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SHAFTESBURY V. RICHARDSON:  
A COUNTERFACTUAL EXERCISE

Towards the end of his Essay on the Theory of Painting, published in 1715, Jonathan Richardson offered 
an apology for his book in the form of an anecdote about his fellow painter, Peter Lely. The anecdote goes thus:

A Man of Quality, Sir Peter Lely’s intimate Friend, was pleas’d to say to him one Day, For God’s sake, Sir Peter, how 
came you to have so great a Reputation?  You know I know you are no Painter… My Lord, [answered Lely] I know 
I am not, But I am the Best you have.1

The implication is that Richardson’s Theory of Painting, while the work of a man who was no writer, was 
also the best the British had. This anecdote not only forms a graceful and self-deprecating coda to Richardson’s 
book, it is also very revealing. It demonstrates the insecurity of British art lovers at this time, their painful aware-
ness that their country had yet to produce either painters or writers on art of the highest quality. At the same time, 
however, it also betrays Richardson’s pride that his Theory of Painting was the first substantial, and substantially 
original, work of art theory published by a British writer. In 1715 Richardson’s Theory of Painting was, indeed, 
the best the British had, and as such it exerted a powerful effect on British thinking about the visual arts over 
the next fifty years. Richardson’s book was widely read and admired by art lovers, from Horace Walpole to  
Sir Joshua Reynolds.2 It was not until Reynolds’s own Discourses began to appear in 1769 that Richardson’s 
Theory of Painting was supplanted as the most visible British statement on the theory of art.

It was, however, only a quirk of fate that allowed Richardson to claim that his Theory of Painting was both 
the only and the best work of its kind published by a Briton. For at the very time that he was writing the Theory 
of Painting Richardson’s contemporary the 3rd Earl of Shaftesbury was also writing a book of art theory, a book 
that was to have been called Second Characters. Had Second Characters been completed, it would probably 
have appeared in about 1715, at pretty much exactly the same time as Richardson’s Theory of Painting. Shaftes-
bury lived long enough to complete only two sections of the book, the introductory ‘Letter Concerning the Art, 
or Science, of Design’ and an essay describing an ideal painting of the Judgment of Hercules. Both works were 
published separately. The Judgment of Hercules appeared as an individual essay first in French in 1712 and then 
in English in 1713, before taking its place in the 1714 second edition of Shaftesbury’s Characteristicks in 1714.3 

1 J. Richardson (the Elder), An Essay on the Theory of Painting, London 1715, p. 228 [hereinafter: Theory of Painting].
2 For Walpole, see Anecdotes of Painting in England, London 1828, vol. IV, pp. 24–25 (1st edn London 1762–1771). For Reynolds 

see below, n. 12. For his ownership of a copy of Richardson’s Theory of Painting see C. Gibson-Wood, Jonathan Richardson: Art Theorist 
of the English Enlightenment, New Haven–London 2000, p. 178.

3 A.A. Cooper, 3rd Earl  of  Shaftesbury, A Notion of the Historical Draught or Tablature of the Judgment of Hercules (London 
1713); Shaftesbury, A Notion of the Historical Draught or Tablature of the Judgment of Hercules, [in:] idem, Characteristicks of Men, 
Manners, Opinions, Times, 2nd edn, London 1714, vol. III, pp. 345–391 [hereinafter: Characteristicks (1714)].
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In some copies of that edition it was joined by the ‘Letter Concerning Design’, which went on to appear in sub-
sequent editions of the Characteristicks.4 At Shaftesbury’s death from tuberculosis at the age of 42 in 1713 the 
remaining two parts of his projected book were left incomplete. One of these was to have been a commentary 
on an ancient Greek text, the Tablet of Cebes, which would have used a discussion of a painted allegory to offer 
instruction on how to lead a virtuous and happy life.  The fourth and final part of Second Characters would have 
been an essay provisionally entitled Plasticks, An Epistolary Excursion on the Original, Progress, and Power of 
Designatory Art. This would, to judge from the surviving notes, have been by far the longest section of Second 
Characters.5 It is also the section which bears most comparison with Richardson’s Theory of Painting, as it of-
fers a theoretical and historical discussion of art. Had Shaftesbury’s health been restored by his move to Naples 
in 1711, he would no doubt have been able to complete and publish Second Characters.

That he did not has not stopped Shaftesbury from being presented by several modern historians as, in 
effect, the father of British art theory.6 As I have argued elsewhere, I think that this is a far-fetched notion, 
inspired more by Shaftesbury’s eminence as a philosopher and his appeal as a literary stylist than by his 
actual level of impact on later thinkers and writers on the visual arts.7 These accounts also tend to give the 
impression that a far more substantial corpus of art theory by Shaftesbury was known to eighteenth-readers 
than was actually the case. In fact the sum total of Shaftesbury’s published writings on the visual arts at 
that time consisted of the short essay on The Judgment of Hercules, the even shorter ‘Letter Concerning 
Design’, and a brief if highly suggestive two-page passage in Characteristicks.8 However, modern histor- 
ians tend to bulk out their references to Shaftesbury’s thought by referring to his notes for the fourth part 
of Second Characters, Plasticks, which survive in the Public Record Office in London and were first edited 
and published by Benjamin Rand in 1914.9 As fascinating as these notes are, those citing them often rather 
gloss over the fact that they were completely unknown to eighteenth-century readers. While Shaftesbury’s 
published writings on the visual arts certainly were read I find little evidence to support those who see 
the subsequent history of British art theory as an ongoing reaction to Shaftesbury’s thought. Indeed, such 
evidence as there is suggests that Shaftesbury’s writings on the arts were nothing like as well-known as 
we might now suppose. In 1732, for example, the journalist James Ralph contended that Shaftesbury’s 
writings were ‘little known’ among modern painters,10 while in 1749 the architect John Gwynn urged that 
Shaftesbury’s brief pronouncements on the imitation of nature in Characteristicks should be more ‘attent- 
ively considered’.11 

As Carol Gibson-Wood has suggested, the true father of British art theory was not Shaftesbury but  
Richardson.12 For all their plodding prose and pedestrian arguments, it is the works of Richardson which con-
stitute the true foundation stone of the distinctively British branch of art theory. It was the works of Richard-
son, not those of Shaftesbury, which, according to Joshua Reynolds, persuaded him to become a painter, for 
all that he had also read Shaftesbury as a young man.13 And it was from Richardson’s digest of the continental 
art theoretical tradition, not from the rather different digest offered by Shaftesbury, that Reynolds took his 
points of reference when he came to write the Discourses.

But what if Shaftesbury had lived to publish Second Characters? What if we posit a counter-factual 
universe in which Shaftesbury, as he lay languishing in Italy, was suffering not from tuberculosis but from 
that other common eighteenth-century complaint, hypochondria? What if the Italian sun had returned him to 

4 Shaftesbury, A Letter Concerning Design, [in:] idem, Characteristicks (1714), vol. III, pp. 410–11.
5 Shaftesbury, Plasticks, or the Original, Progress, and Power of Designatory Art, [in:] idem, Standard Edition. Complete Works, 

Selected Letters and Posthumous Writings, eds. W. Benda W. Lottes, F.A. Uehlein, E. Wolff, Stuttgart-Bad Cannstatt 2001, vol. I,5 [herein- 
after: Plasticks].

6 Most influentially by J. Barrel l, The Political Theory of Painting from Reynolds to Hazlitt, New Haven–London 1986, pp. 1–68.
7 H. Mount, The Englishness of English Art Theory, “Oxford Art Journal”, vol. 25, 2002, pp. 102–103; idem, Leonardo’s ̔ Treatiseʼ 

and the Empirical Undertow in British Art Theory, [in:] Leonardo in Britain: Collections and Historical Reception, eds J. Barone, S. Avery-
-Quash, Florence 2019, pp. 205–206.

8 Shaftesbury, Sensus Communis, an Essay on the Freedom of Wit and Humour (first ed. 1709), [in:] idem, Characteristicks 
(1714), vol. I, pp. 142–144.

9 Shaftesbury, Second Characters; or, The Language of Forms, ed. B. Rand, Cambridge 1914.
10 Of Painting, “Weekly Register”, no 112, 3 June 1732, reprinted in “Gentleman’s Magazine”, vol. 2, 1732, p. 788.
11 J. Gwynn, An Essay on Design: Including Proposals for Erecting a Public Academy, London 1749, p. v.
12 Gibson-Wood, op. cit., pp. 230–232.
13 Reynolds’ remark about Richardson is reported in Samuel Johnson, Lives of the English Poets, Oxford 1905, p. 2 (1st edn 1779). 

See also F.W. Hil les, The Literary Career of Sir Joshua Reynolds, London 1936, pp. 5–6. For Reynolds’s reading of Shaftesbury see Hil les, 
op. cit., p. 118.
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both physical and mental health, enabling him to finish his book and return to England to see it into print? 
One might imagine that its publication would have coincided with, perhaps even slightly pre-empted, that of 
Richardson’s Theory of Painting. One might also imagine that a published Second Characters, the work of an 
aristocrat from a famous political family, of a man whose philosophical writings were already well-known, 
would have attracted more attention than the first book by a professional portrait painter from a modest back-
ground, especially given that Second Characters would almost certainly have been far more stylishly written 
than Richardson’s book. What, then, might the impact of this hypothetical Second Characters on the subse-
quent development of British art and art theory have been? As with any exercise in counter-factual history, 
such musings can only ever be a matter of speculation, although I will finish this paper with some frivolous 
thoughts on the matter. The greater part of this paper will, however, be devoted to a more substantive issue 
– a comparison between Richardson’s Essay on the Theory of Painting and the Plasticks section from Shaftes- 
bury’s Second Characters, to the end of establishing how the two texts might have differed. Even here there is 
an element of speculation: Shaftesbury’s surviving notes are sufficiently fragmentary and disordered to leave 
considerable uncertainty about the form that his finished book would have taken. They are, moreover, largely 
written in what we might call a ‘notes to self’ style which may give a misleading impression of the language 
he would have used in the finished text. Nevertheless, with the help of the more accurate edition of Plasticks 
published in 2001 in the Standard Edition of Shaftesbury’s works14 we can make a few observations about 
how his text would have differed from that of Richardson.

We should begin by acknowledging that there are important points of resemblance between Shaftes-
bury’s Plasticks and Richardson’s Theory of Painting. Both authors wished to improve painting in Britain 
and both voiced their frustration at the lowly status of the art in their country. Both authors set out to raise that 
status, so that painting might be no longer regarded as merely an amusement, a ‘vulgar science’, or a demon-
stration of mechanical skill.15 Both men, in other words, wanted their art theory to be what Michael Baxandall 
has called an ‘operative theory’, one that would have an actual effect on the behaviour of painters and patrons, 
rather than being a mere literary exercise.16 Both Richardson and Shaftesbury, for example, stressed the im-
portance of painters being learned in order to show that painting was a liberal art and not merely a mechanical 
craft.17 Both authors focus their comments mainly on history painting and believed in the hierarchy of genres, 
although both also respected the qualities seen in the lesser genres. Both writers also believed that painters 
should present a perfected idea of reality rather than simply copying nature.18 As these characteristics suggests 
both writers were heavily indebted to that classical branch of art theory which originated in fifteenth-century 
Italy and had been further codified by French authors in the later seventeenth century. Indeed, both Plasticks 
and Richardson’s Theory of Painting can be seen as attempts to digest and adapt this tradition of art theory 
for a British audience.

It is, however, when we start to think about the question of audience that we begin to see significant dif-
ferences between Shaftesbury’s Plasticks and Richardson’s Theory of Painting. Although Richardson would 
later address upper class art-lovers in his Two Discourses on connoisseurship (London 1719), his Theory of 
Painting was primarily aimed at his fellow painters. Throughout his book, Richardson advises painters not 
only to paint in a certain way, but also to think, read, converse and live in a certain way.19 He clearly believed 
that the best way to improve British painting was to improve British painters. Shaftesbury, on the other hand, 
envisaged Plasticks as an epistolary work in which each separate section would being with the words ‘My 
Lord’, as if it were a letter to one of his fellow aristocrats.20 His Letter Concerning Design, addressed to his 
art-loving friend Lord Somers, had opened in the same fashion.21 This framing device indicates that Shaftes-
bury’s target readership thus lay primarily among men of his own class. Indeed, one of the justifications he 

14 See n. 5 above.
15 Shaftesbury, Plasticks, pp. 161 (‘vulgar Science’), 170. See also Shaftesbury, A Letter Concerning Design, [in:] idem, Sec-

ond Characters…, pp. 18–27; Richardson, Theory of Painting, pp. 29–30.
16 M. Baxandal l, Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures, New Haven–London 1985, p. 75.
17 Shaftesbury, Plasticks, p. 196; Richardson, Theory of Painting, pp. 20–24.
18 Shaftesbury, Plasticks, pp. 258, 267, cf. Shaftesbury, Sensus Communis, [in:] idem, Characteristicks (1714), vol. I,  

pp. 142–144; Richardson, Theory of Painting, pp. 9, 30, 160–162.
19 E.g. Richardson, Theory of Painting, pp. 36–37.
20 Shaftesbury, Plasticks, pp. 161–162.
21 Shaftesbury, A Letter Concerning Design, [in:] idem, Second Characters…, p. 18. Somers is addressed repeatedly throughout 

the text.
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gave for his book was that it would enable those of the ‘Better Sort’ to defend their interest in the visual arts 
against critics.22 Shaftesbury’s belief was that the improvement in British painting for which he hoped would 
stem not from the ambitions of British painters but from the taste and knowledge of British patrons. As he 
stated in the Letter Concerning Design:

without a public voice knowingly guided and directed, there is nothing which can raise a true ambition in the artist; 
nothing which can exalt the genius of the workman or make him emulous of after fame, and of the approbation of his 
country, and of posterity.23

For Shaftesbury artists were workmen who must be led by those with taste, much as he himself had 
directed Paolo de Matteis in the realisation of his blueprint for the Judgment of Hercules.24 

Such an opinion is consistent with the views about modern painters Shaftesbury expressed in his notes 
for Plasticks, in which he describes them as ‘mere wretches’ and ‘mechanick Knaves’ lacking in any learn-
ing.25 While Shaftesbury may have toned down these opinions in the published version of Plasticks, he clearly 
saw artists as needing direction by men of taste. Richardson, a practising portraitist, inevitably took a differ-
ent view on this matter, and throughout the Theory of Art placed the responsibility for the improvement of the 
arts in the hands of the artists themselves.

Shaftesbury did, however, also intend his book to be read beyond his core target audience, which he 
defined as ‘the Critick, the real Virtuoso, or Philosopher.’26 

He even planned to include illustrations, in the form of engravings after key works, in order to help his 
readers understand his ideas.27 He had no time for those philosophers who were unable to communicate with 
anyone other than other philosophers,28 and remarked that ‘Nothing in the text’ should be included:

but what shall be of easy smooth & polite Reading; without seeming Difficulty, or hard Studdy: so as that the better 
& gentiler Rank of Painters & Artists, the Ladys, Beaux, courtly Gentlemen, & more refin’d sort of Country & Town-
-Wits, and notable Talkers, may comprehend, or be persuwded that they comprehend what is there written, in the Text.

To make life easier for these classes of reader, he resolved to keep his main text simple and straight-
forward in content and style and to put all the hard philosophising and quotes from Latin and Greek in 
footnotes.29 To judge from the copious quotes in ancient languages in his notes for Plasticks, these footnotes 
would have been quite long, resulting in a Talmud-like structure (Shaftesbury admitted that his actual model 
was the Dictionnaire Historique et Critique of the French philosopher Pierre Bayle, another work with copi-
ous footnotes).30

While Shaftesbury also criticised those who used affected French and Italian technical terms in discuss-
ing the arts, he was not above inventing a few technical terms of his own.31 In all cases these were drawn 
from ancient sources. From classical theories of rhetoric, for example, he borrowed the terms hyperbole and 
ellipsis.32 For Shaftesbury hyperbole meant the deliberate exaggeration of the size of a person or thing above 
that which would be expected within the perspectival scheme of a painting, while ellipsis means a tactical 
reduction in the detail and finishing of the subsidiary parts of a painting. Among his other neologisms was the 

22 Shaftesbury, Plasticks, p. 170
23 Shaftesbury, A Letter Concerning Design, [in:] idem, Second Characters…, p. 22.
24 For Shaftesbury’s own account of this process see Shaftesbury, A Letter Concerning Design, [in:] idem, Second Characters…, 

pp. 18–19.
25 Shaftesbury, Plasticks, pp. 204, 211, cf. p. 252.
26 Ibidem, p. 166.
27 Ibidem, p. 285
28 Ibidem, p. 282.
29 Ibidem, pp. 165–166. He also promised to translate material in foreign languages ‘for such Artists in the modern way as are not 

Schollars in the antient’ (p. 164).
30 Ibidem, pp. 163, 165.
31 He was, indeed, quite self-conscious about the fact that he was doing this. See Shaftesbury, Plasticks, p. 262. The care with 

which Shaftesbury was thinking about the language he was going to use to put across his ideas is also evident from his notes for a glossary, 
see ibidem, pp. 262–265.

32 For hyperbole see Shaftesbury, Plasticks, p. 236–238; for ellipsis see ibidem, pp. 239–241; for both terms see ibidem, p. 281.
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term rhyparography,33 by which he meant what we would now call low genre painting, while his preferred 
term for landscape painting was perspective.34

It is notable that all Shaftesbury’s neologisms are derived from Latin and Greek. Richardson, by con-
trast, inclined towards words which had been brought into English by Dutch dealers and artists – he calls 
landscapes landscapes and genre paintings drolls.35 In contrast to what Shaftesbury seems to have been plan-
ning Richardson presents his book in straightforward continuous prose and without footnotes. While Shaftes- 
bury was conscious of the need to rein in his learning in order not to frighten off painters, ladies and other 
unscholarly beings, the more insecure Richardson was anxious to appear as scholarly as possible, for example 
by quoting frequently from Italian authors, in particular Dante.36 

It is difficult to judge the actual style in which a published version of Plasticks might have been written 
because Shaftesbury’s notes are very much notes. However, in these notes we do find occasional instances 
of Shaftesbury’s powers as a writer, suggesting a sophistication, passion and immediacy which would in all 
likelihood have far surpassed the functional but pedestrian prose of Richardson. For example, he describes 
a painting by Domenichino in the dome of the chapel of San Gennaro in Naples Cathedral as looking like 
‘an Orange [studded] with Cloves’, an effective punchline to an anecdote in which he relates how the artist 
was paid by the number of heads he included and thus chose to maximise his returns by including as many 
bodiless angels as possible.37

That Shaftesbury quoted extensively from Greek and Latin sources and Richardson from Italian tells 
us much about their respective frames of reference. Shaftesbury was a well-read classical scholar, and the 
sources he mentions most often are those from the ancient world, above all Horace’s Ars Poetica, but also 
Homer, Virgil, Xenophon, Pliny, Plato and Aristotle. He was also well acquainted with Franciscus Junius’s De 
pictura veterum (London 1637), a comprehensive digest of the writings on the ancients on the visual arts.38 
It was from these sources that Shaftesbury, on most issues an Ancient in the battle between the Ancients and 
the Moderns, derived his values and his principal terms of reference.39 Richardson, less widely read, does not 
refer to any ancient sources and those he mentions most often are Italian authors, above all Bellori and Vasa-
ri. Both writers also owed a substantial debt to modern French writers, perhaps inevitably given that those  
writers had been so actively engaged in codifying art theory. Both writers were, however, also highly ambiva- 
lent about this debt, understandably given that Britain was then just emerging from a long war with France. 
This was, moreover, the period during which the French became firmly established as the great rival and other 
against which the British defined themselves, a role they would continue to play for the next two centuries. 
Shaftesbury and Richardson would be far from the last Britons to find themselves both substantially indebted 
to French culture and profoundly resentful of that debt.

The two men responded to this feeling of ambivalence in different ways. Richardson’s solution was to 
pretend that the French didn’t exist. In the entirety of his Theory of Painting he cites only two French the-
orists, André Félibien and Roger de Piles, and mentions each only once. This is despite the fact that Richard-
son unquestionably took de Piles’s writings, and especially his Cours de peinture par principes, as a model, 
and arguably the primary model, for his own theory of art.40 He was, perhaps, gambling on the likelihood that 
de Piles’ book, as yet untranslated into English, would be unknown to most of his readers.41 The more confident 
Shaftesbury approached the problem in a different way, frequently referring in his notes for Plasticks to his 

33 Ibidem, pp. 257–258.
34 Ibidem, p. 278.
35 E.g. Richardson, Theory of Painting, pp. 39–40.
36 E.g. ibidem, p. 73.
37 Shaftesbury, Plasticks, p. 212
38 For direct references to Junius in Shaftesbury’s, Plasticks, see pp. 192–193, 198, 245.
39 On Shaftesbury and the Ancients see L. Klein, Shaftesbury and the Culture of Politeness: Moral Discourse and Cultural Politics 

in Early Eighteenth-century England, Cambridge 1994, pp. 46–47; H. Mount, Morality, Microscopy and the Moderns: the Meaning of Mi-
nuteness in Shaftesbury’s Theory of Painting, “British Journal for Eighteenth-century Studies”, vol. 21, 1998, pp. 133–139. It is notable that 
Shaftesbury almost always gives the term ‘ancient’ a positive meaning and the term ‘modern’ a negative one in his notes for Plasticks, see 
e.g. pp. 286, 211.

40 R. de Pi les, Cours de peinture par principes, Paris 1708. On what Richardson did and did not owe to de Piles see Gib-
son-Wood, op. cit., p. 143. The one mention of de Piles’ Cours in Richardson’s Theory of Painting occurred near the end of the book 
(p. 230).

41 De Piles’ Cours was first translated into English as The Principles of Painting, London 1743.
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reading in modern French theorists, both artistic and literary.42 However, these references were as likely to be 
negative as positive – throughout his writings Shaftesbury lost no opportunity to attack French writers (and, 
indeed, French painters, French culture and French politics). The modern source he mentions most frequently 
is Roland Fréart de Chambray’s Idée de la perfection de la peinture (Paris 1662), a book which Shaftesbury al-
most always refers to in a negative light.43 Shaftesbury was especially critical of what he believed to be Fréart’s 
misunderstandings of Raphael and his misguided attacks on Michelangelo, whom Fréart had notoriously casti-
gated for his monstrous failures of decorum in the Last Judgment.44 Shaftesbury’s dislike of most things French 
stemmed from his political beliefs; as a liberal civic humanist he believed in government by an enlightened and 
disinterested elite and he despised the absolute monarchy of the French.45 Among other things he saw this form 
of government as giving rise to a corrupted taste in art, and he was especially scornful about the harmful effect 
that Frenchs taste had had on the great Poussin, who had been compelled by French patrons to produce works 
in little rather than on the grand scale which Shaftesbury saw as essential for history painting.46

Like Richardson, however, Shaftesbury was far more indebted to French theorists than he was willing 
to admit. Indeed, Fréart was perhaps his most important model, suggesting that the loathing that Shaftesbury 
voiced for the Frenchman’s ideas was at least in part a patricidal reflex, a desire to slay his own progenitor. 
It was from Fréart, alongside Franciscus Junius’ De pictura veterum, that Shaftesbury derived his five parts 
of the art: Invention, Drawing, Colour, Expression and Composition. Richardson expanded this list to seven, 
eight, or even nine, depending on how you count them, adding Handling, Grace and Greatness and perhaps 
the Sublime to the list given by Junius and Fréart.47 An even more striking debt to Fréart is Shaftesbury’s 
willingness to discuss, in his notes for Plasticks, examples of bad artistic practice. The use of examples of 
good practice was commonplace in book of art theory at this time. These examples were usually drawn from 
the works of Raphael, who was universally agreed to have been the greatest painter of modern times. Fréart, 
for example, cited prints after Raphael as his examples,48 while Richardson referred to prints after Raphael, 
drawings by him and, above all, to the Raphael tapestry Cartoons then at Hampton Court.49 But Fréart also, as 
we have noted, devoted sections of his book to savage attacks on Michelangelo. This use of negative exam-
ples was a more unusual tactic, and one which, for the most part, did not appeal to Richardson. Shaftesbury, 
by contrast, makes frequent use of examples of bad practice. His rogues’ gallery included a painting by the 
Dutch artist Adriaen van der Werff which he offered as an example of harmful minuteness,50 almost all mod-
ern British portraitists (with the exception of his favourite John Closterman),51 all French artists apart from 
Poussin, Claude and Gaspar Dughet,52 and Italian, Spanish and Flemish seventeenth-century artists of the 
more florid, sensual or veristic types, including Rubens, Bernini, Pietro da Cortona, Luca Giordano, Jusepe 
de Ribera and Caravaggio.53 

This prolific use of negative examples would have given Shaftesbury’s book a very different feel from 
that of Richardson. It also underlines the extent to which he wanted his book to constitute an operative the-
ory, one that would actually change and guide the tastes of British patrons. By including negative examples 
Shaftesbury must have hoped to steer his compatriots away from mindless portraits, minute demonstrations 
of Dutch craftsmanship or sensual paintings from Flanders, France and Italy, all of which were, he knew, very 
popular amongst his countrymen. Against these works, Shaftesbury set a team of painters whom he held in 
high esteem. The captain of this all-star team was Raphael, who is mentioned far more often than any other 
painter in the notes to Plasticks and whom Shaftesbury regarded as the only modern painter to have come 

42 E.g. Shaftesbury, Plasticks, pp. 184, 209, 222, 236, 245, 253, 255, 286.
43 See e.g. ibidem, pp. 209, 236. 255.
44 Ibidem, pp. 230, 236. For Fréart on Michelangelo see R. Fréar t  de Chambray, An Idea of the Perfection of Painting, trans. 

J. Evelyn, London 1668, pp. 14–15, 67–68.
45 See Klein, op. cit., pp. 189–194.
46 Shaftesbury, Plasticks, pp. 212, 235, 269.
47 See Gibson-Wood, op. cit., p. 149.
48 Fréar t de Chambray, An Idea of the Perfection…, pp. 22-24.
49 See e.g. Richardson, Theory of Painting, pp. 93–95, 101–102.
50 Shaftesbury, Plasticks, p. 281. See also H. Mount, A Warning to the Curious: Shaftesbury and Van der Werff in 1712, [in:] The 

Visual Culture of Holland in the Seventeenth and Eighteenth Centuries and its European Reception, eds J. Jaźwierski, P. Taylor, Lublin 2015, 
pp. 67–92.

51 Shaftesbury, Plasticks, pp. 254–255, 257.
52 Ibidem, pp. 271, 277.
53 Ibidem, pp. 226, 239, 242, 243, 252, 256, 271, 277.
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close to perfection.54  His vice-captain was the ‘incomparable’ Poussin, who would, Shaftesbury believed, 
have risen to similar or even greater heights had he not been held back by French patrons.55 The rest of the 
team was made up of Domenichino, Michelangelo (with some reservations), Salvator Rosa, Gaspar Dughet, 
Giulio Romano, Guido Reni, Titian and Annibale Carracci.56

This rather small canon gives a good idea of Shaftesbury’s tastes, and puts him firmly in the camp of 
Italian theorists who favoured the decorous and austere works of the Carracci and their pupils over the more 
sensual works of their rivals. Perhaps more significantly, it also allies Shaftesbury with the Poussinistes, that 
group of French seventeenth-century theorists, including Fréart, who favoured the more severe and intellec- 
tual works of Raphael and Poussin over more sensual paintings.57 ‘Chaste’ and ‘severe’ are, indeed, two words 
which Shaftesbury applies to Poussin, and he praised the same painter alongside Raphael and Giulio Romano 
for their ‘unmixt pure & simple Grace void of Affectation.’58 Throughout his notes for Plasticks Shaftesbury 
praises the more intellectual parts of painting, and sees sensual qualities like colour as merely a means to an 
end (although he does not go quite so far as Fréart, who was so suspicious of the sensual appeal of colour that 
he discussed it only in terms of light and shade).59

Shaftesbury also shared with Fréart a fascination with perspective.60 He frequently judges paintings by 
their size, calling those smaller than life-size, and especially those that are highly finished, ‘false’. Shaftes-
bury also showed an acute sensitivity to the relative size of the figures and other components within a paint-
ing, again calling those that are smaller than they should be within the overall perspective of the painting 
‘false’.61 He did, however, also allow for hyperbole, the possibility that figures might, if appropriate, be larger 
than they should be within the perspective scheme, a quality he thought best exemplified by the works of 
Michelangelo.62 To judge from the notes for Plasticks, much of the published version of the work would have 
been concerned with discussions of these matters. While this obsession with perspective may seem odd to 
modern eyes, it is consistent with Shaftesbury’s debt both to Fréart and to another French writer of Fréart’s 
generation, Abraham Bosse.63 It was to these earlier French theorists that Shaftesbury was principally in-
debted, rather than to later French authors like de Piles. While Shaftesbury mentions John Dryden’s deluxe 
translation of Charles Du Fresnoy’s De Arte Graphica with notes by de Piles he does not seem to have been 
very interested it, and he does not mention any other works by de Piles.64

Richardson, on the other hand, owed much more to the Rubéniste school of French theorists headed by 
Du Fresnoy and de Piles. He too saw Raphael as undoubtedly the greatest of painters; indeed, his veneration 
of Raphael, and especially the Tapestry Cartoons, almost exceeds that of Shaftesbury.65 But his tastes were far 
more catholic than those of Shaftesbury. Richardson was also a fan of Rubens and Van Dyck, in addition to 
Venetian painters like Titian and Veronese. 66 Here we should acknowledge that the tastes of our two authors 
must have been affected by their respective experiences. Shaftesbury was a widely travelled man who had 
made himself familiar with recent Italian art while living in Naples, and could draw on memories like that 
of seeing the painting by Van der Werff he had so disliked in Rotterdam. Richardson, on the other hand, had 
never travelled overseas and was dependent on his own extensive collection of prints and drawings and on 
paintings he had seen in Britain. This explains in part the prominence he gives to the Raphael tapestry Car-

54 Among many examples see e.g. Shaftesbury, Plasticks, pp. 206, 214, 152, 277.
55 Ibidem, p. 269, 252.
56 Ibidem, pp. 176, 186, 202, 214, 242, 252, 258, 269, 277, 282.
57 For Fréart’s liking for Raphael, Giulio Romano, Poussin and Domenichino see An Idea of the Perfection…, pp. 67–68, 91, 122–

125.
58 Shaftesbury, Plasticks, pp. 213, 246.
59 Fréart de Chambray, An Idea of the Perfection…, pp. 13, 32. On Shaftesbury’s dislike of gaudy, new and obtrusive colouring 

see e.g. Plasticks, pp. 271–274. Cf. his dislike of ‘richness’, ibidem, pp. 239, 247, and ‘licentiousness’, ibidem, p. 196. For Fréart’s belief 
that invention and expression were the highest parts of art, with proportion, colour and perspective described as more mechanical, see Fréar t 
de Chambray, An Idea of the Perfection…, p. 121. For Fréart’s distaste for the interest of modern painters in colour, handling, massing and 
drapery see ibidem, p. 63.

60 For Fréart on perspective see e.g. An Idea of the Perfection…, pp. 36–46.
61 Shaftesbury, Plasticks, pp. 235–238, 266, see also pp. 212, 292.
62 Ibidem, p. 236.
63 Shaftesbury mentions Bosse’s writings on p. 209 of Plasticks.
64 Ibidem, pp. 209, 222, 262.
65 He claimed that Hampton Court, where the Cartoons were hung, was the best treasury of works by Raphael in the world, surpass-

ing even the Vatican (Richardson, Theory of Painting, p. 102, cf. p. 112).
66 See e.g. Richardson, Theory of Painting, pp. 41, 106–108, 151, 160.
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toons and to the works of Van Dyck and Rubens. However, Richardson’s enthusiasm for Flemish art cannot 
only be attributed to its availability. He showed, in contract to Shaftesbury, a genuine interest in the more sen-
sual, formal and mechanical aspects of art. While Shaftesbury referred to painters as ‘mechanick Knaves’,67 
Richardson argued at some length that the manual skills needed by painters placed them above writers, 
since they were required to use both their hands and their brains.68 While Shaftesbury saw colour as merely 
sensual, Richardson wrote enthusiastically and sensitively about colour and drawing and added handling, or 
brushwork, to the key parts of the art.69 In his sensitivity to colour and to light and shade Richardson was very 
indebted to de Piles, and, like de Piles, he advanced a theory of art which was at least in part formalist. Like 
de Piles, Richardson was capable of admiring the formal qualities of a work regardless of its subject. For 
Shaftesbury, by contrast, subject matter was all important. 

This difference is also evident in the ways in which our two authors discussed pictorial composition. 
For Shaftesbury, following Fréart, composition was a matter of organising the key figures within a strict per-
spectival scheme in such a way that they could tell the story being represented most effectively.70 Richardson, 
on the other hand, followed de Piles in advancing the possibility of seeing pictures of attractive patterns of 
colour or of light and shade, even repeating de Piles’ famous argument that the light and shade in a picture 
should be focused in masses so that it resembles a bunch of grapes rather than separate individual grapes.71 
In arguing thus de Piles and Richardson were laying down the foundations for a modern, abstracted way of 
thinking about composition, a way of thinking that would later be taken up by Reynolds, and later still and 
much more emphatically by members of the Aesthetic movement in the nineteenth century.72 It is indicative 
of Richardson’s formalism that he frequently compares painting to both poetry and music, in both of which, 
he argues, there is a sensual dimension. Of painting, for example, he writes that:

its beautiful Forms, Colours and Harmony, are to the Eye what Sounds, and the Harmony of that kind are to the Ear; 
and in both we are delighted in observing the Skill of the Artist.73

Shaftesbury, on the other hand, preferred to compare painting to philosophy, most famously in the Judg-
ment of Hercules in which he likens history painting to moral philosophy and landscape painting to natural 
philosophy.74 While Shaftesbury does at times compare painting to poetry, at others he denies the conven-
tional ut picture poesis parallel between the two arts.75 In his notes for Plasticks, he even prefigures Lessing’s 
Laokoon (1766) in contending that there are some subjects, especially horrible or violent ones, which while 
acceptable in poems are unsuitable for paintings, because the painter has of necessity to give determinate 
form to what he is representing rather than leaving that realisation to take place in the mind of the reader.76

That Shaftesbury belonged to the more austere school of the Poussinistes was consistent with what is 
perhaps the most distinctive feature of his art theory: his insistence on the moral role of painting. Far more 
emphatically than any of his French predecessors, Shaftesbury believed that the purpose of painting, the 
quality that raised it above a mere mechanical trade, was its ability to give moral guidance to the spectator. 
‘All true Painting’, he asserted in his notes for Plasticks, is ‘moral’.77 Shaftesbury’s ideal painting of the Judg-
ment of Hercules offered a lesson in virtue, and he famously imagined that it might be hung in the gallery of 
a young prince in order to contribute to his moral education.78 It was for this reason that Shaftesbury placed 

67 Shaftesbury, Plasticks, p. 211.
68 Richardson, Theory of Painting, pp. 26–35.
69 Ibidem, pp. 144–160.
70 A good example of this is Shaftesbury’s description of an ideal imagined depiction of the story of Bacchus and Ariadne (Plasticks, 

pp. 260–261), very much along the same lines as his blueprint for an ideal depiction of Judgement of Hercules (Shaftesbury, Judgment of 
Hercules). Cf. Fréart’s analysis of Raphael’s School of Athens, which again focuses heavily on how the subject matter is conveyed (An Idea 
of the Perfection…, pp. 109–117).

71 See Richardson, Theory of Painting, pp. 114–133, and especially pp. 115, 121 (in which he borrows de Piles’ analogy of the 
bunch of grapes) and p. 128 (in which he talks about the importance of giving the ‘mass’ of light an ‘agreeable form’). 

72 See H. Mount, Reynolds, Chiaroscuro and Composition, [in:] Pictorial Composition from Medieval to Modern Art, eds. P. Taylor, 
F. Quiviger, London–Turin 2000, pp. 172–197.

73 Richardson, Theory of Painting, p. 8, cf. p. 144.
74 Shaftesbury, A Notion of the Historical Draught or Tablature of the Judgment of Hercules, [in:] idem, Second Characters…, p. 53.
75 Shaftesbury, Plasticks, pp. 166, 222.
76 Ibidem, pp. 286–288.
77 Ibidem, p. 177. See also pp. 177, 179–183, 186, 217, 264.
78 Shaftesbury, A Letter Concerning Design, [in:] idem, Second Characters…, p. 26.
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primary importance on invention and expression, the parts of the art which enabled the moral story told by 
the picture to be communicated most clearly and effectively. Colour and handling, by contrast, were of less 
importance. For Shaftesbury, being amused by the sensual qualities of a painting like colour and brushwork 
would have constituted an ignoble response.

Richardson also believed that painting might have a moral and didactic role. He argued, for example, 
that portraits can inspire us to follow the examples of famous people, and also that the people represented 
in portraits will feel compelled to live up to the elevated depictions of themselves given in their portraits.79 
As this suggests, Richardson felt that portraiture should be ranked alongside history painting,80 a move that 
went against the usual construction of the hierarchy of genres and which was both self-aggrandizing, given 
that he was himself a portraitist, and pragmatic, given the notorious domination of British art by portraiture.81 
Richardson’s remarks on the moral role of painting are, however, quite brief. Indeed, he gives equal weight 
to the argument that painting is to be valued for the knowledge it gives us about things in the world, about 
‘Arms, Buildings Civil and Military, Animals, Plants, Minerals’, or what would then have been regarded as 
natural, rather than moral, philosophy.82 The bulk of Richardson’s Theory of Painting is, moreover, composed 
of chapters on the parts of the art, on invention, colour, handling, and so on, and is primarily focused on the 
practicalities of designing and making a painting.83 

Shaftesbury, by contrast, seems to have been planning to follow Fréart in covering all five parts of the 
art within just one chapter.84 A much greater proportion of Second Characters would have been taken up with 
considerations of how painting should carry out its moral role. While Richardson’s belief that painting should 
be a source of knowledge about nature echoed that of the Royal Society, Shaftesbury had no time for the 
empiricism promoted by that body.85 In the Judgment of Hercules he implies that the highest form of painting 
should take moral philosophy, not natural philosophy, as its model, and implies that the knowledge conveyed 
by painting is valuable not because it informs us about the world for its own sake but because it helps us to be 
better human beings.86 Unlike Richardson, Shaftesbury did not believe that portraiture could play that role as 
readily as history painting, and, he consequently saw the dominance of British art by portraiture as a source 
of regret.87 For Shaftesbury portraiture was ‘not so much as a liberal Art nor to be so esteem’d; as requiring 
no liberal Knowledge, Genius, Education, Converse, Manners, Moral-Science, Mathematicks Opticks: but 
merely practical, & vulgar.’88

While Richardson believed that painting would improve as a result of the efforts of increasingly skilled 
and theoretically aware painters, Shaftesbury believed that the moral history painting he desired would emerge 
as a result of political and social circumstances. He argued that the political liberties which had emerged in 
Britain as the consequence of the establishment of a constitutional monarchy would automatically give rise to 
good taste, as the disinterested individuals whom he envisaged as the proper leaders of this state would have the 
freedom to exercise their natural instincts for truth and beauty. As he wrote in the ‘Letter Concerning Design’: 

When the free spirit of a nation turns itself this way, judgements are formed; critics arise; the public eye and ear 
improve; a right taste prevails, and in a manner forces its way. Nothing is so improving, so natural, so congenial to the 
liberal arts, as that reigning liberty and high spirit of a people, which from the habit of judging in the highest matters 
for themselves, makes them freely judge of other subjects, and enter thoroughly into the characters as well of men 
and manners, as of the products of works of men, in art and science.89

79 Richardson, Theory of Painting, pp. 16–17.
80 Ibidem, p. 25.
81 Unlike Shaftesbury, but like other British writers on the visual arts, Richardson trumpeted the supremacy of British portraiture 

(Theory of Painting, p. 143).
82 Richardson, Theory of Painting, p. 10.
83 Ibidem, pp. 43–160.
84 Shaftesbury, Plasticks, p. 166.
85 See Mount, Morality, Microscopy and the Moderns…, pp. 135–140; idem, Leonardo’s ‘Treatise’…, pp. 209–212.
86 Shaftesbury, A Notion of the Historical Draught or Tablature of the Judgment of Hercules, [in:] idem, Second Characters, 

pp. 53, 35, 54.
87 Shaftesbury, Plasticks, pp. 283–284.
88 Ibidem, p. 257. Cf. Shaftesbury, Sensus Communis, [in:] idem, Characteristicks (1714), vol. I, pp. 142–143.
89 Shaftesbury, A Letter Concerning Design, [in:] idem, Second Characters…, p. 23.
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This argument was underpinned by Shaftesbury’s belief that everyone is equipped with an innate sense 
of truth, and, more significantly from an art theoretical point of view, of beauty, which is the visual form of 
truth.90 This meant that once men were freed from political or economic shackles to attend to their instincts, 
a taste for beauty and truth would naturally come to the fore and the arts would improve. 

Shaftesbury’s belief in innate ideas was diametrically at odds with the thoroughgoing empiricism of 
his one-time tutor John Locke, who had argued that the mind is a tabula rasa untainted by any instinct until 
it starts to learn from sensual impressions. Throughout his writings Shaftesbury felt the need to challenge 
Locke’s epistemology, an epistemology which was, he must have realised, rapidly becoming a matter of or-
thodox belief amongst his countrymen.91 In his notes for Plasticks, for example, he argues against Locke that 
the presence of instinct in dogs and birds indicates that the same must apply to humans.92 Richardson, on the 
other hand, was a straightforward follower of Locke’s empiricism, as Carol Gibson-Wood has shown.93 The 
difference is evident in their respective accounts of how painters arrive at their conceptions of the ideal. For 
Shaftesbury this is unproblematic, given that the painter is equipped with an innate sense of beauty which 
informs his selection of his models and any combinations or improvements he makes to them.94 For Richard-
son, as for any empiricist, the issue is more difficult, and he never gives a clear account of how the painter 
arrives at his ideas of beauty and perfection. At one point he refers in quick succession to the painter selecting 
from nature and to the painter forming a model of perfection in his mind,95 but he is clear neither about how 
the painter should know what to select nor about how his module of perfection should be formed. It was an 
issue that would later vex the similarly Lockean but much more intellectual Reynolds, whose struggle with 
the problem resulted in the rigorously empirical but completely impractical solution of the central form, in 
which the ideal was to be derived from the average of all individual specimens of a particular figure or type.96 

In contrast to the situation in Britain, Shaftesbury argued that in France the presence of an absolute 
monarch surrounded by fawning courtiers was an obstacle to the emergence of good taste. As a result French 
taste was corrupt and addicted to small, sensual paintings.97 Shaftesbury’s argument that the quality of the 
arts will be determined by the social and political conditions that give rise to them is quite different from that 
advanced by French theorists, whose works tend to imply that ideal history painting is the consequence of 
breeding up learned and theoretically informed painters, perhaps supported in their education by an academy. 
While Richardson does briefly suggest that the Greeks produced great art because they were great men,98 he 
for the most part follows French authors in believing that great art is the consequence of the talents and per-
sonal qualities of individual painters. 

Although the close association Shaftesbury made between political conditions and artistic quality is well-
-known, the originality and significance of this idea has not, I believe, been sufficiently appreciated. The rad-
ical implications of this way of thinking for our understanding of the history of art might, I think, have been 
much more readily apparent had Second Characters been published in its entirety. We are used to hearing that 
Winckelmann, with his contention that the qualities of ancient Greek art reflected the qualities of ancient Greek 
society, invented the social history of art.99 Fifty years earlier, however, Shaftesbury was making very similar ar-
guments in his notes for Plasticks, in which he extended his argument that art reflects society beyond the Britain 
and France of his own day to the history of art as a whole. He asserts, for example, that the barbarous forms of 
non-European art were attributable to the barbarous cultures that produced them, and that the ceramics produced 
by the tyrannised Chinese were poor until they were taught better taste by the enlightened British and Dutch.100 

90 Shaftesbury, Plasticks, pp. 167 (‘for, all Beauty is Truth’), 189–190. Cf. Shaftesbury, Sensus Communis, [in:] Characteris-
ticks (1714), vol. I, p. 142. See also J.A. Bernstein, Shaftesbury’s Identification of the Good with the Beautiful, “Eighteenth-century Stu- 
dies”, vol. 10, 1977, pp. 304–125. 

91 E.g. Shaftesbury, Plasticks, pp. 188–190. See also Klein, op. cit., pp. 27–30; Mount, Leonardo’s ‘Treatise’…, p. 209.
92 Shaftesbury, Plasticks, pp. 188–190.
93 Gibson-Wood, op. cit., pp. 181–186.
94 See e.g. Shaftesbury, Plasticks, p. 200.
95 Richardson, Theory of Painting, p. 161–162.
96 J. Reynolds, Discourses on Art, ed. R.R. Wark, New Haven–London 1975, pp. 44–45 (Discourse III, 1770).
97 Shaftesbury, Plasticks, pp. 212, 235, 269. See also Klein, op. cit., pp. 189–194; R. Woodfield, The Freedom of Shaftesbury’s 

Classicism, “The British Journal of Aesthetics”, vol. 15, 1975, pp. 260–266. 
98 Richardson, Theory of Painting, pp. 206–208.
99 J.J. Winckelmann, Geschichte der Kunst des Alterthums, Dresden 1764. For a typical presentation of Winckelmann as the orig-

inator of the social history of art see M. Hat t, Ch. Klonk, Art History: A Critical Introduction to its Methods, Manchester 2006, p. 22.
100 Shaftesbury, Plasticks, pp. 206, 221.
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He also foreshadows Winckelmann in arguing that the quality of ancient Greek art was attributable in part to 
the healthy diets, regular exercise and unabashed display of nudity in ancient Greek culture.101 Meanwhile, the 
revival of the arts in Renaissance Italy took place, according to Shaftesbury, in the republics of Venice and Flor-
ence, where the citizens had, for the first time since antiquity, the freedom to develop taste and judgment.102 Had 
these thoughts been published we might well now be describing Shaftesbury, rather than Winckelmann, as the 
father of the social history of art. Richardson, by contrast, followed the older Vasarian model in describing the 
rises and falls of quality during the history of art without really explaining why they happened.

Another feature of Shaftesbury’s thought which sets him apart from his French forbears was his disap-
pointment that the greatest modern art had been so dominated by Christian iconography. In an extraordinary 
passage in his notes for Plasticks he ridicules depictions of God the Father, whom he describes as being 
shown as a broken, haggard old man bearing a carcass in his lap and a pigeon in his bosom. Christ, too, he 
saw as a graceless, barbaric and, I’m sorry to say, unaesthetically Jewish figure.103 For Shaftesbury, ancient 
gods, goddesses and heroes were far more suitable as models for the artist. Richardson was also troubled 
by images of God the Father as a decrepit old man.104 Rather than poking fun at them, however, Richardson 
wondered if God was an appropriate subject for depiction, on the grounds that he was beyond the imagin- 
ation of any mortal being. He was, indeed, so nervous on this point that he never actually refers to God by 
name, instead preferring circumlocutions like the ‘Supreme Being’.105 Just fifty years after the iconoclasm of 
the Civil War, such an anxiety about religious, and specifically Catholic, imagery is understandable in two 
Protestant Britons who were trying to sell painting to their Protestant countrymen.106 Again, however, there is 
a big difference between Richardson’s more tactful, deferential approach and Shaftesbury’s fearlessly outspo-
ken views. These differences may be attributed in part to the fact that the former was an orthodox Anglican 
while Shaftesbury was a Deist, and also no doubt to the fact that one man was a working painter and the other 
a wealthy aristocrat.

