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Interpretacja sceny Obrzezania 
z dekoracji tabernakulum w kościele 
św. Bartłomieja w Mogile na podstawie 
piśmiennictwa religijnego i innych 
przedstawień plastycznych

W będącym pod patronatem cystersów drewnianym dawnym koś-
ciele farnym pw. św. Bartłomieja w Krakowie-Mogile znajduje się 
przedstawienie Obrzezania Jezusa, umieszczone na rozbudowanej kon-
strukcji tabernakulum (il. 1) ustawionego na mensie ołtarza głównego. 
Wmontowano je po stronie lekcji (południowej) wnęki do wystawiania 
Najświętszego Sakramentu. Niewielkich rozmiarów malowidło (30 x 
24 cm), wykonane farbami olejnymi na desce (il. 2), na karcie inwen-
taryzacyjnej Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest datowane na 
1. połowę XVIII w. Autorzy Katalogu zabytków sztuki w Polsce określili 
ogólnie czas jego powstania na XVIII w. Co ciekawe, to samo opraco-
wanie przedstawienie Hołdu Trzech Króli (il. 3), towarzyszące scenie 
Obrzezania po przeciwnej, północnej stronie, datuje jeszcze na XVII 
stulecie – w obu przypadkach ze znakiem zapytania1.

Dla omawianego wyobrażenia Obrzezania Jezusa można wskazać 
wzór kompozycyjny. W dużym stopniu przypomina on miedzioryt 
(il. 4) wykonany przez Hieronima Wierixa na podstawie rysunku Ber-
nardino Passerego do dzieła jezuity Hieronima Natalisa (właśc. Jeróni-
mo Nadal) Evangelicae historiae imagines wydanego po raz pierwszy 

1 Karta inwentaryzacyjna NID (KRX 200 002 159), oprac. E. Wegscheider, 
w 1976 r.; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1: Województwo krakowskie, red. 
J. Szablowski, z. 6: Powiat krakowski, oprac. J. Lepiarczyk, Warszawa 1951, s. 15.
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w 1593 r.2 Kompozycja Passerego, lub raczej rycina Wierixa, została sko-
piowana przez Francesco Valegio3 w latach 1600–16254. Należy jednak 
przypuszczać, że to rycina Wierixa została wykorzystana jako wzór 
dla przedstawienia w Mogile, ponieważ sztych włoskiego rytownika 
jest w stosunku do obu tych przedstawień ich lustrzanym odbiciem. 
Elementami kompozycyjnymi, które w pierwszej kolejności zwracają 
uwagę swym podobieństwem do wspomnianej ryciny, są niemal iden-
tycznie upozowani dwaj chłopcy na najbliższym planie, którzy usłu-
gują przy obrzędzie, trzymając potrzebne do niego naczynia. Twórca 

2 O dziele i znaczeniu sztychów w nim zawartych dla sztuki w Polsce zob. K. Po-
nińska, Wpływ rycin z dzieła „Evangelicae historiae imagines” Hieronymusa Natalisa na 
przedstawienia plastyczne w Kalwarii Zebrzydowskiej, w: Inspiracje grafiką europejską 
w sztuce polskiej. Czasy nowożytne. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 
przez Katedrę Ikonografii Sztuki Nowożytnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie, 6 listopada 2007, red. K. Moisan-Jabłońska, K. Ponińska, 
Warszawa 2010, s. 103–112, zwł. przyp. 7. Por. B. Frey-Stecowa, Wzory graficzne 
w dziełach malarni jasnogórskiej, w: Ex voto. Studia dedykowane Ojcu Janowi Golonce 
OSPPE w 75. rocznicę urodzin i w 50. rocznicę święceń kapłańskich, red. P. Mrozow-
ski, J. Żmudziński, Częstochowa 2012, s. 200–201, 218, przyp. 83.

3 Francesco Valegio (znany również pod innymi formami nazwiska: Valesio, 
Valeggio, Vallegio lub Valegius) (ur. ok. 1560 r.) był włoskim malarzem, ry-
townikiem i rysownikiem, który przyszedł na świat w Bolonii (lub Weronie), 
a czynny był w Wenecji (według Pietro Zani’ego w latach 1611–1643); zob. G.K. 
Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und 
den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Form-
schneider, Zeichner, Medailleure, Elfenbeinarbeiter, etc., t. 22, Leipzig [1924], s. 2–3 
(tu w punkcie 8 wspomniano, że w dziele Epistole et Evangelii che si leggono totto 
l’anno alle Messe, wydanym w Wenecji w 1614 r., zawierającym sześćdziesiąt 
cztery miedzioryty, znalazły się cztery naśladujące ryciny Bernardino Passe-
rego i Maartena de Vosa z dzieła Evangelicae historiae imagines); Allgemeines 
Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, t. 34, hrsg. von 
H. Vollmer, Leipzig 1940, s. 71; E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire 
des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays 
par un groupe d’écrivains spécialistes français et étrangers, t. 10, Paris 1976, s. 376; 
M. Bury, The Print in Italy 1550–1620, London 2001, s. 235 określa czas aktyw-
ności tego twórcy na lata 1598–1624.

4 Tak miedzioryt datuje The British Museum w Londynie, które posiada go 
w swoich zbiorach od 1976 r. (nr rej. 1976, 0131.10). Został on wykonany na 
papierze (19,2 x 13,7 cm). W jego prawym dolnym rogu można odczytać syg-
naturę: „Valegio et Doino fecit / et form[avit]”. Dostępne online: http://www.
britishmuseum.org/research.aspx (dostęp: 17.07.2017).
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malowidła z Mogiły wykadrował kompozycję z miedziorytu do sceny 
centralnej, pomijając monogram Jezusa u góry i wydarzenia ukazane 
po bokach za arkadami otwierającymi się na rozległe pejzaże. Ponadto 
nie trzymał się kurczowo wzoru, na którym Dzieciątko ma skrępowane 
ramiona. Poza tym na malowidle Maryja, której szczelnie zasłonił szyję, 
składa dłonie jak do modlitwy i, w odróżnieniu od ryciny, św. Józef 
ma odkrytą głowę, a świecznik zwisający z sufitu otrzymał bardziej 
ozdobne kształty oraz pięć, zamiast sześciu, świec. Inne różnice to za-
miana okrągłego blatu stołu na kwadratowy, pominięcie dalszych stop-
ni prowadzących do ołtarza i namalowanie dolnej krawędzi tkaniny 
w tle na równej wysokości, nie zaś półkoliście udrapowanej. Poza tymi 
drobnymi zmianami, obie kompozycje są do siebie bardzo podobne.

