archiwum, można się przekonać, że notatki i wypisy były tak 
dokładnie zrobione, że nie miał zapewne potrzeby zdobywania na własność 
każdej publikacji.

Przyjął ciekawą metodę pracy nad danym zagadnieniem. Najpierw gro-
madził materiał źródłowy dotyczący konkretnego tematu – w postaci cyta-
tów i fiszek spisanych jedna pod drugą w oryginalnym języku, czasami tylko 
z małym komentarzem27. Następnie na osobnej karcie wypisywał pytania, 
które mogłyby wyczerpać temat, niżej na nie odpowiadając, a czasami po-
lemizując z sobą samym. Pytania te zawsze tworzyły dwie kolumny, a to 
z dwóch powodów; po pierwsze dla ułatwienia znalezienia informacji w tek-
ście, a po drugie dla oszczędności papieru, gdyż ks. Bilczewski zapisywał 

20 J. Bilczewski, Eucharystia w świetle…, s. 165nn.
21 Tamże, s. 149–150.
22 Tamże, s. 151.
23 Tamże, s. 152.
24 Por. M. Starowieyski, Ks. prof. Józef Bilczewski…, dz. cyt., s. 152.
25 ABK, [Kazania i  homilie do  sióstr wizytek], teczka: Prace naukowe abp Bilczewski, 

t. 1, 3, brak sygn.
26 M. Starowieyski, Ks. prof. Józef Bilczewski…, dz. cyt., s. 147.
27 ABK, [Fiszki i odpisy bibliograficzne], teczka: Prace naukowe abp Bilczewski, t. 1–3, 5, 

brak sygn.
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swoje przemyślenia na dosłownie wszystkim, począwszy od wolnych miejsc 
na listach, po fragmenty stron z książek28. Tworząc wykresy i porównania, 
konfrontował ze sobą symbolikę pogańską i chrześcijańską29.

W swoich zbiorach posiadał też wiele rysunków, odręcznych, własnoręcz-
nie wykonanych szkiców czy odpisów epigrafik. Były one wykonane z wiel-
kim pietyzmem i dokładnością, zachowując odpowiednią skalę. Opatrywał 
je zawsze krótkim komentarzem, na rewersie podając krótką bibliografię, 
ułatwiającą znalezienie materiałów o danym zagadnieniu30. Swoje zapiski 
prowadził także w osobnych zeszytach i notatnikach, gdzie kreślił drobnym 
pismem całe passusy interpretacji, w języku polskim i łacińskim, obcoję-
zycznych publikacji.

Słów kilka należy jeszcze powiedzieć o jego sposobie pisania monogra-
fii, na podstawie zachowanych fragmentów Eucharystii oraz publikacji 
do „Przeglądu Powszechnego”, „Przeglądu Polskiego” i „Gazety Kościelnej”31. 
Na identycznych, ponumerowanych kartach pisał, podpierając się specjal-
nie przygotowanymi fiszkami i wypisami, tekst książki, ale tylko na jednej 
połówce z jednej strony, pozostawiając drugą pustą. Wykorzystane wypisy 
i noty bibliograficzne przekreślał raz, jedną pionową kreską, aby ułatwić 
sobie pracę. Pod tekstem umieszczał przypisy, jednak gdy brakowało miejsca 
bądź trzeba była dodać tekst z innej karty, po prostu wycinał je i wklejał 
w odpowiednie miejsce, opatrując komentarzem. Na tak wstępnie przygo-
towany tekst nanosił poprawki gramatyczne i stylistyczne, zgrabnie łącząc 
język naukowy z literacką swobodą pisarską. Kolejnym etapem było prze-
pisanie tekstu na maszynie, zawsze w czterech kopiach. W ciągu tekstu 
widoczne są co jakiś czas puste miejsca, uzupełnione ręcznie greckimi 
znakami. Ostatnia korekta to zaznaczanie kolorowymi kredkami fragmen-
tów, które miały być np. wydrukowane kursywą. Do tego dołączał zawsze 
odręcznie wykonane rysunki bądź druki otrzymane od ks. Józefa Wilperta 
z Rzymu. Pokreślić należy, że nie zmieniał zbytnio tekstu w maszynopisie, 
tak jak zdarzało mu się to w wersji rękopiśmiennej. Raczej ograniczał się 
do sprawdzenia go pod względem poprawności interpunkcji i gramatyki. 

28 ABK, [Fiszki i odpisy bibliograficzne], teczka: Prace naukowe abp Bilczewski, t. 1, 2, 4, 
brak sygn.

29 ABK, [Notatki ks. J. Bilczewskiego], teczka: Prace naukowe abp Bilczewski, t. 1–2, brak 
sygn.

30 ABK, [Fiszki i  odpisy bibliograficzne], teczka: Prace naukowe abp Bilczewski, t.  2–3, 
brak sygn.

31 ABK, [Rękopisy do publikacji], teczka: Prace naukowe abp Bilczewski, t. 1–3, brak sygn.
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Tak przygotowany tekst wysyłał już do drukarni bądź do redakcji. Metodę 
tę stosował zawsze, do każdego artykułu, zarówno naukowego, jak i popu-
larnego, oraz oczywiście do publikacji książkowych. Rzecz miała się trochę 
inaczej, jeżeli chodzi o teksty referatów, które były wygłaszane, a nie szły 
później do druku. Były to teksty pisane tylko na jednej stronie kart, opa-
trzone drobnymi poprawkami, a następnie zszyte razem w jedną całość. 
Korzystał z nich jedynie on sam, więc nie było potrzeby przepisywania ich 
na maszynie.