Shaftesbury’s views on religious art epitomise the uncompromising nature of both the language and 
arguments found in the notes for Plasticks. Even if he had toned them down for the final, published version, 
it is difficult to imagine that a completed Second Characters would not have been far more definitive in its 
arguments and far more vivid in its language than Richardson’s Theory of Painting. Richardson’s book was 
written in a spirit of compromise, as an attempt to find some middle ground between the demands of the 
classical theory he had inherited from the continent and the state of affairs in Britain – a spirit of compromise 
best exemplified by his attempt to elevate the portraiture which was so dominant in Britain to a status close 
to that of history painting. While Richardson believed that painting did have a moral purpose, his de Pilesian 
formalism opened the door to a far wider range of artistic appreciation than that advocated by Shaftesbury, 
a range of appreciation that made it possible to enjoy the Dutch, Flemish and Venetian art which were popular 
among British collectors in addition to the greatest art of Florence and Rome. For Richardson it was import- 
ant to continue to get on with the British art lovers who were commissioning portraits and buying Dutch and 
Flemish pictures. Shaftesbury, on the other hand, had no need to compromise and no interest in doing so, and 
consequently advanced his vision of a moral and ideal history painting, large in scale, free in brushwork and 
derived from Raphael and the more austere Bolognese painters as the only way in which the British would be 
able to produce a satisfactory artistic equivalent to their enlightened political state.

If Shaftesbury’s Second Characters had been published in 1715 how, then, might it have changed the 
landscape of thinking about art in Britain? We are now in the realm of pure speculation, but I think we can 
suggest two alternative stories, in one of which that landscape was profoundly transformed, in the other of 
which Second Characters had little effect. 

In the first story Second Characters was published in 1715, immediately attracting an excited reaction 
among both virtuosi and painters, to such an extent that when Richardson’s Theory of Painting appeared in 
print two months later little notice was taken of it. The reaction of the virtuosi was especially significant. It 

101 Ibidem, pp. 199, 208.
102 Ibidem, p. 211.
103 Ibidem, pp. 202–203
104 Richardson, Theory of Painting, p. 54.
105 E.g., ibidem.
106 Shaftesbury especially associated the painting of unacceptably cruel and horrible things like bloody martyrdoms with ‘Popish’ 

taste, see Plasticks, pp. 286–268. 
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was Shaftesbury’s good fortune that the book’s publication coincided exactly with the beginning of the long 
political ascendancy of the Whigs. Just as the Whigs took up and promoted the Palladian style in architecture, 
so Whig patrons like the Earl of Burlington seized on Second Characters as a blueprint for an artistic style 
which would reflect their own political values. And Shaftesbury was, as everyone knew, himself a one-time 
Whig politician and the grandson of the 1st Earl of Shaftesbury, the virtual founder of the party. The Whigs 
were helped in this enterprise by the clarity with which Shaftesbury advanced his theories and his plentiful 
examples of both good and bad paintings. Using their wealth and political power, the Whigs began by fo-
cusing their patronage mainly on history painters from abroad, a move made necessary by the lack of home- 
-grown history painters. However, seeing the massive patronage that attached itself to the one native history 
painter of any quality, James Thornhill, other British artists, amongst them William Hogarth, were inspired to 
take up history painting. The transformation of the first St Martin Lane’s Academy into a new Royal Academy 
in 1730 reflected and cemented this development. The style promoted and taught by this new Academy was 
precisely the severe, moral style advocated by Shaftesbury. Subsequent British writers on art argued for simi- 
lar values, thus giving rise to a distinctive British school of art theory which has recently come to be known 
as civic humanist theory. Prominent among these authors were connoisseurs from upper class backgrounds, 
who continued to dominate the discussion of art. Both connoisseurs and painters especially admired the un-
equivocally anti-French stance adopted by Shaftesbury, and the severe style of history painting he advocated 
acquired powerful patriotic overtones. By the time Reynolds came to deliver his discourses at the Academy 
he had little to do but to re-present the arguments already made by Shaftesbury – the battle for a British school 
of history painting had already been won.

That is one story. In a second story, Shaftesbury’s Second Characters appeared at much the same time 
as Richardson’s Theory of Painting and both books received a polite level of interest. Shaftesbury’s book 
was praised for its elegant style and the clarity of its arguments and it was immediately judged to be su- 
perior to Richardson’s on both counts. Some of the words it introduced into the language – rhyparography, 
hyperbole, ellipsis – became for a time quite fashionable among the virtuosi. Several young painters, reading 
Second Characters, were inspired to paint in the severe moral style advocated by the book. The life stories of 
these young painters does not, however, make pleasant reading. The patronage which they imagined would 
stem from Shaftesbury’s ideas did not appear, and poverty and disillusionment resulted. British painters who 
wanted to make a living continued to paint portraits, while upper class art lovers who had been inspired by 
Second Characters responded by buying Italian paintings from abroad rather than patronising native painters. 
Those same upper class art lovers also continued to buy Dutch paintings and even French rococo works, and 
they reacted to the discrepancies between these tastes and the doctrines advanced by Shaftesbury and other 
theorists by retreating behind a polite wall of silence. The discussion of painting was, for good or ill, left to 
the painters, who began to realise that the pragmatic, compromising theory offered by Richardson offered 
a more workable model than the idealistic and outspoken version offered by Shaftesbury. And so it was that 
when Joshua Reynolds comes to deliver his discourses to the new Royal Academy in 1769 he followed in 
Richardson’s footsteps in attempting to deliver a compromise between continental art theory and British taste 
and modes of thought. In particular, Reynolds, like Richardson, based his theory on the Lockean empiricism 
which had become so integral to British ways of thinking and which Shaftesbury had so violently shunned.107 
In the wake of Reynolds’s domination of British art theory Shaftesbury’s Second Characters came to be seen 
as an eccentric curiosity, a work more similar in its significance to Hogarth’s Analysis of Beauty than to the 
mainstream works of Richardson or Reynolds. Shaftesbury’s Second Characters had turned out to be one of 
those books of art theory which, as Denis Mahon once put it, help the polite to speak more elegantly about art 
without actually affecting their behaviour.108

Which version do you believe? I’m afraid my money would be on the latter. I suspect that even if Shaftes- 
bury had completed his book the history of classical art theory in Britain would still have been a long, drawn- 
-out failure. But even if the effects of Shaftesbury’s Second Characters on the future of British art is ulti-
mately unknowable, the one thing we can say with certainty is that the book, if finished, would have greatly 
enriched the literature of art written in English.

107 As, in real life, Reynolds indeed did; see A. Asfour, P. Wil l iamson, On Reynolds’s Use of De Piles, Locke, and Hume in his 
Essays on Rubens and Gainsborough, “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, vol. 60, 1997, pp. 222–225; Mount, Leonardo’s 
‘Treatise’…, pp. 216–217.

108 D. Mahon, Studies in Seicento Art and Theory, London 1947, pp. 5–6.
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SHAFTESBURY VERSUS RICHARDSON: 
ĆWICZENIE KONTRFAKTYCZNE

Streszczenie

Autor rozważa, co mogłoby się stać, gdyby trzeci hrabia Shaftesbury żył na tyle długo, aby ujrzeć publikację swojej planowanej książ-
ki z teorii sztuki, Second Characters. Sugeruje, że Second Characters zakwestionowałyby i być może zastąpiłyby Theory of Painting (Teorię 
malarstwa) Jonathana Richardsona starszego (1715) jako pierwszy znaczący i oryginalny brytyjski wkład w teorię sztuki. Dużą część swych 
rozważań autor poświęca na porównanie Theory of Painting Richardsona i tekstu Plasticks z Second Characters, do którego zachowały 
się notatki Shaftesbury’ego. Porównanie to pozwoliło na wysunięcie tezy, że teoria malarstwa, którą Shaftesbury zaproponowałby swoim 
rodakom, różniłaby się pod pewnymi względami od tej przedstawionej przez Richardsona. Shaftesbury, zwracając się przede wszystkim 
do arystokratycznych mecenasów, a nie do malarzy, miał wizję przyszłości sztuki brytyjskiej bardziej wzniosłą, ale równocześnie bardziej 
zawężoną niż ta zaproponowana przez Richardsona. Dla Shaftesbury’ego najważniejsza była moralna tematyka w malarstwie, najbardziej 
cenił tematy historyczne, które najlepiej było pokazywać w dużej skali i z zastosowaniem surowego stylu. Richardson natomiast był bardziej 
tolerancyjny wobec brytyjskiego upodobania do portretów oraz zmysłowego malarstwa i proponował teorię sztuki, która była po części 
formalistyczna. Autor podkreślił również znaczenie zrównania przez Shaftesbury’ego zdrowia społecznego i politycznego społeczeństwa 
z jakością jego sztuki oraz wysunął przypuszczenie, że gdyby Second Characters zostały opublikowane w czasie, gdy powstały, mogliby-
śmy teraz uznać Shaftesbury’ego, a nie Winckelmanna za ojca społecznej historii sztuki. Artykuł kończy się założeniem dwóch możliwych 
skutków opublikowania Second Characters na początku XVIII w. – jednym mógł być silny wpływ na brytyjską sztukę i brytyjski stosunek 
do sztuki, drugim zaś mogłaby być marginalizacja tego tekstu z powodu bezkompromisowego podejścia Shaftesbury’ego do ówczesnych 
gustów brytyjskich.

tłum. Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek
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SHAFTESBURY’S DICTIONARY OF TERMS OF ART

Shaftesbury’s Plastics, part four of his unfinished Second Characters, includes an appendix with the title 
Dictionary or Memorandums concerning Words & Phrases to be used in your Work (Fig. 1).1 The Dictionary 
of Terms of Art, as it is announced on the first pages of the manuscript, is unfinished and it only integrates for-
ty-three entries, three descriptions of words, and five notes about uses and synonyms of some words from the 
list. Johannes Dobai supposed that if Shaftesbury had managed to complete the Plastics, this text might have 
become one of the most important classical art treatises.2 Given the impact of Shaftesbury’s short essay The 
Judgment of Hercules on the discussion of aesthetics in Europe, this does not seem to be an overstatement.3 
The importance of the Dictionary, however, has not been considered to date, perhaps because it is a rather 
small fragment of what would have been the eventual work. Besides, it was never planned to be published as 
an independent work. 

This study will look at the contents and intended functions of Shaftesbury’s art dictionary. It will dis-
cuss Shaftesbury’s motivations to compile a vocabulary of art terms and explore how he gathered words 
for his dictionary project. As we will see, in assembling aesthetic terminology Shaftesbury was inspired by 
Roland Fréart de Chambray’s l’Idée de la perfection de la peinture and transferred some of his methods to 
the English language, although he had an ambiguous attitude towards the French writer and a dislike of the 
absolute structures of the Académie Royale. Shaftesbury could hardly ignore French art theory, especially 
when discussing terminology related to pictorial composition. One of the aims of his dictionary, however, 
was to develop new discourses to add new notions to the established meanings of artistic terms. A discussion 
of Shaftesbury’s unusual combination of ‘groups’ and ‘masses’ will exemplify how he adopted and extended 
the understanding of these terms.

1 The first publication in print is A.A. Cooper, 3rd Earl  of  Shaftesbury, Second Characters (1713), ed. B. Rand, Cambridge 
1914 [hereinafter: Shaftesbury/Rand]. The original manuscript is held at the Public Record Office in London as PRO 30/24/27/15. The 
leaves are in many ways still notes, varying in type to highlight certain notions, leaving gaps and including words and passages that are 
crossed through. The most faithful transcription is the Standard Edition. Complete Works, Selected Letters and Posthumous Writings, eds. 
W. Benda, W. Lottes, F.A. Uehlein, E. Wolff, Stuttgart-Bad Cannstatt 2001, I. Works: Aesthetics, 5, pp. 153–297. For the citations, I have used 
the modernised transcriptions by Rand.

2 J. Dobai, Die Kunstliteratur des Klassizismus und der Romantik in England (1700–1840), 4 vols., Bern 1974–1977, I, p. 71.
3 The full title is Notion of the Historical Draught or Tablature of the Judgment of Hercules, another part of the Second Characters, 

but published separately in 1712 in France.
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SHAPE, SOURCES AND CONTENTS OF THE DICTIONARY

Although Shaftesbury’s project was terminated at an early stage by the death of the philosopher and 
writer, we can trace some of his approaches and methods. For instance, the order of the words listed, which 
begins with ‘ryparography’ and ends with ‘design’: though no systematic organisation can be established, 
we may assume that Shaftesbury planned to arrange the words thematically rather than alphabetically. We 
can conclude this from the way in which he added thirteen word groups, beginning with ‘vegetable, still’ and 
ending with ‘savage, monstrous’ in curly brackets as parts of the category ‘life’.4 This approach is uncommon 
for a dictionary, in which words are usually listed in an indexical way. Shaftesbury seems to have followed 
either an associative or a taxonomic order (or both). An aim of his Dictionary appears to have been to propose 
relationships in which aesthetic terms function and generate meaning.

Shaftesbury’s Dictionary does not provide descriptions and explanations of the terms.5 Earlier English 
glossaries of art terms can be described as lists in which the words are explained summarily and without any 
reference to the use of the words in the text.6 Shaftesbury by contrast used and explained some words of his 
Dictionary extensively in his texts of the Second Characters, especially in the unfinished Plastics. Indeed, the 
second half of the Plastics is mainly concerned with the discussion of aesthetic terminology, but there is little 
correspondence of words treated in the Plastics and those listed in the dictionary. For example, the five parts of 
painting, invention, proportion, colour, expression and composition, which Shaftesbury adapted from the tradi-
tions of Franciscus Junius and Roland Fréart de Chambray, are discussed in the Plastics, but are not listed in the 
Dictionary.7 Shaftesbury remarked that in Charles Alphonse Dufresnoy’s De arte graphica these five parts ‘are 

4 Shaftesbury/Rand, p. 179.
5 F. Paknadel, Critique et peinture en Angleterre de 1660 à 1770, Ph.D. Thesis, Lille 1978, p. 79.
6 Cf. e.g. M. Smith, The Art of Painting, London 1692, s. p. [p. 90]; W. Aglionby, Painting Illustrated in Three Diallogues,  

An Explanation of some Terms of the Art of Painting, London 1685, s. p.
7 Shaftesbury/Rand, pp. 140–153.

1. Anton Ashley Cooper, 3rd Earl of Shaftesbury, Dictionary 
or Memorandums concerning Words & Phrases to be used in 
your Work, London, Public Record Office, PRO 30/24/27/15
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wrongly reduced to three’. In an example, he tried to demonstrate how any term of an artistic discourse such as 
the word ‘drapery’ – a word from the Dictionary – could be categorised with the help of the five parts:

As to habits, dresses and all which painters comprehend in the common phrase of drapery should it be asked: “In 
which of the five parts do we place this?” ’Tis answered: “In the first and third.” For not only invention, but history 
and learning lie in the first part. And for whatever in art goes further than the outline, must in respect of the draperies, 
be wholly in the third part (viz. light and shadow and colouring). There being properly no symmetry or regular 
mensuration of mere foldings so as to require anything of the second part; and much less life or passion, so as to have 
to do at all in the fourth. And as for the fifth, the general collocation, it is either included or carried along with the 
figures and bodies which it adorns, or it comes in like architecture, or trees, as making part of the masses or balancing 
parts in the perspective; and as such, it belongs indirectly and not immediately to part second.8

The way in which Shaftesbury tests his example of the word ‘drapery’ against the properties of the five 
parts of painting by process of elimination reveals his tangible approach to dealing with aesthetic categories. 
He appears to have applied a superordinate function to the five parts of painting. For this reason, it seems un-
likely that he would have listed them as terms in his art dictionary at a later stage. On the other hand, since he 
perceived the five parts of painting as elementary for the understanding and assessment of art terms, it seems 
equally doubtful that he would not have integrated these categories in some way in his Dictionary.

In the Plastics, Shaftesbury devoted short chapters to some of the artistic and aesthetic concepts he 
listed in the Dictionary: Of the Machine, Machinery, or Deity Work; Of Shortenings or Fore-shortening; 
Of Truth, viz. Plastic; Of Freedom or the Free Manner.9 Only a few words of his dictionary list are no-
where else to be found, for instance, ‘romantic’ or ‘fruitage’. The interactions between dictionary and text 
were obviously important for Shaftesbury, and these connections turned the project into a more complex 
undertaking than compiling a list of art terms. In addition, Shaftesbury’s manner of following associations 
makes the discussions of the words appear less universal in their meaning than one would expect from 
a dictionary. The descriptions in the chapters and even partly in the dictionary are individually shaped, 
judgemental and sometimes polemic.

Shaftesbury used ancient and contemporary source literature as resources for artistic terminology. The 
most important ancient writings were Horace’s De arte poetica and Xenophon’s Memorabilia.10 Among con-
temporary literary works, Fréart de Chambray’s l’Idée de la perfection de la peinture, which he knew in 
the English translation by John Evelyn, was the one most referred to, apart from his own Characteristics. 
Shaftesbury had little interest in the writings of the French members of the Royal Académie, perhaps, as has 
been argued, because he regarded their positions as absolutistic and could not easily reconcile them with his 
liberal attitude.11 Yet he used French literature and poetry, as well as some inspirations of the Dictionnaire 
historique et critique of 1697 by his friend Pierre Bayle, which is organised in an antithetical way.12 The only 
English writer Shaftesbury referred to is John Dryden, besides a mention of ‘our English life-writer’, prob- 
ably Richard Graham and his anonymously published Short Account of artists’ biographies.13 Francisus Ju- 
nius’ De pictura veterum libri tres was, as for any writer on art at that time, an important resource for ancient 

8 Ibidem, pp. 140–141.
9 Ibidem, pp. 160–161, 164–167.
10 Paknadel , op. cit., p. 81. Further ancient authors are Pliny, Vitruvius, Philostratus, Aristotle, Quintilian, probably Philander; see 

Dobai, op. cit., I, p. 54. Paknadel, op. cit., p. 80, also mentions Herodotus, Plato and Diodorus Siculus for references to Egyptian art; Aris-
totle, Longinus and Dionysus Halicarnassus for references to the power of images; and Pausanias, Pliny the Younger as well as Philostratus.

11 Paknadel, op. cit., p. 134; Dobai, op. cit., I, p. 71.
12 Dobai, op. cit., I, p. 54, identified as further early modern art literature – apart from Fréart and Alberti – Palladio, Leonardo, 

Bosse, Evelyn, Bellori, Félibien and Le Brun; Dobai also lists Lomazzo whose art treatise had been translated partly into English by Ri- 
chard Haydocke in 1598, but Paknadel, op. cit., p. 80, points out that there is no explicit mention. Paknadel, op. cit., p. 81, determined as 
Shaftesbury’s contemporary literary soucres the French authors Bayle, Voiture, Fontenelle, Saint-Evremond, Père le Bossu, and the poets La 
Bruyère and Molière; the French authors of art literature Bosse and Dufresnoy, as well as the letters by Poussin. For Shaftesbury’s rejection 
of the Rubenists and academists (Félibien, De Piles, Testelin) see Paknadel, op. cit., p. 134. Dobai, op. cit., I, p. 71, argues that Shaftesbury 
rejected de Piles without ever mentioning him.

13 Dobai, op. cit., I, p. 53. For the identification of Richard Graham who published The True Effigies of the most Eminent Painters, 
London 1694, and A short Account of the most eminent Painters, both ancient and modern, published in 1695, as part of John Dryden’s trans-
lation of Dufresnoy The Art of Painting, see Paknadel, op. cit., p. 81; also for further English authors and literature relevant for Shaftesbury 
such as Shakespeare, Junius, Marsham, the Chronicus Canon Aegiptus and Shaftesbury’s teacher John Locke. 



ULRIKE KERN22

citations about art.14 Contrary to Fréart, Roger de Piles and Dryden, however, Shaftesbury did not use Junius 
exclusively, but referred directly to ancient rhetorical writings. His interest in Italian literature, too, seems to 
be mostly grounded in works that are concerned with ancient writings.15

An example for Shaftesbury’s direct reference to ancient rhetoric may be the rhetorical term ‘hyperbole’ 
that he transferred to his discourse on art. He introduced ‘hyperbole’ as a word meaning a deliberate, exag-
gerating deviation of a given proportion in order to clarify its sense and importance, ‘as in N. Poussin’s figure 
and perspective piece of the Samaritan Woman, where a pointing finger is longer than the whole head or face. 
How agreeable this part!’16 Given the rather small size of Poussin’s figures in their landscape setting, this ex-
ample of a ‘hyperbole’ may be visually less powerful than Shaftesbury describes it with words.17 Yet he also 
built on ancient rhetoric to create new art terms: ‘plastics’, for instance, also the title of his essay, is a neol- 
ogism from the Greek with the extension to mean imitation of plastic, that is concave and convex forms.18 

Shaftesbury’s Dictionary, though fragmentary, should be regarded as the first systematic and profound 
attempt of a compilation of art terms in England. Earlier occupation with art terms were either made in so-called 
‘hard-word dictionaries’, in the context of which they were treated as uncommon words of the English language, 
or in explanatory glossaries as appendices to art treatises.19 Shaftesbury approached the terminology not so much 
from an artistic perspective, but as a literary person and with a deep interest of an ethical and philosophical 
notion of art and its aesthetic language.20 He surely had an intention to explain the meaning of art terms and to 
translate them from antiquity, but he also seems to have wanted to understand their origin and moral conno-
tations. The words ‘rhyparography’ and ‘rhyparographer’, for example, which he noted in the Dictionary, are 
derived from Pliny.21 Yet he also modernised the term, and used it in a similar sense as it had been introduced in 
Edward Phillips’ ‘hard-word dictionary’, the New World of Words of 1678. Phillips mentioned the word in a sec-
tion with the title ‘Collection of such affected words from the Latin or Greek, as either to be used warily, and 
upon occasion only, or totally to be rejected as Barbarous, and illegally compounded and derived’.22 Shaftesbury 
contrasted ‘rhyparography’ with ‘decorum’. 23 Accordingly, he used it for the Flemish artist Adriaen Brower and 
his humoristic depictions of peasants and scenes of low life. Yet he also called ‘babaric’ subjects of Catholic art 
such as crucifixions and martyrdoms ‘rhyparographic’. This is more surprising, since the subjects may be cruel, 
but the ways in which they are depicted, can be elegant and aesthetically pleasing. Shaftesbury even thought 
that these subjects diminished the mastery of Raphael and his praise for his champion was consequently slightly 
dimmed in contrast to Bellori’s account of the Urbinian master.24

To clarify this meaning of the term ‘rhyparography’ which includes subjects from histories and high 
genres, an explanation and perhaps an example would have been needed in Shaftesbury’s Dictionary. We 
may assume that he had an intention to add this kind of information, since the fragment of the Dictionary 
already includes explanatory footnotes. A problem which follows from there, however, is the question 
which contents would have been included in the discussions of the Plastics, and which ones in the Diction- 
 

14 F. Junius, De pictura veterum libri tres, Amsterdam 1637.
15 Especially Cesare Ripa, Iconologia, Pierio Valeriano, Hieroglyphica, Leonardo Agostini, Gemme antiche. Vasari and Bellori are 

only referred to with regard to Raphael; Paknadel, op. cit., p. 80–81.
16 Shaftesbury/Rand, p. 153.
17 For a discussion of words from ancient rhetoric, such as ‘hyperbole’ and ‘ellipsis’ see Dobai, op. cit., I, p. 54. An example of an 

‘abuse of hyperbole’ in the Plastics, p. 155, is a discussion of Salvator Rosa whose figures Shaftesbury thought were too big and destroyed 
the greatness of the landscape. Hyperbole is introduced as an opposite of ellipsis, but with a similar aesthetical aim to convey verity to the 
spirit; see Paknadel, op. cit., pp. 141–143.

18 Paknadel, op. cit., p. 75. Shaftesbury used ‘plastic arts’ for painting and for sculpture as parts of ‘materia plastica’; Dobai, 
op. cit., I, p. 74. The basic idea, perhaps transferred from Galileo Galilei, is that the optic perception of a haptic form is at the bottom of the 
aesthetic effect; Dobai, op. cit., I, p. 71.

19 The first book of this kind is Robert Cawdrey’s Table Alphabeticall, conteyning and teaching the true writing, and understanding 
of hard usuall English wordes, borrowed from the Hebrew, Greeke, Latine, or French. &c., London 1604. For more about Hard-word diction-
aries see R.W. Bai ley, Images of English. A Cultural History of the Language, Ann Arbour 1991, pp. 35–38. 

20 Paknadel, op. cit., p. 138.
21 Shaftesbury/Rand, op. cit., p. 179; cf. H.G. Liddel l, R. Scot t, A Greek-English Lexicon, (LSJ), rev. and ed. H. Stuart 

Jones, with the assistance of R. McKenzie, Oxford 1940, ῥύπος, URL: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ text?doc=Perseus%3Atex-
t%3A1999.04.0057%3Aalphabetic+letter%3D*r%3Aentry+group%3D17%3Aentry%3Dr%28u%2Fpos [seen on 10/04/2020].

22 Phi l l ips, op. cit., s. p. [sig. Eee].
23 Shaftesbury/Rand, p. 167.
24 Ibidem, pp. 136–137. See also Dobai, op. cit., I, pp. 79–80. Paknadel, op. cit., p. 154, seems to generalise Shaftesbury’s dis- 

cussion of the term by arguing he would have regarded Dutch artists in general as ryparograpers.
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ary. From the fragment we can infer that Shaftesbury might have had the intention to include the origin 
and derivation of the artistic terms in his Dictionary, though he never proceed further than noting Pliny as 
a source.25

FINDING WORDS

Besides Shaftesbury’s literary intentions, which are clearly recognisable in the fragment of the art diction-
ary, some problems can be identified at this early stage of the compilation. One of the problems that Shaftesbury 
mentioned was to find word-by-word translations for the terms and concepts. Shaftesbury used Fréart’s Idée de 
la perfection de la peinture as his model, but he had difficulties to restrict himself to one equivalent English word 
that he could propose without any further explanation. In chapter 14 of the Plastics, for instance, he extends the 
five parts of painting to sixteen.26 Shaftesbury used the five categories that he could find in Fréart’s account, but 
already Junius included suggestions for synonyms and subcategories, so arriving at twelve terms:

Inventio sive Historia, Proportio sive Symmetria, Color, & in eo Lux & Umbra, Candor & Tenebrae, Motus & in eo 
Actio & Passio, Collocatio denique sive Oeconomica totius operis disposition. 

In the English translation:

Invention, or Historicall argument. Proportion, or Symmetrie. Colour, and therein Light and Shadow, as also 
Brightnesse and Darknesse. Motion or Life, and therein Action and Passion. Disposition, or an Oeconomicall placing 
and ordering of the whole worke.27

The stringent order found in Fréart and Junius were dissolved in the way in which Shaftesbury dealt with the 
five parts of painting. He introduced each of the parts of paintings in a section, but the titles of these form a list of 
synonyms rather than structuring the notion of the words and arranging them in subcategories. The first section 
bears the title ‘Invention, Story, Imagery.’, followed by ‘Proportion, Drawing, Symmetry particular.’, third comes 
the section ‘Colouring.’, as the fourth part ‘Sentiment, Movement, Passion, Soul.’, and eventually ‘System, Com-
position, Collocation, Position, Symmetry general’.28 We have seen that the five parts of painting seem to have been 
categories for Shaftesbury rather than merely words, but in the list of words of the Dictionary his approach is not 
very different. He joined terms in related groups such as adding ‘epic’ to ‘heroic’ or ‘poetic’ to ‘tragic’. Some terms 
of the list are accompanied by notes of how to understand and use the word, as if Shaftesbury had been worried that 
the terms of his art dictionary could be misunderstood or used in a context different of the meaning he intended. For 
example, when he entered to the term ‘colourists’, and added ‘of the Venetian School for the best’, this is no infor-
mation that would necessarily be part of a dictionary, unless one would want to point to the traditional attributes of 
colorito and disegno.29 The way Shaftesbury put it, however, feels judgemental.

Shaftesbury made notes about his intentions and thoughts with regard to the eventual features of the treat- 
ise. He acknowledged that his consideration to include a vocabulary was inspired by Fréart’s Idée de la perfe-
cion de peinture. Shaftesbury might have mentioned this to demonstrate that he was familiar with contemporary 
art literature. Yet he could not fully credit the French writer, since he had a rather ambiguous attitude against 
him. He conceded that he may have used Fréart’s concept of adding a glossary, but that his work would be a new 
vocabulary; and moreover, that he would avoid clinging to the same ill-mannered tendencies as the Frenchman:

Also a kind of prefatory dictionary of terms of art, or new coined (with apology), after the manner of Monsieur Fréart 
de Chambray, but in the reverse of his insolent way.30

25 Paknadel, op. cit., p. 80, points out Shaftesbury’s sophisticated style of writing in this context, giving references to his source literature.
26 Fréart, too ends up with more than ten: invention, or history; proportion, or symmetry; colour, and dispensation of the lights and 

shades; motion, actions and passions; collocation, or the regular position of the figures of the whole work. See R. Fréar t  de Chambray, An 
Idea of the Perfection of Painting, tr. J. Evelyn, London 1668, p. 10, and idem, Idée de la perfection de la peinture, Le Mans 1662, p. 10.

27 Junius, De pictura veterum…, p. 130; idem, The Painting of the Ancient, London 1638, pp. 221–222.
28 Shaftesbury/Rand, pp. 141–153.
29 Ibidem, pp. 179–180.
30 Ibidem, p. 7.
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There is nothing insolent in Fréart’s glossary, a list of only six Italian terms of art.31 Shaftesbury does not tell 
us what exactly he found so tactless about it. It is true that he complained about Fréart’s impertinence to criticise 
Raphael, but this was in a context unrelated to any lexical discussion.32 Since Shaftesbury aimed for a considerably 
more extensive list of art words, he might have taken offence at the Frenchman’s comment that ‘it would be but 
a kind of Pedantry to make any farther Glosses’.33 Shaftesbury called Fréart a pedant, and meant by this that the 
Frenchman would be someone who imposed his academic proficiency on others.34 He considered pedantry as un-
gentlemanly and ‘a breach of the harmony of public conversation’.35 Shaftesbury must thus have intended to make 
his dictionary of art terms unsuspicious of obsessiveness, bookishness and solipsism. This may be an important 
reason why he began to add notes and instructions and why his list of words was arranged thematically rather than 
alphabetically. However, he must have considered the possibility that Fréart only employed the argument of ped-
antry to justify the almost trivial scope of his glossary of six words. Shaftesbury neither made use of this fact for 
criticising his French model, nor did he take up any of the six words of Fréart’s list into his own account.

Fréart built on terms from Italian art theory, Shaftesbury’s Dictionary compiled words with Greek, 
Latin, French and Italian origins. He announced that his Dictionary would include words that were ‘new 
coined (with apology)’.36 Shaftesbury’s excuse may have referred to the problem of finding a translation that 
conveys the exact meaning of the foreign word, since the original meaning of a word is necessarily distorted 
by the act of translation. Together with his apology, Shaftesbury also intended to point out that artistic and 
scholarly readerships usually have their strength in different languages, the ones in the modern, the others in 
the ancient. He argued that the translations would be

…serving either for such artists in a modern way as are not scholars in the ancient, or for such scholars in the learned 
and ancient way as are not acquainted with the foreign modern tongues, viz. Italian or French.37

Shaftesbury may have made the translations not only as a help for his readers, but perhaps also for his 
own search for inherent meanings of artistic words that he borrowed from these languages. Fréart seems to 
have been more outspoken in this respect, when he remarked that he had difficulties, while looking for trans-
lations for Italian art terms, to find words, as he put it, ‘...that are purely ours’ (‘purement françois’ in the  orig-
inal) and that would express ‘the barbarisms, which custom has as it were naturaliz’d amongst our painters.’38 
He had difficulties to find words that would covey the same meaning to his language as the original word 
and not sound unpleasantly when used in a more sophisticated language than artists’ everyday talk. For this 
reason, Fréart thought it would be more helpful to explain the terms rather than to give a pure translation.39 
Shaftesbury often reverted to a similar method of adding meaning by providing comparative terms.

THE DICTIONARY AND TERMS OF PICTORIAL COMPOSITION: ‘GROUPS’ AND ‘MASSES’

Shaftesbury had an ambiguous attitude towards French art theory, but there was no way around it when 
he wanted to discuss terms of pictorial composition. Little on pictorial composition was to be found in  
ancient rhetoric, but much in French art theory. Compositional terminology had been discussed and employed 

31 That is: estampe, tramontain, élèlve, esquisse, attitude, pellegrin, which Evelin returns into their Italian, or seemingly Italian, 
form: stampi, tramotano, elevato, schizzo, attitudo, pellegrino.

32 Shaftesbury/Rand, pp. 132, 155. Cf. Paknadel, op. cit., p. 90.
33 ‘…it would be but a kjnd of Pedantry to make any farther Glosses.’ Fréar t  de Chambray, An Idea of the Perfection…, s. p. [a4r]; 

‘…ce seroit une espece de Pedanterie de gloser ainsi par tout’, idem, Idée de la perfection..., s. p. [éivr].
34 Shaftesbury/Rand, p. 16.
35 For an account of the origination and notion of pedantry in early modern English thought, see S. Shapin, ‘A Scholar and a Gentle- 

man’: The Problematic Identity of the Scientific Practitioner in Early Modern England,  “History of Science”, 29, 1991, pp. 279–327, for 
the quotation, p. 302.

36 Shaftesbury/Rand, pp. 7–8.
37 Ibidem, p. 7. Cf. Fréar t  de Chambray, An Idea of the Perfection…, s. p. [sig. a]: ‘A Friend of mine, ... advertis’d me of certain 

obscure Italian Terms, which I had made use of in my Discourse; the understanding of which would doubtless be very difficult to many, who were 
not acquainted with that Tongue; and that one should strive to render things as clear and intelligible to the Reader as was possible.’

38 Cf. Fréar t  de Chambray, An Idea of the Perfection…, s. p. [a1v].
39 See U. Kern, The art of translating foreign art terms, [in:] Des mots pour la théorie, des mots pour la pratique. Lexicographie 

artistique. Formes usages et enjeux dans l’Europe moderne, ed. M.C. Heck in cooperation with M. Freyssinet and S. Trouvé, Montpellier 
2018, pp. 423–35, esp. p. 429.
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by French writers and was in use among connoisseurs. It was a terminology that had proved to be useful. 
Shaftesbury might have found inspirations and helpful discussions in English in John Dryden’s influential 
translation of Dufresony’s De arte graphica, the edition by de Piles of 1668.40 A compositional issue that 
Dufresnoy was greatly concerned with is the problem of grouping. Shaftesbury picked up on the discussion 
and added a note about ‘groups’ and ‘masses’:

In ease of the word group or groups (in the same manner) the word mass. 

This note appears to recommend that ‘mass’ can be used similarly to ‘group’, though Shaftesbury must 
have been aware that ‘mass’ and ‘group’ are not synonymous in their meaning. A group refers to the dis- 
tribution of a group of figures or objects, a mass to the distribution of light and shade in relation to a figure or 
group of figures or objects. De Piles marked the difference clearly in his commentary on a verse by Dufresnoy 
on light and shade, instancing some prints after Rubens:

Rubens has given us a full information of this in those prints of his which he caus’d to be engrav’d; and I believe that 
nothing was ever seen more beautifull in that kind: the whole knowledge of Grouppes, of the Lights and Shadows, 
and of those Masses which Titian calls a Bunch of Grapes, is there expos’d so clearly to the Sight…41

In an engraving by Lucas Vorsterman (Fig. 2), who worked closely with Rubens in the production of 
prints after his art works, we can observe a grouping of the figures around the cross, and how masses of light 
and shade are applied to direct the eyes through the picture. We can perceive the lit parts of the man standing 
far up on the ladder on the left, releasing the body of Christ, the white shroud, and St. John and Mary Mag-
dalene at the foot of the cross, securing the dead body. In his Cours de Peinture par principes of 1708, De 
Piles provided an image of the metaphor of a bunch of grapes that Dufresnoy had initially mentioned in his 
poem, to illustrate the analogy. As with the grapes, the grouping of the figures has been achieved by the way 
in which they are positioned in the picture, the mass, however, results from several shadows of these figures 
merging together to form one.

In the Plastics, Shaftesbury speaks about groups once, in a description of an imaginary painting of Bac-
chus and Ariadne with ‘cupids being allowed in a distinct group in the air or otherwise, so as not to intermix 
with Juno, or her car, or attendance’.42 Since I have not been able to find an image of this subject with all the 
elements and figures listed here, I will discuss Shaftesbury’s statement in an example with a distinct group 
of putti and angels in the air by Shaftesbury’s champion Nicholas Poussin, The Return of the Holy Family to 
Nazareth (Fig. 3). The painting may be useful for illustrating what Shaftesbury wrote about masses: he com-
pared masses of light to a chameleon that borrows colours from other bodies, and warned against blue-, red-, 
rose-, and yellow- coloured draperies, because they ‘communicate too much and can take or receive but little 
or nothing.’43 This seems to conform to De Piles’ idea of masses, in which the single shadows of the grapes, 
to use Dufresnoy’s metaphor, unify to a large one that encompasses the whole bunch of grapes. Colours can 
be brought into a similar connection with one another, if they are used in adjacent objects, figures or draper-
ies, but the chromatic colours of the draperies of the Holy Family in the barque in Poussin’s painting stand 
isolated and do not converge into a mass. There cannot even be observed too many instances of borrowing 
of colours through reflections, like a small reflection at the lower belly of Christ child from the yellow gown 
of his father. The shaded parts at the back and shoulder of the putto on top of the cross, for instance, which 
would receive red from the blowing drapery or white from the wings according to optical law, show none. 
However, while in this painting colours are hardly used to produce masses, the putti and angels with the cross 
in the sky form a group, as do the figures of the holy family in the barque. Groups and masses are treated as 
different elements in this painting, and this seems to agree with Shaftesbury’s understanding of the two terms.

40 Dobai, op. cit., I, p. 71
41 Ch.A. Dufresnoy, The Art of Painting, tr. and ed. J. Dryden, London 1695, p. 163.
42 Shaftesbury/Rand, p. 133, describing the ‘machine’ of the subject.
43 ‘For every considerable mass which carries light, every illuminated and coloured body in a picture, is a chameleon and borrows 

something. Everything gives and takes and from this multiplicity of tints is formed that chief and amiable simplicity, the very perfection of 
colouring.’ Shaftesbury/Rand, p. 147. In a note is added: ‘For this reason a mass of blue draperies red, rose, yellow, etc., not sufferable; 
because it must communicate too much and can take or receive but little or nothing. For how go about to break such a bright original and 
wrongly-simple mass? Above all, blue the worst.’
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Shaftesbury refers to the pair of ‘masses or groups’ at a single occasion in the Plastics. At this instance, 
he argued that distant views through a window in portraits neglected the ideals of rendering symmetry and 
size, and that the same was true for masses or groups between the particular parts of the painting:

… e.g. in portraitures, even in half-lengths and heads, often a window open and a distant perspective of small and 
lessened objects, no way, not by any medium or middle size united to the great. This a plain breach of symmetry, and 
an errour in the magnitudes.44

44 Shaftesbury/Rand, p. 153. Shaftesbury had no high esteem for portraits in general, see ibidem, p. 134–136.

2. Lucas Vorsterman the Elder after Rubens, Descent from the Cross, 1620, engraving, 58.2 × 43.5 cm, 
London, The British Museum. © The Trustees of the British Museum
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The well-known frontispiece of the Characteristics of 1723, made by Simon Gribelin after John Closter-
man, showing Shaftesbury in front of a wall with a view into a courtyard and garden further away on the right 
may illustrate the point (Fig. 4). The prospect into an outside setting was a device often used in portrait paint-
ing of the seventeenth century. Yet in this depiction, the artist took care to gradually lead the eyes through the 
courtyard to the mountain range into the distance. He did this by adding architectural elements such as the 
three steps leading up to the courtyard, the archway, the path ending at a row of trees at the end of the garden. 
These elements are rendered in accordance to the laws of linear perspective to help to restore a sense of sym-
metry in size. In Closterman’s well-known double portrait of Shaftesbury and his brother Maurice Ashley, 

3. Nicholas Poussin, The Return of the Holy Family to Nazareth, c. 1627, oil on canvas, 134 × 99 cm,  
The Cleveland Museum of Art, Gift of the Hanna Fund 1953.156
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which is dated to about one year earlier, symmetry and size are given in the similar attitude and positions of 
the two sitters (Fig. 5). The brothers are depicted in a setting out of doors, a forest landscape with an Apol-
lonian temple, a reference to the liberal Socratic philosophy that Shaftesbury pursued in his writings, as has 
been argued.45 From a compositional point of view, this setting and arrangement is not liable to conflict with 
Shaftesbury’s ideals of size and symmetry at all.

When we read subsequently to Shaftesbury’s concerns about size and symmetry in portraits a statement 
that ‘[t]he same rule holds as well in the masses or groups as between the particular pieces or figures’, it is 
probably a similar point he was making: a warning that visibly different proportions should not be put side by 
side in a single painting.46 Shaftesbury regarded size and symmetry of the objects and figures of a painting as 
related to groups and masses. This connection exists of course: in the distribution of both groups and masses 
it is important to create visual balance. This includes considerations of size and proportional arrangements of 
and in the figures and objects in a painting. It seems that Shaftesbury’s ‘rule’ is directed towards an aesthetic 
of symmetrical composition, but he is only explicit about breaches of proportions. This applies equally to 
aspects of size, symmetry, grouping and masses.

CONCLUSION

One of the qualities of Shaftesbury’s dictionary project was his approach to regard artistic concepts as in-
terconnected. No writer on art before him compared and related artistic terms to such a degree as did Shaftes- 
bury. Although the Dictionary is heavily fragmented, it is clearly perceptible that it was meant to be more 
than an informative list of art terms. Shaftesbury had recognised that an art dictionary can be a useful tool for 
shaping an aesthetic vocabulary and he tried to extend the aesthetic language by new words and concepts. The 
aesthetic and moralist considerations of his discussions of words in the fragment of the Plastics are apparent 
in particular in the instructional and explanatory parts of the Dictionary. Shaftesbury’s literary expertise 
helped him to develop methods of creating new words and use them in new discourses. He could, as Italian 
and French writers of art theory before him, borrow terms form ancient rhetoric. In addition, he could build 
on the extended discussions of the French Académie Royale, which had established an aesthetic language 
that was universally understood by connoisseurs and savants. A notable fact is Shaftesbury’s expression of 
his depreciatory attitude against Fréart at this early stage of his project, as if it had been of great concern for 
him to make sure that his intentions would not be understood as a continuation of the French tradition. The 
outline and initial statements indicate that Shaftesbury’s dictionary project should have offered a new access 
to artistic language with potentials that extended those of traditional art discourses.

45 For more about the literary and philosophical context of the painting see M. Rogers, John and John Baptist Closterman: A Cata- 
logue of their Works, “The Walpole Society”, 49, 1983, p. 259; D. Solkin, ReWrighting Shaftesbury: The Air Pump and the Limits of Com-
mercial Humanism, [in:] Painting and the Politics of Culture. New Essays on British Art, 1700–1850, ed. J. Barrell, Oxford 1992, pp. 73–99; 
I. Woldt, Architektonik der Formen in Shaftesburys ‘Second Characters’, Munich 2004, p. 139; M. Baur-Cal lwey, Die Differenzierung des 
gemeinsamen männlichen Doppelportraits in England von Hans Holbein d. J. bis Joshua Reynolds, Munich 2007, pp. 120–125.

46 The statement on ‘masses or groups’ seems to me to refer to this issue rather than the next one of the hyperbole, as Dobai, op. cit., 
I, pp. 80–81 suggests. In addition, Dobai refers to ‘masses and groups’. He transfers Shaftesbury’s statement to the hyperbole, which may be 
achieved with ‘a voluntary and premeditated error from the rules of perspective’ and requires knowledge and reason, a description that Shaftes- 
bury explains by referring to a painting of Christ and the Samaritan woman by Poussin, in which an elongated pointing finger is justified as 
a derivation from perspective to clarify the narrative. This example cannot really be explained in terms of either masses or groups.
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4. Simon Gribelin after John Closterman,  
The Right Honorable Anthony Ashley-Cooper, Earl of 
Shaftesbury, 1723, engraving, 17.5 x 9.5 cm, London,  

The British Museum.  
© The Trustees of the British Museum

5. John Closterman, Maurice Ashley-Cooper and Anthony  
Ashley-Cooper, 3rd Earl of Shaftesbury, c. 1700–1701,  

oil on canvas, 243.2 × 170.8 cm, London,  
National Portrait Gallery.  

© National Portrait Gallery, London

DICTIONARY OF TERMS OF ART – 
SŁOWNIK POJĘĆ TEORETYCZNYCH-ARTYSTYCZNYCH SHAFTESBURY’EGO

Streszczenie

W niniejszym artykule omówiono fragmentaryczny Dictionary of Terms of Art (Słownik pojęć teoretycznych-artystycznych) Shaftes-
bury’ego, dodatek do niedokończonych Plastics, oraz jego znaczenie dla ustanowienia estetycznej i moralnej teorii sztuki w Wielkiej Bryta-
nii. Została przedstawiona argumentacja, że choć Słownik ma charakter elementarny, ujawnia już wystarczająco dużo informacji, aby ocenić 
go jako ważny dokument angielskiej filozofii sztuki. Ponieważ projekt słownika Shaftesbury’ego był pierwszą angielską próbą stworzenia 
teoretycznego słownika sztuki, jest on omawiany w świetle tradycji słownika sztuki w tym kraju. Studium wyjaśnia pojęcia terminów arty-
stycznych ze słownika poprzez analizy porównawcze z wykorzystaniem słów z dyskursów estetycznych w Plastics. Przygląda się tworzeniu 
przez Shaftesbury’ego nowych słów na podstawie literatury klasycznej oraz wykorzystywaniu przez niego współczesnych źródeł literackich, 
co było częściowo ambiwalentne ze względu na to, że tylko słowa zostały przeniesione z pierwotnego kontekstu, a nie ideologie, które spot- 
kały się z dezaprobatą autora. Za pomocą przykładowych dyskusji na temat słownictwa artystycznego Shaftesbury’ego studium to ilustruje 
kształtowanie się słownictwa estetycznego w Anglii.

tłum. Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek
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“THE JUDGMENT OF HERCULES”.  
SHAFTESBURY AT THE CROSSROADS OF ART THEORY

When in 1761 Sir Joshua Reynolds painted his Portrait of David Garrick between Tragedy and Com- 
edy (1760–1761, Waddesdon Manor, Aylesbury) he commented – with irony – on the supposed hesitation of 
his friend and famous actor whom he depicted at the moment of making decision in favour of the frivolous 
personification of Comedy while seemingly saying to her astonished and disappointed counterpart laughing-
ly: “Sorry, Madame, I just cannot resist.” Reynolds’ painting was a travesty of the story of Hercules at the 
crossroads between Virtue and Pleasure, or the choice of Hercules, known from Xenophon’s Memorabilia1 
and explored in a moralizing manner by painters such as Albrecht Dürer, Annibale Carracci, Nicolas Poussin, 
Peter Paul Rubens and others. But Reynolds’ lighthearted appropriation revealed also his own, more serious 
artistic dilemma between two rhetorical aims of his art: pleasure and moral instruction. Tragedy was painted 
in the idealistic style of the Carraccis while Comedy in the lighter, ornamental and more pleasurable style of 
Correggio. As a portrait painter Reynolds was bound to ornamental and naturalistic mode of painting with 
the resemblance to a model at its core but always strived for elevating this style by introducing elements of 
narrative derived from history painting. Portrait of Garrick is one of the best examples of these efforts.