Trzeba dodać, że w stanowiącym pendant do sceny Obrzezania Jezusa 
przedstawieniu Hołdu Trzech Króli nie ma analogii kompozycyjnych 
do ryciny ze wspomnianego dzieła Natalisa, mimo że występuje ono 
w tym zbiorze. W tym wypadku jest to sztych Hieronima Wierixa (il. 5) 
wykonany na podstawie projektu Maartena de Vosa.

Uzasadnieniem umieszczenia przedstawienia Obrzezania Jezusa na 
tabernakulum mogłoby być zaliczenie tej sceny do grupy przelań krwi 
przez Jezusa. Tabernakulum służy do przechowywania Najświętsze-
go Sakramentu, zaś krew jest jedną z postaci eucharystycznego ciała 
Chrystusa, choć konsekrowane wino nigdy się w nim nie znajdowa-
ło. Sama msza, podczas której dokonuje się przeistoczenie, jest bez-
krwawą ofiarą Chrystusa dokonaną na Kalwarii. Tak utrzymuje nauka 
Kościoła katolickiego, którą wyrażono między innymi 17 września 
1562 r. podczas 22. sesji Soboru Trydenckiego słowami: „Ponieważ we 
wcześniejszym Przymierzu (jak świadczy Apostoł Paweł) z powodu 
bezsilności kapłaństwa lewickiego brakowało wypełnienia, należało 
(za zrządzeniem Boga, Ojca miłosierdzia) wzbudzić innego kapłana 
na wzór Melchizedeka, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który mógł 
wypełnić i doprowadzić do doskonałości wszystkich potrzebujących 
uświęcenia. On to, nasz Bóg i Pan, choć tylko raz miał złożyć siebie 
w ofierze Bogu Ojcu, umierając na ołtarzu krzyża, dla osiągnięcia w ten 
sposób wiecznego odkupienia – ponieważ jednak Jego kapłaństwo nie 
miało ustać przez śmierć – podczas Ostatniej Wieczerzy, «tej nocy, 
której był wydany», żeby pozostawić Kościołowi, swojej umiłowanej 
Oblubienicy, ofiarę widzialną (jak domaga się ludzka natura), która by 
przedstawiała raz dokonaną na krzyżu ofiarę krwawą i utrwalała jej 
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pamiątkę po wszystkie wieki oraz udzielała jej zbawczej mocy odpusz-
czania grzechów, które codziennie popełniamy, ogłaszając się kapła-
nem ustanowionym na wieki na wzór Melchizedeka, złożył w ofierze 
Bogu Ojcu swoje ciało i krew pod postaciami chleba i wina, i pod ich 
znakami podał apostołom (których wówczas ustanowił kapłanami 
Nowego Przymierza), aby przyjęli, i nakazał im oraz ich następcom 
w kapłaństwie składać ofiarę, mówiąc: «To czyńcie na moją pamiątkę» 
itd., jak Kościół katolicki zawsze rozumiał i nauczał. Albowiem od-
prawiwszy Starą Paschę, którą cały [lud] synów Izraela ofiarowywał 
na pamiątkę wyjścia z Egiptu, ustanowił Nową Paschę, by Kościół za 
pośrednictwem kapłanów ofiarowywał Go pod widzialnymi znakami 
na pamiątkę Jego przejścia z tego świata do Ojca, gdy odkupił nas przez 
przelanie swojej Krwi, uwolnił spod panowania ciemności i przeniósł 
do swego królestwa”5.

Obrzęd obrzezania Jezusa uznawany był za pierwsze przelanie 
krwi przez Zbawiciela. Różni autorzy piszący na ten temat doliczali się 
ich od pięciu do siedmiu. W każdym przypadku obrzezanie, którego 
dokonano w ósmym dniu życia Jezusa, było uznawane za pierwszą 
Jego ofiarę. Przykładowo św. Antoni Padewski w trzecim kazaniu 
alegorycznym na temat Obrzezania Pańskiego pisał: „Chrystus pię-
ciokrotnie wylał krew. Pierwsze wylanie dokonało się podczas dzi-
siejszego Obrzezania; drugie podczas krwawego potu; trzecie podczas 
biczowania; czwarte podczas Ukrzyżowania; piąte podczas przebicia 
włócznią”6. Natomiast Sebastian Piskorski w swoim Kazaniu III na Nowy 
Rok, w którym to dniu wspominano Obrzezanie Dzieciątka i nadanie 
Mu imienia, uzupełnił tę listę o dwa dodatkowe przelania krwi przez 
Jezusa, doliczając się w sumie siedmiu: „Siedm razy tedy Zbawiciel 
nasz drogi, osobliwym sposobem, żyiąc tu na ziemi płakał: Siedm także 
razy, Krew swoię naydroższą dla Zbawienia Naszego przelał. Pierwszy 
raz dnia dzisieyszego, daiąc nam assekuracyą, zakład czyniąc; że do 
ostatniey krople, to pretium Redemptionis Nostrae, szacunek nieoszaco-
wany Zbawienia Naszego, na Krzyżu wylać miał. Drugi raz w Ogroycu, 

5 Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. 4: (1511–1870): Lateran V, 
Trydent, Watykan I, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2005, s. 637–639.