Symbolika eucharystyczna

Zapewne inspirując się sposobem patrzenia na ikonografię wczesnochrze-
ścijańską przez de Rossiego, ks. Bilczewski przyjął zasadę interpretacji dzieł 
w kluczu Eucharystii. Prawdopodobnie dlatego tak duży odsetek jego prac 
archeologicznych (aż 70 proc.) dotyka tej właśnie kwestii. Przedstawiał 
w nich poszczególne pamiątki, porządkując je pod względem kompozycji 
bądź materiału, z jakiego zostały wykonane. Prezentowane poniżej główne 
symbole eucharystyczne zostały przedstawione według klucza stosowanego 
przez ks. Bilczewskiego w analizowanych pracach. Ich przegląd ułatwi poka-
zanie częstości występowania i używania motywu Eucharystii w badaniach 
ks. Bilczewskiego.

Uczty eucharystyczne
Głównym symbolem prezentowanym w pismach ks. Bilczewskiego są uczty 
eucharystyczne32. Jest to podstawowe przedstawienie ofiary w malarstwie 
katakumbowym, które, ukazywane na podstawie różnych elementów, atry-
butów i gestów Chrystusa lub kapłana oraz pozostałych uczestników mszy, 
można podzielić na trzy kategorie33. Najstarsze wyobrażenie to kapłan spra-
wujący mszę świętą, drugie – gdy Chrystus dotykał laską jednego z koszów, 
a ostatnie – kiedy Chrystus dokonywał konsekracji, wyciągnąwszy dłonie 
na postaciami eucharystycznymi34.

32 J. Bilczewski, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 165–170, 188–189; J. Bilczewski, Sztuka 
w pierwotnym Kościele, „Przegląd Powszechny” 7 (1890) t. 27, s. 156–157; J. Bilczewski, Cześć 
Najświętszego Sakramentu w ciągu wieków, „Gazeta Kościelna” 5 (1897) nr 33, s. 277.

33 J. Bilczewski, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 165, 188.
34 Tamże, s. 165, 206, 209nn.
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Dziełem, które możemy przyporządkować do pierwszej kategorii, wielo-
krotnie powtarzanym w publikacjach ks. Bilczewskiego, jest przedstawienie 
uczty eucharystycznej na podstawie rozmnożenia chleba i ryb na pustko-
wiu w kaplicy greckiej w katakumbie św. Pryscylli35. Kaplica grecka zosta-
ła błędnie rozpoznana przez ks. Józefa jako starochrześcijańska bazylika, 
w której wyodrębnił jej domniemane atrium, nawę główną i prezbiterium36. 
Poprawnie jednak zinterpretował przesłanie malowidła umieszczonego nad 
środkową absydą „ołtarza”37. Odkrył je ks. Józef Wilpert, a przedstawia ono 
na cynobrowym tle półkolisty stół, z łacińska zwany sigma, stibadium lub 
accubitorium, za którym siedzi sześć zasłoniętych do pasa osób38. Ukazanych 
zostało pięciu ogolonych mężczyzn i jedna kobieta, rozpoznana po welonie 
na głowie39. Na prawym, honorowym końcu stołu namalowano szóste-
go, brodatego mężczyznę, siedzącego na niskim stołku, z wyciągniętymi 
przed siebie rękoma, którymi z wyraźnym wysiłkiem i skupieniem łamie 
chleb40. Może to sugerować łamanie chleba, które potwierdził ks. doktor 
poprzez wskazanie, iż na stole uwidocznione zostały kielich o dwóch uchach, 
a dalej talerz z dwiema rybami i półmisek z pięcioma chlebami41. Liczby 
te nie są przypadkowe – jeżeli sięgnie się do Pisma Świętego i odnajdzie się 
fragment z opisem rozmnożenia chleba i ryb na oczach kilku tysięcy wier-
nych, interpretacja pozostaje jednoznaczna. Ksiądz Bilczewski odwołuje się 
od razu do mistycznej zapowiedzi wieczerzy w Wieczerniku, a następnie 
do samego sakramentu ołtarza i komunii świętej42. Na potwierdzenie tego 

35 Tamże, s. 165; tenże, Nowe odkrycia w katakumbie św. Pryscylii, „Przegląd Powszechny” 
12 (1895) t. 45, s. 387–388; tenże, O chlebie i winie do Eucharystyi używanym, „Przegląd Po-
wszechny” 14 (1897) t. 54, s. 335–336.

36 Tenże, Eucharystia w  świetle…, dz. cyt., s.  166; tenże, Nowe odkrycia w  katakumbie 
św. Pryscylii, dz. cyt., s. 387–388.

37 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 166–168; tenże, Nowe odkrycia w katakumbie 
św. Pryscylii, dz. cyt., s. 387–388.

38 Tenże, Eucharystia w  świetle…, dz. cyt., s.  168; tenże, Nowe odkrycia w  katakumbie 
św. Pryscylii, dz. cyt., s. 387–388; tenże, O chlebie i winie do Eucharystyi używanym, dz. cyt., 
s. 50.

39 Tenże, Eucharystia w  świetle…, dz. cyt., s.  168; tenże, Nowe odkrycia w  katakumbie 
św. Pryscylii, dz. cyt., s. 391–392, 394–395.

40 Tenże, Eucharystia w  świetle…, dz. cyt., s.  169; tenże, Nowe odkrycia w  katakumbie 
św. Pryscylii, dz. cyt., s. 391–392; tenże, O chlebie i winie do Eucharystyi używanym, dz. cyt., 
s. 50.