Half a century earlier, Anthony Ashley Cooper, the Third Earl of Shaftesbury, used the story of Hercules 
at a crossroads to pursue his views on painting. Shaftesbury spent last one and a half years of his life in Naples 
seeking in vain to sustain declining health. There he wrote in French an art-theoretical treatise titled A Notion of 
the Historical Draught or Tablature of the Judgment of Hercules2 in which he explained the principles of paint-
ing and methods of executing an exemplary historical piece on the subject of Hercules which he subsequently 
commissioned from Neapolitan painter, Paolo de’ Matteis.3 The choice of the subject was deliberate. By putting 
in the centre of the picture the moral choice between virtuous and pleasurable way of living, Shaftesbury was 

1 Xenophon, Memorabilia (2.1.21-34), trans. E.C. Marchant, Cambridge, Mass.–London 1997, pp. 95–103.
2 The treatise was a part of larger art-theoretical project which encompassed also three other texts: A Letter Concerning Design, 

The Picture of Cebes and Plastics, or The Original Progress and Power of Designatory Art. They were intended to be published as a single 
book tilted Second Characters – an art-theoretical sequel to his collection of essays in moral philosophy Characteristics of Men, Manners, 
Opinions, Times, London 1711. Only Hercules was published in Shaftesbury’s lifetime, first in French as Le jugement d’Hercule, “Journal 
des Sçavans”, November 1712, then translated into English as A Notion of the Historical Draught or Tablature of the Judgment of Hercules, 
According to Prodicus, Lib. II. Xen. de Mem. Soc., 1713 [all subsequent references will be to this edition of Shaftesbury’s treatise quoted as 
Judgment of Hercules]. A Letter was published in the fifth edition of Characteristics as A Letter Concerning the Art, or Science of Design, 
Written from Italy, On the occasion of the Judgment of Hercules, to My Lord ****, in Characteristics, London 1732, Vol. 3, pp. 393–410. All 
four essays were eventually published two hundreds years after Shaftesbury’s death under original title Second Characters or The Language 
of Forms, ed. B. Rand, Cambridge 1914 [subsequently quoted as Second Characters].

3 On the Hercules project see M. Kirves, Das Urteil des Herkules – Shaftesburys gemalte Kunsttheorie, “Aufklärung”, 22, 2010, 
pp. 173–200.
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able to link together two fields of his concern: art theory and moral philosophy. It also allowed him to set the 
hierarchy of values both between art theory and the morals as well as within art theory alone.

In the notes to his never completed treatise Plastics, Shaftesbury wrote that his aim was “to twist, as it 
were, and interweave morality with plasticks, that supreme beauty with this subaltern; those high and severe 
maxims with these curious and severe in their kind.”4 Shaftesbury’s predilection for moral philosophy did not 
recede with the rise of his interest in painting and art theory. At the end of his life, Shaftesbury virtuoso did 
not ceased to be first and foremost a man of morals. In the Preface to the Second Characters, he admitted that 
the essays are in fact of the inferior significance. “The subjects which he [the author] here treats are presumed 
(he knows) to relate no further than to the ordinary pleasures and diversions of the fashionable world. But 
however they may have been rated if our author should by good fortune have been able to render them more 
speculative, or in reality more suitable to a taste and judgment than they have hitherto passed in the world, 
he may have reason perhaps to be satisfied with his attempt.”5 Aware of the secondary character of painting, 
Shaftesbury aimed at elevating it towards moral philosophy as its practical exemplification. This was the 
main aim of the Hercules project. “Such a piece of furniture might well fit the gallery, or hall of exercises, 
where our young Princes should learn their usual lessons.”6 Shaftesbury’s reform of painting, therefore, can-
not be separated from his efforts to reform morals.

In accordance with his moral vision of the aims of art, Shaftesbury believed that pictures are created 
in artist’s mind and that the execution of the “real design” is only of secondary importance. Painter’s “idea 
before his hand”, as he noted in Plastics.7 He shared this belief with such writers on art as Franciscus Junius, 
Giovanni Bellori or André Félibien. It was also congruent with his mostly Platonic outlook.8 But the idea of 
painting as intellectual undertaking took quite a radical turn in his commission of Hercules. Now the inventor 
and executioner were two different persons. Shaftesbury neither could paint nor he considered painting wor-
thy of a gentleman9 but he was a painter because he invented the story with its moral meaning, disposed it in 
imagination as well as ensured that the painting would be properly executed by providing de’ Matteis with 
detailed instructions contained in his treatise. In other words, he invented and disposed in mind and words 
what the actual painter was supposed only to execute.10 The inferiority of execution is also emphasized by the 
fact that de’ Matteis was entrusted with this commission despite his poor track record as historical painter. 
The decisive factor must have been his command of French which, with Shaftesbury’s lack of Italian, made 
the communication between two men, so crucial in the case of this commission, possible.

In the Introduction to his Judgment of Hercules, Shaftesbury defined what in his opinion constituted 
a “real” painting or a “tablature” as he called it, by which he meant a genuine work of art. “By the word Tab-
lature (for which we have yet no name in English, besides the general one of Picture) we denote, according to 
the original word TABULA, a Work not only distinct from a mere Portraiture, but from all those wilder sorts 
of Painting which are in a manner absolute, and independent; such as the Paintings in Fresco upon the Walls, 
the Ceilings, the Stair-cases, the Cupolo’s, and other remarkable places either of Churches or Palaces.”11 It 
was the concept of a picture which departed from the Italian Renaissance ideal of fresco in maniera grande 
and was replaced by the French concept of tableau – a history painting with the figures usually smaller than 
life, perfected by Nicolas Poussin. The word “wild” used by Shaftesbury to describe the frescoes is interest-
ing. Samuel Johnson defined it in his Dictionary as, inter alia, something “merely imaginary” as opposed 
to “such a one as may be easily put in execution” but also as something made “without consistent order and 
plan”.12 “Absolute”, in turn, means “unlimited”13, and “independent” – impossible to grasp visually at once. 

4 Second Characters, p. 9. In his Dictionary, Shaftesbury juxtaposed the word ethic with art terms: heroic, epic and poetic. Second 
Characters, p. 179.

5 Second Characters, p. 3.
6 Letter Concerning Design, [in:] Second Characters, p. 26.
7 Plastics, [in:] Second Characters, p. 142.
8 For Shaftesbury’s aesthetic theory see R. Uphaus, Shaftesbury on Art: The Rhapsodic Aesthetic, “Journal of Aesthetics and Art 

Criticism”, 27, 1969, pp. 341–348 and D. Townsend, Shaftesbury’s Aesthetic Theory, “Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 41, 1982, 
pp. 205–213.

9 Shaftesbury also thought that none of contemporary painters deserved nobility and that Godfrey Kneller was knighted wrongly. 
J. Barrel l, The Political Theory of Painting from Reynolds to Hazlitt, New Haven–London 1986, p. 17.

10 Letter Concerning Design, [in:] Second Characters, p. 18.
11 Judgment of Hercules, pp. 3–4.
12 S. Johnson, A Dictionary of the English Language, London 1785, vol. 2, sv. Wild.
13 Ibidem, vol. 1, sv. Absolute.
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Thus the idea of order, together with the visual graspability of the picture, proofs to be central to Shaftes-
bury’s notion of the tablature.14

In the second part of his definition, Shaftesbury emphasized the unity of tablature. “In Painting”, he 
wrote in a key statement, “we may give to any particular Work the name of Tablature, when the Work is in 
reality ‘a Single Piece, comprehended in one View, and form’d according to one single Intelligence, Meaning, 
or Design; which constitutes a real Whole, by a mutual and necessary Relation of its Parts, the same as the 
Members in a natural Body.’”15 In this short but complex characteristic, the unity of a picture seems to be 
based on a double principle: one visual – “a single piece, comprehended in one view”, the second intellectual 
– “one single intelligence, meaning, or design” where “design” means an idea or thought, not the way the 
picture is drawn. This ambiguity is further enhanced, still in the Introduction, by Shaftesbury’s comments on 
what makes the lower genres of painting, e.g. floral pictures, worthy of the name of tablature. He points to 
the visual unity of pictorial composition as a whole. In the lack of narrative and moral subject-matter, flowers, 
festons, vases and other objects “serve as Machines to frame a certain proportionate Assemblage, or united 
Mass; according to the Rules of Perspective, and with regard as well to the different shapes and sizes of his 
several Flowers, as to the harmony of Colours resulting from the whole: this being the only thing capable of 
rend[e]ring his Work worthy the name of a Composition or Real Piece.”16 What makes a flower piece an art 
is the composition of objects based on the principle of visual unity and harmony. But in the closing part of 
the Introduction, Shaftesbury spoke of a different kind of unity. “So much more therefore is this Regulation 
[of unity] applicable to History-Painting [than to flower painting], where not only Men, but Manners, and 
human Passions are represented. Here the Unity of Design must with more particular exactness be preserv’d, 
according to the just Rules of Poetic Art; that in the Representation of any Event, or remarkable Fact, the 
Probability, or seeming Truth (which is the real Truth of Art) may with the highest advantage be supported 
and advanc’d”.17 The higher genre of history painting aimed at and was controlled by Aristotelian unity of 
time and action as well as by probability and verisimilitude rather than by any visual principle. Now the dis-
position of action and rhetorical clarity of narrative replaced the visual qualities of composition. This double 
principle on which Shaftesbury seemed to build his theory of painting is worth exploring, especially that it 
developed into critical rule. Few years after Shaftesbury’s death, Abbé Dubos was to distinguish between 
“poetic and picturesque compositions” as two different modes of “the ordonance of pictures”.18

Shaftesbury could learn the principles of visual thinking about painting only from French art theoreticians. 
The very word “tablature”, despite its etymology in Latin “tabula” mentioned by the author, is an obvious equiv-
alent of French “tableau” and indicates unavoidable French influence.19 In this respect, the words “unity” and 
“the whole” as applied to painting are of much more interest and together with other concepts will be the subject 
of the subsequent analysis. Shaftesbury must have known them from De arte graphica by Charles Antoine Du-
fresnoy, the treatise on art written as a Latin poem and published in Paris by Roger de Piles in 1668 after author’s 
death, translated into French prose by the same de Piles and published together with his substantial commentary 
in the same year. Arguably, de Piles’ edition of Dufresnoy, translated in extenso into English by John Dryden 
in 1695, was the most popular book on art available at the beginning of the eighteenth century and must have 
had a decisive influence on Shaftesbury, both as an encouragement and a source of objection.20 Shaftesbury kept 

14 In his Dictionary of Art Terms Shaftesbury notes: “Venture the word and call the tablature sometimes the poem after P. Belloris’ 
example (p. 36, l. 8) of his pictures of Raphael in the Vatican.” (Second Characters, p. 180) Bellori described three frescoes by Raphael: Atti-
la, San Leone and ‘E’l ritorno’. “Tutte tre le quali azzioni surondo ben da lui ristrette all’unità di questo suo Poema, disponendo le figure nel 
fermarsi, nello scorrere avanti, e nel tornare in dietro con gli stessi affetti, che si convengono al moto di ciascuna.” P. Bel lor i, Descrizzione 
delle imagini dipinte da Rafaelle d’Urbino nelle camere del Palazzo Apostolico Vaticano, Roma 1695, p. 36.

15 Judgment of Hercules, p. 4.
16 Ibidem, p. 5.
17 Ibidem, p. 4.
18  Abbé Dubos, Critical Reflections on Poetry, Painting and Music, trans. T. Nugent, vol. 1, London 1748, pp. 220–222.
19 The coinage was strange enough not to take root in subsequent art theory written in English. Contrary to Shaftesbury’s intentions, 

Samuel Johnson defined ‘Tablature’ as “Painting on walls or ceilings”. Johnson, op. cit., vol. 2, sv. Tablature.
20 Ch.A. du Fresnoy, De arte graphica liber, Lutetiæ Parisiorum 1668; L’art de peinture de Charles Alphonse du Fresnoy, Traduit 

en François, avec des remarques necessaires & tres-amples [par Roger de Piles], Paris 1668; Ch.A. du Fresnoy, The Art of Painting, trans. 
J. Dryden, London 1695. In his translation and commentaries, de Piles interpreted Dufresnoy’s original to suit his own views on art. Dryden, 
in turn, translated de Piles’ text rather than the Latin original. L. Lipking, The Shifting Nature of Authority in Versions of De arte graphica, 
“Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 23, 1965, pp. 489–493. De Piles elaborated his Observations into full-fledge treatise on painting 
which was published in English as The Art of Painting and the Lives of the Painters, London 1706. Shaftesbury did not mention this book.
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Dryden’s translation in his library21 and he mentioned Dufresnoy in his writings along with other French authors, 
Fréart de Chambray and Abraham Bosse, as well as the Dutch humanist Franciscus Junius.22

Shaftesbury’s definition of the tablature reveals his dependence on all those authors despite substantial 
differences in their approach to painting in general and to pictorial unity in particular.23 Junius and Fréart 
considered painting as imaginative and intellectual undertaking which revolved around the history invented 
by the painter-poet; for them, the unity of pictures was guaranteed by Aristotelian rules of poetical narrative. 
This view was sustained or even augmented by John Dryden who in the Parallel of Poetry and Painting 
which prefaced his translation of De arte graphica shifted the balance in ut pictura poesis doctrine sharply 
towards poetry. “[T]he chief end of Painting is to please the Eyes: and ’tis one great End of Poetry to please 
the Mind. Thus far the Parallel of the Arts holds true: with this difference, That the principal end of Painting 
is to please; and the chief design of Poetry is to instruct. In this the latter seems to have the advantage of the 
former.”24 In order to mitigate this stance, hardly suitable for the preface to the book on painting, he added: 
“But if we consider the Artists themselves on both sides, certainly their aims are the very same: they wou’d 
both make sure of pleasing, and that in preference to instruction. Next, the means of this pleasure is by De-
ceipt. One imposes on the Sight, and the other on the Understanding.”25 Dufresnoy and de Piles were first to 
challenge this long established history-first approach. For them, especially for de Piles, the pivotal principle 
of painting was no longer the Albertian storia but tout ensemble – a pleasurable visual effect of the whole 
picture based on orderly interplay of colours, lights and shades. Dufresnoy not only maintained the balance 
between the visual aspects of the picture and its ability to instruct but also linked them together into coherent 
system. The subject of the picture should allow the painterly “charms and graces, that Colours, and the el- 
egance of Design can possibly give […] and to produce somewhat to the sight which is excellent, judicious, 
and well season’d; and at the same time proper to instruct, and to enlighten the Understanding.”26 De Piles 
in his Observations made painting and poetry equally capable of imitation, expression, deceiving and repre-
senting truth by means of fiction, because both equally relied on imagination. What is more, painting “often 
give[s] more Light to the Understanding than the clearest discourses we can make.”27 The visual effect cham-
pioned by de Piles replaced rhetorical clarity of narrative as an aim of art and set both on colliding course.28

Shaftesbury’s definition of the tablature indicates that he was both versed with recent art-theoretical 
ideas and aware of different approaches to painting. In what follows, I would like to analyze the Judgment of 
Hercules seeking the answer to the question how Shaftesbury interpreted, reinterpreted and accommodated 
the cluster of interrelated concepts of disposition, unity, the whole, single view, the eye, harmony and colour 
by which Dufresnoy and de Piles tried to grasp and explain the visual effect of pictures.

The main part of Shaftesbury’s treatise consists in detailed discussion of the (still) imaginary picture of 
Hercules. Shaftesbury reflected on how the parts and elements of the picture should be arranged and why. 
This type of analysis was adopted in French Academy and Shaftesbury knew it from Fréart’s Idea.29 Fréart 
discussed several pictures by Raphael (some engraved by Marcantonio Raimondi), Michelangelo and Giulio 
Romano in order to demonstrate how the principles of invention, proportion, colouring, expression and dis-
position (“Of the Regular Position of Figures”) worked in practice. 

What in the Introduction to Hercules looked like an ambitious mixture of intellectual and visual unity, 
now was given less equivocal interpretation. As the history tablature, which in his Dictionary of Art Terms30 
attached to the Second Characters Shaftesbury called simply a poem, Hercules was disposed on poetical prin-

21 Librorum Anglicorum, Gallicorum, Italicorum, &c. utriusque Bibliothecæ vizt. Ægidiana, & Chelseyana Comitis de Shaftesbury. 
Ægidis Anno Aeræ Christianæ 1709, available at the Shaftesbury Project website: https://www.angam.phil.fau.de/fields/enst/lit/shaftesbury/
reading-room/english-french-italian/#collapse_3 [13.09.2020].

22 R. Fréar t  de Chambray, An Idea of the Perfection of Painting, trans. J. Evelyn, London 1668; A. Bosse, Le peintre converty 
aux precises et universelles regles de son art, Paris 1667; F. Junius, De pictura veterum, Amsterdam 1637. Shaftesbury mentioned them in 
the Idea of the Work, the Prefaratory Anticipatory Thoughts and the Plastics, [in:] Second Characters, pp. 8, 16, 155 and note 2, 171.

23 On the pictorial unity see T. Put t farken, David’s Brutus and Theories of Pictorial Unity in France, “Art History”, 4, 1981, no. 3, 
pp. 296–299.

24 Du Fresnoy, The Art of Painting, p. xx.
25 Ibidem, p. xx.
26 Ibidem, p. 12.
27 Ibidem, pp. 80–81.
28 For the detailed discussion of de Piles’ theory see T. Put t farken, Roger de Piles Theory of Art, New Haven–London 1985.
29 Fréar t  de Chambray, An Idea of the Perfection of Painting, pp. 24–136.
30 Second Characters, p. 180.
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ciple of unity of time and action rather than with any visual effect in mind. Disposition was determined by the 
narrative: what was disposed was history, not a picture. Like for Fréart, “composition is [… the] Ordonance 
of Figures”31 – the idea of composition reaching back to Alberti’s De pictura.32 Similarly Dryden in his intro-
ductory Parallel of Poetry and Painting kept silent about the visual effect of the picture and emphasized the 
poetical aspects of composition. “The Compositions of the Painter shou’d be conformable to the Text of An-
cient Authours, to the Customs, and the Times”33, he wrote. In Hercules, the unity of time and action, which 
Shaftesbury called “the rule of consistency”, was a guiding principle of the tablature as opposed to the “mere 
confus’d Heap, or Knot of Pieces”34 in which different stages of action were represented by the same figures 
as in medieval pictures. Any attempt to project the future or recall the past should be made by means of “Em-
blematical Devices”35 or accessories used as prefigurative or retrospective symbols. The choice of the mo-
ment of action was therefore a key decision to be made. This choice should take into account not what is most 
beneficial to the visual composition of the scene but what contributes to the drama, sublimity, intelligibility 
and moral impact of the story. Painter who did not create such a unified poetical concept of the picture was 
not a historical painter at all even if he or she executed all other aspects of the picture to the highest degree.

For Dufresnoy and de Piles, composition of the bodies and disposition of the story was controlled by 
the visual effect of the whole picture and aimed at the satisfaction of the eye. Nothing should “steal [the 
principal Figure] from our Sight”36, noted Dufresnoy. And he added: “Members [should be] combin’d in the 
same manner as the Figures are, that is to say, coupled and knit together. And the Grouppes be separated by 
a void space, to avoid a confus’d heap […] [which] divides the Sight into many Rays, and causes a disagree-
able Confusion”,37 “[o]ne side of the Picture must not be void, while the other is fill’d to the Borders; […] 
let matters be so dispos’d, […] that they shall appear in some sort equal”,38 “[m]any dispers’d Objects breed 
confusion, and take away from the Picture that grave Majesty, that soft silence and repose, which give beauty 
to the Piece, and satisfaction to the sight. But if you are constrained by the subject, to admit of many Figures, 
you must then conceive the whole together; and the effect of the work at one view; and not every thing sep-
arately and in particular.39 […] Avoid also those Lines and Out-lines which are equal […] all which by being 
too exact give to the Eye a certain displeasing Symmetry, which produces no good effect.”40

Disposition of action was no longer subordinated to the clarity of narrative but, again, to the visual effect 
of the whole. “’Tis the business of a Painter, in his choice of Postures, to foresee the effect, and harmony of 
the Lights and Shadows, with the Colours which are to enter into the whole; taking from each of them, that 
which will most conduce to the production of a beautifull Effect.”41 Painter was expected to compose the 
figures and dispose the story in such a way as to achieve an agreeable visual effect based on the interplay of 
lights, shades and colours. Because they are always the lights, shades and colours of the objects imitated, es-
pecially of the figures employed in action, they must be disposed and grouped according to their contribution 
to the visual effect of the whole picture. For de Piles the visual order was an ultimate goal of painting. While 
commenting in his Observations on the Art of Painting on the disposition of the picture which he considered 
truly pictorial part of painting as opposed to invention and design based on “foreign” arts and sciences, such 
as general learning, mathematics, anatomy etc., de Piles reversed the significance of the visual and intellectual 
components of the picture. “[F]or the Oeconomy or ordering of the whole together, none but only Painter can 
understand it, because the end of the Artist is pleasingly to deceive the Eyes, which he can never accomplish 
if this part be wanting to him. A Picture may make an ill effect, though the Invention of it be truly understood, 
the Design of it correct and the Colours of it the most beautifull and fine that can be employ’d in it. And on the 
contrary we may behold other Pictures ill invented, ill design’d and painted with the most common Colours, 

31 Fréar t  de Chambray, An Idea of the Perfection of Painting, p. 54.
32 Albertian idea of composition as, inter alia, a proportional construction of the figure out of parts is reflected by rather unusual 

reference of “Disposition or Ordonance” to the single figure. Judgment of Hercules, p. 26.
33 Du Fresnoy, The Art of Painting, p. xxxvi.
34 Judgment of Hercules, p. 9.
35 Ibidem, p. 9.
36 Du Fresnoy, The Art of Painting, pp. 19–20.
37 Ibidem, p. 20.
38 Ibidem, p. 20.
39 Ibidem, p. 23.
40 Ibidem, p. 24.
41 Ibidem, p. 12.
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which shall make a very good effect, and which shall more pleasingly deceive.”42 And he further amplified the 
significance of disposition while diminishing that of invention: “The Invention simply finds out the subjects, 
and makes a choice of them suitable to the History which we treat; and the Disposition distributes those things 
which are thus found each to its proper place, and accommodates the Figures and the Grouppes in particular, 
and the Tout Ensemble (or whole together) of the Picture in general: so that this Oeconomy produces the same 
effect in relation to the Eyes, as a Consort of Musick to the Ears.”43

De Piles explained “the whole” in terms of visual effect resulting from perception. “[I]f you so assemble 
them [the Figures], that some of them sustain the others, and make them appear; and that all together they 
make but one entire Whole, then your Eyes will be fully satisfied: But if on the contrary, you divide them, 
your Eyes will suffer by seeing them all together dispers’d, or each of them in particular.”44 The visual effect 
was achieved by such distribution of objects that the colours, lights and shadows naturally attached to them 
created orderly composed masses. De Piles wrote that a “Painter ought to collect the objects, and to dispose 
them in such a manner, as to compose one whole; the several contiguous parts of which, may be enlighten’d; 
many shodow’d and others of broken Colours to be in the turnings, as on a Bunch of Grapes.”45 This effect 
was pleasurable. “[A]fter the great Lights, there must be great Shadows, which we call reposes: because in 
reality the Sight would be tired, if it were attracted by a Continuity of glittering objects. The Lights may serve 
for a repose to the Darks, and the Darks to the Lights.”46

De Piles’ concepts of the whole and deceiving of the eyes appeared here and there in Shaftesbury’s 
treatise, for example when he wrote that “the fewer the Objects are […], the easier it is for the Eye, by one 
simple Act and in one View, to comprehend the Sum or Whole.”47 Perhaps nowhere was Shaftesbury closer to 
de Piles than when he tried to distinguish painting from emblematical art of sculpture. “[F]or the completely 
imitative and illusive ART of PAINTING,” he wrote, “whose character it is to employ in her Works the united 
Force of different Colours; and who surpassing, by so many Degrees, and in so many Privileges, all other 
human Fiction or imitative Art, aspires in a directer manner towards Deceit and a Command over our very 
Senses; she must of necessity abandon whatever is over-learned, humorous, or witty; to maintain her-self in 
what is natural, credible, and winning of our Assent: that she may thus acquit her-self of what is her chief 
Province, the specious [deceiving] Appearance of the Objects she represents.”48 This affinity, however, was 
only superficial and itself illusory. Not only Dufresnoy and de Piles went further in defining painting in terms 
of illusion and its ability to deceive the senses by means of colours, they also turned it into the main virtue of 
art. Dufresnoy wrote (in words chosen by de Piles and Dryden): “And as this part [Colouring] we may call 
the Soul of Painting and its utmost perfection, is a deceiving Beauty, but withal soothing and pleasing: So she 
has been accus’d of procuring Lovers for her Sister, and artfully ingaging us to admire her. But so little has 
this Prostitution, these false Colours, and this Deceit, dishonour’d Painting, that on the contrary, they have 
only serv’d to set forth her Praise, and make her merit farther known.”49 This passage must have shocked 
Shaftesbury and raised his objections. Indeed, his concept of the whole bears less resemblance to the radical 
stance of de Piles.

In Plastics, Shaftesbury linked the whole to invention, not collocation, which he defined as “general 
symmetry, disposition”50, and he considered symmetry as formal beauty “abstract from the moral part”51: “In-
vention. Story. Imagery. This being the first of the (five) parts in painting; though in poetry ’tis the Σύνεσις, 
collocation, whole, unity, as the French author (Monr Fréart de Chambray) has made it also in painting […].”52 
Much more interesting is a passage in his Characteristics, where he derived the notions of the whole and the 
unity of sight directly from Aristotle. “A PAINTER, if he has any Genius, understands the Truth and Unity of 
Design […] Piece, if it be beautiful, and carrys Truth, must be a Whole, by it-self, compleat, independent, and 

42 R. de Pi les, Observations on the Art of Painting, [in:] Du Fresnoy, The Art of Painting, p. 112.
43 Ibidem, p. 114.
44 Ibidem, p. 130–131.
45 Ibidem, p. 166.
46 Ibidem, p. 161–162.
47 Judgment of Hercules, p. 39.
48 Ibidem, p. 37.
49 Du Fresnoy, The Art of Painting, p. 36.
50 Plastics, [in:] Second Characters, p. 131.
51 Ibidem, p. 99. At the same time it is not without moral significance: “beautiful forms beautify; polite, polish.” Ibidem, p. 123.
52 Ibidem, p. 141.
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withal as great and comprehensive as he can make it. So that Particulars, on this occasion, must yield to the 
general Design; and all things be subservient to that which is principal: in order to form a certain Easiness of 
Sight; a simple, clear, and united View, which woul’d be broken and disturb’d by the Expression of any thing 
peculiar or distinct.”53 The fragment is based on Shaftesbury’s own translation from chapter VII of Poetics 
where Aristotle discussed the qualities of the structure of events. Shaftesbury modified the text and applied 
it to painting, especially Aristotle’s comparison of the proper extent of dramatic action to something visually 
graspable as a whole. Despite superficial similarity to de Piles’ concepts, the source of Shaftesbury’s views 
was Aristotle’s theory of tragedy. It is also Aristotle who bears responsibility for Shaftesbury’s definition of 
tablature as a picture graspable in one view, contrary to a fresco which is apparently not.

The problem of interpreting the concept of the whole went hand in hand with understanding the role 
of sight in responding to pictures. It was usually agreed that historical pictures required time for sequential 
reading of the narrative, figure after figure and group after group, and for gradual understanding of the ex-
pressive actions of the figures, the intentions behind those actions, the use of symbols and emblems in order 
to comprehend them into one meaningful whole. The main value of the picture was its intelligibility. Charles 
Lebrun’s analysis of Nicolas Poussin’s The Gathering of the Manna (1637–1639, Louvre Museum, Paris) 
was the model example of this kind of viewing which rewarded spectators with catharsis-like experience of 
the story.54 But Lebrun also made use of the concept of the quick eye which grasped the mood expressed by 
colours, lights and shadows at one glance. For Dufresnoy and de Piles, as we have seen, the visual effect of 
the whole was graspable in one view. Throughout De arte graphica, they considered the eye as an ultimate 
judge of the quality of pictures, even if it contradicted the consistency of narrative. “Let the Eye be satisfy’d 
in the first place, even against and above all other reasons.”55

Shaftesbury spoke of both these ways of looking at pictures, sequential and momentary, as if they were 
two modes of viewing the same picture: “When the Ordonnance is such, that the Eye not only runs over with 
ease the several Parts of the Design, (reducing still its View each moment to the principal Subject on which 
all turns) but when the same Eye, without the least detainment in any of the particular Parts, and resting, as it 
were, immovable in the middle, or centre of the Tablature, may see at once, in an agreeable and perfect Cor-
respondency, all which is there exhibited to the Sight.”56 The problem is that immovable contemplation of the 
whole had no real object in Shaftesbury’s picture because everything that appeared in it was subordinated to 
the clarity of the subject-matter. Moral meaning of the narrative could not be comprehended by contemplating 
distribution of the figures.57 Shaftesbury linked together the sight with moral sense of the story by means of 
the concept of “judicious eye”58 which he must have borrowed from Junius.59 “Judicious eye” was controlled 
by the moral expectations of reason rather than any visual effect for which the sensual eye would be sufficient. 
Thus the eye, encompassing the whole of the picture, became an instrument of reason which comprehended 
the story, controlled emotional response to actions and made moral sense of the picture. Shaftesbury’s con-
cept of judicious eye was consistent with academic ideal of a peintre sçavants, most fully described by André 
Félibien who equalled art with rational knowledge.60 In the same spirit, perhaps also encouraged by Junius, 

53 Shaftesbury, An Essay on the Freedom, [in:] Characteristics, vol. 1, London 1711, pp. 142–143.
54 Ch. Le Brun, Les Israélites recueillant la manne dans le désert par Nicolas Poussin, [in:] H. Jouin, Conférences de l’Académie 

Royale de Peinture et de Sculpture, Paris 1883, pp. 48–65; English translation: Ch. Le Brun, Sixth Conference, [in:] Art in Theory 1648–
1815. An Anthology of Changing Ideas, eds. Ch. Harrison, P. Wood, J. Gaiger, Malden, MA–Oxford–Carlton 2000, pp. 123–131.

55 Du Fresnoy, The Art of Painting, p. 60.
56 Judgment of Hercules, p. 39.
57 Dryden rightly doubted that painting may reveal its moral meaning in one view: “I must say this to the advantage of Painting, even 

above Tragedy, that what this last represents in the space of many Hours, the former shows us in one Moment. The Action, the Passion, and 
the manners of so many Persons as are contain’d in a Picture, are to be discern’d at once, in the twinkling of an Eye; at least they would be so, 
if the Sight could travel over so many different Objects all at once, or the Mind could digest them all at the same instant or point of time.” Du 
Fresnoy, The Art of Painting, p. xxv. De Piles thought that the object of contemplation is visual order of the picture which “infinitely delights 
the Eyes, which thereby contemplate the Work with more repose.” R. de Pi les, Observations on the Art of Painting, [in:] Du Fresnoy, The 
Art of Painting, p. 132.

58 Judgment of Hercules, p. 29.
59 Junius wrote about “learned eyes” (“eruditos oculos”) which meant not only the sensous eye but the whole apparatus of percep-

tion, including an eye, imagination and judgment, trained to be able to see beauties that only painters could see. F. Junius, The Literature of 
Classical Art. I. The Painting of the Ancients, ed. by K. Aldrich, Ph. Fehl, R. Fehl, Berkeley, Los Angeles–Oxford 1991, p. 66. 

60 A. Fél ibien, Conférences de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, London 1705, Preface: “Et cette connoissance que 
l’on acquiert, & dont l’on fait des regles, est à mon avis ce que l’on peut nommer Art […] Comme l’instruction & le plaisir qu’on reçoit des 
ouvrages des Peintres & Sculpteurs ne vient pas seulement de la science du dessein, de la beauté des couleurs, ni du prix de la matiere, mais 
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Fréart de Chambray explained that “Paynting […] will indeed require different Eyes to contemplate and enjoy 
her Beauty intirely: For the Eye of the Understanding, is the first and principal Judge of what she under-
takes.”61 According to Fréart, the fifth part of painting, i.e. “the Regular Position of Figures” consists mainly 
in what he calls “Perspective” or “Optica” “that ’tis an Art of seeing by our Reasons and Eyes intellectual.” 
Accordingly, the painter “should first adjust his Eye with his Reason by the Principles of Art, which teaches 
us to behold things, not as they appear in themselves only, but as they ought to be.”62

Similarly, colour and landscape, two most obvious candidates for creating the visual principle of the tab-
lature, escaped Shaftesbury’s all pervading moral order only partially. Shaftesbury did not recognize the sig-
nificance of lights and shadows but he did recognize the role of colours and their harmony. For him, harmony 
was not a visual tuning of colours but “one and the same Spirit” which “without contest [may] reign through 
the whole of the Design.”63 Colours, however, should harmonize not with themselves but with character of the 
story. In Plastics, Shaftesbury admitted expressive role of colours which Charles Lebrun called l’expression 
generale64 and noted: “Colouring and tints in the same manner suitable: if tragical, tragic, and so in general and 
particular each figure with harmony considered.”65 In Hercules, after stressing that the true master should always 
observe “the Agreement or Correspondency of things”, he used the comparison with musical composition to 
explain the role the harmony of colours. “’[T]is necessary he [a painter] shou’d form in his Mind a certain Note 
or Character of Unity, which being happily taken, wou’d out of the many Colours of his Piece, produce (if one 
may say so) a particular distinct Species of an original kind: like those Compositions in Musick, where among 
the different Airs (such as Sonatas, Entrys, or Sarabands) there are different and distinct species; of which we 
may say in particular, as to each, ‘That it has its own proper Character or Genius, peculiar to itself’.”66 This mu-
sical metaphor resembles Poussin’s conception of modi utilized by subsequent French theoreticians, including 
Lebrun and de Piles, as a bridge spanning history with formal structure of the work (light, shade and colour) 
by means of expression and decorum – lights, shades and colours should harmonize with emotional tone of the 
story, tragic or joyous. But it turns out that for Shaftesbury, who replaced the word “modus” with the “Key”, this 
uniform character was not emotional but ornamental. He meant by it the affinity between the richness of colour 
of the principal figure and the rest of the picture. Thus the musical harmony of colours was subordinated to the 
general rule of decorum, with the character of the main hero as its source. For Shaftesbury, colours should not 
distract the eyes by any formal or visual independence but lead them to recognize the moral order of the story. 
Colours were “instruments, […] [m]eans: not end. Imitation, lesson, instruction, pedagogy of the eye.”67 The 
judicious eyes use colours as instruments of rational extraction of the moral meaning from visual means.

Another part of painting which contributed to Lebrun’s l’expression generale was the type of landscape 
which Shaftesbury called “perspective”. Contrary to Lebrun, for whom landscape, together with colours, 
lights and shades, was an expressive vehicle of general mood of the picture, Shaftesbury considered it as 
“Episodick”, unnecessary addition to the subject-matter. It “wou’d prove a mere Incumbrance to the Eye, 
and of necessity disturb the Sight, by diverting it from that which is principal, the History and Fact.”68 For 
him, the landscape by no means participated in the picture as a whole, not in terms of academic l’expression 
generale, nor de Piles’ harmony of colours, but stood in opposition to history and could potentially degrade 
moral nobility of the subject. “Whatsoever appears in a historical Design, which is not essential to the Action, 
serves only to confound the Representation and perplex the Mind.”69 “A just Design, or Tablature, shou’d 
at first view discover what Nature it is design’d to imitate [...] The Piece must by no means be equivocal or 

de la grandeur des pensées, & de la parfaite connoissance qu’ont les Peintres & les Sculpteurs des choses qu’il y a un Art tout particulier qui 
est détaché de la materie & de la main de l’Artisan, par lequel il doit d’abord former ses Tableaux dans son esprit, & sans quoi un Peintre ne 
peut faire avec le pinceau seul un ouvrage parfait, n’étant pas de cét Art comme de ceux où l’industrie & l’adresse de la main suffisent pour 
donner de la beauté.”

61 Fréar t  de Chambray, An Idea of the Perfection of Painting, p. 4.
62 Ibidem, pp. 20–21.
63 Judgment of Hercules, pp. 30–31.
64 In his Conference sur l’Expression generale & particuliere (Amsterdam–Paris 1698) Lebrun distinguished between two kinds of 

expression, general and particular, the first being a mood of painting created by formal aspects of painting, colour, light, shadows as well as 
the type of landscape, the second consisting in facial and bodily movements of the figures.

65 Plastics, [in:] Second Characters, p. 131.
66 Judgment of Hercules, p. 30.
67 Plastics, [in:] Second Characters, p. 146.
68 Judgment of Hercules, p. 33.
69 Ibidem, p. 33.
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dubious; but must with ease distinguish it-self, either as historical and moral, or as perspective and merely 
natural.”70 History and landscape were mutually exclusive and one must have given place to the other. Shaftes- 
bury remained the devotee of Felibien’s strict hierarchy of genres based on the nobility of the intelligent 
life as opposed to that unanimated. “The merely natural must pay homage to the historical or moral.”71 For 
Shaftesbury, there is no “Ordonnance or Composition of a Work” without “Subordination”. Like for Plato, 
order, which guarantees beauty, requires hierarchy. Pictorial order reflected moral order of the world, with 
God providing laws for humans, and humans imposing laws on the rest of nature.

Despite some modest attempts at transgressing the limits of poetical and moral approach to paint-
ing, in Conclusion Shaftesbury strongly restored the supremacy of moral reason over sensual pleasure.  
“[N]othing is more fatal, either to Painting, Architecture, or the other Arts, than this false Relish which 
is govern’d rather by what immediately strikes the Sense, than by what consequentially and by reflection 
pleases the Mind, and satisfies the Thought and Reason.”72 “For of this imitative Art we may justly say, 
‘That tho it borrows help indeed from Colours, and uses them, as means, to execute its Designs; it has noth-
ing, however, more wide of its real Aim, or more remote from its Intension, than to make a shew of Col-
ours, or from their mixture, to raise a separate and flattering Pleasure to the SENSE.”73 And in the footnote 
he made it clear that “[t]he Pleasure is plainly foreign, and separate; as having no concern or share in the 
proper Delight or Entertainment which naturally arises from the Subject, and Workmanship it-self. For the 
Subject in respect of Pleasure, as well as Science, is absolutely completed, when the Design is executed, 
and the propos’d Imitation once accomplish’d. And this it always is the best, when the Colours are most 
subdu’d, and made subservient.”74

Shaftesbury recognized the visual requirements of painting but restrained from applying them to his-
tory pictures which aimed at moral instruction rather than sensual pleasure. His preference of the history 
was consistent with rhetorical tradition revived by Junius and adopted by French Academy. It emphasized 
the narrative and the expressions of figures as the means of conveying poetical meaning, dramatic sense 
of action and its moral significance. The principles of order, unity and the whole responded to the require-
ments of reason as a residuum of moral judgment and not to the sensual eye. Nothing in the picture should 
arrest the gaze on merely visual level and prevent the Platonic journey from the sensual to the rational and 
moral.

At the same time, Shaftesbury was looking for critical language to formulate his ideas on art. French 
art theory was a natural source of artistic language, with De arte graphica by Dufresnoy and de Piles the 
most comprehensive one. But much of what Shaftesbury found there must have appalled him. He must have 
decided to retain de Piles’ language while reversing its meaning. He attempted to reinterpret and apply some 
of de Piles’ visual concepts, like “the whole” or “one view”, to suit his moral theory of painting but his theory 
clearly could not accommodate them. What we witness in his Hercules is the confusion of language rather 
than confusion of ideas. His ideas were clear, his language was not.

The source of this clarity was moral philosophy. Shaftesbury considered art as subsidiary to morals and 
like morals art became for him black-and-white, with intellectual aspects opposed to visual ones. It is hard to 
overlook that his art theory became a victim of this binary way of thinking. Like the hero of his exemplary 
picture, he faced the choice between two competitive visions of painting. He made no attempt at reconciling 
them – his critical tools being too blunt – but did make a choice based on the moral judgment, not aesthetic 
pleasure.

70 Ibidem, p. 34.
71 Ibidem, p. 35.
72 Ibidem, p. 46.
73 Ibidem, pp. 46–47.
74 Ibidem, p. 47.
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„SĄD HERKULESA”.  
SHAFTESBURY NA ROZSTAJNYCH DROGACH HISTORII SZTUKI

Streszczenie

Na początku XVIII w. brytyjska teoria sztuki była niemal dziewiczą dziedziną, otwartą na nieuniknione wpływy z kontynentu.  
Anthony Ashley Cooper, Trzeci Lord Shaftesbury, który poświęcił ostatnie lata życia problemom sztuki, podjął próbę stworzenia pierwszej 
poważnej teorii sztuki w Anglii. W niniejszym artykule próbuję pokazać, że Shaftesbury stanął przed koniecznością dokonania wyboru 
pomiędzy dwoma konkurencyjnymi podejściami do sztuki rozpowszechnionymi we Francji na przełomie wieków: podejściem tradycyjnym, 
opartym na poetyckim rozumieniu malarstwa, którego istotą była historia i jej moralne znaczenie, i nowym, zaproponowanym przez Ro- 
gera de Piles, opartym na działaniu koloru i światłocienia, które tworzą całościowy efekt wizualny niezależny od przedstawionej w obrazie 
historii. Shaftesbury wybrał tradycyjne podejście, wiedziony obawami natury moralnej i niechętny obraniu przyjemności zmysłowej za cel  
sztuki. Zawłaszczył jednocześnie kluczowe pojęcia Rogera de Piles: obrazową jedność i całość obrazu, ignorując związane z nimi idee.  
Należy to rozumieć jako półśrodek, który pozwolił mu uwspółcześnić język sztuki bez uszczerbku dla moralnego znaczenia malarstwa.



Rocznik Historii Sztuki, tom XLV 
PAN, 2020

DOI 10.24425/rhs.2020.136892

KATARZYNA UBYSZ-PIASECKA
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

TWÓRCZOŚĆ FELIKSA STANISŁAWA JASIŃSKIEGO (1862–1901)  
I PROBLEMY GRAFICZNYCH ODWZOROWAŃ DZIEŁ SZTUKI

Feliks Stanisław Jasiński zasłynął przede wszystkim jako twórca graficznych reprodukcji obrazów, 
w których odtwarzał dzieła artystów współczesnych i dawnych. Rytownik ten urodził się na ziemiach pol-
skich, ale był aktywny głównie we Francji. Wykształcenie artystyczne zdobywał w prywatnych pracowniach 
i szkołach w Brukseli oraz w Paryżu, między innymi w Académie Julian. Jego prace były regularnie prezen-
towane na publicznych pokazach – uczestniczył między innymi w Salonach Société des Artistes Français 
i Société Nationale des Beaux Arts, wystawach Blanc et Noir, wystawie światowej w 1900 r. oraz wystawach 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Ryciny Jasińskiego publikowali wydawcy francuscy, brytyjscy i polscy oraz wydawca amerykański 
(jeden raz). Warto wyróżnić współpracę grafika z czasopismami „L’Art” i „Gazette des Beaux-Arts” oraz 
z wydawcami Jules’em Hautecoeurem i Arthurem Toothem. Na potrzeby „L’Art” powstało 10 rycin, głównie 
według współczesnego malarstwa, między innymi Boża krówka (il. 1) i Dama w różu (1884) według Alfreda 
Stevensa, a „Gazette des Beaux-Arts” 14 rycin, między innymi Portret mężczyzny według Quentina Massysa 
(1888), Portret pani Récamier według Jacques’a-Louisa Davida (1889) i Diana według Jules’a-Élie Delau-
naya. Dla Hautecoeura Jasiński wykonał na przykład Portret mężczyzny według Jana van Eycka (1901) oraz 
ryciny według obrazów Sandra Botticellego, w tym Wiosnę (1892) i Narodziny Wenus (1893; il. 2), a dla  
Tootha, przynoszące mu duże uznanie, wielkoformatowe ryciny według obrazów Edwarda Burne-Jonsa, 
w tym Złote schody (1894; il. 3). Jasiński stosował przede wszystkim techniki akwaforty i miedziorytu. Jego 
twórczość wpisywała się w luksusową i prestiżową część produkcji graficznej 2. połowy XIX w. 

Działalność Jasińskiego jest często odnotowywana w przekrojowych pracach dotyczących historii gra-
fiki polskiej1 i zwykle postrzegana w szerszym kontekście – sytuacji grafiki reprodukcyjnej, której koniec ob-
wieszczano już niedługo po pojawieniu się fotografii. Zarówno w krytyce artystycznej2, jak i w historiografii, 
mimo docenienia wysokiej wartości artystycznej jego dorobku oraz podkreślenia uznania, jakim rytownik 
cieszył się w oficjalnych instytucjach sztuki, jego sukces traktowany jest jako połowiczny ze względu na 
późniejszą marginalizację graficznej reprodukcji. 

Niejako przez odwrócenie tego problemu w ostatnich latach badacze skierowali uwagę w stronę twór-
czości oryginalnej Jasińskiego, nigdy niewystawianej za jego życia. Ta część działalności nie interesowała 
jeszcze szczególnie Leopolda Wellisza (1882–1972) – przedsiębiorcy, kolekcjonera i znawcy grafiki, który 

1  K. Czarnocka, Półtora wieku grafiki polskiej, Warszawa 1962, s. 154–157; I. Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej, War-
szawa 1997, s. 83–85; I. Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej, Kraków 2000, s. 181–188. 

2  Rozbudowaną analizę krytyki artystycznej dotyczącej Jasińskiego oraz interpretację zjawisk w niej zaobserwowanych przedsta-
wiła Anna Wierzbicka, „Zapomniany a wielki rytownik” – Feliks Stanisław Jasiński, [w:] Sława i zapomnienie. Studia z historii sztuki 
XVIII–XX wieku, red. D. Konstantynów, Warszawa 2008, s. 111–124. 
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1. Feliks Jasiński, według Alfreda Stevensa, Boża krówka, 
1884, akwaforta, papier, 31,5 × 12,5 cm,  

Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

2. Feliks Jasiński, według Sandra Botticellego, Narodziny Wenus, 1893, miedzioryt, papier, 
odbitka avant la lettre sygnowana ołówkiem, opatrzona remarką, 17,0 × 22,5 cm,  

Warszawa, Muzeum Narodowe
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zebrał i opracował prawie cały dorobek artysty. Zbiór związany z Jasińskim (wraz z całą kolekcją Wellisza) 
w 1939 r. trafił do Muzeum Narodowego w Warszawie, a w 1964 r. został przez nie zakupiony3. W 1934 r. 
kolekcjoner opublikował nienagannie przygotowany katalog raisonné prac rytownika zawierający także esej 
biograficzny4. Tekst ten, pozostający najobszerniejszym źródłem wiedzy na temat artysty, w dużym stopniu 
ukształtował wizję jego życia i dzieła. Obraz, wyłaniający się z eseju Wellisza, zawiera elementy, które moż-
na wiązać z neoromantyczną tradycją historiograficzną – wydobył on takie aspekty życia artysty, jak: trudy 
pracy, odosobnienie, (czasowy) brak uznania i zrozumienia, problemy zdrowotne, choroba, przedwczesna 
śmierć i – następujące wkrótce po niej – zapomnienie. Jasiński był według Wellisza twórcą najwyższej klasy, 
który wniósł ważny wkład do grafiki europejskiej. Mimo docenienia przez środowisko pozostawał jednak 

3  Na temat kolekcji Wellisza zob. L. Well isz, Wspomnienia i refleksje o moich zbiorach grafiki polskiej. Katalog rysunków i rycin 
Feliksa Jasińskiego i Leona Wyczółkowskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1970; E. Mil icer, Leopold Wellisz 
(1882–1972), [w:] Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Cyprian Lachnicki, Leopold Méyet, Wik-
tor Gomulicki, Dominik Witke-Jeżewski, Seweryn Smolikowski, Kazimierz Woźnicki, Władysław Alojzy Strzembosz, Leopold Wellisz, Stefan 
Dembiński. Katalog wystawy, red. A. Grochala, Warszawa 2006, s. 268–302; eadem, Zespół rycin Feliksa Stanisława Jasińskiego z kolekcji 
Leopolda Wellisza w świetle listów kolekcjonera, [w:] Polskie kolekcjonerstwo grafiki, red. E. Frąckowiak, A. Grochala, Warszawa 2008, 
s. 103–114.