6 Święty Antoni Padewski, Kazania niedzielne i świąteczne, t. 3: Kazania świąteczne. 
Od Narodzenia Pańskiego do uroczystości świętych Piotra i Pawła, tłum. C. Niezgoda, 
Kraków 2003, s. 87.

cystersi_ksiega_02_12_nadpisana17_12.indb   264 27.12.2018   21:35:15



265Interpretacja sceny Obrzezania z dekoracji tabernakulum…  |

aby nam wygnanym z Raiu ziemskiego, Synom Ewy, Ray wieczny 
zgotował, otworzył. Trzeci raz przy okrutnym ubiczowaniu swoim, 
o ktorym przez Proroka mowi: […]. Cały dzień mnie sieczono: to iest, 
tak nielutościwie, tak srogo, tak wiele rąn zadano; iakoby to nie przez 
godzinę iaką, ale przez cały dzień czyniono: dla czego […], od stop aż 
do głowy nie było gdzie tknąć, przed tak wielą rąn w Ciele Nayświęt-
szym iego: […]. Czwarty raz, kiedy ostrego ciernia, głogu koronę, na 
większą ochydę, y udręczenie okrutnieysze, na Głowę Chrystusową 
wtłoczono; y do mozgu przeraziwszy, hoyne fontany dobywaiącey 
się krwie otworzono. Piąty, kiedy na gorze Kalwaryey, z sukienki po 
ubiczowaniu do zranionego Ciała przyschłey, nie litościwie odarto: 
czym wszystkie zaskorupiałe, zaschłe rany odnowiono. Szosty, kiedy 
gwoźdźmi do Krzyża przybito. […] Ostatni raz, kiedy iuż umarłemu 
na Krzyżu Bok przebito, y Serce wskroś włocznią przeorano”7.

Takie rozumienie sceny na tabernakulum w Mogile może potwier-
dzać seria rycin anonimowego niemieckiego artysty, wydana przez 
Dominika Custosa8, ukazująca siedem przelań krwi Chrystusa, o czym 
świadczy napis umieszczony na stronie tytułowej: SEPTEM CHRI-
STI IESV Seruatoris nostri EFFVSIONES sanguinis. Cały cykl, w trzech 
wydaniach, posiada w swoich zbiorach Herzog August Bibliothek 
w Wolfenbüttel9. Wspomniana strona tytułowa zawiera w nagłówku 

7 S. Piskorski, Kazania na Dni Panskie, na vroczystośći Bogarodzice Panny Niepokalanie 
Poczętey, na swięta osobliwe słvg Panskich, w rożnych kościołach odprawione, a dla 
duchownego pozytku poboznemu czytelnikowi zostawione, Kraków 1706, s. 21–22.

8 Dominicus Custos (występujący również pod innymi formami nazwiska: 
Custodis, de Coster, Balten lub de Wachter?) (ur. 1559/1560 w Antwerpii, zm. 
1612/1615 w Augsburgu) był rysownikiem, miedziorytnikiem i wydawcą ni-
derlandzkiego pochodzenia działającym w Niemczech. Wywodził się z arty-
stycznej rodziny. Jego ojciec – Pieter Balten, był antwerpskim malarzem, zaś 
brat – Thobias – złotnikiem. Sam został ojcem i ojczymem kolejnego pokolenia 
artystów. Z Antwerpii przeniósł się w 1584 r. do Augsburga, gdzie w 1588 r. 
poślubił wdowę po miejscowym grafiku – Bartholomäusie Kilianie starszym. 
W 1607 r. służył na dworze cesarza Rudolfa II w Pradze; zob. Allgemeines 
Lexikon, t. 8, hrsg. von U. Thieme, Leipzig 1913, s. 219; F. Thomas, C. Däubler-
-Hauschke, Custos Dominicus, w: Saur allgemeines Künstlerlexikon. Die bildenden 
Künstler aller Zeiten und Völker, t. 23, München–Leipzig 1999, s. 209–210; E. Be-
nezit, Dictionary of Artist, t. 4, Paris 2006, s. 283.

9 Łącznie są to 23 ryciny. Seria oznaczona sygnaturami: Graph. A1: 593.1–Graph. 
A1: 593.8 stanowi połączony ze sobą zbiór (o formacie arkusza: 38,8 x 30,2 cm 
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 inskrypcję: CHRISTVS PER PROPRIV[m] SANGVINE[m] I[n]TROI-
VIT SEMEL I[n] SANCTA,AETERNA REDE[m]PTIONE INVENTA. 
HEBRÆ IX. Jest to wybrany fragment wersetów z Listu do Żydów 
(9,11–12): „Ale Christus stawiwszy się nawyższym Kapłanem dóbr 
przyszłych przez więtszy y doskonalszy przybytek nie ręką uczynio-
ny, to iest, nie tego stworzenia: ani przez krew kozłów abo cielców, 
ale przez własną krew wszedł raz do Świątnice, nalazszy wieczne 
odkupienie”10. Poniżej, pod kapeluszem z odpowiednią liczbą chwo-
stów, umieszczono herb protonotariusza apostolskiego Jakuba Chi-
marrha, dla którego dedykacja znalazła się w kartuszu pod tytułem. 
Brzmi ona: REVEREND[o] NOBIL[i] ET AMPLISS[imo] D[omino] IA-
COBO CHIMARRHAEO PROTONO[tario] APOSTOLICO COMITI PA-
LATINO S[uae]. C[aesareae].M[aiestatis]. A. SAC[ris] ET ELEEMOSŸNIS 
Obserua[n]tiæ ergo DD: Dominic’. Custodis. Aug.11 Niżej widoczna jest 
data 1597, a pod nią kolejny kartusz z dewizą: Vulneratus est propter 
iniquitates nostras, attritus est propter scelera nostra: Isaię 53. Jest to frag-
ment wersetu z Księgi Izajasza (53,5): „zranion iest za nieprawoś[c]i na-
sze, zstart iest za złości nasze”. Zacytowane inskrypcje zakomponowano 