41 Tenże, Eucharystia w  świetle…, dz. cyt., s.  169; tenże, Nowe odkrycia w  katakumbie 
św. Pryscylii, dz. cyt., s. 391–392, 394–395.

42 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 169.

90 Kamil Bogusz



poglądu polski archeolog przytacza interpretację jednoznacznie ukazującą 
odpowiednie fragmenty w pismach św. Pawła i Orygenesa oraz z samego 
Didache43. Zabytek ten był kilkukrotnie opisany w jego artykułach w po-
dobnej stylistyce, a nawet podobnych sformułowaniach.

Kolejnym dziełem sztuki chrześcijańskiej odpowiadającej pierwszej ka-
tegorii przedstawieniowej uczty eucharystycznej, zawartej w pismach ks. 
Józefa Bilczewskiego, są freski z jednej z siedmiu kaplic Sakramentów w ka-
takumbach św. Kaliksta, datowane przez niego na przełom II i III wieku44. 
Chodzi tu o malowidła we wszystkich kaplicach, ale dokładniej omówione 
zostały w artykułach ks. Bilczewskiego te oznaczone literą A2 i A3, w których 
zachowała się, w niemalże pełny sposób, cała kompozycja symboliczna45. 
Nie zostanie omówiony kompletny przekaz alegoryczny założenia malar-
skiego w tych kaplicach, choć jest bardzo wzniosły, lecz – z racji tematu 
niniejszej pracy – samo tylko przedstawienie uczty. Na ścianie naprze-
ciwko wejścia do kaplicy A3 pomiędzy dwoma loculli są umieszczone trzy 
przedstawienia: leżące na trójnogu chleb i ryba, przy których stoi mężczy-
zna w płaszczu, z wyciągniętymi nad nimi dłońmi, a po drugiej stronie 
trójnogu niewiasta z welonem w postawie orantki46. Następnie ukazano 
ucztę, gdzie za półkolistym stołem zasiada siedmiu biesiadników, przed 
którymi leżą dwie ryby na talerzach i osiem koszów z chlebami47. Ostatnią 
kompozycją malarską jest wizerunek młodego chłopca i starszego mężczy-
zny, którzy są ukazani w postawie oranta, a przy nich stoi baran i wiązka 
drzewa48. Na podstawie analogii do wcześniejszego przedstawienia od razu 
polski archeolog rozpoznaje i omawia ucztę eucharystyczną – rozmnoże-
nie chleba i ryb na pustyni, na co wskazują kosze ułożone przed stołem49. 
W kolejnych kaplicach również występuje motyw uczt, z tym że różnią się 

43 Tamże, s. 169–170, 172.
44 Tamże, s. 188; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. cyt., s. 338–339, 344–348; tenże, 

Nowe odkrycia w katakumbie św. Pryscylii, dz. cyt., s. 399–400.
45 Tenże, Eucharystia w  świetle…, dz. cyt., s.  188–189; tenże, Sztuka w  pierwotnym Ko-

ściele, dz. cyt., s. 338–339, 344–348; tenże, Nowe odkrycia w katakumbie św. Pryscylii, dz. cyt., 
s. 399–400.

46 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 190; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. 
cyt., s. 338–339, 344–348; tenże, Nowe odkrycia w katakumbie św. Pryscylii, dz. cyt., s. 399.

47 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 189–190; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, 
dz. cyt., s. 338–339; tenże, Nowe odkrycia w katakumbie św. Pryscylii, dz. cyt., s. 399.

48 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 190; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. 
cyt., s. 338–339, 344–348, 359; tenże, Nowe odkrycia w katakumbie św. Pryscylii, dz. cyt., s. 399.

49 Tenże, Eucharystia w  świetle…, dz. cyt., s.  191, 195–196; tenże, Sztuka w  pierwotnym 
Kościele, dz. cyt., s. 338–339; tenże, Nowe odkrycia w katakumbie św. Pryscylii, dz. cyt., s. 399.
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następującymi detalami: w pomieszczeniu A6 przedstawiono dwanaście 
koszów oraz umieszczono na stole trzy talerze, na których ułożono dwie 
ryby i  jeden chleb; w A5 na stole umieszczono jeden talerz z trzema ry-
bami, które oddzielono od siebie chlebami; zaś w kaplicy A2 ujęcie uczty 
jest o tyle ciekawsze, że siedmiu biesiadników jest przedstawionych nago, 
a przed nimi postawionych jest siedem koszów50. Jak zauważa ks. Bilczewski, 
na podstawie Pisma Świętego, było tylko jedno wydarzenie, które mogło 
zostać tak ukazane, a mianowicie uczta po zmartwychwstaniu Chrystusa, 
bezpośrednio po cudownym połowie ryb w jeziorze Genezaret51. Podczas 
tej uczty Jezus rozdał uczniom zarówno chleb, jak i rybę, a nagość uczest-
ników można tłumaczyć specyfiką zajęcia, które niedawno wykonywali52. 
Bilczewski próbuje tłumczyć także różną liczbę koszy z chlebami. Interpre-
tuje to w ten sposób, że liczby dwunastu i siedmiu koszy artysta zaczerpnął 
z ewangelii św. Mateusza, z fragmentów opisujących rozmnożenie chleba, 
zaś liczbę osiem, która znajduje się w trzech kryptach, odnosi do ośmiu 
błogosławieństw Chrystusa53. Jak zauważa, ta dowolność, a nawet swoboda 
w przedstawieniu, nie ukazuje scen w czysto historycznym znaczeniu, ale 
jako kompozycje alegoryczne o charakterystyce eucharystycznej54.