4  L. Well isz, Félix-Stanislas Jasiński, graveur. Sa vie et son oeuvre, Paris 1934. Książka została opublikowana również w języku 
polskim, choć to wydanie nie zawiera szczegółowego katalogu; idem, Feliks Stanisław Jasiński, rytownik. Życie i dzieło, Warszawa 1934.

3. Feliks Jasiński, według Edwarda Burne-Jonesa, Złote schody, 
1894, miedzioryt, pergamin, odbitka avant la lettre sygnowana 
ołówkiem przez Jasińskiego i Burne-Jonesa, 75,7 × 36,5 cm,  

Warszawa, Muzeum Narodowe
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niespełniony, do czego przyczyniał się przede wszystkim niepokój o przyszłość grafiki reprodukcyjnej zagro-
żonej konkurencją płynącą ze strony mechanicznych metod reprodukcji obrazów. 

Połowiczność sukcesu rytownika miała się przejawiać między innymi w niedostatecznym docenieniu 
przez krytykę i historiografię artystyczną5. Wellisz jako cel monografii wskazywał chęć przypomnienia nie-
słusznie zapomnianej twórczości Jasińskiego. Podobny zamiar mieli niektórzy krytycy i późniejsi badacze. 
Ich praca sprawiła, że – przynajmniej wśród historyków XIX-wiecznej grafiki polskiej – nie ma już potrzeby 
„przypominania” tej postaci. Jak na reprezentanta grafiki reprodukcyjnej, czyli gałęzi grafiki, która długo 
pozostawała zaniedbana w historii sztuki i wystawiennictwie, Jasińskiemu poświęcano stosunkowo dużo 
uwagi6. Warty przypomnienia jest sam kontekst, w jakim jego prace funkcjonowały. Rekonstrukcja tego 
kontekstu, której próba zostanie podjęta w niniejszym artykule, jest niezbędna do zrozumienia właściwego 
miejsca Jasińskiego we współczesnej mu kulturze artystycznej, a tym samym pozwala na uniknięcie uprosz-
czeń dotyczących artysty, mających źródło w późniejszych losach i ocenie graficznej reprodukcji jako części 
produkcji artystycznej. 

Grafika reprodukcyjna była dziedziną, której dewaluacja w historiografii artystycznej i obiegu sztuki, 
dokonująca się stopniowo w XX w., wynikała ze zmian w kryteriach oceny sztuki przyniesionych przez 
modernizm i awangardę. Waga takich kategorii, jak „wyjątkowość”, „autentyczność”, „oryginalność” czy 
indywidualne „autorstwo” obniżała rangę sztuki wieloegzemplarzowej, której zadaniem jest odtworzenie in-
nego dzieła sztuki. Warto zauważyć, że w przypadku grafiki te kryteria obowiązywały w mniejszym stopniu 
niż w innych dziedzinach sztuki, o czym świadczy właśnie chociażby wysoka ocena dorobku Jasińskiego. 
Jednak choć w „kanonie” rytowników znajdowało się miejsce dla twórców „nieoryginalnych”, ale doskona-
łych warsztatowo, to i tak ich działalność reprodukcyjną wartościowano często niżej niż „oryginalną”, a tym 
samym pomijano właściwe jej problemy. Wskazanie tych problemów – natury historycznej, technicznej, spo-
łecznej, artystycznej i teoretyczno-estetycznej – pozwoli zarysować ramy dla refleksji o dziedzinie, w której 
Jasiński się specjalizował. Ponadto, oprócz rozszerzenia perspektywy, z której do tej pory analizowano twór-
czość tego rytownika, takie ujęcie pozwoli na wzbogacenie spojrzenia na sztukę i kulturę XIX w. o zjawisko 
stosunkowo zaniedbane w historiografii, a będące ważnym składnikiem życia artystycznego oraz łączące 
wiele ważnych zagadnień ówczesnej kultury artystycznej. Ze względu na to, że Jasiński działał głównie we 
Francji, środowisko francuskie pozostaje w tych rozważaniach głównym punktem odniesienia. Przedmio-
tem analizy będą przede wszystkim wysokiej jakości reprodukcje wykonywane w technikach metalowych, 
które stanowią jedynie część powstających wówczas reprodukcji graficznych. Przez pewne podobieństwa 
do grafiki oryginalnej i jej rynku twórczość Jasińskiego bardzo dobrze obrazuje specyficzną sytuację grafiki 
reprodukcyjnej w kulturze artystycznej końca XIX w. Można ją potraktować jako pewien punkt, w którym 
skrzyżowały się różne problemy związane z funkcjonowaniem grafiki i reprodukcji7.

5  Podobne wątki pojawiają się przy postaci Ignacego Łopieńskiego, również wykonującego graficzne odwzorowania obrazów. Zob. 
M. Biłozór-Salwa, Zapomniany koryfeusz sztuki graficznej. Działalność artystyczna Ignacego Łopieńskiego, [w:] Sława i zapomnienie..., 
s. 125–140. Motyw zapomnienia zaakcentowano też na odbywającej się na przełomie 2019 i 2020 r. wystawie artysty w Muzeum Narodo-
wym w Warszawie. Zob. P.P. Czyż, Wystawa, której nie było... Ignacy Łopieński (1865–1941). Odnowiciel sztuki graficznej. Katalog wysta-
wy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2019. 

6  W ostatnich latach prace Jasińskiego prezentowano na wystawach: Wielość w jedności. Techniki wklęsłodruku w Polsce po 
1900 roku w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy (2012), Mistrzowie pastelu w Muzeum Narodowym w Warszawie (2015) i #dziedzictwo 
w Muzeum Narodowym w Krakowie (2017); w większym wyborze na wystawach: Śladami prerafaelitów w Muzeum Pałacu w Wilanowie 
(2006) i Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (2006).

7  Na temat grafiki reprodukcyjnej i szerzej reprodukcji w XIX w. zob. przede wszystkim S. Bann, Parallel Lines. Printmakers, 
Painters and Photographers in Nineteenth-Century France, New Haven–London 2001; idem, Distinguished Images. Prints in the Visual 
Economy of Nineteenth-Century France, New Haven–London 2013; R. Verhoogt, Art in Reproduction: Nineteenth-Century Prints after 
Lawrence Alma-Tadema, Jozef Israels and Ary Scheffer, transl. M. Hendriks, Amsterdam 2007; État des lieux, t. 1, Bordeaux 1993, t. 2, 
Bordeaux 1999; P.L. Renié, Une image sur en mur. Images et décoration intérieure au XIXe siècle, Bordeaux 2005; Reproductibilité et 
irreproductibilité de l’oeuvre d’art, dir. V. Goudinoux, M. Weemans, Bruxelles 2001; T. Fawcet t, Graphic versus Photographic in the  
Nineteenth-Century Reproduction, „Art History”, vol. 9, 1986, no. 2 (June), s. 185–212; idem, Plane Surfaces and Solid Bodies. Reprodu-
cing Three-Dimensional Art in the Nineteenth Century, „Visual Resources”, vol. 4, 1987, no. 1 (March), s. 1–23.
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TRADYCJA GRAFIKI REPRODUKCYJNEJ:  
RODZAJE WYDAWNICTW, FUNKCJE, PROBLEMY

Prace Feliksa Jasińskiego odtwarzające malarskie pierwowzory należą do wielowiekowej tradycji gra-
fiki reprodukcyjnej8. Jego twórczość była zakorzeniona w wykształconych wcześniej rodzajach wydawnictw 
i konwencjach reprezentacji, na których tle możliwe staje się uchwycenie jej charakterystycznych cech oraz 
wskazanie ich źródeł. Równie ważne jest to, że wcześniejsza tradycja miała duże znaczenie dla postrzegania 
grafiki reprodukcyjnej w końcu XIX w. Należy więc o niej wspomnieć choćby przez wskazanie pierwszych 

8  Termin „grafika reprodukcyjna” nie był w XIX w. w powszechnym użyciu, podobnie jak kategoria „reprodukcji”. Mimo ahi-
storyczności i elementu wartościującego zawartego w tym terminie jego stosowanie jest użyteczne – pozwala bowiem wyodrębnić pewną 
grupę prac, która stanowi graficzną reprezentację dzieł sztuki wykonanych w innych technikach artystycznych. Kryterium jednoznacznie 
rozstrzygającym dla określenia ryciny mianem „reprodukcyjnej” może być jedynie intencja twórców, która zwykle pozostaje nieuchwytna 
przy oglądzie samego obiektu, ale na którą może naprowadzać kontekst powstania dzieła. Tą intencją byłoby przekazanie informacji o wy-
glądzie dzieła. Intencja informacyjna mogła być łączona z intencjami artystycznymi. Najbardziej przekrojową publikację dotyczącą grafiki 
reprodukcyjnej stanowi katalog Susan Lambert, The Image Multiplied. Five Centuries of Printed Reproductions of Paintings and Drawings. 
Katalog wystawy, Victoria and Albert Museum, November 1987 – February 1988, London 1987.

5. Plansza CLXIV, z: Séroux d’Agincourt, Histoire de 
l’art par les monumens, depuis sa décadence au  

IVe siècle jusqu’à son renouvellement au XVIe..., t. 6, 
Paris 1823, 35,5 × 22,8 cm, Warszawa,  

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

4. Charles-Pierre-Joseph Normand, według Petera Paula Rubensa, 
Wniebowzięcie Marii, z: Charles-Paul Landon, Annales du  

Musée et de l’école moderne des beaux-arts, t. 2, 1803,  
akwaforta, papier, Warszawa,  

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
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nowoczesnych typów wydawniczych, które uwypuklają rozmaitość funkcji, jakie mogła pełnić grafika repro-
dukcyjna.

Grafika mająca za pierwowzór kompozycję malarską mogła być wykorzystywana jako ilustracja pracy 
historycznej. Wydaje się, że najbardziej rozpowszechnionym typem takich przedstawień pozostawała popu-
larna w XVII i XVIII w. grafika portretowa, w której malarski bądź rysunkowy pierwowzór był traktowany 
nie tyle jako dzieło sztuki, ile raczej źródło wiedzy o wyglądzie postaci bądź inspiracja dla jego wyobra-
żenia. Stricte „reprodukcyjna” funkcja grafiki wysunęła się na pierwszy plan wraz z wykształcaniem się 
w XVIII w. różnego rodzaju wydawnictw, przede wszystkim serii reprezentujących kolekcje artystyczne lub 
dorobek konkretnego artysty. Zjawisko to wiązało się z rosnącym wówczas zainteresowaniem sztuką i jej 
historią, w konsekwencji czego większą wagę przywiązywano w nich do samych dzieł, a nie do tego, co mo-
gło być wartościowe z punktu widzenia na przykład historii politycznej, militarnej czy historii obyczajów. 
Za prekursorskie przykłady tego rodzaju wydawnictw uznaje się Recueil Crozat (1729–1741), czyli Recueil 
d’estampes d’après les plus beaux Tableaux, et d’après les plus beaux desseins qui sont en France dans le 
Cabinet du Roy et dans celui de Duc d’Orleans, et dans autres Cabinets oraz Recueil Jullienne (1726–1735) 
– Figures de différents caractères, de Paysages, et d’Etudes dessinées d’après nature par Antoine Watteau 
peintre du Roy en son Académie Royale de Peinture et Sculpture Gravées à l’Eau forte par les plus habiles 
Peintres et Graveurs du temps, tirées des plus beaux cabinets de Paris i L’Œuvre d’Antoine Watteau z ob-
razami artysty. 

Często wskazuje się na związek XVIII-wiecznych wydawnictw graficznych z indywidualnie tworzony-
mi przez kolekcjonerów recueils. Pierwsze drukowane albumy zwykle były luksusowe i przeznaczone dla 
niewielkiej grupy odbiorców, tym samym podobnie jak w przypadku prywatnych albumów kolekcjonerów 
dostęp do nich był ograniczony. W XIX w. nie zaprzestano produkcji luksusowych wydań, ale zdecydowanie 
ustąpiły one ilościowo wydawnictwom adresowanym do szerszego grona odbiorców, wymagającym mniej-
szych nakładów finansowych i czasowych. Taki charakter miały wydawane począwszy od 1801 r. Annales 
du Musée Charles’a-Paula Landona z reprodukcjami zbiorów Luwru (il. 4). Innym ważnym czynnikiem 
wpływającym na znaczenie reprodukcji w XIX stuleciu, nie tyle związanym z zasięgiem jej oddziaływania, 
ile raczej ze sposobami jej wykorzystywania, było pojawienie się ilustrowanej książki z zakresu historii sztu-
ki, która – wedle niektórych historyków – zastąpiła indywidualnie tworzone albumy9. Pierwszoplanowym 
przykładem tego typu publikacji są wydawane w latach 1810–1823 tomy Histoire de l’art par les monumens, 
depuis sa décadence au IVe siècle jusqu’à son renouvellement au XVIe Séroux d’Agincourta (il. 5). 

Zjawisko powstawania serii z reprodukcjami jest bardzo złożone i częściowo zbieżne ze zjawiskiem 
tworzenia muzeów publicznych ‒ fenomenem znacznie lepiej przez badaczy opracowanym10. Serie z repro-
dukcjami dzieł sztuki pełniły funkcje prestiżowe, o czym świadczy ich wystawność. Ponadto niejednokrotnie 
miały one charakter dokumentacyjny – utrwalały zabytki, dzieła sztuki, co stało się szczególnie istotne po 
wandalizmie rewolucyjnym i w dobie rozwoju znawstwa oraz historii sztuki i archeologii. Znawcom i histo-
rykom służyły jako materiał poznawczy. Profesjonalnie lub amatorsko zainteresowanemu sztuką odbiorcy 
pozwalały zdobyć informacje o pierwowzorach, ale też – jak w przypadku ilustrowanych książek i albumów 
z historii sztuki – zapoznać się z pewną wizją dziejów sztuki. Dostarczały również wzorów artystom. Przy-
czyniały się więc do rozpowszechniania wiedzy o sztuce i jej popularyzacji. 

Zadaniem grafików było znalezienie formy odpowiadającej zróżnicowanym funkcjom wydawnictw 
z reprodukcjami. Chęć podkreślenia prestiżu kolekcji i jej właściciela determinowały wysoką jakość repro-
dukcji, ich format i techniki wykonania, w obrębie których utrwaliła się pewna hierarchia. Ze względu na 
swoją odrębną tradycję artystyczną medium graficzne nie było traktowane jako „przeźroczyste narzędzie” 
reprezentowania pierwowzoru, ale pewien cenny „naddatek”11. Dążenie do utrwalenia dorobku artystyczne-
go mogło znajdować odzwierciedlenie w wyborze najbardziej wiarygodnej metody reprezentacji i wysokim 

9  Temat ten cieszy się dużym zainteresowaniem historyków ze względu na powiązania z problemami XIX-wiecznej historiografii 
artystycznej. Zob. m.in. F. Haskel l, The painful birth of the art book, New York 1988; T. Fawcet t, The Nineteenth-century Art Book. Con-
tent, Style and Context, „Art Libraries Journal”, vol. 17, 1992, no. 3, s. 12–17; P. Griener, Le livre d’histoire de l’art en France (1810–1850) 
– une genèse retardée. Pour une nouvelle étude de la littérature historiographique, [w:] Histoire de l’histoire de l’art en France au XIXe 
siècle, dir. R. Recht, P. Sénéchal, C. Barbillon, F.R. Martin, Paris 2008, s. 167–185.

10  Jednym z niewielu badaczy równolegle rozpatrującym oba zjawiska pozostaje Pascal Griener, La république de l’œil. L’expérien-
ce de l’art au siècle des Lumières, Paris 2010; idem, Pour une histoire du regard. L’expérience du musée au XIXe siècle, Paris 2017.

11  Zob. G.D. McKee, The Musée Français and the Musée Royal. A History of the Publication of an Album of Fine Engraving, with 
a Catalogue of Plates and Discussion of Similar Ventures, University of Chicago, Graduate Library School, 1981.
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stopniu wierności wobec pierwowzoru, a przynajmniej jego aspektów uznanych za najważniejsze. Zamiar 
przedstawienia pewnej narracji o sztuce mógł z kolei wpływać na preferencję do uproszczeń i schematyzacji, 
pozwalających prowadzić porównania lub zarysować pewną wspólnotę stylistyczną. Przy uwzględnieniu 
różnych funkcji pełnionych przez graficzną reprodukcję przedstawia się ona jako medium podatne na roz-
maite modyfikacje, medium, które bynajmniej nie jest jednolite i jednoznacznie zdeterminowane przez cel 
współcześnie przypisywany reprodukcjom, czyli możliwie wierne odtworzenie pierwowzoru. 

Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym modele reprodukcji dzieł sztuki były względy ekonomiczne. 
Ekonomia produkcji, wynikająca przede wszystkim ze stopnia trudności opracowania matrycy oraz liczby 
odbitek możliwych do uzyskania z jednej płyty, w bardzo dużym stopniu warunkowała rozpowszechnienie 
danej techniki graficznej. Kwestia opłacalności produkcji okazała się szczególnie istotna w XIX w., kiedy 
graficzną reprodukcję zaczęto traktować jako metodę popularyzacji sztuki, co wymagało zwiększenia do-
stępności wydawnictw, a zatem obniżenia kosztów ich tworzenia. Stało się to możliwe dzięki wprowadze-
niu i rozpowszechnieniu nowych technik, szczególnie litografii, drzeworytu sztorcowego, czy – już w koń-
cu stulecia – taniej reprodukcji fotomechanicznej. Jednak zanim zaczęto je stosować na szerszą skalę, do 
wydawnictw popularnych dostosowywano tradycyjne techniki metalowe. Drogą tego dostosowania mogła 
być redukcja środków artystycznych, znajdująca szczególny wyraz w rycinach konturowych. Ten rodzaj 
reprodukcji, w którym kompozycje budowane są wyłącznie przez zarys form, popularny był nade wszystko 
w pierwszej połowie XIX stulecia – wykorzystany został na przykład w publikacjach d’Agincourta (il. 5) 
oraz Annales du Musée Landona (il. 4), gdzie oszczędność opracowania kompozycji, połączona z zastosowa-
niem małego formatu, zaowocowała powstaniem publikacji dostępnej dla mniej zamożnych grup odbiorów. 

W przypadku reprodukcji konturowej rozwiązania artystyczne dyktowane względami ekonomicznymi 
odpowiadały względom estetycznym – zgadzały się z panującą estetyką neoklasyczną, która preferowała li-
nię i rysunek. Reprodukcje tego rodzaju sprowadzają dzieła do ich najbardziej podstawowych komponentów, 
ujednolicają stylistykę różnych pierwowzorów oraz narzucają rozpatrywanie dzieł przez pryzmat kompozycji 
i rysunku12. Na przykład dla negatywnie ustosunkowanego do reprodukcji Stendhala takie ryciny były jedyną 
dopuszczalną formą odtwarzania dzieł sztuki, gdyż w najmniejszym stopniu zniekształcały „oryginały”13. 
W Idées italiennes sur quelques tableaux célèbres (1840) zaleca on oglądanie obrazów w półmroku wraz 
z ryciną konturową, co miało pozwalać na dotarcie do formalnego schematu, esencji dzieła. Jego zdaniem 
oprócz umożliwienia głębszego poznania dzieła reprodukcje miały również ułatwiać jego zapamiętanie.

Niezwykle zajmującym problemem, zasygnalizowanym przez Stendhala, bezpośrednio związanym 
z grafiką reprodukcyjną, jest nowy status poznawczy obrazów, który swoim zasięgiem wykraczał poza zakres 
dyscyplin zajmujących się sztuką bądź historią14. Przypisanie obrazom większej wartości poznawczej miało 
bardzo duży wpływ na zmiany w ich obrębie. Kierunkiem tych przemian było często dążenie do większej 
wiarygodności przedstawienia, przy czym nie należy zapominać o tym, że kryteria tej wiarygodności pozo-
stają historycznie zmienne. W tej kwestii często przyjmuje się technologiczny determinizm, wedle którego 
panujący model wiarygodnej reprodukcji ma wynikać prawie wyłącznie z dostępnych technik reprezentacji. 
Pomija się przy tym inne, równie ważne aspekty, takie jak na przykład przekonania estetyczne dotyczące 
dzieła sztuki i jego „esencji”. Obecnie wyznacznikiem wiarygodności reprodukcji pozostaje fotografia, a po-
wszechnie podzielany jest pogląd mówiący o nieprzekładalności dzieła sztuki na odrębny system reprezen-
tacji (nawet jeśli pozostaje to również system wizualny). Taki pogląd zapanował jednak dopiero w XX w. 
W odniesieniu do grafiki reprodukcyjnej może to prowadzić do dużych uproszczeń, na przykład przedsta-
wiania jej tradycji jako ciągu udoskonaleń technicznych, znajdujących kulminację w barwnej fotografii, któ-
ra pozwala odtworzyć efekty barwne i fakturalne obrazu15. Kluczowe znaczenie dla kwestii wiarygodności 
reprodukcji ma określenie „esencji” dzieła, czy też elementów uznawanych za najważniejsze jego składniki 

12  O reprodukcji konturowej wspomina Robert Rosenblum, Międzynarodowy styl około 1800 roku. Studium linearnej abstrakcji, 
tłum. D. Pniewski, Toruń 2002, s. 60–62. 

13  Griener, Le livre..., s. 178–179.
14  Zob. D. Bleichmar, Learning to Look. Visual Expertise across Art and Science in Eighteenth-Century France, „Eighteenth-

-Century Studies”, vol. 46, no. 1 (FALL 2012), s. 85–111; F. Haskel l, History and its Images. Art and Interpretation of the Past, New 
Haven–London 1995; P. Griener, For a connoisseurship without frontiers. The new function of old master drawings and the fac-simile in 
eighteenth-century England, [w:] Klassizismen und Kosmopolitismus, Programm oder Problem? Austausch in Kunst und Kunsttheorie im 
18. Jahrhundert, Hrsg. P. Griener, K. Imesch, Zürich 2004, s. 179–192.

15  Takie stanowisko prezentował William Ivins w skądinąd bardzo ważnej książce W. Ivins, Prints and Visual Communication, 
Cambridge, Mass. 1953, w której sporo miejsca poświęcił problemowi reprodukcji dzieł sztuki.
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na przykład w ocenie wartości artystycznej lub odbiorze estetycznym. Jeśli „esencja” dzieła ulokowana jest 
w pewnej dyspozycji form, czy też inwencji, wówczas dla odtworzenia tego dzieła efekty fakturalne i rozkład 
barwnych tonów tracą na znaczeniu, a brak informacji o nich nie sprawia, że reprodukcja jest niewiarygodna. 

NOWI WYDAWCY, NOWE KONWENCJE

Wspomniane wydawnictwa pochodzące z lat 1726–1823 były bodaj najważniejszymi i najbardziej prze-
łomowymi publikacjami, które wyznaczyły ramy dla nowoczesnej grafiki reprodukcyjnej. O ile w obrębie 
samych typów wydawniczych można zaobserwować pewną ciągłość od początku XVIII do końca XIX stu-
lecia, to w sferze produkcji i rynku w wieku rewolucji przemysłowej dokonały się głębokie przemiany. Naj-
istotniejszą z nich było zwiększenie się skali produkcji odbitek reprodukcyjnych, co również doprowadziło 
do pojawienia się nowych konwencji reprezentacji, nowych technik i nowych wydawców. Nowe zjawiska 
odzwierciedlały często przemiany zachodzące w zasięgu i formach zainteresowania sztuką i jej historią. 

Pierwsze wydawnictwa powstawały najczęściej z inicjatywy jednostek, które były związane z konkretny-
mi kolekcjami. Z czasem rolę wydawców reprodukcji dzieł sztuki przejęły instytucje, czasopisma lub wydawcy 
komercyjni. Ważne miejsce na tym polu zajmowały stowarzyszenia i organizacje artystyczne, które miały za 
cel upowszechnianie sztuki bądź wspieranie badań nad nią – ich działalność jest wyjątkowo dobrym źródłem do 
poznania historycznych przekonań i oczekiwań wiązanych z reprodukcjami. Należy wspomnieć, że trzy prace 
Jasińskiego powstały na zamówienie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, które poprzez grafikę 
popularyzowało współczesną sztukę polską i chciało za jej pośrednictwem pobudzać zainteresowanie nią16. 

16  Były to akwaforty według następujących obrazów: Chora matka Zdzisława Jasińskiego, Nad trzęsawiskiem Józefa Chełmońskie-
go i Wiadukt Nowy Zjazd w Warszawie Józefa Ryszkiewicza. Na temat premii Towarzystwa zob. J. Wiercińska, Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Zarys działalności, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, s. 74–78.

6. Wilhelm Greve (drukarz), Emilio Costantini  
(autor akwarelowej kopii), według Fra Angelico,  

Ofiarowanie Chrystusa w świątyni, 1889,  
wyd. Arundel Society, chromolitografia, papier.  

© London, Victoria and Albert Museum 
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W skali europejskiej szczególnie godny uwagi jest przykład brytyjskiego Arundel Society, z którym Ja-
siński nie współpracował, ale którego działalność jest pod pewnymi względami wzorcowa dla problematyki 
związanej z reprodukcją dzieł sztuki w XIX w. Stowarzyszenie powołane zostało w 1848 r. w celu popula-
ryzacji wiedzy o sztuce17. Jego zadaniem była dokumentacja zabytków sztuki, ich popularyzacja w postaci 
reprodukcji oraz tekstów poświęconych sztuce i artystom, a także tworzenie dokumentacji rysunkowej za-
bytków w postaci kopii. W centrum zainteresowań stowarzyszenia było wczesne włoskie malarstwo rene-
sansowe, szczególnie malarstwo freskowe, którego niszczenie wówczas obserwowano. Członkowie Arundel 
Society przywiązywali dużą wagę do wysokiego stopnia wiarygodności reprodukcji wobec pierwowzoru 
i podkreślali niechęć do oczekiwań publiczności zadowalającej się „upiększonymi” wersjami „oryginałów”. 
Dążenie to znajdowało wyraz w odtwarzaniu zniszczeń i ubytków malowideł18. Osiągnięcie oczekiwanego 
efektu umożliwiała preferowana od lat 50. XIX w. forma reprodukcji – chromolitografia, czyli litografia 
barwna, którą wykonywano na podstawie akwarelowych kopii (il. 6). Technika ta miała niejednoznaczny 
status artystyczny – wykorzystywano ją do opracowywania wysokiej jakości reprodukcji, ale częściej niż ze 
sztuką wysoką mogła ona budzić skojarzenia z ikonografią popularną, na przykład z opakowań produktów. 
Artystyczne zastosowania tej techniki na szerszą skalę przypadły dopiero na koniec XIX w. Chromolitografia 
nie miała utrwalonej tradycji, co było ważne w wartościowaniu technik graficznych. Co więcej, wykorzysty-
wała kolor, często niepoważany przez znawców i amatorów grafiki. Wybór tej techniki przez stowarzysze-
nie, podyktowany właśnie możliwością oddania efektów kolorystycznych, można odczytywać jako prymat 
zastępczej i imitacyjnej roli grafiki reprodukcyjnej, która w przypadku tradycyjnych technik graficznych nie 
była wyłączna – rycinom przypisywano w pewnym zakresie autonomiczną wartość artystyczną. W reproduk-
cjach Arundel Society starano się osiągnąć imitację faktury fresku, odtworzyć stan jego zachowania, słowem 
stworzyć dokładną dokumentację zabytku oraz przybliżyć efekt, jaki wywołuje, a nie wyłącznie układ form. 
Kontekst interpretacyjny może dla nich stanowić problematyka związana z dokumentacją i konserwacją dzie-
dzictwa artystycznego19, ale również pewne kategorie o silnych konotacjach estetycznych, na przykład „war-
tość starożytnicza” Aloisa Riegla, która podkreśla wagę materialnego stanu zachowania obiektu.

Zestawienie rycin konturowych i wielkoformatowych barwnych odbitek litograficznych, w których imi-
towane są materialne cechy pierwowzorów, pokazuje jak wielowymiarową dziedziną była grafika reproduk-
cyjna i z jak różnorodnymi aspektami kultury artystycznej była związana.

Bardzo ważnym, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, nośnikiem reprodukcji w XIX w. 
stały się czasopisma20. Reprodukcje pojawiały się w specjalistycznych czasopismach z zakresu historii sztu-
ki i w przeżywającej rozkwit pod koniec stulecia popularnej prasie ilustrowanej. W zależności od charakteru 
czasopisma różniły się one jakością, techniką wykonania oraz stopniem wierności wobec pierwowzoru. Sta-
nowiły narzędzie popularyzacji sztuki, źródło wiedzy o aktualnościach artystycznych, bądź też stawały się od-
rębnym obiektem artystycznym i kolekcjonerskim. W przypadku prasy popularnej ekonomia produkcji miała 
pierwszorzędne znaczenie i stąd popularność zyskał drzeworyt sztorcowy, pozwalający na równoczesny druk 
tekstu i obrazu. Jednak w bardziej specjalistycznych czasopismach, związanych z historią sztuki i znawstwem, 
istotne były również inne aspekty. Na przykład ukazująca się od 1859 r. „Gazette des Beaux-Arts”, która specja-
lizowała się w opracowaniach z zakresu historii sztuki i znawstwa oraz umożliwiała międzynarodową wymianę 
badawczą i artystyczną, wspierała tradycyjne techniki reprodukcji21. Profil czasopisma gwarantował wysokie 
standardy reprodukcji, zarówno z punktu widzenia wartości artystycznej, jak i wiarygodności przekazu. 

17  Zob. T. Ledger, A Study of the Arundel Society, 1848–1897, Ph.D. dissertation, University of Oxford 1978. 
18  Nie stanowiło to bynajmniej novum – zniszczenia zaznaczano już w ilustracjach w publikacji d’Agincourta. Warto jednak pod-

kreślić wagę tego problemu dla członków stowarzyszenia – jak pokazała Ledger, zagadnienie to żywo zajmowało radę, a realizacja tego 
założenia stwarzała pewne trudności.

19  Na ten temat zob. Zabytek i historia. Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku, antologia, wybór i wstęp 
P. Kosiewski, J. Krawczyk, Warszawa 2002.

20  Zob. np. Verhoogt, op. cit., s. 223–240; T. Gret ton, Difference and competition. The imitation and reproduction of fine art in 
a nineteenth-century illustrated weekly news magazine, „Oxford Art Journal”, vol. 23 2000, no. 2, s. 145–162; idem, ‘Un Moyen Puissant de 
Vulgarisation Artistique’ Reproducing Salon Pictures in Parisian Illustrated Weekly Magazines c. 1860–c. 1895. From Wood Engraving to the 
Half Tone Screen (and Back), „Oxford Art Journal”, vol. 39, 2016, no. 2, s. 285–310; K. Pi janowska, Rola reprodukcji dzieł sztuki współ-
czesnej w kulturze artystycznej drugiej połowy XIX wieku. Tygodnik „Kłosy” i warszawska prasa ilustrowana, praca doktorska, Uniwersytet 
Warszawski 2019.

21  Do dyspozycji badaczy pozostaje katalog rycin hors texte ukazujących się w „Gazette”. P. Sanchez, X. Seydoux, Les estampes 
de la Gazette des Beaux-Arts (1859–1933), Paris 1998. Dostępny jest również analogiczny katalog rycin z „L’Art”, e idem, Les estampes de 
L’art (1875–1907), Paris 1999.
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Kwestią ważną dla XIX-wiecznej grafiki odtwarzającej dzieła sztuki, bezpośrednio związaną z wia-
rygodnością, jest jej stosunek do stylistyki pierwowzorów. Problem ten dotyczył głównie wysokiej jakości 
reprodukcji. Jest on dobrze widoczny na przykładzie reprodukcji wydawanych przez czasopisma takie jak 
„Gazette des Beaux-Arts”, ale też innych wydawców, na przykład Chalcographie du Louvre – francuską pań-
stwową instytucję odpowiedzialną za przechowywanie matryc graficznych z kolekcji królewskiej, promocję 
i mecenat grafiki, a także produkcję i dystrybucję rycin oryginalnych i reprodukcyjnych, dawnych i współ-
czesnych22. Podobnie jak „Gazette” Chalcographie wydawała przede wszystkim dobrej jakości reprodukcje 
wykonane w technikach metalowych, z tym, że często w większych formatach. Jasiński co prawda z Chalco-
graphie nie współpracował, ale robili to rytownicy z jego pokolenia, o podobnym dorobku i przebiegu kariery 
artystycznej. 

W wielu seriach graficznych z XVIII i początku XIX w., związanych z kolekcjami artystycznymi, za-
obserwować można stylistyczne ujednolicenie pierwowzorów. W luksusowych i prestiżowych publikacjach, 
takich jak Recueil d’estampes d’après les plus célèbres tableaux de la Galerie Royale de Dresde (1753–1757) 
barona von Heinekena czy La Galerie électorale de Dusseldorff (1778) Christiana von Mechela (il. 7) i przy-
woływanych już wyżej Annales Landona, różne malarskie pierwowzory prezentowano w bardzo zbliżonej 
stylistyce graficznej, co przyczyniało się do zachowania spójnej estetyki publikacji. Wydaje się, że oddanie 
cech stylistycznych obrazów nie było celem twórców tych wydawnictw. Podejście do tej kwestii zmieniło 
się w drugiej połowie XIX stulecia, wówczas – o ile środki techniczne na to pozwalały – nie narzucano ujed-
noliconej stylistyki graficznej na różne pierwowzory, ale raczej stosowano taki wariant, który odpowiadał 
obrazowi. Decydujące dla tej zmiany były dwa zjawiska: po pierwsze nowe, afirmatywne podejście do styli-
stycznej różnorodności sztuki, które pojawiło się wraz z historyzmem i odejściem od estetyki normatywnej, 
po drugie różnie uwarunkowane i przebiegające zmiany języka artystycznego grafiki. Oba te zjawiska były 
ze sobą ściśle związane23. 

22  Zob. P.J. Angoulvent, La Chalcographie du Louvre. Catalogue général, Paris 1933; Mémoires du visible. Cuivres et estampes 
de la Chalcographie du Louvre, dir. P.T. Guardiola. Katalog wystawy, Musée du Louvre, Paris 2003.

23  W całej historii grafiki funkcjonowały oczywiście różne warianty stylistyczne. Niemniej jednak, wraz z utrwaleniem się pozycji 
Akademii i prymatem sztuki z nią związanej, szczególnie we Francji w obiegu grafiki związanym z oficjalnymi instytucjami grafiki domino-
wała „klasyczna” formuła, którą reprezentować może twórczość Johanna Georga Wille, Bervica, Paolo Mercuriego czy Luigiego Calamatty. 
Na przeformułowanie tej formuły przez rytowników reprodukcyjnych wskazuje między innymi Stephen Bann. Jako przyczyny stojące za 
tą zmianą wymienia on: dążenie do odtworzenia stylu pierwowzoru, kryzys tradycyjnego miedziorytu wywołany przede wszystkim przez 
fotografię, przemiany w grafice związane z odrodzeniem akwaforty i eklektyczne spojrzenie na sztukę przeszłości. Bann, Parallel Lines..., 
s. 169–211; idem, Distinguished Images..., s. 169–216. 

7. Plansza XVI, z: Nicolas de Pigage i Christian von Mechel, La Galerie 
électorale, de Dusseldorff, ou, Catalogue raisonné de ses tableaux...,  
Basle 1778, akwaforta, miedzioryt, papier, 27,0 × 33,1 cm, Warszawa,  

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
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W drugiej połowie XIX w. w grafice reprodukcyjnej wykonywanej w tradycyjnych technikach metalo-
wych silnie zaznaczyła się obecność dwóch wariantów stylistycznych, które były w pewniej mierze związane 
z technikami graficznymi. Pierwszy z nich, realizowany najczęściej w akwaforcie, cechował się „rozluźnie-
niem” geometrycznych układów nacięć i dość ekspresyjną, swobodną kreską. Drugi charakteryzował się 
rozdrobieniem nacięć, które często były niewidoczne gołym okiem; taki efekt był osiągany zarówno w tech-
nice miedziorytu, jak i akwaforty oraz w technice mieszanej. W obu wariantach odchodzono od typowej 
dla klasycznego miedziorytu geometryzacji nacięć tworzących regularne sieci linii i systematyczne zbiory 
punktowań. Środki przestawały być w nich podporządkowane abstrakcyjnym układom, ale były dostosowy-
wane do przedstawień i ich efektów. W zaakceptowaniu i ocenie nowych rozwiązań formalnych w grafice 
niebagatelne znaczenie miały konwencje i przekonania estetyczne wiązane z technikami graficznymi. I tak 
pewna swoboda kreski była akceptowana w przypadku akwaforty (co wynikało między innymi ze związków 
tej techniki z rysunkiem), ale zastosowanie podobnego idiomu graficznego, uchodzącego za bardziej osobi-
sty, w miedziorycie mogło budzić zarzut dowolności i braku wiarygodności24. 

Akwafortę do grafiki reprodukcyjnej po raz pierwszy wykorzystał Léopold Flameng (1831–1911)25. 
Wybitne reprodukcje w tej technice tworzyli również Léon Gaucherel (1816–1886), Félix Bracquemond 
(1833–1914), Jules Jacquemart (1837–1880), Henri Guérard (1846–1897) i Charles Waltner (1846–1925). 
Dla akwafortowej reprodukcji charakterystyczne było eksponowanie faktury graficznej i ekspresyjnej kres- 
ki (il. 8). Sposobność ku temu dawały szczególnie bardziej „malarskie” pierwowzory, czyli na przykład 
obrazy Rembrandta, Fransa Halsa, Eugène’a Delacroix i Gustave’a Moreau. Zwrot ku akwaforcie w grafice 
reprodukcyjnej miał wymiar zarówno estetyczny – wynikał z preferowania pewnych efektów artystycznych 
techniki lub idei z nią wiązanych, jak i pragmatyczny – wykonanie reprodukcji w akwaforcie było szybsze 
niż w tradycyjnym miedziorycie. Zwrot ten był zauważalny w przypadku czasopism (czego dobrym przykła-
dem jest „Gazette des Beaux-Arts”) oraz popularnych wydawców, zarówno prywatnych (takich jak Maison 
Goupil), jak i publicznych (Chalcographie du Louvre). Akwaforta reprodukcyjna rozpowszechniła się także 
poza Francją – w Anglii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Pisząc o akwaforcie reprodukcyjnej, nie sposób pominąć innych, historycznych kwestii z tą techniką 
związanych, które miały niemałe znaczenie dla XIX-wiecznej grafiki. W latach 60. nastąpiło odrodzenie 
akwaforty, co wiązało się przede wszystkim z działalnością Société des aquafortistes (1862–1867)26. Stowa-
rzyszenie to miało na celu rozpropagowanie akwaforty wśród artystów i publiczności. Łącząc cele artystycz-
no-estetyczne z komercyjnymi, swą działalność koncentrowało na wydawaniu rycin, które raz w miesiącu 
były dystrybuowane przez system subskrypcji we Francji oraz zagranicą w formie livraison zawierających 
około 5 – 6 prac. Ograniczano się do wydawania grafiki oryginalnej, choć członkowie stowarzyszenia zaj-
mowali się również grafiką reprodukcyjną. Tak było na przykład w wypadku Bracquemonda, mogącego się 
poszczycić wybitnymi realizacjami w obu dziedzinach. Odrodzenie akwaforty uznaje się często za kluczowe 
zjawisko dla późniejszego rozwoju grafiki oryginalnej i autorskiej. 

W obrębie technik graficznych utrwaliła się hierarchia, która obowiązywała zwłaszcza we Francji. Od 
XVII do co najmniej połowy XIX stulecia najwyżej ceniony był miedzioryt, głównie za walory formalne – pre-
cyzję i wyrafinowaną linię, ale również za szczególne umiejętności warsztatowe rytowników poświęcających 
dużo czasu na wykonanie matrycy i odbitki. Niekiedy pojawiały się zarzuty, że prace w tej technice charak-
teryzuje monotonia, mechaniczność, chłód czy bezosobowość wyrazu i właśnie w opozycji do takiego ujęcia 
miedziorytu w XIX w. podnoszono zalety akwaforty. Wiązane z nią przekonania dotyczące natury twórczości 
artystycznej, a nie same realizacje stanowiły pewne novum wprowadzone przez krytyków i teoretyków z kręgu 
Société des aquafortistes. Szczególne znaczenie miało powiązanie akwaforty z twórczością tak zwanych mala-
rzy-rytowników – już Adam von Bartsch przedstawiał akwafortę jako realizację „grafiki malarzy”27. 

24  S. Bann, Photography by other means? The engravings of Ferdinand Gaillard, „Art Bulletin”, vol. 88, 2006, no. 1 (March), 
s. 136.

25  Bann, Distinguished Images..., s. 175–189.
26  Zob. J. Bai l ly-Herzberg, L’eau-forte de peintre au dix-neuvième siècle, t. 1, La Société des Aquafortistes 1862–1867, Paris 

1972.
27  A. Bartsch, Le peintre graveur, t. 1, Vienne 1803.
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8. Léopold Flameng, według Fransa Halsa, Malle Babbe, 1869, 
wydawca „Gazette de Beaux-Arts”, akwaforta,  
papier żeberkowy, 17,0 × 14,5 cm, Warszawa,  

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

9. Ferdinand Gaillard, według obrazu anonimowego autora, 
dawniej atrybuowanego Janowi van Eyckowi,  

Mężczyzna z goździkiem, 1869, wydawca „Gazette de Beaux- 
-Arts”, miedzioryt, papier, odbitka kaszerowana, 22,8 × 18,0 cm, 

Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

10. Feliks Jasiński, według Quentina Massysa,  
Portret mężczyzny, 1888, wydawca „Gazette de Beaux-Arts”, 
akwaforta, miedzioryt, papier, 17,9 × 13,5 cm, Warszawa, 
Muzeum Narodowe
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Dla estetyki wiązanej z akwafortą duże znaczenie miał tekst Charles’a Baudelaire’a Akwaforta jest 
w modzie z 1862 r. i jego zmieniona wersja Malarze i akwaforciści28. Akwaforta według Baudelaire’a była 
techniką wyjątkowo bezpośrednio i sugestywnie oddającą osobowość i temperament twórcy, techniką na-
syconą indywidualną ekspresją. Jej wyrazowe możliwości wynikały z samego procesu technicznego. Warto 
w tym kontekście przytoczyć również poglądy Henri Focillona na temat akwaforty jako techniki graficznej 
reprodukcji, które przedstawił w artykule w 1910 r.29 Co istotne, Focillon opisuje tego typu reprodukcje jako 
współczesne sobie zjawisko (co zaprzecza niektórym narracjom o szybkim zniknięciu grafiki reprodukcyjnej 
po wynalezieniu fotografii). Akwafortowe odwzorowania dzieł sztuki określił on następującymi przymiotni-
kami: libres, faciles, vivantes, pleines de brio et de couleur. Według niego rytownik posługujący się akwa-
fortą nie jest podporządkowany wymogom ścisłego odwzorowania i dosłowności, a wręcz przeciwnie – ma 
stosunkowo dużą niezależność wobec pierwowzoru, który może poddać swobodnej interpretacji. Akcentuje 
on indywidualny wkład rytownika – ma się ujawniać dzięki szybkości wykonania i bezpośredniości cechują-
cej technikę akwaforty. Charakter prac wykonanych w tej technice ma być porównywalny z malarskimi szki-
cami. Focillon przypisał akwaforcie wartości malarskie – widział w niej wyjątkowe połączenie malarstwa 
i rysunku, dzięki czemu w jego ocenie była ona doskonałym środkiem do reprodukcji obrazów. 

Drugi z omawianych wariantów stylistycznych zapoczątkował Ferdinand Gaillard (1834–1887), dokonu-
jąc przeformułowania tradycyjnych konwencji miedziorytu (il. 9)30. Przeformułowanie to wynikało z dążenia 
do odtworzenia efektów stylistycznych pierwowzorów. Charakter prac tego rytownika dobrze oddaje określenie 
rylec mikroskopijny31 – stosowane przez niego nacięcia płyty były bowiem na tyle drobne, że pojedyncze kreski 
z odbitki są trudne do dostrzeżenia bez szkła powiększającego. Dzięki rozdrobieniu nacięć to płaszczyzna sta-
wała się środkiem budującym formę. W niektórych pracach Gaillard unikał ponadto tradycyjnego szrafowania 
krzyżowego i wykorzystywał biel papieru. Dzięki tym środkom osiągał wyjątkowo subtelne efekty. Wymie-
nione cechy były szczególnie pożądane w przypadku odtwarzanych przez niego pierwowzorów, wśród których 
znajdowały się prace atrybuowane na przykład Giovanniemu Belliniemu, Janowi van Eyckowi i Sandro Bot-
ticellemu. Cechujące je gładkie wykończenie i staranne zatuszowanie śladów pędzla przekładało się na wyko-
nanie rycin – również w nich praca narzędzi była niewidoczna. Stephen Bann interpretuje prace Gaillarda jako 
odwrócenie tradycyjnego sposobu odbioru grafiki, w którym kontempluje się zarówno samo przedstawienie, jak 
i wyraźnie rozpoznawalne sposoby jego realizacji w grafice32. 

U Gaillarda proces reprezentacji malarskich pierwowzorów jest niejako ukryty przed widzem, co przy-
czynia się do doskonałego oddania ich charakteru. Zabieg ten wywołuje efekt estetyczny, którego ważnym 
składnikiem jest element zadziwienia. Tę szczególnego rodzaju jakość estetyczną Daniel Arasse określił jako 
mieszanie się detalu „ikonicznego” z „malarskim”, w którym oglądający fascynuje się zamaskowaniem wła-
ściwej materii sztuki i doskonałym odtworzeniem przedmiotu33. 

Dążenie do oddania właściwości malarstwa w grafice w twórczości Gaillarda i jego następców – za jed-
nego z nich można uznać również w pewnym zakresie Jasińskiego – paradoksalnie doprowadzało do tego, że 
środki graficzne były przekształcane w taki sposób, by maksymalnie zbliżyć się do malarstwa, a tym samym 
zaprzeczyć „graficzności”, jaką reprezentowały dawne konwencje. Rycina miała stanowić nie tyle graficzny 
ekwiwalent pierwowzoru, ile jego możliwie wierną substytucję, choć niepozbawioną pewnych walorów arty-
styczno-estetycznych. Dobrym przykładem jest praca Jasińskiego według portretu Quentina Massysa (il. 10), 
w której za pomocą różnego rodzaju linii i nacięć rytownik stworzył iluzję operowania typową dla malarstwa 
plamą i płaszczyzną. Charakter ryciny Jasińskiego można określić wręcz jako malarski. Modelunek postaci 
i sposób opracowania płaszcza sportretowanego mężczyzny odznaczają się wyjątkową miękkością, nadającą 
zobrazowanym przedmiotom przestrzenność i plastyczność. Elementy w tle zostały potraktowane bardziej 

28  Ch. Baudelaire, Akwaforta jest w modzie; Malarze i akwaforciści, [w:] idem, Rozmaitości estetyczne, wstęp i tłum. J. Guze, 
Gdańsk 2000, s. 361–362, 363–367. Zob. omówienie tych tekstów M. Hannoosh, Etching and Modern Art. Baudelaire’s Peintres et aqua- 
fortistes, „French Studies”, vol. 43, 1989, no. 1, s. 47–60.

29  H. Foci l lon, L’Eau-forte de reproduction en France, „Revue de l’art ancien et moderne”, 14e année, tome XXVIII, 1910, 
s. 437–446.