oraz matrycy wahającym się: 20,8–21,5 x 14,6–15,2 cm). Posiada ona na mar-
ginesie, poza obrębem matrycy, odręcznie dopisaną numerację od 103 do 
110, odpowiadającą chronologicznej kolejności scen i jest datowana na lata 
1576–1625. Drugie wydanie, które także jest datowane na lata 1576–1625, rów-
nież ma częściowo połączone ze sobą karty. Zespół ten nie posiada strony 
tytułowej i został oznaczony sygnaturami: Graph. C: 560.1–Graph. C: 560.6 
oraz Graph. C: 586.4. Jego wymiary wahają się: 20,7–21,8 x 14,5–14,9 cm. Ko-
lejny cykl o sygnaturach: 24.1 Geom. 2° (7-1)–24.1 Geom. 2° (7-8) stanowi zbiór 
niepołączonych ze sobą odbitek, które datowane są zgodnie z podanym na 
karcie tytułowej rokiem: 1597. W tym wypadku format arkusza wynosi: 30,8 x 
19,8 cm, zaś matrycy waha się: 20,7–21,4 x 14,5–15,1 cm. Dostępne online: http://
www.virtuelles-kupferstichkabinett.de (dostęp: 14.08.2017), zob. Hollstein’s 
German Engravings Etchings and Woodcuts ca. 1400–1700, t. 6: Cranach–Drusse, 
ed. K.G. Boon, R.W. Scheller, Amsterdam 1959, s. 179, nr 11–18 wymienia serię 
znajdującą się w zbiorach Die Staatliche Graphische Sammlung w Monachium.

10 Wszystkie cytaty z Pisma Świętego pochodzą z wydania: Biblia łacińsko-polska, 
czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług textu łacińskiego Wulgaty, 
i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T.J. z komentarzem Menochiusza T.J., t. 1–4, 
Wilno 1862–1896.

11 „S[uae] C[aesareae] M[aiestatis] A SAC[ris] ET ELEEMOSYNIS” oznacza: „Ka-
pelan i Jałmużnik Jego Cesarskiej Mości”. Za rozwinięcie skrótu dziękuję Panu 
Marcinowi Beściakowi.
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w architektonicznej oprawie, którą uzupełniono czterema postaciami 
puttów i narzędziami Męki Pańskiej.

Adekwatnie do tytułu dzieła, seria złożona z ośmiu rycin (poza kartą 
tytułową) ukazuje siedem przelań Krwi Chrystusa, których kolejność 
została oznaczona cyfrą rzymską poniżej inskrypcji. Warto wspomnieć, 
że kompozycje wszystkich scen, które weszły w jej skład, zostały za-
czerpnięte ze wspomnianego na początku dzieła Hieronima Natalisa: 
Evangelicae historiae imagines, a każda z nich (podobnie jak grafika 
Francesco Valegio) jest lustrzanym odbiciem w stosunku do wzoru.

Zgodnie z cytowanymi wcześniej kazaniami cykl otwiera przed-
stawienie Obrzezania Jezusa, stanowiące pierwsze przelanie Jego krwi. 
Wspomniane odwrócenie stronami w stosunku do malowidła z taberna-
kulum w Mogile nie pozwala przypuszczać, by rycina ta, która poza tym 
wiernie odtwarza elementy miedziorytu Wierixa, została wykorzystana 
przez miejscowego malarza. Podpisy z odnośnikami, umieszczone na 
wzorcowych sztychach, w cyklu z Augsburga zastąpiły odpowiednio 
dobrane inskrypcje. W przypadku pierwszej sceny jest to druga część 
wersetu z Listu do Żydów (9,22), która w języku łacińskim brzmi: SINE 
SANGVINIS EFFVSIONE NON FIT REMISSIO. HEBRÆ IX, zaś w tłu-
maczeniu Jakuba Wujka: „a niemal wszystko we krwi według zakonu 
bywa oczyściono: a bez rozlania krwie nie bywa odpusczenie”.

Drugie przelanie krwi Chrystusa, zarówno według słów św. An-
toniego Padewskiego, jak i Sebastiana Piskorskiego, miało nastąpić 
w Ogrójcu, gdy Zbawiciel oblewał się krwawym potem. Jest to zgodne 
z przedstawieniem wchodzącym w skład omawianej serii12. Towa-
rzyszy mu podpis: COR MEUM CONTVRBATVM EST [in me] ET 
FORMIDO MORTIS CECIDIT SVPER ME. Psal. LIIII, zaczerpnięty 
z Psalmu (54,5): „Serce moie zatrwożyło się we mnie: a strach śmierci 
przypadł na mię”.

Adekwatne do cytowanych kazań jest również trzecie przelanie 
krwi, które miało nastąpić podczas biczowania Jezusa13. Tutaj rów-
nież umieszczono inskrypcję zaczerpniętą z Psalmu (128,3): SVPRA 
DORSVM MEVM FABRI CAVERVNT PECCATORES. Psal. CXXVIII 

12 Wzorcowa rycina Hieronima Wierixa jest opatrzona numerem 107 i, tak jak 
Obrzezanie, została stworzona na podstawie rysunku Bernardino Passerego.

13 W dziele Natalisa jest to sztych oznaczony liczbą 121, wykonany przez tych 
samych twórców, co poprzedni.
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(„Na grzbiecie moim budowali grzesznicy: przedłużali nieprawość 
swoię”). Ten trudny do zrozumienia tekst objaśnił włoski jezuita Jan 
Stefan Menochiusz: „Włożyli na grzbiet mój niesprawiedliwe chłosty. 
W hebr. jest, orząc orali. Nic się nie litując nad moim losem, grzbiet mój 
jakby pługiem rozsiekali”14.