Drugą kategorią przedstawiania uczt eucharystycznych był temat roz-
mnożenia chleba i ryb z ukazaniem Chrystusa, który dotyka laską jednego 
z koszów55. Ten motyw nie ma, tak jak poprzednie, celu alegorycznego, 
lecz bardziej historyczny, odtwarzający pewne zdarzenia faktograficzne56. 
W pracach ks. Bilczewskiego odnajdujemy trzy przykłady tego przedstawie-
nia57. Pierwsze to umieszczony we fragmencie krypty, nazwanej „dział uczt”, 
w katakumbie świętych Piotra i Marcelina, fresk pochodzący według ks. Jó-
zefa z III wieku58. Nazwa podziemi jest nieprzypadkowa, gdyż odnajdujemy 

50 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 191; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. 
cyt., s. 338–339, 344–348; tenże, Nowe odkrycia w katakumbie św. Pryscylii, dz. cyt., s. 399.

51 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 195; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. 
cyt., s. 338–339, 344–348, 359; tenże, Nowe odkrycia w katakumbie św. Pryscylii, dz. cyt., s. 399.

52 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 196; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. 
cyt., s. 338–339, 344–348; tenże, Nowe odkrycia w katakumbie św. Pryscylii, dz. cyt., s. 399.

53 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 198; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. 
cyt., s. 338–339, 344–348, 359; tenże, Nowe odkrycia w katakumbie św. Pryscylii, dz. cyt., s. 399.

54 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 198; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. 
cyt., s. 338–339, 344–348; tenże, Nowe odkrycia w katakumbie św. Pryscylii, dz. cyt., s. 399.

55 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 206.
56 Tamże, s. 206nn.
57 Tamże, s. 206–207.
58 Tamże, s. 206.
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tam więcej ujęć eucharystii59. Fresk ten, znajdujący się po lewej stronie 
arcosolium, pokazuje Chrystusa dotykającego laską jednego z koszów, zaś 
po przeciwnej stronie wino i wodę na weselu w Kanie Galilejskiej60. Kolej-
nym jest ta sama scena, pochodząca z III wieku, ukazana również w arco-
solium w katakumbie św. Hermesa61. Przedstawienie to jest o tyle ciekawe, 
że – jak zauważa ks. Bilczewski – Chrystus w obydwu rękach dzierży laskę, 
z których prawą dotyka kosza62. Jest to przedstawienie unikatowe, którego 
nigdzie indziej nie spotkał63. Ostatnim przykładem z prac badawczych jest 
scena umieszczona na pochodzącym z IV wieku sarkofagu laterańskim64. 
Zdobienie rozmieszczone zostało w dwóch pasach, z czego w tej kategorii 
zaprezentowano cud na weselu w Kanie65. Ksiądz Józef umieścił to przed-
stawienie, ponieważ – choć bezpośrednio nie dotyczy cudu rozmnożenia 
chleba i ryb – ukazuje Chrystusa czyniącego cud za pomocą laski66. Podob-
ne przedstawienie prezentuje w opisie kapsułki z przełomu IV i V wieku, 
na której Chrystus, trzymając w lewej ręce laskę, dotyka drugą bukłak wina67.

Sceny na sarkofagu laterańskim są  tak zróżnicowane, że  jeszcze jedna 
z nich została przedstawiona. Był to temat otwierający już ostatnią, trzecią 
kategorię uczt eucharystycznych, a mianowicie z kompozycją, kiedy pod-
czas rozmnożenia chleba i ryb na pustyni Chrystus dokonuje konsekracji, 
wyciągając dłonie nad darami ofiarnym68. Scena ta  została wyrzeźbiona 
w górnym pasie sarkofagu69. Następnym przykładem z  tej kategorii jest 
przedstawienie fragmentu z trylogii eucharystycznej w Aleksandrii, odkry-
tego na jednym z cmentarzy w Egipcie, a pochodzącego z przełomu III i IV 
wieku70. Jest to fresk, na którym przedstawiono trzy kompozycje: wesele 
w Kanie, w środkowej części rozmnożenie chleba i ryb na pustyni, a na 
prawo od spożywających – błogosławieństwo Chrystusa71. Dalszą ilustracją 

59 Tamże.
60 Tamże, s. 205.
61 Tamże, s. 206.
62 Tamże.
63 Tamże.
64 Tamże, s. 207–208.
65 Tamże, s. 206–207.
66 Tamże, s. 207–209.
67 Tamże, s. 233.
68 Tamże, s. 209.
69 Tamże, s. 208–209.
70 Tamże, s. 209.
71 Tamże, s. 210.
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tego motywu symboliki eucharystycznej jest fresk z przełomu III i IV wieku 
z krypty owczej w katakumbach św. Kaliksta, błędnie zinterpretowanej 
przez ks. Bilczewskiego jako miejsce spotkań eucharystycznych72. Niestety 
to przedstawienie zostało w środkowej części znacznie zniszczone z powodu 
wykucia w tym miejscu krypty73. Przedstawienie rozmnożenia chleba i ryb 
na pustyni można spotkać w pracach ks. Józefa jeszcze w dwóch miejscach: 
na pochodzącej z IV wieku okrągłej szkatułce kartagińskiej – pyxis, gdzie 
znajduje się scena ciekawie pokazująca charakter świętości darów poprzez 
zakrycie dłoni trzymającej dary ofiarne; oraz na sarkofagu galicyjskim z Ar-
les, również z IV wieku, gdzie na jednej z czternastu scen przedstawiono 
scenę konsekracji74.