30  Zob. przede wszystkim Bann, Photography by other means?...
31  Wyrażenie zaczerpnięte z francuskiej recenzji monografii Jasińskiego. E. Bouvy, Livres d’art. Le graveur Jasinski d’après un 

livre récent, „L’amateur d’estampes”, 13e année, 1934, s. 24–28.
32  Bann, Distinguished Images..., s. 202. Bann zauważa, że niemożliwe w samym oglądzie ryciny wniknięcie w proces jej powsta-

nia stawało się jednak możliwe dzięki wprowadzanym na rynek odbitkom stanowym pozwalającym śledzić kolejne etapy pracy rytownika.
33  D. Arasse, Detal. Historia malarstwa w zbliżeniu, tłum. A. Arno, Kraków 2013, s. 12.
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linearnie. Środki graficzne są w tej pracy podporządkowane imitacji efektów malarstwa. Rytownik-odtwórca 
wykazuje się w niej wirtuozerią techniczną i plastyczną wrażliwością. 

Dorobek Jasińskiego i wielu innych rytowników działających w dwóch ostatnich dekadach XIX w. i na 
początku następnego stulecia stanowi splot obu opisanych wariantów stylistycznych. Podobny model reproduk-
cji można odnaleźć w pracach Eugène’a Gaujeana (1850–1900), Émile’a Sulpisa (1856–1943) i André Cop-
piera (1867–1948). Funkcjonowały one w takim samym obiegu jak reprodukcje Jasińskiego. Niektóre zostały 
wykonane w bardziej swobodnej manierze, a inne wyróżniają się wysokim stopniem wykończenia, przy czym 
większość reprezentuje raczej drugi wariant. Ryciny Jasińskiego, szczególnie te wykonane w dużym formacie 
i według pierwowzorów autorstwa takich artystów jak van Eyck, Holbein, Botticelli czy Burne-Jones, są pre-
cyzyjnie wykończone, pełne szczegółowo opracowanych detali i niezwykle wierne pierwowzorom. Innymi 
cechami charakteryzującymi opisywany rodzaj grafiki reprodukcyjnej są: doskonałe opanowanie techniki, do-
stosowanie środków graficznych do pierwowzoru, samodzielne wykonanie oparte na bezpośrednim kontakcie 
z pierwowzorem, wybór technik metalowych, podkreślenie osobistego wkładu rytownika i „rzadkości” odbitki. 

Co charakterystyczne, u wymienionych rytowników warianty stylistyczne nie były już ściśle powiązane 
z technikami graficznymi. Akwafortę wykorzystywali w pracach szczegółowo wykończonych, nieoperują-
cych ekspresyjną kreską. To, że tę technikę zaczęto, niejako wbrew przypisywanym jej właściwościom, wy-
korzystywać do reprodukcji o bardziej „konserwatywnym” charakterze, szczegółowo wykończonych, i tym 
samym pozostawiającym mniej miejsca na indywidualną interpretację odtwórcy, postrzegano jako swego 
rodzaju jej degradację. Stanowisko takie reprezentował Focillon34. Słabość ówczesnej reprodukcji akwaforto-
wej upatrywał on przede wszystkim w sprzecznym z właściwościami techniki nadmiernym przywiązaniu do 
wykończenia i detalu, pewnej mechaniczności i bezosobowości wykonania. Negatywna ocena wykończenia 
w akwaforcie wpisywała się w „nowoczesne” ujęcie tej techniki.

Wykończenie, czy też francuskie fini, jest bardzo ciekawym zagadnieniem w sztuce XIX w. Wysoki 
stopień wykończenia wiązał się z tradycją imitacji, techniczną stroną wykonania dzieła, czytelnością i kla-
rownością przedstawienia oraz pracowitością twórcy, natomiast jego przeciwieństwo, czyli szkicowość, od-
powiadała dowartościowanym przez nowoczesność kategoriom, takim jak spontaniczność, autentyczność, 
oryginalność i bezpośredniość35. O ile tradycjonaliści wyżej cenili wykończenie, o tyle wśród zwolenników 
nowoczesności dokonało się istotne przewartościowanie i to szkicowość zaczęła bardziej interesować od-
biorców. Przewartościowanie to jednak dokonywało się stopniowo – w czasach Jasińskiego wykończenie 
było nadal wysoko cenione z punktu widzenia estetyczno-artystycznego. W przypadku grafiki, której celem 
jest odtworzenie dzieła sztuki, miało ono jeszcze inny wymiar – można je było powiązać z wiarygodnością 
reprodukcji jako przedstawienia pierwowzoru. Dokładne odtworzenie wszystkich detali miało szansę stano-
wić jednoznaczne i wręcz policzalne kryterium wiarygodności. 

Na wzrost znaczenia kryterium wiarygodności w grafice reprodukcyjnej mogło wpłynąć wiele histo-
rycznych czynników, na przykład przywiązanie do materialnego wyglądu dzieła, podkreślenie jego jednost-
kowości i autentyczności, czy też wzrost naukowego zainteresowania sztuką. Niezwykle ważnym czynni-
kiem była również konkurencja ze strony fotograficznych i fotomechanicznych technik reprodukcji. Kwestia 
reprodukowania dzieł sztuki za pomocą fotografii pojawiła się niedługo po jej wynalezieniu i już wcześnie 
zaczęto przypisywać temu medium wysoką wiarygodność. Jednak wiele praktyk spotykanych w fotografii 
reprodukcyjnej tej wiarygodności zdaje się przeczyć. Przykładem może być tworzenie zapośredniczonych 
reprodukcji, czyli fotografowanie rysunków, rycin bądź kopii zamiast „oryginałów”, wynikające z technolo-
gicznych ograniczeń fotografii. Konkurencyjność fotografii niekoniecznie wynikała z jej „obiektywności”, 
ale ze względnej łatwości produkcji.

Fini w grafice reprodukcyjnej skupia dwa zasadnicze problemy ją kształtujące. Z jednej strony podlega 
ona konwencjom i pewnym oczekiwaniom estetycznym związanym z technikami graficznymi, z drugiej zaś 
– kwestii wiarygodności przedstawienia i wierności wobec pierwowzoru. Wierne odwzorowanie dzieła nie 
stanowiło jednak w drugiej połowie XIX w. jedynego wymogu stawianego przed rytownikiem reprodukcyj-

34  Foci l lon, op. cit., s. 437–446.
35  A. Boime, The Academy and French Painting in the Nineteenth Century, London 1971, rozdz. IX: The Aesthetics of the sketch, 

s. 166–184. Różnice te Boime łączył z odrębnymi fazami tworzenia – szkic wiązał się z fazą koncepcyjną, a fini z wykonawczą. Dowarto-
ściowanie szkicu wiązało się z przeniesieniem zainteresowania twórców, teoretyków i odbiorców na pierwsze etapy procesu twórczego. Na 
temat braku wykończenia w grafice zob. P. Parshal l, S. Sel l, J. Brodie, The unfinished print. Katalog wystawy, Nationał Gallery of Art, 
3 June – 7 October 2001, Washington D.C. 2001. 
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nym. Wskutek zjawisk zachodzących w obrębie grafiki nowoczesnej, czyli przede wszystkim rozwoju grafiki 
oryginalnej, i tradycji piśmienniczej związanej z grafiką reprodukcyjną od wykonawcy oczekiwano osobiste-
go wkładu i indywidualnej interpretacji. Pierwszy warunek – wiarygodność przedstawienia – nie pozostawiał 
jednak rytownikowi dużej swobody. 

AUTORSKI MODEL REPRODUKCJI I „RZADKOŚĆ” W GRAFICE:  
ZAŁOŻENIA I REALIZACJE

Dla postrzegania grafiki reprodukcyjnej bardzo duże znaczenie miała kategoria „przekładu”, która sto-
sowana była w piśmiennictwie o sztuce już w XVIII w.36 Dowartościowująca grafikę wersja porównania 
jej do literackiego przekładu utrwaliła się dopiero w XIX stuleciu, podczas gdy jeszcze w XVIII mogło 
ono być deprecjonujące. W wersji pozytywnej, porównanie zadania odtwarzania obrazu przez rytownika 
do literackiego przekładu oznaczało twórczą interpretację, wymagającą wyjątkowej zdolności wniknięcia 
w pierwowzór oraz szczególnego opanowania graficznego medium. W efekcie rycina stawała się ekwiwa-
lentem pierwowzoru, miała oddawać jego właściwości, ale przy tym stanowić pewną całość, rządzącą się 
odrębnymi regułami. Celem odtwórcy-interpretatora było przekazanie esprit „oryginału”, a nie dosłowne 
odtworzenie szczegółów. Według mającego źródło u Vasariego motywu retorycznego służącego pochwale 
rytownika mógł on nawet poprawić i przewyższyć pierwowzór.

Podczas gdy w XVIII w. porównanie grafiki do przekładu pozostawało zakorzenione w teorii imitacji, to 
w XIX w. wzbogacono je o inne wątki, które dobrze oddaje wypowiedź Eugène’a Delacroix z 1857 r.:

Grafika jest bez wątpienia przekładem [...], to znaczy umiejętnością przeniesienia idei jednej sztuki do sztuki innej; 
grafik postępuje podobnie jak tłumacz, który książkę napisaną w obcym języku przekłada na swój. Zadanie grafika – i tu 
właśnie przejawia się jego geniusz – nie polega jedynie na naśladowaniu przy pomocy środków jego własnej sztuki 
efektów malarstwa, które jest niby obca mowa. Grafik, jeśli można tak powiedzieć, ma swój własny język, nadający 
jego twórczości piętno szczególne i pozwalający w wiernym tłumaczeniu obcego dzieła odnaleźć własne uczucia37.

Rytownikowi przyznano stosunkowo dużą autonomię. Praca odtwórcy-interpretatora, oprócz tego, że 
stanowi twórczą interpretację i nie sprowadza się wyłącznie do prostego odtworzenia wyglądu „orygina-
łu”, jest silnie nasycona jego własną indywidualnością i wyraża jego osobowość artystyczną. Podkreślanie 
osobistego wymiaru przekładu malarstwa na grafikę wiąże się z mającymi źródło w tradycji romantycznej 
ogólnymi tendencjami w sztuce, teorii i krytyce sztuki przywiązującymi dużą wagę do osobistego wymiaru 
twórczości. Równie istotne było to, że grafikę reprodukcyjną charakteryzowano bardzo często w opozycji do 
fotografii38. Henri Delaborde przeciwstawiał la transcription matérielle fotografii i la copie par voie d’inter-
prétation grafiki, pierwsza była czynnością techniczną, druga artystyczną. Podkreślał on niezbędność takich 
cech rytownika-odtwórcy jak: inteligencja, wnikliwość i wyobraźnia malarska. Dosłowne odtworzenie wy-
glądu dzieła sztuki miało być według niego niewystarczające. 

Na marginesie warto odnotować interesujący wątek pojawiający się w piśmiennictwie o grafice repro-
dukcyjnej, w którym dokonuje się szczególne połączenie „autentyczności” z wiarygodnością, połączenie 
zrozumiałe z punktu widzenia XIX-wiecznego historyzmu. Dał mu wyraz w 1863 r. Philippe Burty w arty-

36  Ch. Michel, Les débats sur la notion de graveur/traducteur en France au XVIIIe siècle, [w:] Delineavit et sculpsit. Dix-neuf 
contributions sur les rapports dessin-gravure du XVIe au XX siècle, mélanges offerts à Marie-Félicie Perez-Pivot, dir. F. Fossier, Lyon 2003, 
s. 151–161. Na temat poglądów na grafikę reprodukcyjną i reprodukcję dzieł sztuki w XIX w. zob. m.in.: S. Bann, Casts and the Nineteenth-
-Century Crisis in Reproduction, [w:] The Challenge of the Object, 33rd Congress of International Committee of the History of Art, Congress 
proceedings, Part 3, ed. G. Ulrich Großmann, P. Krutisch, Nuremberg 2013, s. 780–783; S. Bobet-Mazzasalma, Art ou industrie. Les  
enjeux d’une redéfinition, [w:] L’estampe, un art multiple à la portée de tous?, dir. S. Raux, Villeneuve d’Ascq 2008, s. 333–340; P. Griener, 
La résistance à la photographie en France au XIXème siècle. Les publications d’histoire de l’art, [w:] Fotografie als Instrument und Medium 
der Kunstgeschichte, Hrsg. C. Caraffa, Berlin-München 2009, s. 27–43; S. Le Men, Printmaking as metaphor for translation. Philippe Burty 
and the Gazette des Beaux-Arts in the Second Empire, [w:] Art Criticism and its institutions in nineteenth-century France, ed. M.R. Or-
wicz, Manchester–New York 1994, s. 88–108; P.L. Renié, Guerre commerciale, bataille esthétique. La reproduction des œuvres d’art par  
l’estampe et la photographie, 1850–1880, [w:] Reproductibilité et irreproductibilité..., s. 59–81. 

37  E. Delacroix, Dzienniki. Część druga (1854–1863), tłum. J. Guze, J. Hartwig, Gdańsk 2007, s. 270.
38  Zob. np. H. Delaborde, La photographie et la gravure (fragmenty), [w:] A. Rouil lé, La photographie en France. Textes et 

controverses. Une anthologie 1816–1871, Paris 1989, s. 228–237.
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kule, w którym wskazał na to, że najlepszych „przekładów” dzieł malarskich na grafikę dokonywali rytow-
nicy z kręgu lub epoki malarza39. Jakie rozwiązania pozostawały współczesnym rytownikom odtwarzającym 
dawne dzieła? Jedno wiodło przez racjonalną analizę stylistyczną pierwowzorów40, drugie przez ponadhisto-
ryczne porozumienie duchowe41.

Wątkiem podkreślanym przez Delaborde’a jest osobiste wykonanie ryciny przez artystę. Skupienie pro-
cesu pracy nad ryciną w rękach jednej osoby było, na tle tradycji oraz współczesnych alternatyw, wyróż-
nikiem modelu grafiki reprodukcyjnej reprezentowanego przez Jasińskiego. Rytownik był odpowiedzialny 
za większość czynności związanych z powstaniem ryciny – wykonywał dokładne rysunki z pierwowzoru, 
przenosił je na matrycę i w pełni samodzielnie ją opracowywał. W przeszłości nie była to powszechna prak-
tyka, czasem pracę dzielono według specjalności. W przypadku rycin wielkoformatowych, bogatych w de-
tale proces wykonawczy był bardzo czasochłonny – zdarzało się, że jedną matrycę opracowywano przez 
kilka lat – co czyniło go stosunkowo nierentownym. W monografii Jasińskiego Wellisz kilka razy przytacza 
warunki zleceń wydawców. Najbardziej szczegółowe informacje podaje odnośnie do niewykonanej, wielko-
formatowej ryciny według Ostatniej Wieczerzy Leonarda, którą chciał zamówić Hautecoeur – przewidywane 
wynagrodzenie wynosiło 8000 franków, plus koszty podróży, praca zaplanowana została na 18 miesięcy42.

Niemalże wyłączna odpowiedzialność rytownika za opracowanie matrycy odpowiadała modelowi „au-
torskiej” grafiki reprodukcyjnej nakreślonemu przy uwzględnieniu tradycji piśmienniczych przez jej propaga-
torów takich jak Henri Delaborde, Philippe Burty czy Charles Blanc. Jak jeszcze ten model pracy grafika mógł 
się przełożyć na realizacje? W pewien sposób odpowiadały mu przedstawione wyżej innowacje stylistyczne 
– w dziedzinie stylu i techniki przed rytownikiem reprodukcyjnym otwierała się droga indywidualizacji włas- 
nej twórczości, zaznaczenia „autorskiego” charakteru. Ograniczeniem były oczywiście umiejętności rytow-
ników i same możliwości medium, dodatkowo „dyscyplinowane” zasadą wierności wobec pierwowzoru. Nie 
bez znaczenia pozostawała też czytelność owych innowacji w oczach odbiorców, z których jedynie wąska 
grupa stanowiła wyrafinowanych znawców grafiki zaznajomionych z bogactwem historycznych konwencji. 
Osobisty wkład rytownika wymagał niekiedy podkreślenia, co znalazło wyraz w pewnych praktykach ryn-
kowych, które pozwalały szybko identyfikować „autorski” wymiar reprodukcji; były one dosyć szczególnie 
zakorzenione w tradycji wydawniczej43. Zjawisko to było częścią ogólnych przemian życia artystycznego, 
w których duża rola przypadła rynkowi sztuki.

Poruszając problematykę związaną z rynkiem grafiki reprodukcyjnej, należy zwrócić uwagę na to, że 
obok „autorstwa” bardzo ważnym elementem wpływającym na wartościowanie odbitki była jej „wyjątko-
wość” i „rzadkość”44. Połączenie tych kategorii znalazło wyraz w praktykach rynkowych, którym poddana 
była także twórczość Jasińskiego. Dążenie do odnalezienia i nabycia rzadkich odbitek stanowiło ważny rys 
kolekcjonerstwa grafiki co najmniej od XVII w. „Rzadkość” stała w opozycji do podstawowej cechy gra-
fiki, jaką jest wieloegzemplarzowość „oryginałów”. Co charakterystyczne, wartość rzadkich odbitek – na 
przykład odbitek avant la lettre – tłumaczono czasem ich jakością wynikającą z technologii druku. Jednak 
często „rzadkość” rozmijała się z jakością techniczną, czy też artystyczną, była bowiem sztucznie kreowana 
i przekładała się bezpośrednio na wartość rynkową. Służyło temu ścisłe planowanie i kontrola, co doskonale 
pokazują przykłady umów zawieranych z rytownikami.

39  P. Burty, La gravure et la lithographie, „Gazette des Beaux-Arts”, t. XV, 1863, 86e livraison (août), s. 159–160.
40  Bann, Photography by other means?..., s. 121.
41  Wątek ten silnie wybrzmiewa w polskiej krytyce artystycznej dotyczącej Jasińskiego: „Akwaforty Jasińskiego nie posiadają ma-

niery, mają natomiast właściwie zastosowany w każdej z poszczególnych prac styl oryginału, Jasiński nie był to tak często napotykany wśród 
rytowników typ zimnego kaligrafa, który dosłownie powtarza rysy pierwowzoru, bez należytego pogłębienia przedmiotu; nie był to również 
indywidualista w rodzaju Redlicha, który właściwościami swojej artystycznej organizacji rad chętnie zastępował twórcę obrazu. Zmarły tak 
przedwcześnie artysta jednoczył się tak dalece z malarzem, którego obraz rytował, że stawał się cząstką jego istoty. Ztąd pochodzi to wprost 
idealne odczucie oryginału, to jakby powtórzenie procesu twórczego”, H. Piątkowski, Sztychy Feliksa Jasińskiego, „Kurier Warszawski”, 
1910, nr 177, s. 4–5.

42  Well isz, Félix-Stanislas Jasiński..., s. 25.
43  Na temat XIX-wiecznego rynku grafiki zob. np. Verhooght, op. cit.; P.L. Renié, Originaux et reproductions, produits de luxe et 

imagerie. L’estampe face à l’industrialisation de la production des images, [w:] Histoire de l’histoire de l’art..., s. 301–314; M. Tedeschi, 
„Where the Picture Cannot Go, the Engravings Penetrate”. Prints and the Victorian Art Market, „Art Institute of Chicago Museum Studies”, 
vol. 31, 2005, no. 1, s. 8–19, 89–90.

44  Kwestie „wyjątkowości” i „rzadkości” obiektów artystycznych i etnograficznych w kontekście rynku sztuki omawia Raymonde 
Moulin, The Genesis of the Rarity of Art, transl. J. Yeoman, „Art in Translation”, vol. 3, 2011, no. 4, s. 441–472.
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Jedną z istotnych praktyk rynkowych było wprowadzone w latach 80. XIX w. limitowanie nakładów, 
zrywające z wcześniej panującym dążeniem do maksymalnego wykorzystania matrycy45. Tłumaczono je tro-
ską o jakość odbijanych egzemplarzy. Inną z praktyk, o dużym znaczeniu z punktu widzenia podejmowanych 
tu zagadnień, były tak zwane nakłady specjalne, ściśle ograniczane ilościowo. Wyróżniki odbitek z takiego 
nakładu były rozmaite: miejsce w kolejności podczas druku, podłoże, sygnatury i remarki. W kontekście 
problematyki związanej z autorstwem warto wymienić takie typy odbitek jak: odbitki stanowe wykonywane 
w trakcie pracy nad płytą na potrzeby rytownika i ich wariant, czyli odbitki z retuszami naniesionymi przez 
wykonawcę, ewentualnie przez autora pierwowzoru, odbitki artysty (épreuve d’artiste) wydrukowane przed 
rozpoczęciem oficjalnego nakładu i pozostające do dyspozycji rytownika. Ich atrakcyjność wiązała się przede 
wszystkim z możliwością wglądu w proces pracy nad ryciną i technikę rytownika. Można im ponadto przypi-
sać pewien walor bezpośredniości charakterystyczny dla szkicu. Warte uwagi są również ryciny opatrywane 
znakami potwierdzającymi „autorstwo” rytownika, czyli sygnaturami i remarkami. Na rynku dostępne były 
egzemplarze z odręcznymi podpisami rytownika i/lub malarza. Geneza remarki, czyli małej kompozycji po-
wstałej na marginesie ryciny, wskazuje na jej spontaniczny charakter – stanowiła ona indywidualny, osobisty 
wkład rytownika. W końcu XIX w. ten osobisty wymiar remarek był już tylko domniemany, bo uległy one 
standaryzacji i komercjalizacji – stały się powtarzalne i wtórne, a ich obecność w prosty sposób przekładała 
się na wartość ekonomiczną egzemplarza. 

PODSUMOWANIE

Jak zostało pokazane na podstawie wybranych wydawnictw i zjawisk związanych z grafiką reproduk-
cyjną, dziedzina ta dawała się kształtować w zależności od procesu produkcji, przewidywanych funkcji 
i oczekiwań estetycznych, jakie miały spełniać odwzorowania dzieł sztuki. Model grafiki reprodukcyjnej 
reprezentowany przez Jasińskiego łączył dwie podstawowe funkcje grafiki reprodukcyjnej – informacyjną 
i artystyczną. Dokładność odwzorowania, szczegółowość i wysoki stopień wykończenia bardzo dobrze przy-
bliżały pierwowzór i dostarczały informacji o jego wyglądzie – kompozycji, sposobie opracowania form, 
wszystkich detalach i rozkładzie tonów. Natomiast własnoręczne wykonanie, mistrzowskie operowanie tech-
niką, zdolność oddania efektów malarskich w odmiennym medium oraz zewnętrzne znaki potwierdzające 
autorstwo i „wyjątkowość” sprawiały, że powstawało dzieło o – w pewnym zakresie – własnych walorach 
artystycznych, zakorzenione w tradycji, związane z określonymi oczekiwaniami estetycznymi. Natura czyn-
ników kształtujących ten model była rozmaita i – jak już to zostało wcześniej wspomniane – w tym kontek-
ście perspektywa badawcza akcentująca technologiczny determinizm jest niewystarczająca.

Opisane mechanizmy rynku grafiki pokazują nie tylko nowoczesne narzędzia generowania zysku ze 
sprzedaży obiektów artystycznych, ale także pewną słabość „autorskiej” reprodukcji graficznej. Grafika re-
produkcyjna miała pełnić zarówno funkcję informacyjną, jak i funkcję artystyczną, ale żadnej nie realizowała 
w pełni. Zagrożenie dla jej pozycji płynęło z dwóch źródeł – reprodukcji mechanicznej oraz grafiki orygi-
nalnej. Pierwsza mogła pretendować do miana bardziej „wiarygodnej”, druga – „artystycznej”. Losy grafiki 
reprodukcyjnej już po śmierci Jasińskiego pokazały, że to zagrożenie było istotnie – jak to opisywał Burty, 
posługując się motywem ceci tuera cela z powieści Katedra Marii Panny w Paryżu Victora Hugo – śmiertel-
ne46. Jednak twórczość tego rytownika pokazuje, że jeszcze w końcu XIX w. przyszłość grafiki reprodukcyj-
nej nie była przesądzona, jej tradycja pozostawała przynajmniej częściowo aktualna i nadal miała wybitnych 
reprezentantów. 

45  Renié, Originaux et reproductions..., s. 306.
46  Burty, op. cit.
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THE WORK OF FELIKS STANISŁAW JASIŃSKI (1862–1901) AND THE QUESTION OF  
GRAPHIC REPRODUCTIONS OF WORKS OF ART

Summary

The article discusses the complex issues related to 19th-century reproductive prints. Its starting point is the oeuvre of Feliks Stanisław 
Jasiński, a Polish engraver who was mainly active in France. He specialized in reproductive prints of works of art, and is a relatively well- 
-known and researched figure in the history of Polish graphic arts. Outlining the context for his activities also becomes a contribution to 
reflections on the place of reproductive prints in 19th century artistic culture, as well as an attempt to define a framework for considering this 
type of graphic production. In citing various examples of modern reproductive graphics, its diversity is proven. Theses on the primacy of the 
criterion of “fidelity” and technological determination in the history of reproduction are rejected. Instead, the complex links between this field 
and various aspects of artistic culture are pointed out. Particular emphasis is placed on the links between the functions, form and production 
methods of such prints. Chief consideration is given to the type of reproductive graphics made by using traditional metal techniques, which 
apart from their informative functions, also performed important artistic functions, as evidenced by the described phenomena occurring with-
in this field in the second half of the 19th century, and the accompanying written tradition, formed since the 18th century. 

transl. Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek
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OPRAWA ARTYSTYCZNA ŚWIĄT I UROCZYSTOŚCI ARCYBRACTWA 
RÓŻAŃCOWEGO W KOŚCIELE DOMINIKANÓW W KRAKOWIE*

W aglomeracji krakowskiej w okresie nowożytnym działało około 40 bractw religijnych, które – jak 
większość stowarzyszeń tego typu – miało charakter egalitarny i gromadziło przedstawicieli różnych stanów 
i grup społecznych1. Niestety brak dokumentów uniemożliwia dokładne określenie czasu powstania jednego 
z największych i najważniejszych, skupiającego czcicieli różańca przy kościele Dominikanów pw. Świętej 
Trójcy2. Wiadomo, że predykanci już w średniowieczu gorliwie propagowali tę formę modlitwy i to przy 
ich świątyniach erygowano z reguły konfraternie różańcowe3. O działalności takiego bractwa w Krakowie 
w XV w. świadczą pośrednio zachowane w tutejszym archiwum dominikańskim dokumenty wystawione 
dla konfraterni różańcowych przez papieża Innocentego VIII w 1484 r. i generała zakonu Augustyna Re-
cuperatiego w 1539 r.4 W 1600 r. krakowskie bractwo istniejące „ab immemorabilis tempore” zostało zre-
formowane przez o. Abrahama Bzowskiego, który przy tej okazji opracował i wydał obszerną rozprawę, 
mającą charakter „statutów” konfraterni5. W tym czasie stowarzyszenie określano już mianem arcybractwa6. 
Za jedną z podstawowych form rozwijania pobożności Bzowski uważał procesje, które z pewnością miały 
budzić podziw, ale u zwolenników reformacji, a także u przeciwników wystawnych form pobożności wywo-

* Tekst został napisany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, 2014/15/B/HS2/03071, Architektura i wyposa-
żenie zespołu klasztornego Dominikanów w Krakowie od 1 poł. XIII w. do czasów współczesnych. Część omówionych tu zagad-
nień była już przez nas poruszana w tekście: K.J. Czyżewski, M. Walczak, The Archconfraternity of the Rosary in the Do-
minican Churches of Kraków. Piety and Patronage of the Arts, „Acta Historiae Artis Slovenica”, XXIII, 2018, no 2, s. 33–56. 

 1  A. Bruździński, Bractwa religijne w siedemnastowiecznym Krakowie. Zarys problematyki, [w:] Historia świadectwem czasów. 
Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. W. Bielak, S. Tylus, Lublin 2006, s. 103–147, szczególnie s. 145, podaje liczbę 
30 konfraterni religijnych działających w 41 wspólnotach. Zob. też idem, Forms of Piety among Members of religious Confraternities in Kra-
kow in the early modern Period, „Folia Historica Cracoviensia”, XXI, 2015, s. 103–146. Szeroko o pobożności brackiej w Polsce, por. m.in.: 
B. Kumor, Kościelne stowarzyszenia świeckich na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym, „Prawo Kanoniczne”, 10, 1967, z. 1–2, 
s. 289–356; E. Wiśniowski, Bractwa religijne na ziemiach polskich w średniowieczu, „Roczniki Humanistyczne, 17, 1969, z. 2, s. 51–81.

2  Bruździński, Bractwa religijne…, s. 111–114; idem, Forms of Piety…, s. 119–120.
3  Bruździński, Bractwa religijne…, s. 9–10; T. Gałuszka, Dominikanie w Krakowie czy w Opatowcu? W poszukiwaniu pierw-

szego Bractwa Różańcowego w średniowiecznej Małopolsce, „Nasza Przeszłość”, CXIII, 2010, s. 281–296.
4  Bruździński, Bractwa religijne…, loc. cit.
5  Rozaniec Panny Maryey. Teraz nowo w Krakowie v S. Troyce reformowany […] Wyrażona iest w pierwszym Traktacie, zacność: 

w wtórym odpusty: w trzecim sposób rozmyślania: w ostatnim porządek y powinność Panow starszych, iako też y inszey Braciey zgromadze-
nia tego […]. W Krakowie, v Woyciecha Kobylińskiego, Roku 1600, wydanie drugie w tej samej oficynie bez daty [dedykacja z 1606 r.]. 
W drugim wydaniu: s. 106–109 przedrukowany dokument Klemensa VIII z 18 XI 1600, w którym, papież wymienia zasługi Bzowskiego 
jako reformatora bractwa i nadaje mu odpusty.

6  Bruździński, Bractwa religijne…, loc. cit.
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ływały zgorszenie. Świadczy o tym dobitnie tekst Krzysztofa Kraińskiego, opisujący procesję w Krakowie 
w Boże Ciało w 1600 r. Autor zawarł w nim skrajnie ostrą krytykę rzeźbionego wyobrażenia Matki Boskiej 
niesionego przez członków dominikańskiego Bractwa Różańcowego, co jest świadectwem istnienia jakiegoś 
ważnego wizerunku kultowego (być może jeszcze średniowiecznego) na tym etapie istnienia konfraterni. 

Dominikani Mniszy, i bractwo ich które zowią Różańcem, na zamku Krakowskim przed Kościołem, do kijów 
czworogranistych porwali się byli na Bractwo świętego Jana, chcąc z obrazem swoim przed Monstrancyją iść; 
a obraz on nie Maryja Panna pokorna i uboga; ale raczej Boginią Pogańską Venerę kształtował i pokazował: abowiem 
ukazany był on bałwan ryty, w letnik altembasowy, także i w płaszczyk altembasowy, rysimi nóżkami podszyty, 
z krezami szerokiemi, z warkoczem rozczosanym, w koronie, i w wieńcu, z równianką za uchem, z noszeniem 
drogim, z manelami, w trzewiczkach chędogich, a stał na wezgłówku złotogłowowym, na stole, który sześć nieśli, 
piastując Dzieciątko, i pomarańczą w ręku trzymając, przed którym trąbiono w szałamaje grano, i na kolana klękano. 
Na które tak sprosne bałwochwalstwo, niektórzy baczniejszy narzekali i ono ganili: i paskwillus onegoż dnia o onym 
bałwanie zaraz napisano, i na drzwiach go w Kościele Trójce ś. przylepiono, na którym było napisano między inszemi 
słowy: [zgorszenie wielkie zstało się w Izraelu. O Bałwanie. O Kapłanie] który obaczywszy Mniszy, a jako wściekli 
rozjadszy się, na Kazaniach wrzeszczeli, mówiąc: [I ręku, i słów, dostanie nam na tego, który ten paskwillus pisał]. 
A to mały cud ku ohydzeniu tegoż Bałwochwalstwa który uczynili Mniszy?7.

Aktywność Bractwa Wianka Różanego wpisana została w topografię kościoła ukształtowanego w XIV 
i XV w. jako wielka trójnawowa bazylika z wydłużonym, prostokątnym chórem, zamkniętym do czasu reform 
potrydenckich murowanym lektorium (il. 1 [2]). Materialne świadectwa obecności różańcowego stowarzyszenia 
pochodzą dopiero z początku XVII w. Od 4 lutego 1601 r. siedzibę odnowionego arcybractwa stanowiła kaplica 
Trzech Króli ( il. 2 [1]) połączona dwoma arkadami z południowym ramieniem krużganka klasztoru, której po-
czątki sięgają jeszcze XIII w. (pierwotnie nosiła ona wezwanie maryjne i stanowiła miejsce pochówku braci)8. 
Znajdował się w niej ołtarz, opisany w przewodniku po krakowskich kościołach z 1647 r. jako piękny, w którym 
był „obraz Panny Przenaświętszej dziwney wspaniałości y niewypowiedzianey piękności”9. Zapewne z jego sti-
pesu pochodzi zachowana luzem w klasztorze miniaturowa puszka relikwiarzowa ze szczątkami świętych Gere-
ona, Jacka i Dziesięciu Tysięcy Męczenników oraz pergaminowy autentyk, wzmiankujący konsekrację ołtarza 
Matki Boskiej w dniu 14 kwietnia 1601 r. przez sufragana krakowskiego Pawła Dąbskiego10. Data ta stanowi 
terminus ad quem powstania retabulum, które przeniesiono, najpewniej po 1688 r., do kościoła św. Idziego pod 
Wawelem i ustawiono na mensie w apsydzie prezbiterium (il. 3)11. O jego pochodzeniu świadczy jednoznacznie 
inskrypcja w zwieńczeniu: „Altare SS. Rosarii”, a także obraz w górnej kondygnacji przedstawiający Matkę Bo-
ską z Dzieciątkiem zasiadającą wśród obłoków i podającą różańce klęczącym poniżej św. Dominikowi i św. Ka-
tarzynie ze Sieny (il. 4). Jest to zgodne z zaleceniami Bzowskiego, aby ołtarz bracki miał: 

7  Postylla Kościoła Powszechnego Apostolskiego, Słowem Bożym ugruntowanego, i zbudowanego na Jezusie Chrystusie. Spisana 
ku chwale Bogu w Trójcy Jedynemu. Przez Księdza Krzysztofa Kraińskiego. Wtóra Część od Trójce Ś. aż do Adwentu, […], [b.m.w.], s. 328; 
por. A. Pawłowska, Retoryka sztuki. Rola fundacji artystycznych w krakowskim klasztorze Dominikanów w dobie potrydenckiej reformy 
Kościoła, [w:] Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013 (Studia i Źródła Domi-
nikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, 13), s. 573, przyp. 24.

8  Obecnie tzw. mała zakrystia: W. Tomkowicz, Kaplice kościoła OO. Dominikanów, „Rocznik Krakowski”, 20, 1926, s. 95; Kata-
log zabytków sztuki w Polsce [dalej cyt.: KZSP], t. 4, Miasto Kraków, cz.  3, Kościoły i klasztory Śródmieścia 2, Warszawa 1978, s. 137–138 
(zapewne z 2. połowy XIV w.); Bruździński, Bractwa religijne…, s. 11; J. Rajman, Średniowieczne patrocinia krakowskie, Kraków 2002, 
s. 57; J. Kal iszuk, Kult Trzech Króli w miastach Królestwa Polskiego w XV wieku, [w:] Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mie-
ście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 2002 (Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, 3), s. 433; idem, Mędrcy ze 
Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2005, s. 144–145; A. Madej-Anderson, Repräsentation in einer 
Bettelordenskirche. Die spätmittelalterlichen Bildtafeln der Dominikaner in Krakau, Ostfildern 2007, s. 37; M. Zdanek, Kaplice i ołtarze 
dominikańskiego kościoła Świętej Trójcy w Krakowie do początku XVII w., [w:] Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów…, s. 111–112, 116.

9  P.H. Pruszcz, Stołecznego miasta Krakowa kościoły y kleynoty, co w nich iest widzenia godnego y zacnego, Kraków 1647, s. 40; 
idem, Kleynoty stołecznego miasta Krakowa, abo koscioły y co w nich iest widzenia godnego y znacznego krótko opisane, Kraków 1650, s. 40.

10  Cyna; odlewanie, lutowanie, rytowanie, waga 76 g; wym., 4,2 × 3,2 × 2,2 cm. Na wieczku rytowany napis: „AN [dzielnik] DO 
[dzielnik] / 1601 / +++”. Trzy pakunki zaszyte z czerwonego płótna, pergaminowe metryczki przyszyte białą nicią, z odręcznymi napisami: 
„R s Gereonis, R s. Hiacincti, 10 Millium / Martyrm”. Dołączony dokument pergaminowy z odręcznym napisem: „Anno Dni 1601 die 14 
Mensis Aprilis Ego Paulus Dębskj Dei gra Epus Laodicen Suffrraga/neus Cracouien consecraui Altare hoc in honorem Sancti Sanctissimae 
Virginis MARIAE, et reliquias / Sanctorum Martyrum, Decem millium Martyrum. Gereonis et Sociorum Sancti Hyacincti Confessoris / in eo 
inclusi, et singulis Christifidelibus hodie vnum Annum, et in die Anniuersario Consecronis huiusmodi / ipsum visitantibus quadraginta dies 
de uera Indulgentia in forma Ecclae consueta concessa”.

11  Datę przeniesienia wyznacza budowa nowej kaplicy Różańcowej, o czym niżej; o ołtarzu: KZSP, t. 4, cz. 2, 1, s. 141–142, il. 146
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[…] namalowaną figurę Panny błogosławionej, z piętnaścią tajemnic. Ktore mają być rozmyślane w modlitwie. A na 
dole zaraz pod figurą tych tajemnic namalowany ma być św. Dominik, ktory odbiera paciorki od Panny Maryjej 
y rozdaje ludziom rozmaitego stanu, trochę niżej klęczącym12. 

W predelli ukazano Pokłon Trzech Króli, co odpowiada wezwaniu pierwotnej kaplicy brackiej, nato-
miast w niszach bocznych ustawiono figurki świętych: Doroty, Cecylii, Katarzyny Aleksandryjskiej i Ka-
tarzyny Sieneńskiej. Na uwagę zasługuje obecność patronki muzyki, będąca najprawdopodobniej reakcją 
na odnalezienie jej relikwii pod ołtarzem głównym w bazylice Santa Cecilia in Trastevere w środę 20 paź-
dziernika 1599 r. i przeniesienie ich do nowego grobu w trakcie obchodów wielkiego jubileuszu w 1600 r.13 
W dniu 23 maja 1603 r. w kościele św. Anny w Krakowie odnaleziono kości św. Jana Kantego, co Martin 
Gruneweg przyrównał do odnalezienia grobu św. Cecylii w Rzymie14. W podobnym duchu pisał, à propos 
obchodów roku jubileuszowego w Krakowie, archiprezbiter kościoła Mariackiego Jan Januszowski: 

I podobno nie bez osobney tajemnice bożey, na wzor Cecyliej ś., ktorey także ciało nienaruszone w Rzymie tegoż 
roku 1600. Jubileuszu wielkiego naleziono15. 

12  Rozaniec Panny Maryey. Teraz nowo w Krakowie v S. Troyce reformowany…, s. 261–262; por. Pawłowska, op. cit., s. 571.
13  O okolicznościach tego wydarzenia oraz o nowej oprawie artystycznej grobu Cecylii najpełniej: T. Kämpf, Archäologie of-

fenbart: Cäciliens römisches Kultbild im Blick einer Epoche, Leiden–Boston 2015 (Studies in Medieval and Reformation Traditions,  
ed. A.C. Gow, 185), szczególnie s. 67–111.

14  Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg (1562–ca. 1618) über seine Familie in Danzig, seine Handelreisen in 
Osteuropa und sein Klosterleben in Polen, Hrsg. A. Bues, Bd. 3, Wiesbaden 2008 (Quellen und Studien – Deutsches Historisches Institut 
Warschau, Band 19,3), s. 1438.

15  J. Januszowski, Iubileusz wielki od Oyca S. papieza Clemensa VIII. Na żądanie krola J.M. Polskiego y Szwedzkiego Zygmun- 
ta III Królestwu wszytkiemu do Kościoła Kathedralnego Krakowskiego pozwolony, Kraków 1603, s. 34.

1. Plan Krakowa z kościołem Trójcy Świętej [1], kościołem 
św. Idziego [2] z zaznaczoną trasą procesji Arcybractwa  
Różańcowego wokół Rynku Głównego

2. Rzut kościoła Dominikanów w Krakowie z kaplicą Trzech 
Króli [1] i nowym oratorium Różańca Świętego [2] 
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W głównym polu ołtarza brackiego, pod umieszczonym tu niegdyś obrazem Matki Boskiej Różańco-
wej, wypisana została modlitwa złożona z dziesięciu wezwań, z których każde zaczyna się od pochwalnego: 
„salve” (il. 5). Obecnie jest ona zniekształcona licznymi błędami, które są najprawdopodobniej skutkiem 
kolejnych konserwacji prowadzonych bez konsultacji z filologiem klasycznym. Tekst został rozmieszczony 
w dwóch kolumnach, które należy czytać osobno od góry do dołu:

Salve praesidium Maria nostrum / Salve lux hominumo luxq[uae] divum: //
Salve gradis honos medela virtutis. / Salve commiserationis o fons: //
Salve Christiadu anchora aura portus. / Salve delicium viriusq[uae] mundi: //
Salve amplissima supplicum patrona. / Salve uno inferior tonante tantum //
Salve o veste diss virum piorum. / Salve omnes simus antesressa laudes

3. Kraków, kościół św. Idziego, ołtarz główny przeniesiony 
z oratorium Arcybractwa Różańcowego  

w kościele Dominikanów, ok. 1600. Fot. D. Podosek

4. Kraków, kościół św. Idziego, ołtarz główny, Matka Boska  
z Dzieciątkiem zsyłający różańce św. Dominikowi  

i św. Katarzynie ze Sieny, ok. 1600 (?). Fot. D. Podosek

5. Kraków, kościół św. Idziego, ołtarz główny, inskrypcja pod obrazem Matki Boskiej Różańcowej  
znajdującym się dawniej w polu głównym, ok. 1600. Fot. D. Podosek
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Źródłem tej modlitwy był popularny zbiór tekstów poetyckich jezuity Jacoba Pontanusa (1542–1626) 
Floridorum libri VIII, którego trzy wydania ukazały się u schyłku XVI w., a znacznie poszerzone wydanie 
czwarte wyszło w Ingolstadt w 1602 r. W księdze V zbioru zamieszczono Appellationes:

SALVE praesidium Maria nostrum.
Salue grandis honos, medela, virtus.
Salue Christiadum anchora, aura portus.
Salue amplissima supplicum patrona.
Salue o feste dies virum piorum.
Salue lux hominumque, luxque divum.
Salue commiserationis o fons.
Salue delicium utriusque mundi.
Salue uno inferior tonante tantum,
Salue omnes simul antegressa laudes16.

Wspomniany w przewodniku Piotra Hiacynta Pruszcza bracki wizerunek kultowy do dzisiaj odbiera 
cześć w krakowskim kościele Dominikanów pod tytułem Matki Boskiej Różańcowej (il. 6). W sporządzo-
nym w ostatniej ćwierci XVII w. rękopiśmiennym opisie obrazów w konwencie dominikańskim zapisano:

16  Floridorum libri octo. Ed. quarta. Acc. Hymnorum liber singularis in ordines caelestium, Ingolstadt: Adam Sartorius, 1602, 
s. 166; wcześniej: Jcobus Pontanus, Floridorum libri octo, Augustae Vindelicorum 1595, s. 131 (wyd. 3, Wenecja 1596, s. 127). 

6. Kraków, kościół Dominikanów pw. Świętej Trójcy, obraz Matki Boskiej 
Różańcowej, początek XVII w. Fot. D. Podosek
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Basilica Sanctissimae Trinitatis Cracoviae sita omni ex parte cum loquatum magnificentiam, etiam ex sacris 
imaginibus fulgore corruscat glorioso17. 

Pierwsze miejsce wśród nich zajmował właśnie ów wizerunek18, związany tradycją utrwaloną już w 1. połowie 
XVII w. z Klemensem VIII, który miał go obdarzyć odpustami. Już dokument z 4 lutego 1601 r. wymienia: „Imago 
B. Virginis Mariae Maioris […] a Clemente VIII benedicta”19, Abraham Bzowski nie wspomniał o nim jednak ani sło-
wem w cytowanym dziele20. Natomiast wymienił go w innej swojej pracy, poświęconej kultowi św. Jacka: 

Inde egressus, priusquam chori intimavpenetrabis, occurret tuis occulis Sanctissimum Rosarij oratorium olim trium 
Regum sacellum propter trium beatorum illorum fratrum frequenti populorum concursu celebre, repositorum, sive 
etiam propter Iconam Deiparae Virginis ad instar S. Mariae Maioris Romanae, venusto penicillo efigiatam, proque 
archiconfraternitae Sanctissimi Rosarij […] a Sanctissimo D. N. fel. record. Papa Clemente octavo cum Indulgentijs 
sacratam […]21. 

Wiadomość o jego umieszczeniu w ołtarzu brackim poświadcza także Pruszcz w Morzu Łaski Bożej: 
„w Kaplicy tegoż Różańca w Ołtarz wprawiony”22. Miał on zostać przekazany krakowskiemu bractwu przez 
Bernarda Maciejowskiego, wówczas biskupa łuckiego, później krakowskiego, a w końcu prymasa23, a ten 
zasadniczy przekaz rozbudowywano następnie o kolejne wątki, takie jak związek malowidła ze św. Stanisła-
wem Kostką oraz prorocze sny Maciejowskiego skłaniające go do przekazania daru konwentowi w Krako-
wie24.

Malowidło wykonano techniką olejną na płótnie naciągniętym na deskę. Autopsja wskazuje, że mamy 
do czynienia z dziełem dobrze zachowanym, dającym możliwość analizy pierwotnych cech warsztatowych 
i stylowych25. Bez wątpienia jest to jedna z najwcześniejszych i najważniejszych kopii Matki Boskiej Śnież-
nej, rozpowszechnionej w szczególny sposób na terenach dawnej Rzeczpospolitej26. Monografia tego zagad-
nienia, kluczowego dla potrydenckiej religijności, a zajmującego też historyków sztuki, wymaga podjęcia 
szeregu studiów szczegółowych27. 

17  Kraków, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów [dalej cyt.: APPD], Kr 2, Conventus Cracoviensis Sanctissimae Trinitatis 
Ordinis Praedicatorum Plantatio, Erectio, Ratificatio, Pietas quorundam patrim, honores, merita ac preclara gesta memoriam digna anno-
tantur, et in hoc manuscripto conticentur, fol. 70r.

18  KZSP, t. 4, cz. 3, 2, s. 129, il. 361 („kopia z w. XVI obrazu z bazyliki S. Maria Maggiore w Rzymie, darowana w 1597 kardynałowi 
Bernardowi Maciejowskiemu przez jezuitów rzymskich, przywieziona do Krakowa ok. 1601”).

19  APPD, Kr 2, no 27, fol. 70r.: Inter huius sacrae aedis sacras imagines preminet Beatissmimae Virginis Mariae imago ex prototypo 
Sanctae Mariae Maioris Romanae delineata, et Rosariana, et ex S.D.N. Clementem VIII consecrata, indulgentiis locupletata, Ac eminentis-
simo Bernardo Macieiowski donata a quo deinde Rosarianae Archiconfraternitati est oblata; K.M. Żukiewicz, Cudowny obraz Matki Bo-
skiej Różańcowej w kościele krakowskich dominikanów, Kraków 1921, s. 53, 62–63; M.T. Gronowski, Matka Boża Śnieżna (Sancta Maria 
Maioris/Salus Populi Romani) w Polsce. Prolegomena do badań nad rozwojem kultu i wizerunków, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura”, 17, 
2018, s. 218.