Listę przelań krwi Chrystusa podaną przez św. Antoniego Padew-
skiego Piskorski uzupełnił o dwa dodatkowe: cierniem koronowanie 
i odarcie z szat. W niemieckim cyklu jako czwarte przelanie krwi wystę-
puje właśnie przedstawienie koronowania cierniem15, które opatrzono 
tekstem z Ewangelii św. Jana (19,5): PORTANS CORONAM SPINEAM 
ET PVRPVREVM VESTIMENTV[m]. Ioa[nnis] XIX. Jest to fragment 
wersetu opisującego prezentację ubiczowanego Jezusa przez Piłata: 
„Wyszedł tedy Jezus, niosąc cierniową koronę, y szatę szarłatową. 
Y rzekł im: Oto człowiek”.

Piąte przelanie krwi w serii wydanej przez Custosa wyobraża scenę 
upadku Chrystusa w drodze na Kalwarię. Pośród wspinającego się pod 
górę korowodu złożonego z tłumu żołnierzy można również dostrzec 
Szymona z Cyreny, który trzyma krzyż (Mt 27,32; Mk 15,21; Łk 23,26), 
św. Weronikę z chustą w dłoniach i płaczące niewiasty jerozolimskie16. 
Trudno tu wskazać na konkretne wydarzenie związane z przelewaniem 
krwi przez Zbawiciela. Można by za nie uznać otarcie pokrwawionej 
twarzy Jezusa przez św. Weronikę, ale nie jest nim na pewno, wspo-
minane jako piąte z kolei przez Piskorskiego, odarcie z szat. Niewiele 
też wyjaśnia inskrypcja umieszczona pod przedstawieniem, również 
zaczerpnięta z Ewangelii św. Jana (19,17): BAIVLANS SIBI CRVCEM, 
EXIVIT IN EVM QVI DICITVR CALVARIAE LOCVM. Ioa[nnis]. XIX. 
W tłumaczeniu Jakuba Wujka brzmi ona następująco: „A niosąc krzyż 
sobie wyszedł na ono mieysce, które zwano Trupiey głowy, a po Ży-
dowsku Golgotha”.

Natomiast zgodnie z przekazem Piskorskiego szóste przelanie krwi 
Zbawiciela (zaś jako kolejne, czyli czwarte u św. Antoniego Padewskiego) 

14 Jest to komentarz towarzyszący cytowanemu wydaniu Biblii Wujka; zob. 
przyp. 10.

15 Odpowiednia rycina Hieronima Wierixa została opatrzona numerem 122 i (tak 
jak poprzednie) opiera się na projekcie Passerego.

16 Wzorcowy sztych z dzieła Natalisa wykonali ci sami twórcy, co poprzednie. 
Nosi on numer 126 i został ogólnie zatytułowany: QVÆ GESTA SVNT POSTEA 
ANTE CRVCIFIXIONEM.
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obrazuje scena przybicia Jezusa do krzyża17. Towarzyszący jej podpis 
został tym razem wzięty ze starotestamentowego proroka Zacharia-
sza (Za 13,6): QVID SVNT PLAGAE ISTAE IN ME DIO MANVVM 
TVARVM. Zachar[ias] XIII, który Wujek przetłumaczył w sposób na-
stępujący: „Y rzekną mu: Cóż to za rany są w pośrzodku rąk twoich?”.

W opisywanej serii grafik siódme przelanie krwi Chrystusa nie 
ukazuje przebicia Jego boku, które wylicza w tym miejscu Piskorski 
oraz św. Antoni Padewski (jako piąte). Widać za to podawanie Ukrzy-
żowanemu gąbki18 nasączonej octem lub (według innych relacji) octem 
z hyzopem, albo winem z żółcią lub mirrą (Mt 27,34; Mk 15,23; Łk 23,36; 
J 19,29–30). Inskrypcja pochodząca ze słów tego samego, co poprzednio, 
proroka (Za 12,10) głosi: ASPICIENT AD ME QVEM CONFIXERVNT: 
ET PLANGENT EVM PLANCTV QVASI VNIGENITVM. Zachar[ias] 
XII. Jest to środkowy fragment wskazanego wersetu: „Y wyleię ie 
na dom Dawidów y na obywatele Jeruzalem ducha łaski y modlitw: 
y patrzyć będą na mię którego przebodli: y płakać go będą płaczem 
iako nad iednorodzonym: y będą nad nim żałować, iako więc żałuią 
przy śmierci pierworodnego”.

Warto dodać, że we wzorcowym dla cyklu z Augsburga dziele 
Natalisa nie występuje scena odarcia Chrystusa z szat (nawet jako 
przedstawienie ukazane symultanicznie w tle innego). Znajduje się 
w nim natomiast rycina ilustrująca przebicie boku włócznią. Jest to 
sto trzydziesta grafika z kolei. Trudno stwierdzić, dlaczego twórca nie 
posłużył się tym wzorem. Czy nie dysponował wszystkimi sto pięć-
dziesięcioma trzema sztychami składającymi się na Evangelicae historiae 
imagines? Zastanawiające jest również użycie tej sceny jako siódmego 
przelania krwi Chrystusa. Wybrany jako inskrypcja tekst z Pisma Świę-
tego wskazuje właśnie na przebicie boku Chrystusowego. Być może, 
zgodnie z intencją twórców, tak należy rozumieć to przedstawienie.

O znaczeniu ofiary krwi Chrystusa uobecnianej podczas mszy świę-
tej kapucyn Martin von Cochem (1634–1712) pisał: „Krew Boska woła 
do Boga przy obrzezaniu, w Ogrojcu przy biczowaniu, koronowaniu 
i ukrzyżowaniu Chrystusa, o przebaczenie dla świata i uzyskała je, jak 

17 W tym wypadku w Evangelicae historiae imagines ilustracja ma kolejny numer 
127, a sygnatury wskazują na identyczne autorstwo, jak wcześniej.