W tych wszystkich zestawieniach i interpretacjach ks. Józef Bilczewski 
natrafił na jeden przykład przedstawienia uczty, którego był prawie pewny, 
i sześć, co do których miał więcej wątpliwości75. Prawie pewny był przedsta-
wienia na sarkofagu, być może uczty analogicznej do kompozycji z kaplicy 
greckiej, gdzie również umieszczono kosze z chlebami i ryby na talerzu76. 
Jednak jest tu jedynie czterech uczestników, a po lewej stronie znajduje się 
sługa podający chleb i  rybę77. Jeżeli zostałoby to przedstawienie zakwali-
fikowane przez ks. Bilczewskiego jako scena o symbolice eucharystycznej, 
musiałby ją  dodać do  zbioru pierwszego tematu  – rozmnożenia chleba 
i  ryb na  pustyni. Sceny, których jest mniej pewien, przytacza, krótko 
opisując, co na nich jest, i zamieszczając pod każdym z przykładów cha-
rakterystyczny dla danego przedstawienia krótki komentarz. Skłania się 
ostrożnie ku opinii, że przedstawienia te mogą wydawać się alegorią uczty 
eucharystycznej, a co za tym idzie – także niebieskiej, na której spożywa się  
Ciało Chrystusa78.

Mistyczna ryba
Jest to  chyba najpełniejszy symbol ukazujący sens Eucharystii  – ryba. 
Symbol ten powstał, jak się wydaje, z połączenia pierwszych liter zdania: 

„Jezus Chrystus, Syn Boga, Zbawiciel”, co w języku greckim daje wyraz 

72 Tamże, s. 211.
73 Tamże.
74 Tamże, s. 216–217.
75 Tamże, s. 217–219.
76 Tamże, s. 217.
77 Tamże.
78 Tamże, s. 216–219.
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ichthys oznaczający rybę79. Twierdzenie to udowadnia w bardzo przejrzy-
sty sposób ks. Bilczewski w kilku miejscach, głównie na podstawie pism 
patrystycznych80. Zaznacza też wyraźnie, że jest to także symbol samego 
Chrystusa, mistycznego Ichthysa, który ofiarowuje się za wiernych, łącząc 
się z nimi w Komunii81. Jest to także symbol samej wieczerzy, gdyż odnie-
sienie zostało ukazane w wydarzeniach po zmartwychwstaniu Chrystu-
sa, kiedy to po cudownym połowie ryb Jezus wziął chleb i rybę i dał je   
apostołom82.

Głównym przykładem symboliki ryby w sztuce chrześcijańskiej, zapre-
zentowanej w pismach ks. Józefa, jest przedstawienie w krypcie cmentarza 
św. Lucyny83. Ukazuje ono rybę z położonym przed nią plecionym koszem 
z kilkoma chlebami w środku i szklanymi naczyniami wypełnionymi wi-
nem84. Polski archeolog prostuje nieco poglądy de Rossiego, które mówiły 
o niesieniu tego kosza przez rybę, co zostało zinterpretowane jako Chrystus 
przynoszący Ciało i Krew Swoją dla wiernych85. Był to błędny pogląd, który 
został zgrabnie sprostowany, gdyż jest to  przedstawienie kosza leżącego 
przed rybą, co oznacza, że zapowiedź i  symbol Eucharystii, a zawartość 
koszów może sugerować Komunię Świętą pod obiema postaciami86.

Także w zamieszczonej już wcześniej w niniejszej pracy scenie symbolicz-
nej rozmnożenia pokarmów na pustkowiu w kaplicy greckiej w katakum-
bach św. Pryscylli występuje motyw ryby87. Nie jest to tylko odzwierciedlenie 
historycznego wydarzenia, ale również symbol ofiary Jezusa Chrystusa, 
mistycznego Ichthysa, dającego się ludziom88.

79 Tamże, s. 186–187.
80 Tamże.
81 Tamże, s. 187.
82 Tamże, s. 195.
83 Tamże, s.  185; tenże, Sztuka w  pierwotnym Kościele, dz. cyt., s.  170, 330–334; tenże, 

O chlebie i winie do Eucharystyi używanym, dz. cyt., s. 335.
84 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 185; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. 

cyt., s. 170, 330–334; tenże, O chlebie i winie do Eucharystyi używanym, s. 335.
85 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 186; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. 

cyt., s. 170, 330–334.
86 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 187; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. 

cyt., s. 170, 330–334.
87 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 165–167; tenże, Nowe odkrycia w katakumbie 

św. Pryscylii, dz. cyt., s. 392; tenże, O chlebie i winie do Eucharystyi używanym, dz. cyt., s. 335.
88 Tenże, Eucharystia w  świetle…, dz. cyt., s.  169; tenże, Nowe odkrycia w  katakumbie 

św. Pryscylii, dz. cyt., s. 392; tenże, O chlebie i winie do Eucharystyi używanym, dz. cyt., s. 335.
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Ksiądz Bilczewski pokazał jeszcze kilka dzieł z epigrafiki, na których pre-
zentowano chrześcijański symbol ryby89. Jednak w tych przedstawieniach, 
np. na nagrobku Tytusa Flawiusza Eutychiusza, są one symbolem wiary 
w Jezusa90. Kompozycjom tym zazwyczaj towarzyszy pięć bochenków chleba, 
jako jasna aluzja do cudu na pustyni. Dzięki temu symbolika przedstawiana 
na nagrobkach jest pewna w odniesieniu chrześcijańskim, gdyż odwołuje 
się bezpośrednio do przedstawień uczt eucharystycznych91.