20  Gronowski, op. cit., s. 217.
21  A. Bzowski, Propago D. Hyacinthi Thavmatvrgi Poloni, Seu De rebus praeclarè gestis in Prouincia Poloniae Ordinis Praedi-

catorum. Commentarivs […], Venetiis 1606, s. 92.
22  P.H. Pruszcz, Morze Łaski Bożey, Kraków 1662, s. 30.
23  Żukiewicz, op. cit., s. 46–50: o Maciejowskim jako fundatorze; s. 61–63: o Bractwie Różańcowym; s. 52–54.
24  J. Mączyński, Wiadomość historyczna o cudownym obrazie N. Maryi P. Różańca Śgo w kościele OO. Dominikanów w Krako-

wie, Kraków 1863.
25  Dziękujemy panu Marcinowi Cibie za umożliwienie dostępu do obrazu po wyjęciu go z ołtarza i zdjęciu sukienek.
26  O tym zagadnieniu przede wszystkim: M. Kornecki, Matka Boska Polska. Adaptacja i rozpowszechnienie typu ikonograficznego 

obrazu Matki Boskiej Śnieżnej od XVI do XVIII wieku, [w:] Między Wschodem a Zachodem, cz. III, Kultura artystyczna, red. T. Chrzanowski, 
Lublin 1992 (Dzieje Lubelszczyzny, t. VI), s. 365–398; R. Knapiński, Salus Populi Romani – od rzymskiego prototypu do kopii w Stoczku 
Warmińskim, [w:] Pacem in terris. Dar Boga powierzony ludziom, red. J. Kumala, Licheń 2003, s. 81–100; G. Jurkowlaniec, Kopie wi-
zerunku Matki Boskiej Śnieżnej w epoce nowożytnej, [w:] Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Prejs, 
Warszawa 2005, s. 222–240.

27  Ostatnio ukazało się opracowanie autorstwa Andrzeja Pawła Biesia i Ludwika Grzebienia (Obrazy Matki Bożej Śnieżnej (Salus 
Populi Romani) w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku. Legendy i fakty, Kraków 2016), którego celem było uporządkowanie wiedzy na 
temat introdukcji rzymskiego obrazu do Polski oraz ustalenie chronologii najstarszych jego kopii, a także ustalenie powiązań między nimi. 
Niestety, pozostawia ono wiele do życzenia, jeśli chodzi o poparcie wniosków danymi źródłowymi, zaskakuje też stanowczymi, a nie udo-
wodnionymi atrybucjami. Natomiast niezwykle obiecująca, oparta na rzetelnych studiach jest prolegomena do badań nad tym zagadnieniem, 
autorstwa Michała Tomasza Gronowskiego (Gronowski, op. cit.).
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Krakowska kopia rzymskiego wizerunku była wynoszona przez braci z kaplicy i obnoszona w uroczystej 
procesji wokół Rynku Głównego w każdą pierwszą niedzielę października (il. 1)28. Zwyczaj ten wiązał się ze 
zwycięstwem floty chrześcijańskiej nad turecką w pobliżu Lepanto w 1571 r.29, po którym papież Pius V ustano-
wił wspomnienie liturgiczne na dzień 7 października. Bullą „Monet Apostolus” z 1 kwietnia 1573 r. Grzegorz XIII 
ustanowił święto Matki Boskiej Różańcowej i nakazał jego obchodzenie w pierwszą niedzielę października30. 
W kaplicy Bractwa Różańcowego przy kościele Dominikanów w Poznaniu umieszczono namalowany przez 
Tomasza Dolabellę wielki obraz ukazujący samą bitwę oraz odbywającą się w tym samym czasie w Rzymie 
procesję z obrazem Salus Populi Romani (obecnie depozyt w Zamku Królewskim na Wawelu)31. W Polsce ta 
tradycja zyskała nowy wymiar z powodu szczęśliwej obrony twierdzy w Chocimiu przed Turkami w 1621 r.32 
Powodzenie w tej akcji militarnej przypisywano interwencji boskiej za sprawą Matki Boskiej czczonej w obra-
zie różańcowym w Krakowie. Jak pisał Piotr Hiacynt Pruszcz: 

Lecz za przyczyną Panny Błogosławioney w ten dzień z hańbą ustąpił wszystko niemal woysko utraciwszy; czego też 
y nasza Korona Polska doznała rzeczywiście, gdy Roku 1621. tenże Bisurmaniec Turczyn, Osman nazwany, osobą 
swoią, pod siedmiokroć sto tysięcy woyska y więcey maiąc, na nie nastapił, w Oktawę tey Processyey uroczystey, 
która, iakom namienił, z tym Obrazem bywa, za przyczyną teyże Panny wielką część woyska utraciwszy od małey 
części Polaków, z pod Chocimia z hańbą ustąpił33. 

Wizerunek u krakowskich dominikanów traktowany był odtąd jak palladium chroniące przed niebez-
pieczeństwami w czasie wojny i pokoju. Pamiętano przy tym o szczególnej roli, jaką pełnił jego rzymski 
pierwowzór. W krakowskim klasztorze znajduje się obraz z 1. połowy XVII w., przedstawiający procesję 
z obrazem Matki Boskiej Większej zarządzoną w 590 r. przez papieża św. Grzegorza Wielkiego w intencji 
uśmierzenia moru (il. 7)34. O tym wydarzeniu wspomina również o. Walerian Litwiniec, dowodząc zasadno-
ści i skuteczności procesjonalnego obnoszenia świętych obrazów35. Jego opinia jest szczególnie istotna, był 
on bowiem pomysłodawcą i „inwentorem” procesji różańcowych urządzanych przez Bractwo Różańcowe 
w Krakowie, o czym w konwencie pamiętano, a jego imię otoczone było czcią. Wspomina o tym Justyn 
z Miechowa w 1660 r., dając szczegółowy opis takiej uroczystości36:

Cracoviae, civitate Regia, Christiana pietate, ac studio literatum, celeberrima, in templo Sanctissimae Trinitatis, 
corpore S. Hyacinthi Confessoris Ordinis nostri ditato, in sacello Sanctissimi Rosarii prostat imago Deiparae Virginis 
ad instar illius quae est Romae apud S. Mariam Majorem depicta. Haec sacra Icona in magna totius urbis veneratione 
habetur, magnis donariis aureis, argenteis, ornata cernitur Dominica I. Octobris sodalitati Sanctissimi Rosarii dicata, 
quotannis per urbem Cracoviensem solenni pompa, & summo honore cirmumfertur. Quicquid pretiosi Ecclesia 
illa Sanctissimae Trinitatis, quicquid egregii sacrarium illius habet, hoc totum in pompam illam producit, omnis 
generis elegantias per totam Civitatem colligit quo Reginae Caeli, Sacratissimi Rosarii Advocatae, Dominae suae, 
specialem illo die honorem exhibeat. Confratres SS. Rosarii universos ad hanc supplicationem convocat, Senatum 
Civitatis, claves cunctos invitat, quo pompa illa festivior, illustrior, augustior apparet. In processione Confratres SS. 
Rosarii saccis, seu cappis rubeis induti, cum vexillis, & imagine Sacrae Dei Genitricis praeunt. Pone longa serie 

28  APPD, Kr 2, fol. 70r.: Dominica Prima Octobris Processionaliter per Forum Cracouiense defferri sollennissime, totamque Vrbem 
ad Rosarianam aggregare deuotione; Pruszcz, Stołecznego miasta Krakowa kościoły y kleynoty…, s. 40; APPD, R792, s. 188. Opis takiej 
procesji: J. Miechoviensis, Discursus Praedicabiles super Litanias Lauretanas Beatissimae Virginis Mariae, vol. II, Dillingae 1735, s. 42. 

29  Opis bitwy w: W. Li twanides, Ogród Różany, Kraków 1627, s. 34–36.
30  Ibidem, s.33.
31  S. Kozak, Bitwa pod Lepanto, [w:] Odsiecz Wiedeńska 1683. Wystawa jubileuszowa w Zamku Królewskim na Wawelu w trzech-

setlecie bitwy. Tło historyczne i materiały źródłowe, t. 1, red. A. Franaszek, K. Kuczman, Kraków 1990, s. 89–90, kat. 13, fig. 8–9.
32  S. Solołosski, Officia propria patronorum Regni Poloniae, Antverpiae 1643, s. 47–58; M. Rożek, Uroczystości w barokowym 

Krakowie, Kraków 1976, s. 230–231; M. Michałowska, Palladium polskie. Militarne aspekty ikonografii maryjnej XVII–XVIII w., „Studia 
Claromontana”, t. 6, 1985, s. 29–31.

33  Pruszcz, Morze…, s. 30–31.
34  KZSP, t. 4, cz. 3, 2, s. 160, il. 417 (datowany na 1. połowę XVII w.).
35  Li twanides, op. cit., s. 83–84: „Komu tayna iest ona Processya Grzegorza ś. W roku 601 która dla oddalenia wielkiego po-

wietrza Rzymskiego, z obrazem Panny naświętszey odprawiał? Jakie cuda tam były? Pisze Baroniusz o tym, że słychać było na powietrzu 
Anyelskie głosy, y śpiewanie: Królowa niebieska wesel się Alleluia. a ś. Ocic przydał: Módl się za nami, Alleluia. Poty był widziany Anyoł 
na wierzchu grobu Adryana Cesarza, a on miecz swóy kładł w pochwy, y zaraz ustało powietrze, które tak srogie było, że podczas tey Proce-
ssyey, ośmdziesiąt ludzi nagle padszy umarło. A od tego czasu ten Grób pomieniony zowie się Zamkiem Anyelskim”.

36  Por. Pawłowska, op. cit., s. 572–573
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fratres Religiosi subsequuntur, Deiparae carmina canentes, vocibus circumsonante, urbem festivo sono complentes. 
Horum vestigia excipiunt alii Fratres, sacris vestibus induti, alii pluvialibus, alii casulis, alii Dalmaticis ornati, 
sacras reliquias quarum magna copia in illa Ecclesia asservatur, in thecis, columnis, pyramidibus loculamentis, 
tabernaculis aureis, & argenteis, gestant. Proximus his sacerdos quispiam ex gravioribus cappa Attalici panni 
ornatus cernitur, qui Gloriosissimi Confessoris S. Hyacinthi, Regni Poloniae patroni, totius Orbis Thaumaturgi 
caput in theca argentea, deaurata, pretiosissima gemmis, ac monilibus aureis decorata in manibus gestat. Aliud 
ejusdem Sancti brachium in theca argentea reconditum, & ipse splendide ornatus praefert. Horum latera ministri 
splendidioribus apparamentis induti stipant. Hos subsequuntur sacerdotes ad pompam amicti, qui iconam ipsam 
Deiparae in portatili pegmate positam, splendidissime, & ditissime ornatam, variis aureis, argenteis laminis tectam, 
pretiosissimis monilibus decoratam, in suis humeris portant, sub Conpaeo ex aureo panno contexto, & venusta 
florum artefactorum harmoge conspicuo. Omnia haec sacra monumenta thuriferarii praecedunt, & tum reliquiis 
sacris, tum Reginae Caeli thurea donna promunt. In quatuor partibus fori Cracoviensis, altaria extruuntur, pro 
pietate ac devotione fidelium splendidius, & magnificentius erecta, in quibus sacrum illud onus Deiparae tantisper 
statuitur, interim musica varii generis personante, Virginem quae omnem humanae laudis conatum dignitatae 
praecellit, honorantes. Et qui praeunt, & qui sequuntur, singuli accensum cereum candidum in manibus gestant, 
& nobilissimum tum reliquiis sacris, tum iconae Deiparae, tum supplicationi laudi lumen accedunt. Seriem claudunt 
multi viri nobiles, tum Ecclesiastici, tum saeculares, inter praeeminet Spectabilis Senatus Cracoviensis. Subsequitur 
deinde promiscua populi multitudo, cui forum Cracoviense quamvis patentissimum vix sufficere videtur. Fuerim 
aeque proxilior, si singulas caeremonias in illa processione fieri solitas, singillatim exponere studuerim. Praetermitto 
piae devotionis indicia, pios gemitus, fervidas preces, dulcium lacrymarum fluenta, quibus solennis illa supplicatio, 
velut caelum sideribus emicat. Processione peracta, Sacra icona Deiparae Virginis in medio templi deponitur, 
ad cujus conspectum accedentes SS. Rosarii confratres, saccis induti, genibus provoluti, Reginae Caeli enixius 
supplicant, ut Poloniae cladibus afflictae, voluntariam se patronam offerat; Hinc denudatis scapulis, voluntarie 
seipsos flagellant, Dominam, & Advocatam suam orantes, ut sibi devotos in suam fidem tutelamque recipiat. Nec 

7. Kraków, klasztor Dominikanów przy kościele Świętej Trójcy, Procesja z obrazem Matki Boskiej Śnieżnej  
w Rzymie w 590 r., 1. połowa XVII w. Fot. G. Eliasiewicz
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inane fit votum eorum. Nam Anno Domini 1632. & sequenti 1633. cum faeva pestis per civitatem Cracoviensem 
grassari coepistet, pie creditum est, circumgestatione illius imaginis, & Rosarii precibus, luem illam depulsam 
fuisse. Hujus tam solennis Processionis Author, & Inventor fuit. R.P.F. Valerianus de Cracovia Magister, qui nuper 
in Provincialatu Vilnae obiit: cujus memoria in benedictione est37.

Wiadomo więc, że procesję otwierali bracia ubrani w czerwone kapy z chorągwiami brackimi zdobny-
mi w wyobrażenia Matki Boskiej Różańcowej. Za nimi szli dominikanie ubrani w szaty liturgiczne, niosąc 
relikwiarze ze skarbca, zamknięte w pojemnikach o najróżniejszych kształtach. Ich pochód zamykali dwaj 
zakonnicy – jeden, w szczególnie wspaniałej kapie, niosący relikwiarz z głową św. Jacka, drugi niosący re-
likwiarz ramienia pierwszego polskiego dominikanina i szczególnego patrona krakowskiego klasztoru, pro-
wincji i całej Rzeczypospolitej. Za nimi niesiono obraz na feretronie, ubrany w srebrne blachy i ozdobiony 
klejnotami, pod baldachimem z przetykanej złotem tkaniny w kwiatowy deseń. W czterech narożnikach 
rynku ustawiano ołtarze, przy których wierni mogli oddawać cześć Bogurodzicy, a adoracja uświetniania 
była przez muzyków. Następnie wszyscy zapalali świecie, co zapewniało uroczystości wspaniałą iluminację. 
Po powrocie do kościoła obraz składany był na środku nawy, a bracia, odziani w pokutne szaty, na klęczkach 
błagali Marię, aby zgodziła się objąć kraj swoją opieką. Na koniec, niektórzy dobrowolnie odsłoniwszy szka-
plerze biczowali się, prosząc, aby ich także przyjęła pod płaszcz swojej opieki.

Pobożny lud wierzył w szczególną skuteczność takich praktyk w czasie epidemii, podobne w Krakowie 
miały miejsce w związku z morowym powietrzem między innymi w latach 1632, 1831 i 185738. Przytoczmy 
opis jednej z tych celebracji: 

R. 1831 dnia 24 lipca odbyła się błagalna procesya po Rynku Krakowskim z cudownym obrazem N. Maryi 
P. Różańcowej z kościoła OO. Dominikanów celem przebłagania Wszechmocnego aby oddalił srogą chłostę morowego 
powietrza i licznych plag. Dnia 23 lipca o godz. 4 po południu odbyło się uroczyste wyprowadzenie obrazu na środek 
świątyni, poczem Nieszpory z wystaw. N. Sakr., po których suplikacye, a o godz. 7 śpiewany przez lud Różaniec, 
wieczorem słuchanie spowiedzi. Dnia 24 lipca o godz. 8 ½ po wotywie z wystaw. SS. Wyruszyła procesya na Rynek 
Krakowski w porządku zwyczajnym. Za Bractwem i Duchowieństwem niesiony też był obraz św. Wincentego Ferrer. 
Cudotwórcy przez Kapłanów i także przez nich niesiono głowę św. Jacka patrona Król. Polsk., niosący byli ubrani 
w aparaty kościelne; na ostatku postępowali Kapłani, co nieśli obraz N. Panny Różańc. pod balldachem, a wokoło 
cechy z wachlami i chorągwiami; następnie postępował celebrans Ks. Biskup Skórkowski. W toku procesyi przed 
kościołem N. Maryi P. w Rynku odbyła się Msza św. przed tymże obrazem ustawionym na przygotowanej mensie, 
a obok z ambony miał stosowne do okoliczności kazanie X. Kanonik Dzianotti, a w powrocie do naszego kościoła była 
krótka przemowa wygłoszona przez Ojca Wincentego Plebankiewicza nasz. zak. W czasie procesyi oprócz Różańca 
śpiewano „Przepuść Panie, przepuść ludowi twemu, a nie daj dziedzictwa Twego na hańbę”. W czasie zaś mszy św. 
śpiewano pieśni pokutne, a po podniesieniu Święty Boże, św. mocny… Po południu dnia tegoż w kościele Nieszpory, 
kazanie, suplikacye i schowanie N. Sakr. Zakończyło urocz. Wprowadzenie cudown. Obrazu N.M.P. do kaplicy Różańc. 
Przy śpiewie pieśni Bądź pozdrowiona Panienko Maryo39. 

Wyznaczeni członkowie bractwa nieśli podczas procesji znaki konfraterni. Na początku szedł krucyfe-
rariusz z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego – była to: 

Passya wielka drewniana, z Korpusem takimże używana na processye, z Rańtuchem czyli Króycem pół 
Adamaszkowym czerwonym w białe dessenie nadkryta40. 

Chorążowie dźwigali chorągwie traktowane jako znaki identyfikujące bractwo. Dla nich przeznaczone 
były specjalne ubiory: kapy z czerwonego sukna (w 1831 r. było to 13 sztuk), kapy płócienne białe i czerwo-
ne (po 8 sztuk), do tego 8 pasów rzemiennych pokrytych aksamitem oraz 20 pasków nicianych41. Weksylia 

37  J. Miechoviensis, Discursus prædicabiles super litanias Lauretanas Beatissimæ Virginis Mariæ, vol. 1, Lugduni 1660, s. 42.
38  APPD, R792, s. 235.
39  Ibidem, s. 235.
40  APPD, Kr 41, s. 185.
41  Ibidem, s. 183.
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przechowywane były na co dzień w specjalnej szafie42. W 1820 r. odnotowano trzy czerwone chorągwie, które 
prezentowały najważniejsze aspekty pobożności brackiej: aksamitną z obrazem Matki Boskiej Różańcowej43, 
aksamitną z Imieniem Jezus44, a także adamaszkową z przedstawieniem św. Wincentego45. Poza tym były też 
chorągwie z wizerunkami Matki Boskiej Bolesnej, świętych Dominika, Piusa V, Jacka, Tomasza z Akwinu, 
Katarzyny, Barbary, a także mała żałobna chorągiew46. Żadna z nich nie zachowała się do dzisiaj. W ich miejsce 
sprawiono nowe, malowane na czerwonym adamaszku: z Matką Boską (1869)47 oraz z Imieniem Jezus (1863)48. 
Konfraternia różańcowa gromadziła się podczas wystąpień zewnętrznych wokół dwóch feretronów, które za-
chowały się do dzisiaj49, a przechowywane były dawniej w specjalnych wnękach ściennych w oratorium brac-
kim50. W pierwszym feretronie na obu stronach widnieje wizerunek Matki Boskiej (il. 8)51, w drugim na awersie 
przedstawiono Imię Jezusa, a na rewersie św. Wojciecha (il. 9)52. Warto zauważyć, że w klasztorze lubelskim 
zachował się podobny feretron bracki z wizerunkami Marii oraz Imienia Jezus, co świadczy o powtarzalności 
pewnych rozwiązań kultowych53.

Bracia wynosili obraz z kaplicy także z okazji innych świąt kościelnych, przede wszystkim Bożego Ciała. 
29 maja 1603 r. na uroczystość tę przybył unicki metropolita kijowski i władyka włodzimierski Hipacy Pociej54. 
Procesja z zamku na rynek i z powrotem została opisana szczegółowo przez Martina Grunewega55. Uczestniczyła 
w niej kompania Bractwa Różańcowego – 200 par w czerwonych strojach z kapturami, którym przewodził mar-
szałek, a następnie dwaj bracia ze świecami poprzedzający wielką chorągiew z przedstawieniami tajemnic różań-
cowych. Za nimi podążało ponad dwanaście par braci z chorągwiami, na których przedstawiono Matkę Boską 
i Salwatora, oraz ponad dwadzieścia par braci z chorągwią kanonizacyjną św. Jacka. Dalej szli muzycy – śpiewacy 
oraz instrumentaliści – niosąc między innymi pozytyw. Na końcu niesiono feretron z obrazem Różańcowym56. 

Działalność religijna bractwa zasługuje na osobne opracowanie i nie ona jest przedmiotem tego studium, 
warto jednak przywołać tu jeszcze jeden opis – uroczystości 600-lecia śmierci św. Jacka w niedzielę 23 sierp-
nia 1857 r. Ze względu na tragiczne okoliczności (zaledwie siedem lat po pożarze, który obrócił kościół w ru-
inę) musiała ona mieć bardzo skromny charakter. O godzinie 5.00 odbyła się pryma ze śpiewaniem różańca,  
o 9.00 – msza wotywna przy wystawionym relikwiarzu głowy św. Jacka, z kazaniem i procesją po krużgan-
kach, o 15.00 śpiewanie różańca, o 17.00 nieszpory, kazanie i procesja, a po niej litania o św. Jacku przy 
grobie świętego. 

42  Ibidem, s. 183.
43  Ibidem, s. 184: „Aksamitna Czerwona wypłowiała, Kraie haftowane w różne desenie maiąca, na którey obraz N Maryi Panny 

Różańcowey z lamy srebrney Sukience, tkana, około Chorągwi galonek szychu Weneckiego obszyty, od dołu pięć kutasów iedwabnych, cała 
zaś adamaszkiem ponsowym podszyta, na żerdzi czerwono malowaney z Krzyżem cynowym na którym Korpus i dwa sznury iedwabne”.

44  Ibidem, s. 184: „Chorągiew wielka także Aksamitna ponsowa dużo wypłowiała, galonkiem żółtym szychu weneckiego na około 
obwiedziona, kitayką czerwoną podszyta z pieciu kutasami iedwabnemi, na którey Obraz Naysłod: Imienia Jezus w sukience lamowey grubo 
tkaney na około obrazu rózne herby i desenie grubo haftowane, przy lasce dwa sznury iedwabne, na wierzchu krzyż nowy cynowy z Cyfrą 
mosiężną wyzłacaną Imienia Jezus”.

45  Ibidem, s. 184: „Chorągiew So Wincentego wyraz maiąca, adamaszkowa czerwona, brzegami rózne dessenie, złotem malarskim 
wybianie (sic), z pięciu kutasami na wierzchu Krzyż żelazny w lasce osadzony”.

46  Ibidem, s. 185.
47  Na rewersie Zwiastowanie Marii, u dołu hierogram Marii oraz herby zakonu dominikanów i Odrowąż św. Jacka.
48  Na rewersie Jezus z Marią i św. Józefem, u dołu monogram wiązany JMJ, Baranek Apokaliptyczny oraz herby zakonu dominika-

nów i Odrowąż św. Jacka.
49  KZSP, t. 4, cz. 3, 2, s. 130 (obraz Matki Boskiej datowany na 2. połowę XVII w., w sukience roboty Jana Ceyplera z 1692 r., ołtarz 

datowany na koniec XIX w.).
50  APPD, Kr 41, s. 171: „Oprócz Ołtarzy wyszczególnionych są ieszcze po prawey i lewey stronie Kaplicy dwie framugi kwadrato-

we wyłozone tarcicami, które zawieraią się drzwiami sosnowemi podwoynemi na zawiaska żelaznych z zameczkami, przed któremi Mensy 
drewniane z deszczek ordynaryinych przystawione”.

51  Ibidem, s. 171: „w Drugiey Framudze na lewey stronie podobnieyże Struktury Obraz na Aksamicie Matki Nayświetszey Różań-
cowey trzymaiącey na ręku Dziecię Jezusa, na której Sukienka, równie i na Panu Jezusie, także Korony dwie i berło Srebrne wyzłacane. Na 
drugiey stronie Obrazu Matka Nayświętsza w kolorach pędzlem ordynaryinieyszym odmalowana”.

52  Ibidem, s. 171: „W pierwszey framudze na prawey stronie będącey zachowuią się Feretron czyli Obraz Naysłodszego Imienia 
Jezus na Processyach używany w ramach drewnianych z pedestałem takimże, do którego zakładaią się drągi dla dźwigaiących. Na iedney 
stronie Obrazu Pan Jezus odmalowany, na którym Sukienka, Cyfra, przepaski na Aniołkach i inne znaki srebrne na Aksamicie ponsowym 
ułozone. Na drugieyże stronie tego obrazu na deszcze S. Woyciech kolorowo pędzlem ordynaryinym odmalowany”.

53  D. Szewczyk-Prokurat, Klasztor w sercu miasta. Dzieje i skarby lubelskich dominikanów, Lublin 2012, s. 70.
54  Januszowski, op. cit., s. 28; J. Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 

od r. 1600 do r. 1608 (włącznie), Kraków 1886, s. 42.
55  Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg…, s. 1438–1440.
56  Ibidem, s. 1439.
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Następnie Promotor Bractwa wraz z ludem wyjdzie z kościoła processyonalnie, śpiewając pieśń „Kto się w opiekę 
odda Panu swemu” do krzyża Pana Zbawiciela, który ocalał w czasie pożaru na froncie kościoła, tam odśpiewa 
starożytną pieśń „Dobranoc Jezu etc” a w powrocie do kościoła „Serdeczna Matko Opiekunko ludzi”57.

Pobożność różańcowa kultywowana była nie tylko w kaplicy brackiej, ale i w kościele konwentualnym, 
gdzie po lewej stronie wejścia do chóru stał ołtarz Różańca Świętego „ze wszech miar ozdobny”58. Zastąpio-
no go późnobarokową nastawą, która dotrwała do pożaru w 1850 r. Znajdował się w niej obraz Matki Boskiej 
Różańcowej malowany na płótnie: 

[…] na którey sukienka i inne insygnia z blachy srebrney, ten zasuwa się innym obrazem na płótnie malowanym 
z wyrazem N. Maryi Panny, trzymaiącey dziecię, któremu S. Józef kwiaty podaie59. 

Symetrycznie względem niego, po prawej stronie arkady tęczowej stał ołtarz innej konfraterni, Bractwa 
Przenajświętszego Imienia Jezusowego (Societas Nominis Dei), które zostało założone przy krakowskim 
kościele Dominikanów w 1585 r. przez o. Bartłomieja z Przemyśla. Obie bliźniacze nastawy widoczne są na 
obrazie Teodora Baltazara Stachowicza, wykonanym niedługo po pożarze kościoła w 1850 r. na podstawie 
wspomnień oraz notatek sporządzonych przed katastrofą (il. 10)60. Celem działalności tego bractwa było 
wykorzenienie grzesznego zwyczaju przysięgania. Z racji powiązań z Bractwem Różańcowym nazywano 

57  Druk ulotny z zawiadomieniem o programie uroczystości podpisanym przez ks. Mateusza Gładyszewicza, datowanym w Krako-
wie 14 VIII 1857, wklejony w zapiskach br. K. Jucewicza, R792, po s. 212.

58  Pruszcz, Stołecznego Miasta Krakowa kościoły y kleynoty…, s. 41.
59  A. Det t loff, Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII w. Twórcy, nurty i tendencje, Kraków 2013, s. 285.
60  Jego opis daje inwentarz kościoła z 1820 r.; Det t loff, op. cit., s. 285–286.

8. Kraków, kościół Dominikanów pw. Świętej Trójcy,  
kaplica Arcybractwa Różańcowego, feretron z obrazem  

Matki Boskiej Różańcowej, XVII/XVIII w. (?).  
Fot. D. Podosek

9. Kraków, kościół Dominikanów pw. Świętej Trójcy, 
kaplica Arcybractwa Różańcowego, feretron z wyobraże-

niem Dzieciątka Jezus na hierogramie IHS,  
XVII/XVIII w. (?). Fot. D. Podosek
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je Arcybractwem Różańca Najświętszego Imienia Jezus61. Na wzór konwentu krakowskiego oba bractwa 
współdziałały w innych klasztorach dominikańskich w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a przy arkadzie 
tęczowej stawiane były ołtarze brackie o podobnych strukturach, o czym świadczą między innymi klasztory 
w Lublinie, Wilnie, Piotrkowie Trybunalskim62.

Nabożeństwa różańcowe odprawiane były nie tylko w kaplicy brackiej i przy ołtarzu w nawie głównej. 
W dniu 8 września 1621 r. rektor uniwersytetu Jakub Najmanowicz zainaugurował w kapitularzu klasz-
tornym działalność akademickiego Bractwa Różańcowego, czyli oratorium Świętego Różańca. Miało ono 
przeciwdziałać wstępowaniu studentów do maryjnej konfraterni prowadzonej przez jezuitów przy kościele 
św. Barbary, które w 1631 r. przeniosło się do kościoła Karmelitów Bosych św. św. Michała i Józefa63. Rzeczą 
wyjątkową było natomiast dopuszczanie w wybrane dni świeckich mężczyzn do nowicjatu znajdującego się 
za klauzurą, gdzie przy ołtarzu Matki Boskiej odprawiano nabożeństwa różańcowe.

61  Bruździński, Bractwa religijne…, s. 16–17.
62  Zagadnienie to nie było jak dotąd przedmiotem osobnego studium.
63  Bruździński, Bractwa religijne…, s. 23; idem, Forms of Piety…, s. 115–116.

10. Teodor Baltazar Stachowicz, Widok kościoła Dominikanów w Krakowie 
przed pożarem w 1850 r. Kraków, klasztor Dominikanów  

przy kościele Świętej Trójcy, Fot. D. Podosek
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Szerzenie przez zakon kaznodziejski modlitwy różańcowej wykroczyło nawet poza świątynię konwentualną. 
Szczególną rolę w tym dziele odgrywał gotycki kościół św. Idziego, który dominikanie objęli opieką w 1588 r.64

Tamże w tym Kościele każdego dnia ludzie nabożni schodzą się na Różaniec chwaląc Matkę Nayświętszą, y Mszy 
S. słuchaiąc, za co otrzymuią Zupełny Odpust nadany od Naywyższego Pasterze Kościoła S. Pawła III. Na tych 
Różańcach, daią zbawienne nauki przez Kazania, y Exorty w święta uroczyste Oycowie Dominikani, nauczaiąc 
Taiemnic Żywota Pana Jezusowego, y Nayświętszey Maryi Panny ludzi słuchaiących. [...] Ten Kościół dla Różańca 
S. który się odprawia, ma też Odpusty, co inne Kościoły Dominikańskie, y te, w ktorych iest Rożaniec S. oprocz tych 
Odpustów, na S. Idzi pod którego Tytułem iest, odprawia się65. 

Do tej świątyni przeniesiono, jak już wspomniano, ołtarz Bractwa Różańcowego. „Ma y Obraz Matki 
Nayświętszey Cudowney w Ołtarzu, od którey doznał pewny Mieszczanin łaski”66. 

Wizerunek ten znajduje się w ołtarzu bocznym z 2. ćwierci XVII w. po lewej stronie arkady tęczowej 
i reprezentuje typ Matki Boskiej Większej (il. 11, 12). W zwieńczeniu tej nastawy wprawiono płótno ukazu-
jące Marię adorowaną przez grupę mężczyzn duchownych i świeckich uwieńczonych laurowymi wieńcami 
(il. 13). Oczywistym nawiązaniem do topografii kościoła konwentualnego jest prezentacja w zwieńczeniu re-
tabulum z postacią Chrystusa Ubiczowanego, ustawionego po prawej stronie arkady tęczowej, obrazu Dzie-
ciątka Jezus stojącego na hierogramie IHS (il. 14). Ośrodkiem kultu różańcowego była również stojąca poza 
miastem – na Prądniku Białym – kopułowa kaplica: 

Na Promniku na Folwarku należącym do tychże Oyców, iest Kaplica pod Tytułem założenia SS. Janów Chrzciciela 
y Ewangelisty, maiąca w Ołtarzu wielkim Nayśw: Maryi Panny Łaskawey Obraz, do którego co rok w dzień S. Jana 
Chrzciciela Archikonfraternia Różańca S. solenną odprawia Processyą67.

Ważną cezurą w dziejach krakowskiego Bractwa Różańcowego były przenosiny do nowego, obszer-
nego oratorium, które dzięki gromadzonym cierpliwie jałmużnom, postawiono staraniem o. Wawrzyńca Sa-
dowskiego i o. Atanazego Cięszkiewicza (Ciężkiewicza) na miejscu średniowiecznej kaplicy Zwiastowania 
Najświętszej Marii Pannie, zwanej tradycyjnie Polakową (ufundowana została przez Jana Polaka z Karnko-
wa, kasztelana gnieźnieńskiego, zm. w 1503 r.)68. Być może jedną z przyczyn podjęcia nowego dzieła było 
upamiętnienie zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem 12 września 1683 r.69 Koszt 
inwestycji wyniósł 60 000 zł70. Datę ukończenia prac – rok 1688 – umieszczono w zwieńczeniu marmurowe-
go, niezachowanego do dziś portalu od strony nawy południowej kościoła71. 21 września 1688 r. dokonano 
uroczystego wprowadzenia łaskami słynącego obrazu do nowego oratorium72, natomiast dawne zamieniono 
na miejsce kultu św. Piusa V, wielkiego propagatora modlitwy różańcowej73.

64 Dominikanie w 1588 r. otrzymali od Feliksa Czerskiego, sędziego ziemskiego krakowskiego, połowę prawa patronatu nad kościo-
łem, pełnię praw patronalnych zaś uzyskali w 1595 r.; Z. Hendel, F. Kopera, Kościół Św. Idziego w Krakowie, Kraków 1905 (Biblioteka 
Krakowska, 28), s. 16–17; KZSP, t. 4, cz. 2, 1, s. 140.

65 P.H. Pruszcz, Kleynoty stołecznego miasta Krakowa, albo kościoły y co w nich iest widzenia godnego y znacznego, Kraków 1745, 
s. 120–121.

66 Ibidem, s. 121.
67 Ibidem, s. 107.
68 Ibidem, s. 82–84; KZSP, t. 4, cz. 3, 2, s. 128 (budowa datowana na lata 1685–1688); Zdanek, op. cit., s. 119.
69 KZSP, t. 4, cz. 3, 2, s. 128; M. Borowiejska-Birkenmajerowa, Król Jan III w Krakowie w r. 1683, „Krzysztofory”, 9, 1982, 

s. 17 (podaje daty budowy: 1685–1688).
70 APPD, Kr2, fol. 70r.: „Nostres temporibus pro hac Sacra Imagine errexit Capellam ad Sexaginta Milia expensarum ex Elemosinis 

Collectarum Admodum Reuerendus Pater Vincentius Saskiewic Sc: Theol: Magister quam post piam eius mortem RP Lector Sebastianus 
Cieskowic Altaribus, Imaginibus, Sedilibus caeterisque ad Splendorem non iterum (?) ad necessitatem Spectantibus exornauitexemplens 
Rosarianae deuotionis Promotor”.

71 Ibidem; Pruszcz, Kleynoty…, 1745, s. 83; APPD Kr 41, s. 167: „Kaplica ta częścią z funduszu Klasztornego, po większej zaś części 
z uzbieranych składek od pobożnych Dobrodzieiów w Roku 1688mym wyfundowana, iako ten dostateczniey napis na Marmurze, wchodząc do tey 
Kaplicy z Koscioła wielkiego nad Bramą w murze osadzony powiadamia”. Portal z czarnego marmuru, ujmujący półkoliście zamkniętą arkadę wej-
ściową, nakryty gzymsem z nadstawą i parą sterczyn, uwzględnił Teodor Baltazar Stachowicz na obrazie przedstawiającym nawę południową przed 
pożarem w 1850 r.; W. Komorowski, I. Kęder, Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie, Kraków 2005, s. 123–124.

72 Przy wykonywaniu ołtarzy i stalli zatrudnieni byli: stolarz Mikołaj Rozowidło, snycerze Wawrzyniec i Jędrzej; w 1690 r. zbu-
dowano organy (organmistrz Bartłomiej Juszkowicz, snycerz Jędrzej i pozłotnik Wojciech Kantor), zakupiono też tekstylne obicia ścian; 
Borowiejska-Birkenmajerowa, op. cit., s. 18 (uważa, że z tego wyposażenia zachował się jedynie chór muzyczny).

73 Zachował się przedstawiający Piusa V obraz ołtarzowy sprawiony w 1713 r. z okazji jego kanonizacji, KZSP, t. 4, cz. 3, 2, s. 137, il. 454.
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Nową kaplicę założono na planie krzyża równoramiennego (il. 2 [2], 15)74. Ściany opięto pilastrami 
dźwigającymi belkowanie, ponad którym rozpięto sklepienia: w czterech ramionach kolebkowe, na zakoń-
czeniach ramion hemisferyczne; w centrum wznosi się wsparta na pendentywach kopuła z latarnią (il. 16)75. 
Kopuła ta, obecnie „zatopiona” niemal całkowicie pod dachami siodłowymi, miała być widoczna od ze-
wnątrz, o czym świadczy oblicowany kamiennymi ciosami tambur zachowany w całości na strychu (il. 17). 
Pierwotny wystrój kaplicy z lat 1680–1689 nie zachował się76. Znamy go jednak z opisu w przewodniku 
z 1745 r. Obraz Matki Boskiej Różańcowej znajdował się wówczas w złoconej nastawie ołtarzowej „z róż-
nemi Zakonu tego Osobami y z Ołtarzykiem małym niżey stoiącym Józefa S. Oblubieńca N.M.P.”77. Ów 
niewielki tryptyk z interesującym pod względem ikonograficznym zestawem obrazów odnoszących się do 
opiekuna św. Rodziny zachował się w klasztorze78.

Obecny efekt estetyczny wnętrza jest wynikiem połączenia siedemnastowiecznej architektury oraz ele-
mentów wprowadzonych w 3. ćwierci XVIII w., a także przekształceń dokonanych w XIX stuleciu. Te ostatnie 
wpłynęły szczególnie na aranżację kolorystyczną, która zdominowana jest przez marmoryzacje na trzonach 
pilastrów oraz ciemne, intensywne w tonacji kompozycje figuralne na sklepieniach wykonane przez braci Bą-
kowskich ok. 1875 r.79 Wcześniejsze malowidła, zapewne z 2. połowy XVIII w., cechowały się prawdopodobnie 

74  Borowiejska-Birkenmajerowa, op. cit., s. 18: „Kompozycja architektoniczna kaplicy Różańcowej odzwierciedla treść ide-
ową fundacji, upamiętniającej zwycięstwo chrześcijańskiego oręża nad pogańskim najeźdźcą – in hoc signo vinces. Znak krzyża w planie 
kaplicy jest znakiem zwycięstwa”.

75  Borowiejska-Birkenmajerowa, op. cit., s. 18–19 wysunęła hipotezę o autorstwie Tylmana z Gameren.
76  Ibidem, s. 18.
77  Pruszcz, Kleynoty…, 1745, s. 83.
78  KZSP, t. 4, cz. 3, 2, s. 150, il. 450–451 (datowany na początek XVIII w.).
79  APPD, Kr 43, s. 139.

11. Kraków, kościół św. Idziego, ołtarz boczny po lewej 
stronie arkady tęczowej, 2. ćwierć XVII w.  

Fot. D. Podosek

12. Kraków, kościół św. Idziego, ołtarz boczny po lewej stronie  
arkady tęczowej, obraz Matki Boskiej Śnieżnej, 2. ćwierć XVII w. (?).  

Fot. D. Podosek
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„lżejszą” paletą80. Pozostałością po nich wydają się postacie aniołków, które ulatują wśród chmur wewnątrz 
latarni kopuły.

W kaplicy znajdują się trzy ołtarze: główny i para bocznych (il. 18–20). Jeszcze w 1820 r. istniał czwarty 
ołtarz pod wezwaniem św. Onufrego. Wszystkie retabula wykonano z czarnego marmuru oraz stiuku i drewna. 
Marmoryzacje oraz rzeźby ornamentalne i figuralne zrealizował około 1768 r. krakowski warsztat Wojciecha 
Rojowskiego81. Fundatorem tych nastaw był Roman Sierakowski, chorąży krakowski i starosta olszowski82. 
W latach 80. XIX w ołtarzu głównym w miejsce czterech aniołów wstawiono figury papieży św. Piusa V i bł. Be-
nedykta IX83. W 1886 r. zamontowano też zasuwę na cudowny obraz (namalował ją Władysław Bąkowski). 
Przedstawiała ona Marię wręczającą różaniec św. Dominikowi i św. Katarzynie ze Sieny według znanej kom-
pozycji Sassoferraty w bazylice św. Sabiny w Rzymie84. Kompozycja ta cieszyła się wielką popularnością w za-
konie dominikanów, ale w XIX w. zyskała szczególną aprobatę z powodów czysto artystycznych. Syntetyczna, 
pełna wewnętrznego spokoju i słodyczy, została uznana przez nazareńczyków za wzór doskonałości dla ma-
larzy religijnych85. W północnym ramieniu kaplicy znajduje się ołtarz św. Wincentego Ferreriusza z obrazem 
przywiezionym z Rzymu przez o. Benedykta Burzyńskiego i poświęconym przez papieża Benedykta XIII86. Po 
stronie południowej stoi ołtarz z obrazem Chrystusa Bolesnego z daru Józefa Krasińskiego87. Kiedyś mensy  

80  Wspomina o nich inwentarz z 1820 r.: „Na sklepieniach tych różne malatury, szczególnie w Kopule szrodkowey Koronacyą Matki 
Nayświętszey wyobrażaiące spostrzegaią się”, ibidem, s. 168.

81  Det t loff, op. cit., s. 120–124, il. 184–189.
82  KZSP, t. 4, cz. 3, 2, s. 129, il. 215, 754–755; Det t loff, op. cit., s. 121.
83  Det t loff, op. cit., s. 121.
84  APPD, Kr 43, s. 278; KZSP, t. 4, cz. 3, 2, s. 129 (bez podania autora).
85  S. Papet t i, The Papal Painter. Paintings of Sassoferrato owned by Clement XIV, Pius VII and Pius IX, [w:] Il Sassoferrato; 

Devout Beauty with Drawings from the British Royal Collection, ed. F. Macé de Lépinay, Milano 2017, s. 20.
86  Pruszcz, Kleynoty…, 1745, s. 84; KZSP, t. 4, cz. 3, 2, s. 129–130.
87  Pruszcz Kleynoty…, 1745, s. 84; KZSP, t. 4, cz. 3, 2, s. 130, il. 216.

13. Kraków, kościół św. Idziego, ołtarz boczny po lewej  
stronie arkady tęczowej, obraz w zwieńczeniu,  

2. ćwierć XVII w. (?). Fot. D. Podosek

14. Kraków, kościół św. Idziego, ołtarz boczny po prawej stronie 
arkady tęczowej, obraz w zwieńczeniu, 2 ćwierć XVII w. (?).  

Fot. D. Podosek
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wszystkich ołtarzy przykrywały antependia z dekoracją trybowaną w posrebrzanym mosiądzu88, z których jed-
no, przedstawiające Matkę Boską rozdającą różańce św. Dominikowi i św. Katarzynie Sieneńskiej, umiesz-
czone jest obecnie w ołtarzu głównym w kościele św. Idziego, natomiast drugie, z przedstawieniem chusty 
św. Weroniki w promienistej glorii i w otoczeniu ornamentów rocaille, znajduje się w ołtarzyku w tak zwanym 
atrium (sieni gotyckiej) w klasztorze. Kaplica ma również własne organy na chórze muzycznym89 zawieszo-
nym w ramieniu zachodnim, naprzeciw ołtarza głównego90. Pod posadzką kaplicy znajdują się obszerne krypty 
zajmujące całą przestrzeń krzyżowego korpusu budowli91. Przeznaczono je dla członków bractwa i jego dobro-
dziei, zgodnie z tym co pisał już na początku XVII w. Bzowski: 

[…] w tego ołtarza [scil. brackiego] ma być wymurowany nie daleko sklep ziemny dla chowanie braciey i siostr 
Rożańca Świętego92. 

Z powodu szczególnych zasług niektórzy z nich, między innymi Sierakowscy, upamiętnieni zostali 
nagrobkami i epitafiami.

Kaplica Różańcowa ma własną zakrystię ulokowaną w narożniku pomiędzy ramieniem północnym i wschod-
nim (dzisiaj już nieużywaną)93. Przechowywano w niej naczynia i szaty liturgiczne. Do kaplicy należały również 
przedmioty przechowywane w skarbcu kościelnym. Zachował się srebrny relikwiarz św. Wincentego Ferreriu-

88  APPD, Kr 43, s. 177: „Antepedia do Ołtarzów, około których Rama mosiężne posrebrzane, długości po trzy łokcie maiące, na 
iednym z tych wyobrażenie Matki Boskiej na drugim Pa Jezusa na trzecim zaś wyraz Sgo Wincentego znayduią się”.

89  KZSP, t. 4, cz. 3, 2, s. 130 (chór datowany na 1689 r., zapewne przebudowany w końcu XIX w.).
90  APPD, Kr 43, s. 172–173.
91  APPD, Kr 43, s. 173: „Grobowców podziemnych w Kaplicy dwa tylko zewnętrznie widzieć można, które na zawsze przywalone 

wielkiemi marmurowemi Kamieniami, żadnych Napisów, jekieby zwłoki pokrywać mogły nie maią”.
92  Rozaniec Panny Maryey. Teraz nowo w Krakowie v S. Troyce reformowany…, s. 262.
93  Opis stanu w r. 1820, APPD, Kr 43, s. 171–172. Istniały wtedy boazerie z pilastrami i gzymsem, posadzka drewniana i podsiębitka.

15. Kraków, kościół Dominikanów pw. Świętej Trójcy,  
kaplica Arcybractwa Różańcowego, widok wewnątrz, 

przed 1688. Fot. D. Podosek
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16. Kraków, kościół Dominikanów pw. Świętej Trójcy, 
kaplica Arcybractwa Różańcowego, przed 1688,  

pomiar fotogrametryczny wykonany przez Krakowskie 
Przedsiębiorstwo Geodezyjne (1993)

17. Kraków, kościół Dominikanów pw. Świętej Trójcy,  
kaplica Arcybractwa Różańcowego,  

tambur kopuły obecnie ukryty pod dachem, przed 1688.  
Fot. D. Podosek

sza94, którego relikwię przeniesiono w procesji z kolegiaty św. Anny i uroczyście introdukowano w 1740 r.95 Po-
nadto w inwentarzach odnotowano krzyż z 2. połowy XVII w., z emaliowaną rozetą koło reservaculum96, reli-
kwiarz z miedzi posrebrzanej97 oraz kielich z 1760 r. z pateną z 1751 r., która była fundacją promotora bractwa 
o. Jacka Kliszewskiego98. W 2. ćwierci XIX stulecia sprawiono efektowną monstrancję z wiankami z róż wokół 
reservaculum i na stopie (il. 21)99. Przed ołtarzem paliła się lampa, w 1820 r. miedziana100 (dzisiaj dwie platerowa-
ne). Kapłani obsługujący kaplicę dysponowali też własnymi szatami liturgicznymi. W 1820 r. odnotowano sześć 
białych kompletów mszalnych i dwa pojedyncze ornaty oraz dwie kapy, jeden czerwony komplet mszalny i cztery 
pojedyncze ornaty tej barwy, po dwa ornaty zielone i fioletowe, czarny komplet mszalny i takiż ornat101.

Skromnym pod względem artystycznym, ale kluczowym pod względem znaczeniowym elementem wy-
posażenia oratorium brackiego jest tablica wmurowana w filar północny w pobliżu wejścia, informująca 
o odpustach nadanych przez Benedykta XIII staraniem o. Atanazego Cięszkiewicza (il. 22)102. Był to: 

Indult na 100 Mężów y na 100 Matron w Różańcu S. zostaiących, y zowie się Konfraternia Centuryańska, pozwolona 
od Innocentego XII. Roku 1694. y od Benedykta XIII potwierdzona Roku 1724, Congregatio centum Virorum & centum 
Mulierum sub Titulo BVM. de Rosario. Ufundowana ta Centurya na ratunek dusz w Czyścu będących, y z Odpustem 
zupełnym, tym którzy się wpisuią w to Zgromadzenie, z pewnymi kondycyami, które widzieć w Książkach Centuryańskich 
y w Bulli. Liczba Mężów wpisanych w Centuryą ab A. 1694 iest n. 364. Niewiast zaś n. 349 usq. ad A. 1742103. 