18 Wykorzystano tu rycinę 129 z dzieła Natalisa, którą, tak jak powyższe, wykonał 
Hieronymus Wierix na podstawie kompozycji Bernardino Passerego.
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mówi św. Paweł: Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie 
poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania 
(2 Kor 5,19). Ta sama też Krew Boża woła także we mszy świętej, nie 
jednym tylko głosem, ale tylu głosami, ile było kropli Krwi wylanej. 
I nie sama woła, ale z nią razem wołają wszystkie rany Chrystusa Pana 
i Jego Serce tylu prośbami, ile w nim było poruszeń, i Jego Usta wszyst-
kimi westchnieniami. Czyż więc być może, żeby tak potężne wołanie 
Krwi Chrystusowej i Serca, i Ust, i Ran, i Duszy Jego nie przenikły Serca 
Boga Ojca? Choćby Bóg istotnie był postanowił, że nie okaże grzeszni-
kom miłosierdzia, lecz że ich ukarze podług sprawiedliwości swojej, 
to przecież Krew Boża taką ma Moc i wpływ, że przed nią wszystko 
musi ustąpić w Niebie i na ziemi, a Boska Sprawiedliwość żadnej jej 
słusznej prośbie odmówić nie może”19.

Można przypuszczać, że w podobnym kontekście jak w Mogile 
umieszczono scenę Obrzezania Jezusa (il. 6) w predelli późnorenesan-
sowego ołtarza głównego (il. 7), datowanego na ok. 1620 r., w kościele 
filialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Byszwałdzie20. Jest to, analo-
gicznie jak w Mogile, jedno z przedstawień flankujących tabernaku-
lum. Pendant stanowi do niego wyobrażenie Modlitwy w Ogrójcu (il. 8), 
najprawdopodobniej w odniesieniu do jednego z przelań krwi przez 
Chrystusa, które zarówno według św. Antoniego Padewskiego, jak 
i Sebastiana Piskorskiego było drugim z kolei, a równocześnie rozpo-
czynało ich serię podczas Męki. Zatem ukazano by tu pierwsze i drugie 
przelanie krwi Zbawiciela. Malowidło, wykonane farbami olejnymi na 
płótnie naklejonym na deskę (o wymiarze 60 x 35 cm), jest datowane 

19 Cyt. za: Marcin z Kohem, Wykład o mszy świętej, Wrocław 2006, s. 97.
20 Pierwotny kościół z początku XIV w. spalił się i został odbudowany w XV 

stuleciu. Funkcję parafialnego pełnił do 1639 r., kiedy to został inkorporowa-
ny jako filialny do parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Kazanicach. Ten stan 
prawny utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Wieś Byszwałd wchodziła w skład 
lubawskiego klucza biskupiego i stanowiła własność biskupią do 1773 r. Na 
jej skraju znajdowała się letnia rezydencja biskupów chełmińskich. Było to 
wówczas województwo chełmińskie, diecezja chełmińska, dekanat Lubawa; 
zob. S. Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII 
wieku, Lublin 2006, s. 213, 121/e6; Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość, t. 11, 
Dekanat lubawski, red. S. Kardasz, Toruń 1995, s. 40. Por. dostępne online: http://
www.dekanat.gminalubawa.pl/index.php?option=com_content&view=article
&id=47&Itemid=55 (dostęp: 17.07.2017).
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na 1622 r.21 Ukazuje Jezusa podtrzymywanego nad stołem przykrytym 
białym obrusem.

W tym wypadku również można wskazać analogiczną kompo-
zycję. Przypomina ona w dużym stopniu miedzioryt Adriaena Col-
laerta22 wchodzący w skład cyklu opatrzonego wspólnym tytułem: 
Beatae intacta semper Virginis Mariae vita, złożonego z osiemnastu rycin 
i opublikowanego w Antwerpii w latach 1585–159523. Seria powstała 

21 Według autorki Karty inwentaryzacyjnej NID (OLX 050 000 290), oprac. R. Jura-
szowa, 1976 r., Chrystus w Ogrójcu miał powstać w tym samym czasie, ale został 
przemalowany w 1820 r., o czym może świadczyć data umieszczona w jego 
prawym dolnym rogu. Ołtarz główny zdobiony jest w drugiej kondygnacji 
pięcioma gotyckimi rzeźbami; zob. Diecezja toruńska, s. 41.

22 Adriaen Collaert (ur. ok. 1560 r. w Antwerpii, zm. 29 czerwca 1618 r. tamże) 
był synem Hansa Collaerta I. Jako główny rytownik i wydawca pełnił różne 
funkcje w Gildii św. Łukasza w Antwerpii. W 1586 r. poślubił Justę, córkę innego 
znanego antwerpskiego rytownika – Philipsa Galle, która zmarła w 1616 r.; zob. 
Allgemeines Lexikon, t. 7, hrsg. von U. Thieme, Leipzig 1912, s. 210; G.K. Nagler, 
Neues allgemeines Künstler-Lexikon, t. 3, s. 155–156; E. Bénézit, Dictionnaire, t. 3, 
s. 108; C. van Mulders, Collaert, Adriaen, w: The Dictionary of Art, t. 7, ed. J. Tur-
ner, London 1996, s. 556–557; M. Sellink, Collaert Adriaen, w: Saur allgemeines 
Künstlerlexikon, t. 20, München–Leipzig 1998, s. 272.