Ryba występuje w podwójnym znaczeniu w cyklu z kaplic Sakramen-
tów w katakumbie św. Kaliksta, gdzie autor malowideł połączył symbol 
ryby z rozmnożeniem na pustyni i symbolem Ichthysa eucharystyczne-
go92. W tych samych kaplicach ryba ma mieć charakter Mistycznego Ciała 
Chrystusa, złożonego na stole ofiarnym, w malowidłach ukazanych pod 
postacią trójnogu lub tak jak na sarkofagu z Alres – na zwykłym ołtarzu 
w formie kolumny93.

Reasumując, ks. Bilczewski kładł wielki nacisk na przedstawienie ryby 
jako symbolu Chrystusa, uważając ten motyw za najświętszy z symbolów 
chrześcijańskich, wynosząc go ponad innymi oznaczeniami94.

Bochenki chleba
Bochenki chleba, jako podstawowy symbol przedstawiający Eucharystię, 
powtarzają się w praktycznie wszystkich przedstawieniach. Były ukazywane 
jako jeden z prostszych i skromniejszych motywów, czasami nawet pod 
postacią partykuły. Zauważyć je można już na pierwszym przytoczonym 
w tym rozdziale malowidle w katakumbie św. Pryscylli95. Umieszczono 
tam pięć bochenków, oznaczających zarówno historyczne przedstawienie 
biblijnego wydarzenia, jak i dar ołtarza wykorzystywany w każdej liturgii96. 
Chleby przedstawiane w katakumbach i sztuce wczesnochrześcijańskiej były 
zazwyczaj nacięte dwiema lub trzema liniami97.

89 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 188, 220.
90 Tamże, s. 220–221.
91 Tamże, s. 224–230; tenże, Małżeństwo w dawnych chrześcijańskich pomnikach. Studium 

dogmatyczno-historyczne, „Przegląd Powszechny” 16 (1899) t. 62, s. 15.
92 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 196.
93 Tamże, s. 199–200, 216.
94 Tamże, s.  205; tenże, Małżeństwo w  dawnych chrześcijańskich pomnikach…, dz. cyt., 

s. 15.
95 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 165–170.
96 Tamże, s. 170–171.
97 Tamże, s. 207, 220–221.
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Zapowiedź Eucharystii, jak zauważyli pierwsi chrześcijanie, a jak zazna-
czał ks. Józef Bilczewski w swych pracach, to niezwykle spójna zależność 
Starego i Nowego Testamentu, dlatego w starotestamentowym przedsta-
wieniu cudu manny na pustyni upatrywano również symbolu Eucharystii98. 
Widoczne jest to w przedstawieniu z IV wieku znajdującym się na grobie 
cmentarza św. Cyriaki99.

Bochenki spotykane w dziełach antyku chrześcijańskiego odnalazł ks. Bil-
czewski także na pomnikach starochrześcijańskich, czyli sarkofagach i na-
grobkach100. Przecięte na trzy części zamieszczone są na pochodzącym 
z połowy II wieku sarkofagu z cmentarza św. Pryscylli, gdzie ukazano pięć 
bochenków nawiązujących do rozmnożenia chleba na pustyni, zaś po prze-
ciwnej stronie – kotwice, symbol nadziei101. Jak zaznacza ks. Józef, ujawnia 
to nadzieję, że uczestnictwo w Eucharystii na ziemi złączy zmarłych z Chry-
stusem w Komunii Świętej na uczcie niebieskiej102.

Puchar Pański
Najstarszy kielich Pana dostrzec możemy w katakumbie św. Pryscylli103, 
w kaplicy greckiej, gdzie został umieszczony na stole, przy którym starszy 
mężczyzna łamie chleb104. Jest to przedstawienie bardziej kubeczka z dwoma 
uchami niż kielicha, jaki najczęściej sobie wyobrażamy105. Bliższy współ-
czesnemu wyglądowi kielichów mszalnych jest wykonany z niebieskiego 
szkła puchar znaleziony w katakumbie ostriańskiej106. Niestety nie można 
określić, czy był używany tylko do liturgii107. Pewne jest za to ujęcie kielicha 
z kaplicy greckiej108.

Kolejnym przykładem kielicha zinterpretowanego jako eucharystyczny 
w pracach ks. Bilczewskiego jest przedstawienie z krypty Lucyny na fresku 

98 Tamże, s. 234.
99 Tamże.
100 Tamże, s. 220–230; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. cyt., s. 334.
101 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 221; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. 

cyt., s. 334.
102 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 165–168.
103 Zob. tenże, Nowe odkrycia w katakumbie św. Pryscylii, dz. cyt., s. 384–385, 396–397.
104 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 168–171.
105 Tamże, s. 181.
106 Tamże.
107 Tamże.
108 Tamże, s. 181–182.
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z II wieku w katakumbie św. Kaliksta109. Malunek przedstawia szklany pu-
charek napełniony czerwonym płynem, zapewne winem, i wsadzony do ko-
szów z wikliny, w których poukładane są bochenki chleba110. Biorąc pod 
uwagę symbolikę połączonych elementów chleba i wina, przedstawienie 
to zostało określone jako alegoria liturgii111.

Kielich Pana można odnaleźć także na marmurowym nagrobku z kata-
kumby św. Pretekstata112. Ukazuje on w środkowej części kielich i flankujące 
go dwa pawie. Być może rzeźbiarz odwzorował go jako eucharystyczny113.

Jeszcze jednym pewnym przykładem jest przedstawienie kielicha z epoki 
przedkonstantyńskiej, wyrzeźbionego na epitafium katakumby Poncjana 
z około III wieku114. Jest to prosty kielich wypełniony trzema bochenkami 
chleba przeciętego na krzyż115.