Na krużgankach znajduje się portret Benedykta XIII, stojącego przy niewielkim, okrągłym stoliku 
z pasyjką i dzwonkiem, błogosławiącego prawą ręką i trzymającego w lewej ręce długi zwój z tekstem: 

94  Ibidem, s. 176: „Relikwiarz Sgo Wincentego w formie Monstrancyi dużey roboty piękney na wierzchu Bust Sgo Wincentego 
ustawiony, obocznie zaś duże Osobki Żydów i Maurów nawróconych wyobrażaiące. Około Bustu promienie srebrne wyzłacane, równie 
i Obwódka około Szkła.szrodkowego, z drugiey strony Relikwiarza drzwiczki, któremi Relikwia włożona mosiężne wyzłacane”.

95  Pruszcz, Kleynoty…, 1745, s. 84.
96 APPD, Kr 43, s. 176: „Relikwiarz w formie krzyża roboty staroswieckiey Arcypiękney, około Relikwiy czyli Szkła szrodkowego 

liście z porcellany, w rękoieści naokoło Aniołków sześciu wytłoczonych, postument wytłaczany w floresy. Na Relikwiarzu znayduią się 
9 Korali oprawnych w srebro około kamieni 4 w tyle 5. ze Szkła, około teyże imitowanych na folgach cały zaś Relikwiarz wyzłocony”.

97  Ibidem, s. 177: „Relikwiarz miedziany poszrebrzany płaski na postumencie takimże, w którym na trzy Relikwie mieysce, oddziel-
nemi zamknięciami, lecz tych nie masz założonych iest zaś cały zepsuty nie do użycia”.

98  Ibidem, s. 176: „Kielich u którego Kuppa i Patyna srebrne: rękoieść zaś i postument miedziane wyzłacane. Na postumencie wy-
rażony Rok 1760. Na Patynie Rok 1751. i wyrazy Fundatora S: Jacek Kliszewski Promotor”.

99  Ibidem (datowanie wyznacza brak tego elementu wyposażenia w inwentarzu z 1820 r.).
100  Ibidem, s. 177.
101  Ibidem, s. 178–181.
102  APPD, Kr 43, s. 174: „W tyle Arkady szrodkowey iest marmur trzechłokciowey wysokości a łokciowey szerokości w murze osa-

dzony, około którego Rama drewniana ordynaryine złocone. Na kamieniu tym wyryty Napis per extensum – Udzielnie (sic) Odpustu przez 
Benedykta XIII dla Kapłanów celebruiących w tey Kaplicy udzielony”.

103  Pruszcz, Kleynoty…, 1745, s. 83.
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18. Kraków, kościół Dominikanów pw. Świętej 
Trójcy, kaplica Arcybractwa Różańcowego, ołtarz 
główny, ok. 1768, wykonał Wojciech Rojowski. 

Fot. D. Podosek

19. Kraków, kościół Dominikanów pw. Świę-
tej Trójcy, kaplica Arcybractwa Różańcowego, 
ołtarz św. Wincentego Ferreriusza, ok. 1768, 

wykonał Wojciech Rojowski. Fot. D. Podosek

20. Kraków, kościół Dominikanów pw. Świętej 
Trójcy, kaplica Arcybractwa Różańcowego, ołtarz 

Chrystusa Bolesnego, ok. 1768, wykonał  
Wojciech Rojowski. Fot. D. Podosek
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„Benedykt / XIII / niedzielę centauryjską / odpustem zu / pełnem udarował / wszystkie ołta / rze w tym tu 
/ kościele Troycy / SSS. Uprzywileio / wał że ktoryby / kolwiek kapłan / przed którym kol / wiek ołtarzem 
/ mszą S. odprawił / za każdym razem dusz / z czyscza wybawia / także cztyry an / niwerszarze / kwartualne 
/ z odpustem. / Za każdy zupeł / nym / wiecznemi / czasy”. Ponadto w klasztorze na wielkim korytarzu (za 
klauzurą) znajduje się obraz przedstawiający członków Centurii (il. 23). Malowidło, powstałe zapewne na 
początku XVIII w., ma skomplikowaną formułę ikonograficzną, odnoszącą się do istoty modlitwy różańco-
wej. Pole obrazu ujęte jest wieńcem z róż, na który jest nanizanych 15 medalionów z przedstawieniami ta-
jemnic rozważanych przez braci i siostry. U góry znajduje się przedstawienie Marii z Dzieciątkiem na tronie 
wyniesionym na czterech stopniach i zwieńczonym niewielkim baldachimem. Ma ona szeroko rozpostarty 
płaszcz, pod którym kryją się członkowie zakonu św. Dominika – po jej prawej stronie mężczyźni, a po lewej 
kobiety. Maria ofiarowuje różańce św. Dominikowi i św. Katarzynie ze Sieny, którzy przekazują je stojącym 
poniżej tronu braciom i siostrom, ci zaś przekazują je duszom cierpiącym w czyśćcu, wypraszając dla nich 
w ten sposób ratunek. Malowidło to zostało rzekomo przeniesione z klasztoru w Warszawie, jednak nie 
wiemy, jakie są podstawy takiego stwierdzenia104. Nawet jeśli obraz nie pochodzi z klasztoru w Krakowie, 
to stanowi ważne źródło do badań nad popularnością dewocji różańcowej w Rzeczypospolitej. Co prawda, 
jego formuła ikonograficzna wpisuje się w pewien popularny schemat (narzucony już – jak wiemy – przez 
Bzowskiego), jednak został on rozbudowany o motyw płaszcza ochronnego105. 

104  Wiadomość taką podali bez wskazania źródła: L. Lepszy, S. Tomkowicz, Zabytki sztuki w Polsce. I. Kraków, kościół i klasztor 
OO. Dominikanów, Kraków 1924, s. 110; za nimi: KZSP, t. 4, cz. 3, 2, s. 159.

105  K. Moisan-Jabłońska, Obraz czyśćca w sztuce polskiego baroku. Studium ikonograficzno-ikonologiczne, Warszawa 1995, 
s. 131–142.

21. Kraków, kościół Dominikanów pw. Świętej Trójcy,  
monstrancja z wyposażenia kaplicy Arcybractwa Różańcowego, 

2 ćwierć XIX w.  
Fot. D. Podosek

22. Kraków, kościół Dominikanów pw. Świętej Trójcy, 
kaplica Arcybractwa Różańcowego, tablica z tekstem odpustu 

przyznanego przez Benedykta XIII staraniem o. Atanazego 
Cięszkiewicza, 1694. Fot. D. Podosek
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Na osobne omówienie zasługuje księga Centurii z 1694 r., zaopatrzona w interesujące dekoracje malar-
skie106. Gruby tom oprawny jest w aksamit i ujęty w srebrne okucia z medalionami z liści wawrzynu, obramo-
wanymi bujnymi, mięsistymi liśćmi akantu. W medalionie na przedniej okładce ukazana została śmierć brata, 
który na łożu śmierci odbiera różaniec z rąk ukazującej mu się w niebie Marii z Dzieciątkiem. W medalionie 
na tylnej okładce znajduje się wizerunek św. Dominika stojącego ponad globem ziemskim. Święty w lewej 
ręce, którą opiera na znajdującym się obok stoliku, trzyma grubą księgę i lilię. Prawą rękę kieruje w dół, 
w stronę psa z pochodnią w pysku, warującego u jego stóp nad globem ziemskim. W narożach przedniej 
i tylnej okładki znajdują się efektowne kartusze z ornamentu rocaille. 

Księgę otwiera całostronicowa kompozycja malowana gwaszem przedstawiająca umierającego męż-
czyznę, w śmiertelnej koszuli, z różańcem na szyi i drugim, który ściska w prawej dłoni (il. 24). Obok na 
niewielkim stoliku stoi pasyjka, lichtarz z gasnącą świecą i naczynie na oleum infirmorum. Ponad umierają-
cym unosi się Matka Boska, która przyjmuje jego duszę, natomiast u jego stóp nagi aniołek okłada pięściami 
diabła, strącając go w czeluść piekła. 

Przedstawienie to poprzedza efektowną stronę tytułową. Jej rozbudowana inskrypcja flankowana jest 
przez korynckie kolumny, na których stoją św. Dominik i św. Katarzyna ze Sieny, i ujęta w wieniec z róż 
(il. 25). Całą kompozycję od góry zamyka baldachim, ku któremu zlatują dwa aniołki z różami w dłoniach. 

Wewnątrz księgi znajduje się jeszcze jedna malowana gwaszem całostronicowa ilustracja z wyobraże-
niem pobożnej śmierci (il. 26). Podobnie jak w opisanej wyżej kompozycji ukazuje ona umierającą osobę, jej 
duszę przyjmuje Matka Boska, a aniołek pokonuje diabła. Scena ta jednak jest bardziej rozbudowana – wokół 
umierającej osoby zgromadziła się rodzina, do jej szyi przykładane jest małe dziecko, a starszy mężczyzna 
u wezgłowia pokazuje obraz Matki Boskiej w typie Immaculaty. Na trzech poduszkach wypisano cechy, które 

106  APPD, Kr B4; KZSP, t. 4, cz. 3, 2, s. 200, il. 597–599.

23. Kraków, klasztor Dominikanów przy kościele Świętej Trójcy, 
obraz przedstawiający korzyści duchowe płynące z odmawiania 

różańca, Warszawa (?), początek XVIII w.  
Fot. G. Eliasiewicz
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25. Księga Centurii Arcybractwa Rożańcowego, 
strona tytułowa, 1694, Kraków, Archiwum Polskiej 

Prowincji Dominikanów, Kr B4.  
Fot. M. Walczak

26. Księga Centurii Arcybractwa Rożańcowego, 
wyobrażenie pobożnej śmierci, 1694, Kraków,  

Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, Kr B4. 
Fot. M. Walczak

24. Księga Centurii Arcybractwa Rożańcowego, 
wyobrażenie pobożnej śmierci, 1694, Kraków, Ar-
chiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, Kr B4.  

Fot. M. Walczak 
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pozwalają chrześcijaninowi na spokojne odejście z tego świata: oratio – jejunium – eleemosina. Przed stolikiem 
klęczą bliscy, którzy modlą się zgodnie pod przewodnictwem mężczyzny z modlitewnikiem w dłoniach. Maria, 
przyjmująca duszę, ukazana została u szczytu kompozycji, ponad rozbudowanym przedstawieniem wnętrza ko-
ścioła. Znajdują się w nim trzy ołtarze, z których główny poświęcony jest Świętej Trójcy, a boczne św. św. Do-
minikowi i Jackowi, nie ma więc wątpliwości, że chodzi o kościół dominikański, najpewniej krakowski107. Tłum 
wiernych zwraca się w stronę ołtarza głównego, przy którym kapłan unosi hostię w rycie podniesienia, ale przy 
bocznych ołtarzach też odprawiane są ciche msze za dusze zmarłych. Pomiędzy ołtarzami znajdują się stalle, 
w których zasiadają mężczyźni – duchowni – w bogatych strojach obszytych futrami z rabatami pod szyją. U sa-
mej góry po stronie ewangelii umieszczone jest malowidło przedstawiające św. Piusa V, natomiast po stronie 
lekcji nadwieszony jest chór muzyczny z pozytywem organowym, na którym gra orkiestra złożona po części 
z zakonników108. Można z tym wizerunkiem zestawić niewiele późniejszy opis liturgii brackiej: 

W Niedziele zaś po Nieszporach y po Kazaniu bywa Passya z Muzyką, na którey kilkadziesiąt par Braci Różańcowych 
odprawuią swe dyscypliny w kapach czerwonych. Ciż Bracia Różańca S. po Srzodopostney Niedzieli lub przed 
nią odprawuią Processyą czyli Obchody 7. Kościołów, zdawna naznaczonych od J.O. Biskupów, Krakowskich 
y w Wiellki Piątek kilkadziesiąt par w Kapach z Obrazami y Jarzęcemi pochodniami obchodzą siedm Kosciołów, 
nawiedzaiąc Groby Pańskie, y po Obchodach w wieczor bywa exhorta do tychże Braci109.

Na koniec wypada powrócić jeszcze do samego wizerunku Matki Boskiej i omówić pokrótce kwestie 
związane z jego oprawą (il. 27). Już od XVII w. pozostaje on przykryty sukienką. Jak dotąd nikt nie pokusił 
się o zestawienie listy szat przeznaczonych dla Marii i Dzieciątka, a z inwentarzy oraz przekazów ikono-
graficznych wynika, że było ich kilka. Najstarszym elementem zdobiącym obecnie malowidło jest srebrna 
blacha w tle, trybowana w motyw ukośnej kratownicy z czworolistnymi rozetami (il. 28). Można ją datować 
ogólnie na XVII w. W momencie wstawienia obrazu do obecnego, późnobarokowego retabulum dodano pro-
filowaną ramę z muszlowymi przewiązkami. Wszystkie wymienione detale opatrzone są licznymi cechami 
bitymi w krakowskiej probierni przy okazji kontrybucji z lat 1806–1807. Z metalu wykonane są także korony 
na głowach Marii i Jezusa. Obecny komplet, wraz z parą aniołków, pochodzi z okresu międzywojennego. 
Drugi został sporządzony na koronację w 1921 r. Wykonał go krakowski złotnik Franciszek Kopaczyński 
według projektu Zygmunta Hendla110. Insygnia zrealizowano w srebrze, imiona Marii i Jezusa w złocie, oraz 
wzbogacono wysokiej jakości kamieniami, w tym diamentami (il. 29a, 29b). Najpewniej w tym samym cza-
sie powstała srebrna, miejscami złocona sukienka, do której projekt, w dwóch wersjach, zachował się w Ar-
chiwum Polskiej Prowincji Dominikanów (il. 30a, 30b). Wariant zrealizowany przewidywał umieszczenie 
w dolnej części płaszcza Bogarodzicy postaci św. Dominika, co prawdopodobnie ma związek z obchodzoną 
w 1921 r. siedemsetną rocznicą śmierci założyciela zakonu kaznodziejskiego. Druga sukienka, też srebrna, 
po większej części złocona, zdobiona motywem lilii, znajduje się obecnie na obrazie (il. 31). Umieszczone na 
niej znaki złotnicze poświadczają, że jest ona dziełem krakowskiego złotnika Franciszka Woźniaka. Projekt 
na nią wykonał znany krakowski architekt i zasłużony badacz konwentu dominikańskiego Józef Jamróz pod 
koniec 1937 r.111 

W inwentarzach kościoła dominikańskiego z XIX w. znajdujemy informacje o wcześniejszych sukien-
kach wykonanych techniką aplikacji z tkanin, głównie aksamitu. Pokrywała je dekoracja haftowana oraz 
aplikacje z metalu i różne wota, w tym biżuteria, medale i plakiety. Obraz przybrany w dwa rodzaje ta-

107  J. Daranowska-Łukaszewska, Przyczynek do ikonografii pierwszego nowożytnego ołtarza głównego w kościele Dominikanów 
w Krakowie, [w:] Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Bałus, 
W. Walanus, M. Walczak, t. 1, Kraków 2007, s. 210, uważa, że na miniaturze przedstawiono w realistyczny sposób oratorium brackie, które 
identyfikuje z kaplicą Trzech Króli. Jest to nieprawdopodobne z różnych względów, przede wszystkim chronologicznych, jak bowiem napi-
sano wyżej, arcybractwo od 1688 r. dysponowało już nowym oratorium, w którego ołtarzu głównym umieszczony był obraz kultowy Matki 
Boskiej Śnieżnej. Autorka myli się też, opisując scenę jako śmierć siostry. 

108  A. Patalas, Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich prowincji polskiej nieutrzymujących stałych kapel, [w:] Życie muzycz-
ne w klasztorach dominikańskich w dawnej Rzeczpospolitej, red. A. Patalas, Kraków 2016 (Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis, 
XXXI), s. 18–19, analizując tę scenę, sugeruje, że świadczy ona o istnieniu w krakowskim konwencie zakonnego zespołu muzycznego wy-
konującego zapewne typowy dla Rzeczpospolitej owych czasów małogłosowy koncert kościelny.

109  Pruszcz, Kleynoty…, 1745, s. 98.
110  Żukiewicz, op. cit., s. 205.
111  APPD, Kr 842, Kronika krakowskiego klasztoru oo. Dominikanów przy kościele św. Trójcy od roku 1926, s. 70, podaje pod 

4 stycznia 1938 zatwierdzenie tego projektu. 
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27. Kraków, kościół Dominikanów pw. Świętej Trójcy,  
kaplica Arcybractwa Różańcowego, obraz Matki Boskiej Różańcowej 

w srebrnej oprawie. Fot. D. Podosek

28. Kraków, kościół Dominikanów pw. Świętej Trójcy, 
kaplica Arcybractwa Różańcowego, srebrne tło obrazu 
Matki Boskiej Różańcowej, XVII w. Fot. D. Podosek

 29a. Kraków, klasztor Dominikanów przy kościele Świętej Trój-
cy, srebrna korona na głowę Matki Boskiej Różańcowej, 1921, 
projekt Zygmunt Hendel, wykonał Franciszek Kopaczyński.  

Fot. D. Podosek

29b. Kraków, klasztor Dominikanów przy kościele Świętej 
Trójcy, srebrna korona na głowę Dzieciątka Jezus w obrazie 
Matki Boskiej Różańcowej, 1921, projekt Zygmunt Hendel, 

wykonał Franciszek Kopaczyński. Fot. D. Podosek



KRZYSZTOF J. CZYŻEWSKI, MAREK WALCZAK82

kiego typu stroju ukazują fotografie archiwalne. Jedna z tych sukienek nałożona została na kopię obrazu 
różańcowego, eksponowaną obecnie w górnym krużganku. Jest ona o tyle interesująca, że drewniane tło 
imituje srebrną dekorację oryginału, a na głowach Marii i Chrystusa widnieją mosiężne korony używane 
przed 1921 r. Twarze oraz ręce postaci wycięte zostały z dobrego artystycznie, prawdopodobnie siedemna-
stowiecznego malowidła112. Okoliczności sporządzenia tego wizerunku pozostają nieznane. Można się tylko 
domyślać, że pomysłodawcom tej aranżacji chodziło o zadokumentowanie wyglądu kultowego obrazu przed 
koronacją papieskimi koronami.

Problematyka związana z Bractwem Różańcowym w Krakowie jest, jak staraliśmy się pokazać, niezwy-
kle bogata i zasługuje na monograficzne opracowanie. Dzieje lokalnej wspólnoty należy przede wszystkim 
osadzić w kontekście europejskim, co z pewnością przyczyni się do uzyskania znacznie szerszej perspektywy.

112  Gronowski, op. cit., s. 218, który jako jedyny wzmiankuje ten obraz, określił go mianem „Matki Bożej Reliktowej”.

30a. Projekt sukienki na obraz Matki Boskiej Różańcowej,  
Kraków, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów.  

Fot. D. Podosek

30b. Projekt sukienki na obraz Matki Boskiej Różańcowej, 
Kraków, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów.  

Fot. D. Podosek
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ARTISTIC SETTING OF FESTIVALS AND CELEBRATIONS IN THE ARCHCONFRATERNITY OF  
THE HOLY ROSARY OF THE DOMINICAN CHURCH IN CRACOW

Summary

In the early modern period, there were around 40 religious confraternities in the agglomeration of Cracow, one of the oldest and most 
important being the Confraternity of the Holy Rosary at the Dominican Church of the Holy Trinity. It is not known when it was founded, but it 
was probably already operating in the late Middle Ages. In 1600, this confraternity, existing “ab immemorabilis tempore”, was reformed by Fr. 
Abraham Bzowski, who on this occasion prepared and published an extensive dissertation, having the character of its “statutes”. From 4 February 
1601 the seat of the renewed confraternity was in the Chapel of the Three Kings, at the far end of the northern nave of the church. It contained 
the Brotherhood’s altar which was transferred, probably after 1688, to the church of St. Giles and placed on the altar’s stone in the apse of the 
presbytery. The altar contained the holy picture of the Virgin Mary of the Salus Populi Romani type, connected by tradition established in the 
first half of the 17th century with Pope Clement VIII, who was to grant it indulgences. Bernard Maciejowski, then Bishop of Łuck, later Bishop 
of Cracow and finally Primate, is considered as the donor of the painting. Every first Sunday in October, the Cracow copy of the Roman image 
was carried out by the brothers out of the chapel and in a solemn procession around the Main Square. This custom was linked to the victory of 
the Christian fleet over the Turkish one near Lepanto in 1571, after which Pope Pius V established its liturgical memory (7 October). In Poland, 
this tradition gained a new dimension after to the successful defence of the Chocim fortress against the Turks in 1621. The devotion to the Rosary 
was cultivated not only in the Brotherhood’s chapel, but also in the Conventual Church, where the altar of the Holy Rosary stood to the left of 
the choir entrance. Symmetrically to it, on the right side of the rainbow arcade stood the altar of the Confraternity of the Holy Name of Jesus, 
founded in 1585 by Fr. Bartłomiej of Przemyśl. Its aim was to eradicate the sinful custom of swearing oaths, and because of the connections 
with the Confraternity of the Holy Rosary it was called the Archconfraternity of the Rosary of the Most Holy Name of Jesus. The spreading of 
the rosary prayer by the Order went beyond the Conventual Church. A special role in this work was played by the Gothic Church of St. Giles, 
which the Dominicans took under their protection in 1588. An important caesura in the history of the Archconfraternity of the Holy Rosary was 
the move to a new spacious oratory, which was erected on the site of the medieval Chapel of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary, at 
the far end of the southern nave of the church. One of the reasons for undertaking this new work is considered to be the desire to commemorate 
the victory of John III Sobieski over the Turks at Vienna on 12 September 1683. The opulent decor and interesting ideological programme have 

31. Kraków, kościół Dominikanów pw. Świętej Trójcy,  
kaplica Arcybractwa Różańcowego, srebrna sukienka na 
obraz Matki Boskiej Różańcowej, wykonał Franciszek 
Woźniak.  
Fot. D. Podosek
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only partially survived, but they can be reconstructed on the basis of preserved written sources, as can be the character of the Brotherhood’s 
celebrations. Particularly interesting monuments include those connected with the so-called Century of the Rosary, established with the consent 
of Pope Innocent XII (1694). It was a congregation of 100 brothers and 100 sisters, whose task was to pray continuously for the souls suffering 
in Purgatory. Among other things, a book of this association has been preserved, which contains illuminations showing the salutary effects of the 
prayer of the Rosary. 

transl. Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek
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W RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

Barokowe widowiska kościelne, przybierające charakter fest „totalnych”, które ukształtowały się 
w okresie potrydenckim w Rzymie, pozostają niezwykłym fenomenem artystyczno-społecznym, łączącym 
wszystkie dziedziny sztuki1. Widowiska te, odbywające się według ustalonego ceremoniału, adaptowane 
były w Rzeczypospolitej szczególnie w związku z uroczystymi beatyfikacjami i kanonizacjami. Oprawę uro-
czystości tworzyła architektura okazjonalna i dekoracje okolicznościowe, muzyka oraz kazania i druki wraz 
z działaniami efemerycznymi – procesjami i paradami plenerowymi.

Przykładem tego typu działań „totalnych” była oprawa spektakularnych uroczystości finalizujących akty 
beatyfikacji i kanonizacji jezuickiego nowicjusza Stanisława Kostki (1550–1568) odbywających się w zna-
czących ośrodkach jezuickich Rzeczypospolitej począwszy od 1606 do 1726 r. Godne rozpatrzenia pozostają 
przede wszystkim znane ze źródeł pisanych programy treściowe dekoracji, oddające wymowę propagandową 
tych uroczystości. Zostaną one omówione na kilku ważnych przykładach, zaczerpniętych z kronik jezuic-
kich, monografii jezuity pióra Abla Gaveau (Hilarego Koszutskiego)2 oraz broszury Relatio Introductionis 
Sanctorum Stanislai Kostka et Aloysii Gonzaga, Societatis Jesu Confessorum, celebratae Vilnae, Anno Domi-
ni 17283. Niniejsze opracowanie stanowi wkład w badania nad barokową dekoracją uroczystości związanych 
z osobą Stanisława Kostki, najbardziej rozpoznawalnego w Europie polskiego świętego, zapoczątkowane 
przez Marię Pötzl-Malikovą4. Religijny i artystyczny kontekst rzymskiego Theatrum canonizationis z 1726 r. 
stał się ostatnio przedmiotem artykułu ks. Wojciecha Kućki5. 

1  H. Osiecka-Samsonowicz, Polskie uroczystości w barokowym Rzymie 1587–1696, Warszawa 2012, s. 19; J.S. Pasierb, 
M. Janocha, Polonica artystyczne w zbiorach watykańskich, [Warszawa ca 2000], s. 202–203. 

2  H. Koszutski, Święty Stanisław Kostka patron Królestwa Polskiego i jego wiek, t. 2, Poznań 1882, s. 91–95;  A. Gaveau, Vie 
de Saint Stanislas Kostka, Tours 1884, II, s. 75–79–88.

3  Tekst opublikowany pt. Wprowadzenie ŚŚ. Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi, wyznawców Towarzystwa Jezusowego odpra-
wione w Wilnie 1728 roku, „Wizerunki i Roztrząsania Naukowe”, t. 24, 1843, s. 285–304.  

4  M. Pötzl-Malikova, Berichte über die Feierlichkeiten anlässlich der Kanonisation der heiligen Aloysius Gonzaga und Sta-
nislaus Kostka in der österreichischen Ordensprovinz, [w:] Die Jesuiten in Wien. Zur Kunst- und Kulturgeschichte der österreichischen 
Ordensprovinz der „Gesellschaft Jesu” im 17. und 18. Jahrhundert, Hrsg. H. Karner, W. Telesko, A. Rosenauer, Wien 2003, s. 157–164; 
eadem, Príspevok k dejinám barokovej efemérnej tvorby na Slovensku: oslavy svätorečenia Alojza Gonzagu a Stanislava Kostku v roku 
1727, „Ars”, 2001, nr 1, s. 1–45.

5  W. Kućko, Theatrum canonizationis błogosławionych Alojzego Gonzagi i Stanisława Kostki, czyli o tym, jak sztuka opowiadała 
wiarę, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”, t. 40, 2019, nr 4, s. 221–245.
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Pierwsze uroczystości dziękczynne w związku z ogłoszeniem Stanisława błogosławionym przez papie-
ża Pawła V odbyły się w 1606 r. w Jarosławiu z inicjatywy Anny z Kostków Ostrogskiej (1575–1635). Na 
terenie miasta i wokół niego przygotowano dekoracje okazjonalne oraz widowiska plenerowe, które wedle 
jezuickich kronik wyróżniały się „nadzwyczajnym bogactwem”6. W tematyce bliżej nieokreślonych kosz-
townych „ozdób” kościołów, rynków i ulic wyraźnie sprecyzowane zostały walory duchowe zakonnego no-
wicjusza z możnego rodu. Źródła odnotowują tylko niektóre z nich. Wiadomo, że w kluczowym miejscu, nad 
główną bramą wejściową do kolegium, znajdowała się dedykacja określająca go jako „sławę polską”, której 
uzasadnieniem stały się jego cnoty moralne. Określany był jako „wzór religijności, pobożności, czystości” 
oraz „wzgardziciel rzeczy ludzkich, zwycięzca samego siebie”. Najstarsze wizerunki Kostki, umieszczone 
w jarosławskim kościele św. Jana przy ołtarzu głównym: Ignacy i Stanisław przed Matką Boską oraz Komu-
nia Stanisława, wskazywały na istotne atuty jego wyróżnienia w kontrreformacyjnym Kościele katolickim. 
Była to żarliwa pobożność eucharystyczna i szczególna cześć maryjna oraz wierność Towarzystwu Jezuso-
wemu, do którego wstąpił w młodym wieku. Istotną częścią uroczystości były parady plenerowe, w których 
rozbudowanym językiem alegorii Stanisław Kostka określony został jako wyznawca i asceta, oraz „ruchome 
obrazy”, w których ukazano dzieje jego krótkiego życia i cuda. Przymioty charakteru młodzieńca podkre-
ślone zostały w symbolice darów składanych przez wiernych. Były to „kosztowności” niesione przez dzieci 
uosabiające anioły: wieniec z rubinów za umartwienia, girlanda szmaragdowa za niezłomną stałość i wytrwa-
łość, lilia za czystość i niewinność oraz diadem brylantowy dla oznaczenia chwały wiecznej7. 

Chwała młodo zmarłego nowicjusza wykreowana została przez środowisko zakonne, jego pobożność 
bowiem stanowiła idealny kontrreformacyjny model intensywności życia duchowego i stałości w dążeniu do 
realizacji powołania. Postawa Stanisława Kostki wzmacniała rangę nowego zakonu, zwłaszcza jego formacji 
nowicjackiej i kapłańskiej. Szczególny splendor, jaki nadano uroczystościom w Jarosławiu, był zasługą Anny 
z Kostków Ostrogskiej, pozostającej ze świątobliwym krewnym w silnym związku emocjonalnym. Jego 
kościelna nobilitacja była dla niej silnym impulsem do pobożności i okazją do wywyższenia rodu. Stanowiła 
też jej osobisty sukces po czynionych w Rzymie staraniach o beatyfikację8. 

W niedługim czasie po beatyfikacji Stanisław Kostka zaczął być postrzegany w nowym kontekście 
– jako orędownik Rzeczypospolitej w jej zmaganiach militarnych na wschodzie, szczególnie z Portą Oto-
mańską. Po zwycięstwie chocimskim w 1621 r. był czczony jako patron rycerstwa polskiego, a po wygranej 
bitwie pod Chocimiem w 1673 r. ogłoszony został (1674) jednym z głównych patronów Korony i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego9. 

Ten właśnie aspekt promocji Stanisława Kostki wykorzystany został w tematyce dekoracji uroczystości 
dziękczynnych po zamknięciu procesu i ogłoszeniu dekretu kanonizacyjnego przez papieża Klemensa XI 
w 1714 r. Dekoracja kościoła Jezuitów w Lublinie z 1715 r., szczegółowo opisana w aktach Towarzystwa 
Jezusowego10, gloryfikowała młodzieńca i wyjaśniała jego nową rolę w dziejach Rzeczypospolitej. Wielo-
wątkowa koncepcja dekoracji o charakterze obrazowo-słownym obejmowała przede wszystkim wnętrze ko-
ścioła – ołtarz główny oraz kaplicę dedykowaną Kostce. Motyw przewodni (inventio) treści dekoracji rozpo-
czynał się w fasadzie, którą ozdobiono personifikacją rzymskiej bogini Famy, trzymającej dekret oraz tubę 
z lemmą: „Oracula nuntiat orbi” (Wyrocznia ogłoszona światu)11. Towarzyszyło jej „oblicze” króla polskiego 
Augusta II Wettyna oraz wizerunek papieża Klemensa XI, z rodowym herbem Albanich przedstawiającym 
trzy góry i wznoszącą się gwiazdę12, z lemmą: „Ignis a facie eius exarsit Psal 14” („z Jego ust – pochłaniający 
ogień” [faktycznie: Ps 18(17), 9 Król dzięki czyni za zwycięstwo]). 

6  Koszutski, op. cit., s. 91–95.
7  Ibidem, s. 79–88.
8  Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, t. 5, Lipsk 1840, s. 300.
9  A.P. Bieś, Stanisław Kostka, [w:] Polski Słownik Biograficzny [dalej cyt.: PSB], t.  41, red. H. Markiewicz, Warszawa–Kraków 

2002, s. 591.
10  Rzym, Archiwum Romanum Societatis Iesu [dalej cyt.: ARSI] Pol. 58, f. 251a-252b (Gratiae Immortales Deo in Hominibus. 

Pro Decreto Canonizationis B. Stanislai Kostka SJ); J. Dzik, Dekoracja okazjonalna (1715) w kościele Jezuitów w Lublinie. Ze studiów 
nad ikonografią św. Stanisława Kostki, „Roczniki Humanistyczne”, t. 67, 2019, nr 4, s. 45–60 [dostępny w Internecie: DOI:http://dx.doi.
org/10.18290/ rh.2019.67.4-2].

11  Tłumaczenie dzięki uprzejmości pani Anny Sobeckiej z Działu Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. 
12  Herb rodziny Albani (z której wywodził się Giovanni Francesco Albani – gwiazda wznosząca się nad górami na tle dwugłowego 

orła z koroną).
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Semantyczna gra symboli i lemm kontynuowana była we wnętrzu kościoła w bogatej dekoracji ołtarza 
głównego, w konstrukcji tak zwanych pegm. Odnosiła się do aspektów kanonizacji: papieskiego, królewskie-
go oraz szlacheckiego i instytucjonalnego (jako wyraz dziękczynienia Trybunału i województwa lubelskie-
go). Ważną rolę odgrywała heraldyka: powtórzony został motyw nie tylko „góry” Albanich, lecz wprowadzo-
na została również „podkowa” Kostków ze stosownymi cytatami z Claudiusza Claudianusa oraz godła ziemi 
lubelskiej. Herbowa gwiazda Albanich, unosząca się nad górami, stanowiła aluzję do przepowiedni biskupa 
Irlandii Malachiasza o papieżu Klemensie XI: „Montes eius floribus circumdati [Cant. 2]” („Górą jego wie-
niec z kwiatów”)13 oraz inicjowała profetyczne rozumienie herbu jako znaku astralnego. Kulminacja wątków 
treściowych następowała w kaplicy dedykowanej Stanisławowi Kostce, w której odwołano się do symbo-
liki solarnej. Jezuita ukazywał się na podobieństwo słońca – „Illuminans tu mirabiliter a montibus aeternis 
Ps 76,5” („Jesteś pełen światła – potężniejszy niż góry odwieczne”, Pieśń triumfalna) – które poprzedzała 
gwiazda z herbem Klemensa XI jako mityczna Phosphora, gwiazda zaranna, która „kroczy na czele słońca”. 
Jej znaczenie wyjaśniał napis: „Vidimus stellam eius in Oriente. Math. 2” („Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę 
na Wschodzie”).

Skomplikowane symboliczne koncepcje związane ze świętym Stanisławem Kostką wyjaśniał w kaza-
niu dziękczynnym Stefan Sczaniecki SJ (były rektor domu w Lublinie i Kaliszu, ówczesny socjusz prowin-
cjała), dedykowanym Stanisławowi Chomętowskiemu (Chomentowskiemu), wojewodzie mazowieckiemu14, 
Kazań przy pierwszym solennym dziękczynieniu za dekret kanonizacyi B. Stanisława Kostki Societatis Jesu 
nowicyusza, w mieście stołecznym krakowskim w kościele SS. Piotra y Pawła Collegii Societatis Jesu… Roku 
Pańskiego 1715 dnia 3 lutego15. Autor przywoływał legendę o widzeniu hetmana wielkiego koronnego Sta-
nisława Jabłonowskiego, który miał słyszeć głos z nieba: 

Dopiero w Polszcze pokoy doydzie, iak stanie Kanonizacja Błogosławionego Stanisława Kostki, co y listem do 
Oyca S. danym, w którym o Kanonizacyą prosi, potwierdził.

Kanonizacja Stanisława Kostki, zwiększająca znaczenie i prestiż Rzeczypospolitej w powiązaniu z pa-
piestwem i wiarą katolicką, stawała się więc rękojmią oczekiwanego pokoju i stabilizacji w kraju. Rozumiana 
była jako finał wielkiego przesłania historycznego i objawienia danego Polakom, a rozpoznawalna poprzez 
konfigurację astralną. Owo zjawisko pośrednictwa tego świętego, będącego „wielkim u Boga o pokoy Lega-
tem”, zapisane w historii losów ludzkości16, potwierdzało przedwieczne przesłanie dane Polsce. Wymownie 
uzasadniał to Sczaniecki: 

[…] wschodzi nad tobą Polsko, nova stella ex Jacob, y z gór albańskich od siedmiogórnego Rzymu na Twój się 
horyzont spuszcza Herbowna Oyca S. Klemensa XI gwiazda. 

Kierując się ku rodakom, stwierdzał: 

Podnieście już bezpiecznie zapuszczone dotąd wstydem y łzami oczy do góry tegoż Najwyższego Biskupa 
oyczystej Leva oculos Tuos in Montes, unde veniet auxilium Tibi a Domino Sanctissimo nostro Clemente XI, 
z którego poważnym staraniem między grzmotami i piorunami, na które się znowu od burzącey się in nexu 
armorum, et unione animorum droga perła Jezusowa – Kostka – doświadczonym Turkow tryumfatorze, 
z którego S związku y Ligi Chrześcijańskiej, pewnym, albo zwycięstwem albo pokojem, albo tym oboim, 
niebo nam się da Bóg, za Stanisława przyczyną wywiąże17. 

Kazanie gloryfikujące Stanisława Kostkę zbiegło się z czasem pertraktacji pomiędzy Rzeczpospolitą 
a Turcją (zakończonych podpisaniem traktatu pokojowego w 1714 r.). Prowadził je Stanisław Chomętowski, 

13  Chodzi o herb z napisem „Excelsa corono”.
14  W. Konopczyński, Chomętowski Stanisław, [w:] PSB, t. 3, Kraków 1937, s. 413. 
15  S. Sczaniecki, Sacer panegyricus D. Stanislao Kostkae Polono, Societatis Jesu novitio sub primam, in metropoli Regni Polonia-

rum, pro decreto Canonizationis ejusdem Beati, Eucharisticam Solemnitatem, in Basilica Ss. Petri et Pauli Collegii Cracoviensis Spc. Jesu, 
Calisii 1715 3 Febr., Kalisz [1715]; ARSI Pol 58, f. 20.

16  Ibidem, k. A, A2. 
17  Ibidem.
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któremu Sczaniecki zadedykował kazanie, elektor Augusta II Wettyna i ambasador Rzeczypospolitej w im-
perium osmańskim w latach 1712–1714. W Kostce upatrywał on szczególnego orędownika, a nawet podczas 
dziękczynnej podróży do Rzymu nabył jego relikwie dla ufundowanego przez siebie kościoła św. Stanisława 
w Samborze (1709–1751). Militarny i dyplomatyczny sukces Rzeczypospolitej nad Portą Otomańską uzna-
no za przełom otwierający okres szczęśliwości uzyskanej dzięki interwencji Stanisława Kostki i wsparciu 
niebios. Konkretne wydarzenia polityczne przeniesione zostały w sferę zakonnej filozofii polityki i teologii 
historii.

Po kanonizacji, która odbyła się dopiero w czasach pontyfikatu Benedykta XIII w 1726 r., przygoto-
wywanie dekoracji licznych uroczystości w Polsce przebiegało w atmosferze triumfalizmu religijnego i po-
litycznego. Odbiegały one od rzymskich dekoracji kanonizacyjnych, znanych z opisów w Relazione delle 
cerimonie et Apparato della Basilica di S. Pietro… (1726) oraz Racconto istorico di quanto si è operato nella 
Canonizazione de’i Due Santi S. Luigi Gonzaga e S. Stanislao Kostka della Compagna di Gesù… (1726)18. 

Podkreślano łączność pomiędzy wspólnie kanonizowanymi świętymi jezuickimi Stanisławem Kostką i Aloj-
zym Gonzagą, która przyczyniała się do wzmożenia ich nadprzyrodzonej interwencji. Szczególną rolę świę-
tych, po 1637 r. uchodzących za obrońców Smoleńska, zaznaczono na przykład w Jarosławiu, w bramie 
za miastem, wzniesionej przez jezuickie Collegium Mariańskie w 1727 r. – figury świętych, zaopatrzone 
inskrypcjami („Fecit ad astra viam. Et cursus solennis errat”), miały cechy bóstw wojny. Alojzy Gonzaga wy-
stępował z katapultą do wyrzucania pocisków, a Stanisław Kostka, jako zwycięzca spod Chocimia, wyłaniał 
się z płomieni („ex pura flamma”). Widowisku towarzyszyły efekty pirotechniczne19. 

Rozbudowane widowiska plenerowe o wydźwięku militarnym, często z efektami pirotechnicznymi, 
upamiętniały zwycięstwo „przedmurza chrześcijaństwa”. Na przykład iluminowane gigantyczne posągi 
nowo kanonizowanych stanęły w 1728 r. w Wilnie, na Górze Zamkowej. W trzech teatrach, urządzonych 
na różnej wysokości góry, odbyły się widowiska z wykorzystaniem sztucznych ogni (pyrobolorum), między 
innymi walka ognistych smoków przygotowana przez Krystiana Seyferta, kapitana w artylerii Wielkiego 
Księstwa Litewskiego20. 

W wileńskiej uroczystości istotna była koncepcja bram triumfalnych z panopliami z broni między inny-
mi tureckiej, tatarskiej, wołoskiej i szwedzkiej, upamiętniająca zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej odniesio-
ne dzięki interwencji Stanisława Kostki pod Chocimiem, Smoleńskiem, Wiedniem, Kamieńcem, Berestecz-
kiem21. Gloryfikacji podlegał stan pokoju, wewnętrznej zgody i wspólnoty wyznaniowej. Zarówno Alojzy 
Gonzaga, jak i Stanisław Kostka – przedstawiciele stanu szlacheckiego – stanowili rękojmię prawowitości 
domów panujących i dynastii. Szczegółowo przedstawione zostały aspekty związków świętych ze stanem 
szlacheckim oraz Rzecząpospolitą. 

Brama triumfalna, wystawiona przy końcu ulicy Zamkowej przez Kolegium Akademickie, ozdobiona 
została figurą „Marsa Polskiego”, trzymającego chorągiew z herbem Stanisława Kostki i napisem: „Fortis et 
hostium Victor” (Horacy, Lib.1, Carm. 5, v.1–2), oraz postacią „Marsa Litewskiego” z chorągwią z herbem 
Mantui i napisem: „Mantua tota clara viris, felix ducibus, Divo inclyta” (Julius Scaliger). Wzbogacona zosta-
ła również ośmioma posągami z personifikacjami: Religii z herbem Benedykta XIII, Polski z herbem króla 
Augusta II oraz geniuszami z herbami, na przykład biskupa wileńskiego Karola Pancerzyńskiego, księcia 
Michała Kazimierza Radziwiłła, marszałka Trybunału Głównego, Ludwika Pocieja, wojewody wileńskiego 
i hetmana wielkiego, Stanisława Ernesta Denhoffa, hetmana polnego litewskiego, księcia Michała Serwacego 
Wiśniowieckiego, kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego i Kazimierza Sapiehy, generała artylerii. 

Przed kościołem św. Kazimierza stała brama iluzjonistycznie malowana z napisem („Gente Columnen-
ses Itali, quos Orbis adorant Litvanus, Kostcae sunt Gonzagaeque propingui”), której treść stanowiła swoistą 
mitologizację rodów szlacheckich. Wizerunki legendarnych bohaterów włoskich, „wygnańców do ziemi li-
tewskiej”, „praojców szlachetnych w niej szczepów” – Juliana Dorszprunga i Ursyna, Palemona i Prospe-
ra (Prispera Cezaryna)22 – zestawione zostały z wieńcami laurowymi z herbami przedniejszych litewskich 
domów: Ostrogskich, Wiśniowieckich, Radziwiłłów, Koreckich, Czartoryskich, Sanguszków, Sapiehów, 
Pociejów, Gosiewskich, Denhoffow, Sieniawskich, Kryskich, Chodkiewiczów, Branickich, Rzewuskich. Na 

18  Kućko, op. cit., s. 221–245.
19  ARSI Pol. 58, f. 49, Pol. 59, f. 29.  
20  Wprowadzenie ŚŚ. Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi…, s. 302–303. 
21  Ibidem, s. 285–304.
22  Ibidem, s. 290–245; A. Kojałowicz, Historiae Litvanae, Pars 1, Danzig 1650, s. 30–31.
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mniejszych pobocznych bramach stali Giedymin i Witold oraz umocowane zostały herby królestw, spokrew-
nionych dynastycznymi więzami z Polską. W głównej bramie królewski wątek genealogiczny reprezentowali 
Władysław Jagiełło, trzymający kartę z napisem: „Tota Jagellonum stirps tangit sanguine Kostkam”, króle-
wicz Karol Ferdynand i Zygmunt III: „Gonzagas vult esse suos, novitque Jagello”, a poniżej Jan Kazimierz 
jako małżonek Marii Ludwiki Gonzagi23.

Konsekwencją konsolidacji walki ze wspólnym wrogiem było osiągnięcie stanu szczęśliwości umacnia-
jącej kościelny i monarchiczny porządek. W Wilnie w parateatralnej procesji: 

[…] wóz triumfalny unosił ruchome żywych, alegorycznych obrazów widowisko… postać Geniusza Polski 
w królewskiej koronie udawał Pan Chłusowicz, chorążyc wołkowyski trzymając chorągiew z wyobrażeniem 
Stanisława Kostki i Orłem Białym. Geniusz Litwy, w mitrze wielkoksiążęcej, z drogich kamieni i pereł splecionej, 
uosabiał pan Ryłło, starosta mieszkucki, niosąc chorągiew z wizerunkiem Alojzego Gonzagi oraz W. Ks. Litewskiego. 
Nad geniuszami powiewał baldachim adamaszkowy, zawieszony na dwóch kolumnach, z których jedną wieńczyła 
Pogoń z napisem „Cursum consummavi, reposita est mihi corona justitiae” (2 Tim. IV, 7–8); nad drugą unosił się 
Orzeł Biały, z napisem: „Facient sibi pennas quasi aquilae, et volabunt in coelum” (Prov. XXIII, 5). U nóg Geniuszów 
pośrodku dwóch kolosów trójkątnych, laurem i palmami otoczonych siedzieli Geniuszowie różnych prowincji kraju, 
znaczni po godłach i symbolach24. 

Inne elementy dekoracji przestrzennej poświęcone były przyszłości. W wileńskich dekoracjach przed 
kościołem św. Ignacego wprowadzeni zostali matematycy trzymający glob ziemski, którzy przepowiadali 
szczęśliwą i pomyślną wróżbę dla kraju i świata wynikającą z kanonizacji25.

Dekoracje okazjonalne ku czci Stanisława Kostki, ważny element kultu czczonego w świecie polskiego 
świętego26, w których występuje on nie tylko w rolach wyznawcy ascety, ale i orędownika oraz Sarmaty, 
zbawcy Polski i Europy, to niewątpliwie przejaw kultury sarmackiej z jej wiarą w szczególną uprzywilejowaną 
rolę Rzeczypospolitej i sławę polskiego oręża. Po rozbiorach Polski i kasacie jezuitów reaktywacja zanika-
jącego kultu Stanisława Kostki nastąpiła w II Rzeczypospolitej, szczególnie podczas jubileuszowych obcho-
dów 200-lecia kanonizacji jezuickiego nowicjusza w 1927 r., a przejawiła się między innymi w uroczystoś-
ciach sprowadzenia relikwii z Rzymu do nowego kościoła w Rostkowie27, wziął w nich udział prezydent 
Ignacy Mościcki. Nastąpiła jednak znacząca zmiana semantyki – Stanisław Kostka określany był wyłącznie 
jako patron dzieci i młodzieży, częstej komunii św. i szczęśliwego wyboru stanu.