23 Muzeum Brytyjskie w Londynie posiada w swych zbiorach całą serię Col-
laerta. Dostępne online: http://www.britishmuseum.org/research.aspx (do-
stęp: 17.07.2017). Wchodzącą w jej skład rycinę ukazującą Obrzezanie Jezusa, ze 
zbiorów Muzeum Brytyjskiego w Londynie (nr rej. Nn,7.4.13), wykonano na 
papierze (o wymiarach 19,3 x 13,7 cm). Zawiera ona inskrypcję umieszczoną 
w kartuszu poniżej przedstawienia: ASPICE QVEM FERIAS, VEL CVI DIVINE 
SACERDOS, IMPINGAS SILICEM, MVNDI HIC SERVATOR IESVS, natomiast 
poniżej niej dwuwiersz z sygnaturą: Ioannes Stradanus invent[or] i Adrian[us] 
Collaert sculp[sit] et excud[it]. Warto w tym miejscu odnotować, że istnieje ana-
logiczny cykl Vita Beatae Mariae Virginis wydany przez Jacquesa Granthomme. 
Jest on datowany na lata 1576–1625. Dziewięcioma miedziorytami z tej serii 
dysponuje Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel. W tym przypadku Ob-
rzezanie Jezusa [sygn. 24.1 Geom. 2° (10–9)] odbito na papierze (o wymiarach: 
19,3 x 13,7 cm) i zostało ono ukazane w lustrzanym odbiciu w stosunku do 
miedziorytu Collaerta (tak jak większość powtórzonych tam scen, poza: Za-
ślubinami Maryi ze św. Józefem i Jej Koronacją). Dostępne online: http://www.
virtuelles-kupferstichkabinett.de/ (dostęp: 17.07.2017). Jacques Granthomme 
(Grandhomme) (ur. ok. 1550/1560 r. w Douai, zm. 1622 r.) to grafik i wydawca, 
który był czynny w latach 1588–1609 Paryżu, w 1594 r. w Sienie, w 1597 r. we 
Frankfurcie, a w latach 1609–1622 w Heidelbergu; zob. Allgemeines Lexikon, 
t. 14, hrsg. von U. Thieme, F.C. Willis, Leipzig 1921, s. 520–521; G.K. Nagler, 
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w oparciu o rysunki przygotowawcze wykonane, najprawdopodobniej 
do 1589 r., przez Jana van der Straeta, zwanego Stradanusem24. Artysta 
stworzył je, używając pióra, przy pomocy brązowego atramentu i sepii 
z lawowaniami, na papierze barwionym na czerwono. Przechowywane 
są one w zbiorach zamku Windsor25.

Porównując malowidło z Byszwałdu z ryciną Collaerta, można do-
strzec pewne podobieństwa, ale jest też więcej różnic, niż w przypadku 
odwzorowania miedziorytu Wierixa w Mogile. Przede wszystkim, 
podobnie jak na grafice, rytuału dokonuje kapłan w mitrze na głowie, 
ale układ jego ciała, podobnie jak i Dzieciątka, jest inny niż na kom-
pozycji stworzonej przez Stradanusa. Również postać Maryi, mimo 
że też klęczy na posadzce, nie przypomina tej z ryciny. Nawiązują do 
niej jedynie dwie postacie młodzieńców. Jeden z nich, mimo że klęczy, 
został namalowany wyżej, gdyż zamiast naczynia podtrzymuje tacę 
na spływającą krew, ale – podobnie jak u Collaerta – ma przewiązaną 

Neues allgemeines Künstler-Lexikon, t. 6, s. 66–67; E. Bénézit, Dictionnaire, t. 5, 
s. 161; G. Fries, Granthomme Jacques, w: Saur allgemeines Künstlerlexikon, t. 60, 
München–Leipzig 2008, s. 388–391. Warto wspomnieć, że na boazerii zakrystii 
w Skalbmierzu występuje malowidło w większym stopniu odwzorowujące 
wskazaną kompozycję ukazującą Obrzezanie Jezusa; zob. K. Ponińska, Nowożytne 
przedstawienia Obrzezania i Ofiarowania Jezusa z obszaru dawnego województwa san-
domierskiego i obecnego świętokrzyskiego, w: Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze 
i czasy nowożytne, red. P. Rosiński, H. Suchojad, Kielce 2017, s. 220–222, 365.

24 Jan van der Straet, znany przede wszystkim jako Joannes Stradanus (ur. 1523 r. 
w Brugii, zm. 02/04. listopada 1605 r. we Florencji), ok. 1545 r. wyzwolił się na 
mistrza w Antwerpii i w tym samym roku wyjechał do Włoch, gdzie od 1557 r. 
pracował pod kierunkiem Giorgio Vasariego, który wymienia go w swoich 
Żywotach (jako Jan della Strada); zob. G. Vasari, Żywoty najsławniejszych mala-
rzy, rzeźbiarzy i architektów, tłum. K. Estreicher, t. 7, Warszawa–Kraków 1988, 
s. 371–372; G.K. Nagler, Neues allgemeines Kunstler-Lexikon, t. 19, s. 550, jako 
datę urodzenia podaje 1536 r.; Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, t. 32, 
hrsg. von H. Vollmer, Leipzig 1938, s. 149 oraz E. Bénézit, Dictionnaire, t. 9, 
s. 857, podają następujące daty życia artysty: 1523–02 listopada 1605. Por. K.M. 
Rutgers, Stradanus, Joannes, w: The Dictionary of Art, t. 29, ed. J. Turner, London 
1996, s. 740–742, gdzie dzień śmierci to: 3 listopada 1605 r. A. Baroni Vannucci, 
Jan van der Straet detto Giovanni Stradano flandrus pictor et inventor, Milano–Roma 
1997, s. 60, wskazuje 4 listopada jako datę dzienną śmierci artysty.

25 Obrzezanie zostało narysowane na arkuszu o formacie 16,3 x 13 cm (nr inw. 
4706); zob. A. Baroni Vannucci, Jan van der Straet, s. 272–277, 395–397.
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w pasie i w poprzek pleców czerwoną szarfę. Drugi młodzieniec, w po-
dobnej pozie jak na miedziorycie, trzyma świecę.