Do tej symboliki można przypisać także przedstawienia winogron mają-
cych symbolizować wino, które podczas Eucharystii staje się Krwią Mistycz-
nego Ichthysa116. Owoce winnego krzewu zostały przedstawiane przez ks. 
Bilczewskiego na przykładzie epitafium z cubiculum Lucyny w katakumbie 
św. Kaliksta, pochodzącej z II wieku117.

Reasumując, wiadomo, że przy liturgii eucharystycznej używano kielicha. 
Nie był umieszczany jednak przez chrześcijan jako wyraźne oznaczenie 
sakramentu, dlatego przedstawiano go z dodatkowym elementem, np. rybą 
bądź bochenkami chleba118.

Ołtarz Pański
Jest to symbol bardzo popularny, kilkukrotnie podejmowany we fragmen-
tach prac ks. Bilczewskiego. Ukazywany był jako trójnóg – mensa tripes, 
podnoszony do rangi stołu Pańskiego – mensa Domini119. Był to przenośny 

109 Tamże, s. 183; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. cyt., s. 170, 330–334.
110 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 183; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. 

cyt., s. 170, 330–334.
111 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 183; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. 

cyt., s. 170, 330–334.
112 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 184.
113 Tamże.
114 Tamże.
115 Tamże.
116 Tamże, s. 235.
117 Tamże.
118 Tamże, s. 169–181.
119 Tamże, s. 199.
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ołtarz, na którym umieszczano dary ofiarne: chleb i rybę symbolizujące 
mistyczne ciało Chrystusa120. Takie przedstawienia znalazły się w kaplicach 
Sakramentów A2 i A3 – w pierwszej pomiędzy siedmioma koszami chlebów 
stoi ołtarz, a na nim położone dwa chleby i ryba121.

Inny typ ołtarza, w formie kolumny, ukazano na jednej scenie znanego 
już sarkofagu z Arles, na którym złożono na talerzu rybę122.

Kapłan
W kaplicy greckiej, gdzie głównym przedstawieniem eucharystycznym jest 
rozmnożenie chleba i ryb na pustyni, ks. Bilczewski odnajduje także sym-
bol osoby, bez której nie można mówić o sprawowaniu najświętszej ofiary, 
a mianowicie kapłana123. Występujący prawie na każdym przedstawieniu eu-
charystycznym kapłan zawsze jest przedstawiany z chlebem w ręce. Oznacza 
to, że msza święta jest w trakcie sprawowania, a artysta zazwyczaj ukazuje jej 
kulminacyjny moment124. Na podstawie malowideł z tej kaplicy można do-
szukać się przedstawienia stroju liturgicznego używanego przez celebransa, 
składającego się z obszernej białej tuniki z długimi rękawami125. Po takim 
stroju można także rozpoznać poszczególne sceny jako eucharystyczne126.

Na ścianach kaplicy Sakramentów A3 uwidacznia się także postać szafarza 
sakramentalnego Ciała Chrystusa, który, stojąc przy mensa Domini z wycią-
gniętymi rękami, sprawuje najświętszą ofiarę – jest to symbol konsekracji, 
jak zauważa ks. Bilczewski, powołując się na de Rossiego127.

Ksiądz Józef rozstrzyga kwestię, czy przedstawienie kapłana przy ołtarzu 
jest konsekracją, czy komunią świętą128. Interpretuje przedstawienia, gdy 
kapłan ma wysuniętą jedną nogę do przodu, jako komunię, gdyż szafarz 
wychodzi do wiernych, podając ją. Jeżeli zaś stoi w miejscu, jest to moment 
konsekracji129. Nie dał jednak ks. Bilczewski jednoznacznego osądu, lecz 
podkreślił alegoryczne znaczenie liturgii130.

120 Tamże.
121 Tamże, s. 199–200.
122 Tamże, s. 216.
123 Tamże, s. 168–171.
124 Tamże, s. 171–172.
125 Tamże, s. 179.
126 Tamże, s. 180.
127 Tamże, s. 199–202.
128 Tamże, s. 202.
129 Tamże, s. 202–203.
130 Tamże, s. 203.
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Ofiara Abrahama
Pierwsi chrześcijanie w przedstawieniach eucharystycznych nie odnosili się 
jedynie do wydarzeń dziejących się za życia Chrystusa, ale także do staro-
testamentowych historii: o ofierze Abrahama, a także nakarmieniu Daniela 
przez proroka Habakuka – były to kolejne motywy eucharystyczne używane 
przez chrześcijan131. Kompozycję tę ukazał ks. Bilczewski na przykładzie 
malowideł z kaplicy Sakramentów A3, gdzie dwie osoby, starsza i młodsza, 
stoją z wzniesionymi w górę rękoma, czyli w pozycji oranta, a obok nich 
umieszczono baranka i stos drewna, czyli ołtarz132. Zostało to wytłumaczone 
nie tylko jako faktyczne przedstawienie ofiary z Izaaka, ale jako pełny sym-
bol powiązania Starego Testamentu z Nowym przez ukazanie przeobrażenia 
najświętszej ofiary133. Przytoczone w oryginale przykłady z Pisma Świętego 
wraz z komentarzami kładą nacisk na przedstawienie Eucharystii nie tylko 
jako sakramentu, ale jako najwyższej ofiary134. Ofiara Abrahama ukazana zo-
stała także na pochodzącym z III wieku fresku z katakumby św. Hermesa135.

Naczynie z mlekiem
Ostatnim, dość ciekawym symbolem, w którego znaczeniu, choć z niepew-
nością, ks. Józef Bilczewski dopatruje się przedstawienia eucharystycznego, 
jest szereg fresków i malowideł ukazujących baranka i garnek z mlekiem136. 
Zazwyczaj na kompozycjach tych baranek – jeden lub kilka – ma obok 
siebie postawione na ziemi bądź wiszące na lasce pasterskiej naczynie z mle-
kiem137. Jak odnosi się ks. Józef do znaczenia tego obrazu i gdzie upatruje 
symbolikę i powiązanie z Eucharystią? Odpowiedź przytacza na podstawie 
zachowanego materiału patrystycznego, w którym ojcowie Kościoła wprost 
nazywają Dzieciątko Jezus mlekiem. Skoro samej Osobie dają takie miano, 
to przysługuje ono także Jej Ciału, czyli Eucharystii138. Ksiądz Bilczewski 
podaje przykład św. Augustyna, który upatruje w symbolu mleka bezkr-
wawej, w porównaniu ze Starym Zakonem, ofiary z Ciała i Krwi, którą 

131 Tamże, s. 177, 198; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. cyt., s. 349.
132 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 198; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. 

cyt., s. 349.
133 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 198; tenże, Sztuka w pierwotnym Kościele, dz. 

cyt., s. 349.
134 Tenże, Eucharystia w świetle…, dz. cyt., s. 198.
135 Tamże, s. 207.
136 Tamże, s. 238nn.
137 Tamże, s. 238–242.
138 Tamże, s. 240.
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człowiek śmiertelny może przyjąć jako mleko139. Stosuje do tego bardzo 
ciekawy przykład, a mianowicie, kiedy matka spożyje jakiś pokarm, staje 
się on także pokarmem dziecka. A ponieważ jest ono jeszcze zbyt małe, aby 
spożyć samemu chleb, najpierw rodzicielka wchłania go w siebie, aby dać 
następnie dziecku w postaci mleka140.

Ksiądz Bilczewski zaznacza jednak, że nie jest to tak pewny eucharystycz-
nie symbol, jak w przypadku ryby czy bochenków chleba lub jak kompozycja 
cudu rozmnożenia chleba i ryb na pustyni141.

Zakończenie

Prace badawcze i naukowe ks. Józefa Bilczewskiego, choć w wielu przy-
padkach uległy dezaktualizacji, rozpoczęły nowy etap w polskiej nauce. 
Zapoczątkowane przez niego zainteresowanie antykiem chrześcijańskim, 
do tej pory nieznanym zbyt dobrze na terenach polskich, wygasło po jego 
śmierci, aż do drugiej połowy XX wieku. Jego zamysł płynnego łączenia 
archeologii i teologii w interpretacjach nad zabytkami był niezrozumiały 
dla ówczesnych, zagadnienie to  jest zresztą dość rzadko podejmowane 
i we współczesnym świecie. Archeolog jako specjalista odrębnej dziedziny 
wiedzy nie skupia się na poznaniu teologii, a teolog – nad interpretacją 
z archeologicznego punktu widzenia. Ksiądz Bilczewski potrafił łączyć 
te dwie, wydawałoby się – odrębne, dziedziny wiedzy.

Eucharystia, którą tak umiłował już jako młody ksiądz, a później jako 
arcybiskup, kiedy rozpropagował kult Najświętszego Sakramentu, ma swe 
odzwierciedlenia w sztuce wczesnochrześcijańskiej. Liturgia tego sakra-
mentu jest niezaprzeczalnie głównym centrum wiary katolickiej, dlatego 
też chrześcijanie już od początku pragnęli jej rozpowszechniania. Przed-
stawiana była pod różnymi symbolami, częstokroć nawet pod pogańskimi 
motywami refingeriów, aby uchronić wiarę w czasach prześladowań, ale 
i przemycić jej przesłanie dalej. Z tego powodu urozmaicano przedstawienia 
eucharystyczne, dodając poszczególne elementy bądź łącząc kilka w jedną 
całość, nie zawsze odzwierciedlając sceny czysto historyczne. Umieszczano 
je, począwszy od najmniejszych fragmentów nagrobków, poprzez gemmy, 

139 Tamże, s. 241.
140 Tamże.
141 Tamże.
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a kończąc na spektakularnych przedstawieniach sarkofagowych. Próba 
zebrania interpretacji ks. Józefa Bilczewskiego podjęta w tej pracy ukazuje, 
jakimi głównymi motywami charakteryzowała się ówczesna nauka, oraz ob-
jaśnia poszczególne elementy zdobnicze w sztuce wczesnochrześcijańskiej. 
Przebija się tu główny wątek badań nad rozumieniem i ujęciem ówczesnej 
nauki o przeistoczeniu w odniesieniu do wizerunków eucharystycznych. 
Odnosząc się do dogmatyki, ks. Bilczewski wyjaśnia, że konsekrowany 
chleb, który leży na trójnogu, nie jest zwykłym chlebem, lecz Mistycznym 
Ichthysem – Chrystusem, a wino – Jego krwią. Broni tłumaczenia i inter-
pretacji Kościoła katolickiego przed hipotezami, a czasami dość ostrymi 
krytykami ze strony protestantów, podkreślając i wyjaśniając teologię II i III 
wieku widoczną w skarbach antyku chrześcijańskiego. Biorąc pod uwagę 
wszystkie możliwe artykuły i publikacje, jakie wydał ks. profesor, widać 
wyraźnie, jak ważnym elementem jego życia była Eucharystia.
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