W kontekście opisanych scen należy pamiętać, że poszczególne 
części mszy świętej były niegdyś zestawiane z konkretnymi wyda-
rzeniami biblijnymi, które miały one symbolizować i przypominać. 
Jednym z przykładów ilustracji tak rozumianych analogii może być 
graficzny cykl liturgiczno-alegoryczny stworzony przez Aleksandra 
Tarasewicza do książki Fulgentego Dryjackiego pod tytułem Skarb 
żywota y krwie Iezusa Pana wydanej przez jezuitów z Wilna w 1682 r., 
w polskiej i łacińskiej wersji językowej, zawierającej odpowiednie roz-
ważania. Na serię obrazującą mszę świętą składa się łącznie trzydzieści 
dziewięć miedziorytów, pośród których możemy znaleźć Hołd Trzech 
Króli ukazany na piątej z kolei rycinie, w odniesieniu do słów Dominus 
vobiscum wypowiadanych przed czytaniem Epistoły. Natomiast Modli-
twa w Ogrójcu pojawia się na ilustracji siedemnastej, przy słowach Orate 
fratres. Co prawda nie występuje w tej serii scena Obrzezania Dzieciąt-
ka, ale bliskie jej ideowo przedstawienie Ofiarowania Jezusa w świątyni 
można odnaleźć na rycinie szóstej przy słowach Collecty26.

Publikowano również jedynie opisowe objaśnienia znaczenia mszy 
świętej. Można w tym wypadku wskazać na wydany w 1645 r. druk 
pod tytułem Tajemnice Mszey Swiętey, Na Trzy Częśći Rozdźielone27. Znaj-
dujemy tu w części pierwszej („Od Introibo aż do Praefaciey”) rymo-
wane objaśnienie dotyczące Hołdu Trzech Króli:

„Pocałow[aw]szy Ołtarz, Ksiądz mówi Pan z wami,
Obiawion iest Pogaństwu, ze Trzema Krolami.
Przyiechawszy od Sabby z Tarszu pokłon daią,
Za BOGA prawdziwego bydź go uznawaią.
Trzy Kolekty znaczą tesz, trzy dary oddane,
A wszytkie iednakową czcią ofiarowane.
Do iedney znowu Czterech Kolekt przyłączenie,
Czterech części tu świata, z Panem ziednoczenie.”

26 M. Janocha, Missa in arte Polona, Warszawa 1998, s. 88–95, il. 97–135. Autor opisuje 
również późniejsze cykle o podobnej wymowie, pochodzące z XVIII w.

27 Jest to druk o nienumerowanych stronach, bez podania miejsca wydania; por. 
K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 31, Kraków 1936, s. 14.
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W drugiej części („Od Praefaciey do trzykroć Dzwonienia po Ele-
waciey, nim pocznie śpiewać Pater noster”) jest mowa przy Kanonie 
o Chrystusie w Ogrójcu:

„Kanon wszystek w milczeniu iuż Ksiądz odprawuie,
Isz smutek po weselu przyszedł oznaymuie.
A naprzód tu uwazay IEZUSA w Ogroycu,
Gdzie Ręce Oczy wznosi Modlący się Oycu.
Czyni tesz to y Kapłan w Niebo Oczy wznosi,
Te igitur, mówiący za Ofiarą prosi.
Nisko się potym schyla y Ołtarz całuie,
Pokorne posłuszeństwo Pańskie figuruie.
Krzyżem CHRYSTUS przed Oycem na ziemię upada,
Co znacząc na Ołtarzu Ksiądz Ręce pokłada.
Jusz się daie na wolą Oycowską ochotnie,
Gotow za Narod Ludzki, umierać sromotnie.
Dobrowolną Ofiarę trzykroć Krzyżem znaczy,
Wola iest TROYCE świętey, nie będzie inaczy.
Trzy kroć się tesz Pan modli y potem oblewa
Krwawym, smutny na duszy, prawie iuż omdlewa.”

W tej samej części jest też mowa przy podniesieniu hostii i kielicha 
o przelaniu krwi na krzyżu i jego upamiętnieniu w ofierze mszy świętej:

„A gdy w rękach Kapłańskich iusz podniesionego
Widzisz: iak byś pod krzyżem stał z Matuchną iego.
Rozmyślay iż na Krzyżu zawieszon sromotnie,
A to ciało zostawił na pokarm istotnie.
W Naświętszym Sakramencie nam poddanym swoim,
Które na krzyżu było, odkupieniem twoim.
Nagi CHRYSTVS na Krzyżu rąbeczkiem okryty,
Tu pod białego chleba postacią zakryty.
Krew naświętsza obficie na Krzyżu płynęła
Tu pod osobą wina dziwnie się zamknęła.
Nie inna ale ta Krew co z ciała świętego,
Wynikała strumieniem, Boku przebitego. […]
Tę Ofiarę nad inne Ofiary zacnieyszą,
Nad Ablową y Świętych BOGU przyiemiieyszą.
Tu OYCU Niebieskiemu Kapłan ofiaruie,
Krew y Ciało IEZUSA, którą on przyimuie.”
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W obu przypadkach, zarówno w krakowskiej Mogile, jak i w Bysz-
wałdzie, scena Obrzezania Jezusa stanowi dekorację tabernakulum. Jak 
wynika z zaprezentowanych cytatów, wydarzenie to rozumiano jako 
pierwsze przelanie krwi przez Zbawiciela. Ponieważ tabernakulum jest 
miejscem przechowywania Ciała Pańskiego, ukazanie takiego przed-
stawienia mogło nawiązywać do ofiary mszy świętej, podczas której 
dochodzi do transsubstancjacji. W Byszwałdzie ofiarnicze znaczenie 
Obrzezania Jezusa, poza ukazaniem jako pendant sceny Modlitwy w Ogrój-
cu, może potwierdzać umieszczenie bezpośrednio na drzwiczkach 
tabernakulum płaskorzeźby karmiącego swe młode własną krwią pe-
likana, który od dawna symbolizował Chrystusa28. Zatem ukazywanie 
pierwszego przelania krwi w najważniejszym miejscu świątyni nale-
żałoby rozumieć jako chęć podkreślenia odkupieńczej roli obecności 
Zbawiciela w kościele, którego krew została przelana za grzeszników, 
ale stała się również dla nich pokarmem.

28 Por. S. Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. 
Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002, s. 255–258.
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