23  Wprowadzenie ŚŚ. Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi…, s. 284–285
24  Ibidem, s. 287–288.
25  Ibidem, s. 297–298. 
26  Bieś, op. cit., s. 590–591.
27  Ibidem, s. 590. 
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MORAL VALUES AND THE DEFENSE AND LEGITIMIZATION OF CATHOLIC EUROPE.  
THE SETTING OF STANISŁAW KOSTKA’S BEATIFICATION AND CANONIZATION CEREMONIES  

IN THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH

Summary

The putting on of spectacular ceremonies finalizing the acts of beatification and canonization of Stanisław Kostka, taking place in the 
principal Jesuit centers of the Polish-Lithuanian Commonwealth, was an important artistic activity of modern times. The content programs 
of the decorations which accompanied the celebrations between 1606 and 1726, known to us from written sources, reflect the propaganda 
of the Kostka ceremonies. The oldest occasional decorations and outdoor shows taking place in the city of Jarosław had been organized on 
the initiative of his relative Anna née Kostka Ostrogska. They were organized in connection with the proclamation of Stanisław Kostka as 
Blessed by Pope Paul V in 1606. The theme of the decorations accentuated the importance of the moral values   of this ascetic follower of the 
Counter-Reformation Church, while the widely used language of allegory defined his individual spiritual values   and illustrated scenes from 
his life and miracles.

However, Stanisław Kostka soon became seen as an advocate of the Polish Lithuanian-Commonwealth in its military struggles in the 
East, especially in the conflict with the Ottoman Porte. After the victory of Chocim (Khotyn) in 1621 he was revered as the patron saint of 
the Polish knighthood, and after the victory at the Battle of Chocim in 1673 he was rapidly proclaimed (in 1674) one of the main patrons of 
the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania. It was this aspect of Kostka’s promotion that was used in the decorative themes 
of his thanksgiving ceremonies after the closing of the beatification process and the decree of canonization by Pope Clement XI in 1714. The 
decorations of the Jesuit Church in Lublin, described in detail in the records of the Society of Jesus (1715), explained and glorified the new 
role of the young saint. His role as a guarantor of peace and stability of the Commonwealth, revealed in God’s eternal plans, was presented 
through astral configurations and complicated semantic systems. Kostka’s canonization, which had raised the importance of the Polish-Li- 
thuanian Commonwealth, as being linked to the papacy and the Catholic faith, was seen as the culmination of a great historical message and 
the revelation of the secret given to Poland, also recognizable through astral configuration.

The military and diplomatic triumph over the Ottoman Porte was considered a breakthrough moment, opening a period of happiness 
achieved thanks to Kostka’s intervention and the support of Heaven. The result of a united front in the battle with a common enemy was to 
achieve a state of happiness that strengthened the ecclesiastical and monarchical order, an idea taken up by the decorations seen in Jarosław 
and Vilnius, amongst others. The ad hoc political content was moved to the sphere of the monastic political philosophy and historical theol- 
ogy. An allusion to the happy future that mathematicians had supposedly predicted was also included in the decorations.

After the partition of Poland and the dissolution of the Jesuit order, the revival of the fading cult of Stanislaw Kostka took place in the 
Second Polish Republic, particularly during the jubilee celebrations of the 200th anniversary of his canonization in 1927. This was seen in 
the ceremony of bringing his relics from Rome to the new church in Rostków, which was attended by the President of the Republic of Poland 
Ignacy Mościcki. However, there was a significant change in semantics as Stanisław Kostka was now described as the patron saint of children 
and youth, frequent Holy Communion and felicitous vocational choices.

 
transl. Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek
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REFORMACKA POMPA FUNEBRIS 
BENEDYKTA ROSZKOWSKIEGO

Postać Benedykta Roszkowskiego (1735–1791), reformata prowincji wielkopolskiej, została wprowadzo-
na do literatury naukowej już dawno. Jego wydane drukiem kazania pogrzebowe uwzględnił Karol Estreicher 
w swojej Bibliografii1. Ogólnych informacji biograficznych dostarczają opracowania leksykograficzne. Najpeł-
niej osoba zakonnika została przybliżona przez ojca Anzelma Steinkego, między innymi w Polskim Słowniku 
Biograficznym2, a także przez o. Adama Błachuta w Słowniku artystów reformackich w Polsce3. Z opracowań 
tych wyłania się przede wszystkim postać wybitnego kaznodziei. Funkcję tę Roszkowski pełnił w różnych 
ośrodkach prowincji wielkopolskiej łącznie dwadzieścia jeden lat (między innymi w latach 1777–1779 w kate-
drze w Poznaniu, 1779–1782 w klasztorze w Warszawie). Wielokrotnie sprawował posługę gwardiana. Wcho-
dził w skład zarządu prowincji jako sekretarz i definitor (1779–1782), a także kustosz, czyli zastępca prowincjała 
(1785–1788). Poza posługą słowa tworzył oprawy uroczystości kościelnych. Szczególne theatrum zaaranżował 
na uroczystości koronacji obrazu Święta Rodzina w kościele Reformatów w Miedniewicach w czerwcu 1767 r.4

Poza kazaniami pogrzebowymi Roszkowskiego drukiem ukazały się także jego opisy pogrzebów, do 
których sam projektował oprawę ideową i artystyczną. Znane są dwa wydania opisów pogrzebów: Widok 
żałobny dwóch znakomitych pogrzebów…wojewody kaliskiego Augustyna Działyńskiego (1759) oraz wo-
jewodziny malborskiej Brygidy z Działyńskich Czapskiej (1762)5 i Obwieszczenie wspaniałego pogrzebu… 
kasztelanowej chełmińskiej Doroty z Działyńskich Czapskiej oraz kasztelana chełmińskiego Franciszka 

1  K. Estreicher, Roszkowski Benedykt, [w:] Bibliografia polska, t. XXVI, litera R, Kraków 1915, s. 385–386. 
2  A.J. Szteinke, Roszkowski Benedykt, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 32, Wrocław 1991, s. 261–262; idem, Kościół Święte-

go Antoniego i klasztor Franciszkanów-Reformatów w Warszawie 1623–1987, Warszawa 1990, s. 158, 212, 216–217, 221, 527–529, 537.
3  A.J. Błachut, Słownik artystów reformackich w Polsce, Warszawa 2006, s. 116–117.
4  Oprawa uroczystości przygotowanej przez Roszkowskiego w Miedniewicach była tematem referatu „Jak »świat« dotarł do Mied-

niewic. O koronacji obrazu św. Rodziny w kościele Reformatów w Miedniewicach”, przedstawionego przez autora niniejszego artykułu 
podczas sesji naukowej „Drogi, szlaki i bezdroża sztuki nowożytnej” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 24 czerwca 2015 r. Uroczystości 
Miedniewickie najszerzej zostały omówione w: M. i B. Kwiatkowscy, Dzieje Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach. 
Jubileusz 250-lecia koronacji Obrazu Świętej Rodziny w Miedniewicach 7 czerwca 1767–7 czerwca 2017, Niepokalanów–Miedniewice 
2017, s. 153–173.

5  Widok żałobny dwóch znakomitych pogrzebów, ś.p. Jasnie Wielmożnego Pana Jegomosci Pana Augustyna na Kościelcu, y Dźia-
łyniu Chrabi Działynskiego, Woiewody Kaliskiego, Kawalera Orderu Orła Białego, Konwentu Pakostskiego Wielebnych OO. Reformatow 
Fundatora, y Syndyka Apostolskiego, w Dźiedźicznym Fundacyi swoiey Grobie Roku Pańskiego 1759. Dnia 1. Czerwca pochowanego. Y przy 
godney pamięći Oycu swoim Roku Pańskiego 1762: Dnia 30. Września pogrzebioney ś. p. Jasnie Wielmozney Pani Jey Mosci Pani Brygitty 
z Działyńskich Czapski, Woiewodziny Malborskiey, Starosciny Koscierzynskiey. Przy ostatniey Domowi Fundatorskiemu powinnośći, z iak 
naypilnieyszym uśiłowaniem odprawioney, przez X. Benedykta Roszkowskiego, Wielki Polskiey Prowincyi Reformata, Konwentu Poznańskie-
go Kaznodźieię, za pozwoleniem Zwierzchnośći do Druku podany.
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Czapskiego (1763)6. Opisy uroczystości pogrzebowych oraz towarzyszące im wykonane przez Roszkow-
skiego akwarele (obecnie przechowywane w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej) zostały już omówione przez 
Juliusza Chrościckiego w fundamentalnej dla polskiej literatury przedmiotu pracy Pompa funebris7, a także 
odwoływano się do nich w późniejszych publikacjach poświęconych temu zagadnieniu8.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie unikatowego, dotąd nieanalizowanego rękopiśmienne-
go dokumentu autorstwa Benedykta Roszkowskiego, przechowywanego w Archiwum Archidiecezjalnym 
w Warszawie. Opatrzony tytułem Structurarum funebralium delineatio, zawiera opisy sześciu uroczystości 
pogrzebowych, które odbyły się w latach 1758–1762, głównie w kościołach reformackich, a ich oprawę ar-
tystyczną wykonał zakonnik9. 

Wiadomo, że dwudziestoośmiostronicowy dokument, spisany w języku łacińskim10, był darem o. Benedykta 
Roszkowskiego dla prowincjała wielkopolskiego o. Dionizego Sydry, pełniącego tę funkcję w latach 1761–1764. 
Powstał zatem po 1762 r. (po ostatnim z wymienionych pogrzebów), a przed 1764, kiedy zmieniono prowincjała 
zakonu. Rozpoczyna się on listem, w charakterze laudacji ku czci, wspaniałości i wielkości prowincjała11. W dal-
szej części Roszkowski przedstawia sześć uroczystości funeralnych. Wszystkie opisy mają podobny układ: przed-
stawienie przebiegu ceremonii pogrzebowej, a następnie omówienie aranżacji przestrzeni kościoła, w którym od-
bywała się uroczystość. Głównym elementem występującym w tych relacjach jest opis przygotowanego castrum 
doloris. Jego wygląd ukazuje towarzysząca tekstowi wykonana przez Roszkowskiego akwarela. Najważniejsze 
elementy składowe kompozycji oznaczone są literami, ich objaśnienie znajduje się w zamieszczonej legendzie12. 

Pierwszą z omówionych w Structurarum funebralium delineatio uroczystości jest pogrzeb oboźniny ko-
ronnej Teresy Teofili z Dąbskich Lipskiej. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w marcu 1758 r. w poznańskim 
kościele Reformatów, gdzie było docelowe miejsce pochówku zmarłej. Przewiezienie ciała do świątyni poprze-
dziła procesja przez miasto, której przewodniczył sufragan poznański, biskup niocheński Józef Pawłowski13. 

6  Obwieszczenie wspaniałego Pogrzebu ś.p. Jaśnie Wielmożney Jeymośći Pani, P. Doroty z Działynskich Czapski, Kasztelanowy 
Chełminskiey, w Pakostskim domowey Fundacyi Oycow Reformatow Kośćiele, Roku Pańskiego 1763. Dnia 25. Kwietnia pochowaney. Nie-
wytłumaczonym żalem, y kosztownym nakładem Jaśnie Wielmożnego Jegomośći Pana, P. Franciszka na Bękowie Czapskiego, Kasztelana 
Chełminskiego, Kawalera Orderu Orła Białego, Przez wyrażaiącego żałobną Fundatorskiemu Imieniowi przysługę X. Benedykta Roszkow-
skiego, Wielkopolskiey Prowincyi Reformata, Konwentu Poznańskiego Kaznodźieię, rozgłoszone. Z dozwoleniem Zwierzchnośći.

7  J. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974, passim.
8  J. Dziubkowa, Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych. Katalog wystawy, Poznań, Muzeum 

Narodowe, listopad 1996 – luty 1997, Poznań 1996, s. 283; Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. Śmierć w kulturze 
dawnej Polski od średniowiecza do końca XVIII wieku, red. P. Mrozowski. Katalog wystawy, Zamek Królewski w Warszawie, 15 grudnia 
2000 – 15 marca 2001, Warszawa 2000, s. 161; A. Koutny-Jones, Visual Cultures of Death in Central Europe: Contemplation and Com-
memoration in Early Modern Poland-Lithuania, Leiden–Boston 2015, s. 124–125; H. Osiecka-Samsonowicz, Magia życia i śmierci 
w pogrzebowym teatrum w Rzeczypospolitej w XVIII wieku, [w:] Oświecenie nieoświecone. Człowiek, natura i magia, red. D. Kowalewska, 
A. Roćko, F. Wolański, Warszawa 2018, s. 123.

9  Warszawa, Archiwum Archidiecezjalne, X. sygn. 1015, Benedykt Roszkowski [dalej cyt.: Structurarum funebralium delineatio].
10  Przekład tekstu Benedykta Roszkowskiego, transkrypcja oraz redakcja wraz z odniesieniami biblijnymi tłumaczonymi z Wulgaty 

przygotowane zostały przez Tomasza Płóciennika. 
11  Dla zobrazowania charakteru dokumentu warto przytoczyć jego fragment: „Żałobne wraz z sobą szczepy do stóp Twoich rzucam, 

aby tym wyżej powstały przygniecione, nie tylko dlatego, że owe nieszczęsne cienie, piórem serafickim o wiele lepiej niż ołówkiem wymalo-
wane, nic prócz cienia nie okażą, jeśli nie zostaną oświetlone najjaśniejszym spojrzeniem Twojej godności. Blasku zaś Twoich wspaniałych 
i jaśniejących czynów nikomu nie godziłoby się oglądać suchą źrenicą, jeśli nie byłby on zacieniony chmurą żałobnego pióra. Nie sądź, że 
snuł tu będę czcigodnie prometejską opowieść o przodkach, tak jak gdybym chciał – zachwalając promienie Twego jaśniejącego ducha –  
ożywić żałobnych Memnonów; nie chcę bowiem, żyjąc, aby chwalili Cię zmarli (chociaż znajdą się tacy zmarli, którzy będą Cię wysławiać 
– ci, których gorliwością nauczania wskrzesiłeś z martwych dla niebios, których już to pobożnością, już to modlitwami, już to zapałem 
w sprawowaniu nabożeństw poprowadziłeś z oczyszczającego ognia ku światłu chwały), lecz ponieważ nic nie rodzi się z jasnego oblicza 
Twego umysłu, co nie byłoby tak świetliste, bym nie kontemplował tego bezpieczny za spokojną gardą rzęs, uznałem, że nic nie będzie lep-
sze, niż gdybym zdołał – tak jak w gwiazdy, jaśniejące wśród ciemności nocy – wpatrzeć się wśród tych nieszczęsnych cieni w talenty, któ-
rymi obdarzony jest Twój umysł, i w jasny sposób opowiedzieć o nich. Nawet jasne słońca kochają niekiedy delikatne chmurki, zza których 
– chwilowo osłonięte – ukazują wszystkim wspaniały majestat swego jasnego oblicza. […] Zaiste jutrzenka Twoich przesławnych narodzin 
dla świata serafickiego pierwsza była gotowa zagasnąć, chcąc się pokornie skryć w pobożnych cieniach; te jednak jednomyślnie sprzysiężyły 
się w celu ukazania Twojego Światła, a gdy poczęły zwać Cię DIONIZYM, już wtedy jutrzenka objawiła wróżbę Imienia: że głowa DIO-
NIZEGO będzie GŁOWĄ całej prowincji. […] Należy Cię chwalić, jeszcze zanim zacznie się o Tobie mówić, a Twoje prześwietne talenty 
piękniej rozsiadły się w Twym umyśle niż da się to opowiedzieć. Mało umiałem opowiedzieć ku Twojej chwale, choć dużo powiedziałem: 
cóż wspaniałego o Tobie wyrazi pióro nawykłe do żałobnych cieni? Rozjaśnisz południowym słońcem, przewielebny Ojcze, te karty zaciem-
nione chmurą niedoskonałości, jeśli jasnym umysłem popatrzysz na nie, leżące u Twoich ojcowskich stóp, którym dedykuję je oraz siebie 
samego, padając do nich z całą należną pokorną czcią oraz nieśmiałą modlitwą o powodzenie”, Structurarum funebralium delineatio, k. 1v.

12  W dokumencie jest dziewięć ilustracji: sześć to przedstawienia castra doloris, trzy to przedstawienia oprawy artystycznej ołtarzy, 
ścian etc. Legenda do ilustracji znajduje się na kolejnej stronie rękopisu.

13  Structurarum funebralium delineatio, k. 3r.
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Ciało do kościoła przyjmował o. Michał Ostrowski, ówczesny kaznodzieja katedralny, mowę pogrzebową zaś 
wygłosił nieokreślony z imienia proboszcz ludomski14. Roszkowski opisał aranżację zewnętrznej scenografii 
– wokół kościoła – począwszy od wejścia na teren cmentarza przykościelnego, którego mury oświetlone były 
licznymi latarniami i płonącym światłem w glinianych naczyniach. Opisowi wnętrza świątyni towarzyszy rysu-
nek przedstawiający scenografię uroczystości w postaci perspektywicznego ujęcia oprawy ścian i ołtarzy (il. 1). 
W centrum kompozycji, pomiędzy ustawionymi ławkami, zlokalizowany jest rzut castrum doloris zmarłej. 

W opisie aranżacji wnętrza kościoła Roszkowski zaznaczył, że nie tylko ściany, ale i posadzki pokryte 
były czarną tkaniną. Przy ścianach postawiono kolumny, pomiędzy którymi umieszczono portrety (dosłow-
nie: maski woskowe) przodków rodziny. Prawą stronę zajmowały przedstawienia rodziny Lipskich, lewą zaś 
rodziny Dąbskich, z których wywodziła się zmarła. Zakonnik zwrócił uwagę także na symboliczną obecność 
jej śp. męża, któremu wymalowano na tę okazję epitafium – oboźnego koronnego Prokopa Lipskiego, pocho-
wanego rok wcześniej w tym samym kościele15. 

Roszkowski, jak to było w zwyczaju, włączył w program ikonograficzny motywy heraldyczne. Spe-
cjalnie na tę okazję wybudowany został nowy ołtarz główny, który: „[…] nie tylko przedstawiał się wspa-
niale, chełpiąc się swymi bazami, podporami i szczytami, ale i zapewniał tak wielką dogodność w zakresie 
zapalania, zawieszania i gaszenia latarń, że zapalanie i gaszenie tychże dokonywało się bez pomocy żadnych 
schodków”16. W polu głównym ołtarza: „[…] wznosił się wizerunek ukrzyżowanego, pełnoplastyczny, lecz 
wykonany z klejonego papieru, przymocowany do drzewa Dąbskich rozrastającego się w trzy konary, poma-
lowany na kolor perłowy”17. 

Motywy heraldyczne wieńczyły szczyty sześciu ołtarzy bocznych, każdy został z osobna opisany z wytłuma-
czeniem treści symbolicznych. Towarzyszyły im inskrypcje z cytatami z Pisma Świętego oraz ojców Kościoła18:

Ołtarze znajdujące się po prawej stronie ukazywały w emblematach śmierć sprawiedliwych, dla duchowego pouczenia 
widzów, ołtarze po lewej stronie zaś – dla wzbudzenia lęku w grzesznikach – śmierć bezbożnych. […] Wszystkie te 
ołtarze oprócz świeżo namalowanych obrazów ozdobione były konstrukcjami, bazami i rzeźbami pomalowanymi na 
sposób francuski i stosownie oświetlone licznymi latarniami.

Poza ołtarzami widocznymi na rysunku „wystawionych było sześć innych, niewielkiej jakości, ozdo-
bionych symbolami pogrzebowymi”19. Następnie zakonnik opisał ustawione na środku kościoła, na niewy-
sokiej nieregularnej platformie zbliżonej rzutem do prostokąta, castrum doloris. W części centralnej stał 
bogato ozdobiony rokokowy katafalk. Na nim umieszczone były dwie figury: „[…] orłów Radziwiłłowskich,  

14  Ibidem, k. 7v.
15  Ibidem, k. 3v.
16  Ibidem.
17  Ibidem.
18  Opis ołtarzy zamieszczony przez Roszkowskiego: „Pierwszy ołtarz mniejszy po prawej stronie na wielkim obrazie zawierał nastę-

pujący emblemat: postać człowieka sprawiedliwego przemieszczała się z wielkim impetem ku nadchodzącej naprzeciw mu śmierci, odpychając 
glob ziemski, z inskrypcją wymalowaną powyżej (Eccl. 30): »Lepsza jest śmierć niż życie«. Ten tekst Pisma Świętego w dolnym polu wyjaśniał 
św. Ambroży w takich słowach: »Czemuż tak bardzo troszczymy się o życie, które im jest dłuższe, tym bardziej narażone jest na grzechy? Czyż 
śmierć nie jest lepsza niż życie?«. Na obrazie drugiego ołtarza ukazywał się oczom taki oto emblemat: śmierć trzymająca w prawym ręku miecz, 
a w lewym wawrzyn ważyła umieszczoną na wadze duszę, którą z dołu usiłowali pochwycić Świat, Ciało i Szatan, lecz nie zdołali. Dusza zaś 
takie powyżej wygłaszała słowa (Eccl. 41): »O, śmierci, jakże sprawiedliwy jest twój sąd«. Słowa te objaśniał poniżej obrazu Wincenty z Beau- 
vais, mówiąc: »Jeśli byłoby moją wolą wybrać sobie najsprawiedliwszy sąd, nie znalazłbym słuszniejszego od sądu śmierci, który nie ma wzglę-
du na osoby«. Obraz ołtarza trzeciego zawierał namalowaną śmierć, przystrojoną w purpurę i diadem, otoczoną zewsząd skarbami, która duszy, 
zbliżającej się pod postacią pielgrzyma, wydzielała z tych skarbów obfitą nagrodę, wedle tekstu Pisma Świętego, Psalmu 115: »Drogocenna 
jest w oczach Pana śmierć Jego świętych«, poniżej z wyjaśnieniem św. Bernarda: »Drogocenna, zaiste, tak jak zwycięski koniec, kres trudów, 
początek nagrody«. Lewa strona <kościoła> na pierwszym ołtarzu taką oto ukazywała emblematyczną figurę: namalowana śmierć wtrącała do 
piekielnej otchłani postać kupidyna, wraz z inskrypcją (Ps 33): »Najgorsza jest śmierć grzeszników«. Z tymi słowami korespondowało poniżej 
wyjaśnienie św. Bernarda: »Zła jest śmierć grzeszników ze względu na utratę świata, gorsza ze względu na utratę życia, najgorsza ze względu 
na dostęp do mąk piekielnych«. Drugi ołtarz przedstawiał tak oto namalowany emblemat: ponad trumną siedziała postać zamyślona i smutna, 
trzymając w ręku głowę zmarłego, i patrząc na wykopany u jej stóp grób, wykrzykiwała: »O, śmierci, jak gorzka jest pamięć o Tobie« (Eccl. 41). 
Wyjaśniał ten tekst w niższej części obrazu <św. Augustyn>: »Boisz się źle umrzeć, a nie boisz się złego życia. Przestań źle żyć i nie bój się źle 
umrzeć« (S. Aug.). Obraz trzeciego ołtarza namalowany był w postaci takiego emblematu: śmierć uzbrojona w hełm, pancerz i włócznię deptała 
i niszczyła bezwzględnie zarówno królów, jak i ludzi prostych; korespondowała z tym inskrypcja (Ps 72): »Nie ma względu na ich śmierć«. Du-
chową naukę z tego tekstu podawał niżej św. Augustyn: »Tymi słowami porażony jest grzesznik, ponieważ nie będzie dla niego względu w jego 
śmierci, dlatego że nie miał względu na BOGA w swoim życiu«”, ibidem, k. 4r–4v.

19  Ibidem, k. 4r–4v.
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rodowych dla matki oboźniny, których skrzydła podtrzymywały drogocenną trumnę zawierającą ciało jaśnie 
oświeconej oboźniny”20.

Jak widać na załączonej do opisu ilustracji (il. 2), jeden z orłów trzymał w dziobie portret zmarłej. Przed 
katafalkiem, na osi, siedziała postać kobieca, personifikacja zasmuconej rodziny zmarłej. Towarzyszyła jej 
inskrypcja z cytatem pochodzącym według Roszkowskiego z Wergiliusza: „Ach, jak pełna bólu jest Iliada”. 
W czterech narożach platformy znajdowały się personifikacje czterech pór roku. Pierwsza z postaci po le-
wej symbolizowała Lato. W dłoniach trzymała złocone grabie, herb rodowy rodziny Lipskich, oraz ścięte 
i połamane kłosy. Umieszczona w rokokowym kartuszu inskrypcja, odnosząca się do tej postaci: „Jęczcie, 
winnicznicy, ponieważ przepadł zbiór”, odwoływała się do księgi Joela (Jl 1,11)21. Po przeciwległej stro-
nie, od przodu, wyrastał herb Godziemba rodziny Dąbskich. Drzewo rodowe było podcinane przez szkielet 
– symbolizujący Czas i Zimę. Do niego odnosiła się inskrypcja „Nadszedł czas przycinania”22. Dwie personi-
fikacje, umieszczone w tylnych narożach platformy, symbolizowały Wiosnę i Jesień. Przedstawione zostały 
jako śmierć, w formie szkieletów. Po lewej stronie Wiosna ścinała sierpem kwiat róży – „herb pradziadów”, 
a inskrypcja głosiła: „kwiaty pojawiły się na naszej ziemi”23. Po prawej stronie Jesień kopała dół (grób), 
czemu towarzyszyły słowa: „Oto umieram. W grobie, który sobie wykopałem”24. W narożach platformy 
wznosiły się sterczyny/obeliski zbudowane ze spiętrzonych elementów rocaille’u. Te bogato zdobione ele-
menty, zawierające w sobie umieszczone w rokokowych kartuszach emblematy (na rysunku widoczne jedy-
nie wschodzące słońce i księżyc), zwieńczone zostały popiersiami czterech cnót kardynalnych. Nad całością 
tego rozbudowanego theatrum rozpościerał się błękitny baldachim ze złoconą zasłoną opadającą w kierunku 

20  Ibidem, k. 7r.
21  Jl 1,11: „Ululaverunt vinitores super frumento et hordeo, quia periit messis agri” („Jęknęli winnicznicy nad pszenicą i jęczmie-

niem, ponieważ przepadł zbiór z pola”).
22  Pnp 2,12: „Tempus putationis advenit” („Nadszedł czas przycinania”).
23  Pnp 2,12: „Flores apparuerunt in terra” („Kwiaty pojawiły się na ziemi”).
24  Rdz 50,5: „En morior. In sepulchro meo, quod fodi mihi in terra Chanaan, sepelies me” („Oto umieram. W grobie moim, który 

sobie wykopałem w ziemi Kanaan, pochowasz mnie”).

1. Iconographica delineatio altarium parietumque adornatorum in funere illustrissimae castrametatricis 
Regni tumulatae in ecclesia Posnaniensi O.M.S.F. Reformatorum. Interpretatio delineationis patet folio 

retroverso sub litteris A, B, C, D, F etc. – widok ołtarzy na pogrzebie Teresy Lipskiej, Poznań 1758
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czterech naroży konstrukcji, jej brzegi podtrzymywały cztery orły. Poniżej baldachimu umieszczone było 
putto, które trzymało krucyfiks oraz „księgę w drogocennej oprawie”. Castrum doloris pomalowane było na 
kolor niebieski i ozdobione złoconym bogato rzeźbionym detalem. Wokół stały „liczne świece w posrebrza-
nych kandelabrach”, co odzwierciedla przedstawiony na rysunku rzut (il. 1)25.

Kolejnego dnia odbyły się właściwe uroczystości pogrzebowe za zmarłą. Mszę świętą sprawował bi-
skup Pawłowski. Kazanie pogrzebowe, w którym odwołano się do jedności małżeńskiej zmarłej i jej zmar-
łego rok wcześniej męża, wygłosił ówczesny definitor prowincji o. Feliks Strzybski. Miało ono zapewne 
charakter wprowadzenia w kolejny dzień uroczystości – pogrzebu oboźnego koronnego Prokopa Lipskiego, 
„syndyka apostolskiego konwentu szamotulskiego”. W opisie tej uroczystości Roszkowski zaznaczył, że 
scenografia ołtarzy została zachowana z poprzedniego pogrzebu, natomiast zbudowane w centrum świątyni 
castrum doloris Teresy Lipskiej zastąpiono nowym, przygotowanym specjalnie na te egzekwie. Również 
opisowi castrum doloris Prokopa Lipskiego towarzyszy akwarela (il. 3).

Kluczem do opracowania programu artystycznego katafalku były wojskowe urzędy, jakie piastował 
zmarły: miecznika (1729–1737), chorążego poznańskiego (1737–1742), od 1742 r. oboźnego koronnego. Na 
środku kościoła stanęła zatem platforma w kształcie warownej cytadeli ujętej z czterech stron charaktery-
stycznymi bastionami. Bastionów strzegły cztery pełnoplastyczne, ubrane w zbroje, personifikacje śmierci 
(jedna łamała włócznię, druga strzały, trzecia niszczyła chorągiew, czwarta kopała okopy). Trumna ustawio-
na została ukośnie w stosunku do osi platformy na stopniach przykrytych czerwonymi tkaninami i skórami 
lamparcimi. Wkoło trumny, na platformie, leżał rozrzucony oręż wojskowy. W centralnej części obok trumny 
wznosił się słup z zawieszonymi panopliami zwieńczony wizerunkiem zmarłego. Przy trumnie stała postać 
w zbroi, będąca personifikacją stanu rycerskiego, który żegnał bohatera. Na znajdującym się obok rycerza 
rokokowym kartuszu wypisany był cytat z księgi Machabejskiej: „Jak mogłeś upaść, mocarzu!”26. Na murze 
cytadeli w rokokowych kartuszach widniały inskrypcje pisane w imieniu Rzeczpospolitej, rodziny, zakon-
ników oraz przyjaciół. Do wojskowych urzędów zmarłego nawiązywały stojące po bokach cytadeli kon-
strukcje zbudowane z elementów dekoracji rocaille z wplecionymi w nie licznymi panopliami. Nad całym 

25  Structurarum funebralium delineatio, k. 7r–7v.
26  1 Mch 9,21: „Quomodo cecidit potens, qui salvum faciebat Israhel” („Jak mógł paść mocarz, który wybawiał Izraela?”).

2. Iconographica castri doloris delineatio – castrum doloris Teresy Lipskiej, Poznań 1758
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castrum rozpościerał się baldachim, pod którym podwieszone zostały postacie Chronosa i Sławy (z jej trąby 
wychodziła inskrypcja ze słowami: „Dość tytułów grobowi, resztę weź dla siebie”) niosące buławę wodzow-
ską i Order Orła Białego, którym Lipski został odznaczony w 1757 r. Elementy wystroju były w kolorze 
karmazynu, ozdobione złoceniami. 

Opis uroczystości pogrzebowych Teresy Teofili i Prokopa Lipskich Roszkowski podsumował osobistą 
uwagą:

Cały ten wystrój, jakkolwiek przysporzył zaszczytu jaśnie oświeconej rodzinie LIPSKICH, to jednak nie zysku 
naszemu konwentowi. Wszystkie bowiem tkaniny, zarówno czarne, jak i purpurowe, poduszki jedwabne itp. zostały 
w złodziejski sposób zabrane przez spadkobierców27.

Kolejny opis zamieszczony w rękopisie zakonnika dotyczył pogrzebu łowczyni wschowskiej Zofii Go-
rzyńskiej w 1761 r. w kościele Reformatów w Miejskiej Górce. Ciało zmarłej zostało złożone w świątyni 
już w czerwcu 1761 r., jednak uroczystości pogrzebowe sprawowane były dopiero 1 października tego roku. 
Uroczystą śpiewaną mszę celebrował kanonik gnieźnieński i zarazem kantor ks. Józef Rokossowski, kazanie 
pogrzebowe zaś wygłosił sam o. Benedykt Roszkowski.

Przygotowany na pogrzeb Zofii Gorzyńskiej wystrój świątyni był w dużej mierze podobny do wystroju po-
znańskiego kościoła Reformatów podczas uroczystości pogrzebowych Lipskich. Ściany pokryte były czarnymi 
tkaninami, a wnętrze oświetlały liczne świece ustawione przypuszczalnie na gzymsach. Jak wskazuje Roszkowski:

Mniejsze ołtarze wymalowane były na wzór poznańskich, co więcej, z takimi samymi emblematami, ze względu na 
zbyt małą ilość czasu dla wynalezienia nowych pomysłów, tyle że podpisy emblematów oraz wszystkie inskrypcje 
towarzyszące całemu pogrzebowi były w Poznaniu spisane po łacinie, w Górce zaś po polsku. Ołtarz główny 
z kolumnami, wystawiony dla łudzenia wzroku, wyglądał jak rzeźbiony28. 

27  Structurarum funebralium delineatio, k. 10v.
28 Ibidem, k. 13r.

3. Delineatio Castri Militaris in funere Ilustrissimi Castrametatoris exstructi – castrum doloris 
Prokopa Lipskiego, Poznań 1758
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W polu głównym ołtarza widniał wizerunek Ukrzyżowanego, do którego kierowało się putto trzymające 
rokokowy kartusz z inskrypcją: „Panie, umiłował piękno domu Twego i miejsce zamieszkania chwały Twojej. Nie 
gub wraz z bezbożnymi duszy jego”29. Postać ta symbolizowała modlitwę kapłanów w intencji zmarłej łowczyni, 
która, jak wspomina Roszkowski, była fundatorką licznych drogocennych sprzętów kościelnych. W górnej części 
nastawy ołtarzowej, jak wykazuje namalowana akwarela, znajdowało się przedstawienie Chronosa. Konstrukcja 
ołtarza ozdobiona została rokokowym detalem (il. 4). 

Zdecydowanie nowym pomysłem była rozbudowana aranżacja castrum doloris, które stanęło w centrum 
świątyni (il. 5). Utworzona została jednostopniowa platforma pokryta purpurowym jedwabiem. Umieszczo-
no tam pięć pełnoplastycznych figur kobiecych będących personifikacjami pięciu zmysłów (wzroku, dotyku, 
węchu, smaku i słuchu), które zostały ukazane w relacji z nadchodzącą śmiercią. W centrum kompozycji, na 
podwyższeniu, znajdowała się postać kobieca uosabiająca zmysł wzroku. Prawą dłonią podtrzymywała wize-
runek zmarłej oraz krzyż ustawione na rokokowym stoliku. Lewą dłonią ocierała załzawione oczy, odwracając 
się jednocześnie od wizerunku. Postać ta, wraz ze stojącym przy niej kartuszem z napisem: „Widzenia mojej 
głowy niepokoją mnie”30, była odpowiedzią na scenę rozgrywającą się pod drugiej stronie stolika, gdzie śmierć 
przemalowywała portret zmarłej, zmieniając „żywą twarz jaśnie oświeconej łowczyni na twarz trupią”. Towa-
rzyszyło temu pytanie: „Czy jest człowiek, który żył będzie, a nie ujrzy śmierci?”31. W czterech narożach plat-
formy umieszczone były pozostałe personifikacje zmysłów. Z prawej strony od przodu znajdowała się leżąca 
postać kobieca – personifikacja Dotyku. Jak widać na akwareli, trzymała ona zwisającą banderolę, na której 
widniał napis: „Zmiłujcie się nade mną przynajmniej wy, moi przyjaciele, ponieważ ręka Pana dotknęła mnie”32. 
Ukazana przy niej śmierć „pod postacią lekarza” wyjmowała z jej boku serce. Odnosząca się do niej inskrypcja 
w kartuszu przestrzegała: „Straszna to rzecz wpaść w ręce BOGA”33. Po drugiej stronie na krześle siedziała per-
sonifikacja Węchu, która wąchała różę, symbol herbowy zmarłej. Znajdująca się przy niej inskrypcja oznajmia-
ła: „Jesteśmy dobrą wonią Chrystusa: dla jednych wonią życia ku życiu”, dalszy ciąg zdania: „dla innych wonią 
śmierci ku śmierci”34 odnosił się do stojącej obok śmierci, podcinającej kwiat, który spadał do otwartej trumny 
ustawionej u stóp postaci kobiecej. Na drugim końcu platformy stała postać kobieca personifikująca zmysł 
smaku. Towarzyszyła jej wyrzeźbiona figura śmierci podającej kielich wypełniony trującym napojem. Postać 
wzbraniała się przed jego wypiciem, o czym świadczy gest odwrócenia głowy oraz inskrypcja w kartuszu: 
„Czyż może ktoś próbować tego, co spróbowane przynosi śmierć?”35. Ostatnim ze zmysłów umieszczonych 
na platformie jest Słuch. Rozgrywająca się w narożu platformy scena przedstawiała śmierć w roli pocztyliona, 
dmącą w trąbkę, oraz postać kobiecą (Słuch) zakrywającą rękoma uszy, niejako przed nadmiernym hałasem. 
Pocztylion trzymał w ręku list żałobny z napisem „Dasz mojemu słuchowi”36, a na stojącym u stóp kobiety 
kartuszu widniała inskrypcja z pytaniem: „Któż uwierzył naszemu słuchowi”37. Z przodu castrum doloris znaj-
dowało się, nieukazane na ilustracji, małe putto, które gasiło pochodnię, „przedstawiając tym marność życia”. 
Po bokach ustawione były zdobione marmoryzowane kolumny, które wieńczyły popiersia z cnotami kardynal-
nymi. Nad całością tego rozbudowanego theatrum rozpościerały się zasłony, w centrum poniżej zaś zawieszona 
była dmąca w trąbę Sława przytrzymująca kartusz z napisem: „Zapisz to widzenie i objaśnij je, aby zrozumiał, 
kto czyta”38.   

Interesujący jest kolejny opis egzekwii pogrzebowych, które odbyły się 12 lipca 1762 r. również 
w poznańskim kościele Reformatów. Były to uroczystości pogrzebowe Zofii Puklateckiej, a sprawował je  

29 Ps 25(26),8–9: „Domine, dilexi decorem domus tuae et locum habitationis gloriae tuae, ne perdas cum impiis animam meam” 
(„Panie, umiłowałem piękno domu Twego i miejsce zamieszkania chwały Twojej. Nie gub wraz z bezbożnymi duszy mojej”).

30  Dn 4,2: „Visiones capitis mei conturbaverunt me” („Widzenia mojej głowy zaniepokoiły mnie”).
31  Ps 88(89),49: „Quis est homo, qui vivet et non videbit mortem” („Czy jest człowiek, który żył będzie, a nie ujrzy śmierci?”), 

Structurarum funebralium delineatio, k. 13v.
32  Hi 19,21: „Miseremini mei, miseremini mei saltim vos, amici mei, quia manus Domini tetigit me” („Zmiłujcie się nade mną, 

zmiłujcie się nade mną przynajmniej wy, moi przyjaciele, ponieważ ręka Pana dotknęła mnie”).
33  Hbr 10,31: „Horrendum est incidere in manus Dei viventis” („Straszne jest wpaść w ręce Boga żyjącego”).  
34  2 Kor 2,15–16: „Quia Christi bonus odor sumus Deo in his, qui salvi fiunt, et in his, qui pereunt. Aliis quidem odor mortis in 

mortem, aliis autem odor vitae in vitam” („Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonią Chrystusa w tych, którzy dostępują zbawienia, i w tych, którzy 
giną; dla jednych – wonią śmierci ku śmierci, dla drugich – wonią życia ku życiu”).

35  Hi 6,6: „Aut potest aliquis gustare, quod gustatum adfert mortem?” („Lub czy może ktoś próbować tego, co spróbowane przynosi 
śmierć?”).

36  Ps 50(51),10: „Auditui meo dabis gaudium et laetitiam” („Słuchowi mojemu dasz radość i wesele”).
37  Iz 53,1: „Quis credidit auditui nostro?” („Któż uwierzył naszemu słuchowi?”). 
38  Ha 2,2: „Scribe visum et explana eum super tabulas, ut percurrat, qui legerit eum” („Zapisz to widzenie i objaśnij je na tablicach, 

aby przebiegł je wzrokiem ten, który je przeczyta”). 
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4. Delineatio arae maioris funebralis in ecclesia Gorcensi – ołtarz główny na pogrzebie Zofii Gorzyńskiej, 
Miejska Górka 1761
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stryjeczny brat zmarłej, opat cystersów w Obrze, o. Jan Nepomucen Bystram39. Kazanie „panegiryczno-po-
grzebowe” wygłosił poznański kaznodzieja katedralny o. Ludwik Bejowski OFM40. Roszkowski, przystępu-
jąc do opisu, wyraźnie zaznaczył, iż:

[…] przyozdobienie ołtarzy mniejszych było to samo co przy pogrzebie jaśnie oświeconej oboźniny, natomiast ołtarz 
główny nabrał całkowicie nowego wyglądu, a ściany świątyni ze względu na braki czarnej tkaniny przykryte były 
oszczędnie. Osobom jednak niespostrzegawczym wydawało się, że cały kościół ozdobiony został czarnymi tkaninami. 
Dookoła bowiem ścian kościoła od góry tychże spuszczone tkaniny podtrzymywane były i powiązane złoconymi 
sznurami41.

Podobnie wybudowane castrum doloris „zestawione zostało z theatrum pozostałego po pogrzebie jaśnie 
oświeconej oboźniny, pomalowanego jednak innym kolorem, ozdobionego w nowy sposób rzeźbami i na nowo 
pozłoconego”. Tak jak w pozostałych przypadkach opisowi towarzyszy akwarela (il. 6). Biorąc pod uwagę 
powyższe zapisy, wyraźnie nasuwa się konieczność zestawienia aranżacji castrum doloris Puklateckiej z tym 
budowanym cztery lata wcześniej dla Teresy Lipskiej. Widać, że Roszkowski, malując akwarelę, pokusił się 
o dokładne przerysowanie kształtów i profili platformy castrum doloris z pogrzebu Lipskiej, opatrując je jed-
nocześnie odmienną dekoracją. Niewykluczone także, że przy tym pogrzebie wykorzystano te same popiersia 
cnót kardynalnych, które ustawiono w analogiczny sposób na nowych kolumnach ujmujących theatrum z czte-
rech naroży. Scena centralna charakteryzowała się pewną dynamiką. Składał się na nią otwarty grób, z które-
go wyłaniały się postaci śmierci i wciągały trumnę zmarłej. Rodzinę zmarłej symbolizowała postać kobieca 
podchodząca do grobu. Trzymała ona w ręku inskrypcję: „Która cię ziemia przyjmie umierającą, w niej umrę 

39  Ojciec Jan Nepomucen Bystram był opatem klasztoru Cystersów w Obrze w latach 1757–1767. 
40  Structurarum funebralium delineatio, k. 17v.
41  Ibidem, k. 17r.

5. Delineatio sarcophagi a funere perillustris venatricis deprompta – castrum doloris  
Zofii Gorzyńskiej, Miejska Górka 1761



PIOTR ŁUGOWSKI100

i tamże znajdę miejsce pochówku”42. Znajdujący się u stóp trumny Księżyc – herb rodowy rodziny Bystramów, 
z której pochodziła zmarła – obserwowany był za pomocą lunety przez putto umieszczone na skraju platformy 
(w legendzie do rysunku określone jako „matematyk”), któremu przypisano komentarz: „Odrodzi się w innym 
miejscu”. W tylnej części platformy umieszczono Sławę wzlatującą w górę z inskrypcją w kartuszu: „Anioł 
zagrał na trąbie i zakryta została trzecia część Księżyca”43. Po drugiej stronie platformy, z przodu, na osi Sławy, 
prezentowany był przez putto wizerunek zmarłej łowczyni, obok zaś drugie putto wykuwało w kamieniu tablicę 
epitafijną zmarłej („Bogu Bogu Najlepszemu Największemu / Kamień, który widzisz, jak się wykuwa, / Uznaj 
za lydium [?] złotej cnoty / I najdalszy kres życia / Pani ZOFII Z BYSTRAMÓW PUKLATECKIEJ, / Której 
życie / Niegodne było śmierci”). 

Na wierzchołek castrum doloris składały się elementy rzeźbione, artystycznie powyginane, boki zaś wierzchołka 
zdobiła złota tkanina, podtrzymywana i powiązana złoconymi sznurkami z dzwoneczkami. Żadnego innego w całym 
sarkofagu nie dało się zobaczyć koloru poza białym i złotym44.

Dwie ostatnie uroczystości przedstawione w rękopisie dotyczą pogrzebu siedemnastoletniej Brygidy 
z Działyńskich Czapskiej, wojewodziny malborskiej, zmarłej (jak wynika z tekstu) wskutek powikłań po-
porodowych. Pogrzeb, który odbył się w pakoskim kościele Reformatów 30 września 1762 r., został już 
omówiony w literaturze zarówno na podstawie ogłoszonego drukiem tekstu Roszkowskiego, jak i towarzy-
szących im akwarel, dlatego ograniczyłbym się tutaj do wskazania najważniejszych różnic między rękopisem 
zakonnika a „oficjalną” wydaną wersją. 

42  Rt 1,17: „Quae te morientem terra susceperit, in ea moriar ibique locum accipiam sepulturae” („Która cię ziemia przyjmie umie-
rającą, w niej umrę i tamże znajdę miejsce pochówku”).

43  Ap 8,12: „Et quartus angelus tuba cecinit et percussa est tertia pars solis et tertia pars lunae et tertia pars stellarum” („I czwarty 
anioł zagrał na trąbie, i zakryta została trzecia część Słońca i trzecia część Księżyca, i trzecia część gwiazd”). 

44  Structurarum funebralium delineatio, k. 17v.

6. Delineatio castri doloris in exequiis funebribus illustris dominae Puklatecka conspecti –  
castrum doloris Zofii Puklateckiej, Poznań 1762
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Roszkowski w tekście rękopisu pomija początki uroczystości żałobnych, jakie miały miejsce w dobrach 
wojewodziny w Konarzewie, zaznacza jednak, że takie się odbyły. Pomija także peregrynację ciała po kościo-
łach Poznania i skupia się od razu na orszaku związanym z wprowadzeniem ciała zmarłej do świątyni w Pa-
kości. Procesja ta, oddana przez Roszkowskiego na akwareli (wielokrotnie publikowanej, przechowywanej 
w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej) przejeżdżała przez trzy bramy triumfalne. Pierwsza brama, zwieńczona 
herbem wojewodziny (Ogończyk), postawiona została przy wjeździe do miasta. Druga, w formie obelisków, 
o czym dowiadujemy się jedynie z akwareli, stanęła na pakoskim rynku. Trzecią bramą była brama cmen-
tarna. Orszak przekraczał jeszcze wrota do świątyni, na których znajdował się herb Czapskich. Wszystkie 
bramy triumfalne były bogato ozdobione lampionami i świecami. Ciało zmarłej przekazywał ks. Bieliński, 
proboszcz kościelecki, przyjmował zaś do świątyni o. Jacek Czerniecki, kaznodzieja świątyni.

Po omówieniu przebiegu procesji autor przeszedł do opisu castrum doloris w kościele w Pakości (il. 7). 
Była to konstrukcja skromniejsza od tych przygotowanych w Poznaniu i Miejskiej Górce. Przed ozdobną 
platformą stał przykryty jedwabiem klęcznik, na którym leżała drogocenna księga symbolizująca pobożne 
życie zmarłej. Po prawej stronie u stóp platformy umieszczono leżącą postać kobiecą – personifikację ro-
dziny Czapskich. W części centralnej platformy, na wyprofilowanym katafalku przykrytym jedwabiem stała 
trumna wojewodziny. Obok na ozdobnym siedzisku umieszczony był orzeł biały, symbolizujący herb wo-
jewództwa poznańskiego, trzymał w dziobie portret zmarłej. Po drugiej stronie katafalku: „postać dziecięca 
przedstawiającą niewinność, podnosiła upadłe herby Czapskich”. Po przeciwnej stronie, w rogu, niewidocz-
nym na towarzyszącej akwareli: „wyrzeźbiona śmierć wypróbowywała na kamieniu nagrobnym moc klejno-
tu pierścienia Działyńskich”. Z przodu, w prawym rogu platformy, umieszczono przełamaną kolumnę, która 
symbolizowała „upadek całego domu”. Informacja o tym, że castrum doloris Brygidy Czapskiej utrzymane 
było w kolorze perłowym ze złoconym detalem i ornamentem, znajduje się jedynie w drukowanej wersji 
opisu. Skromność tej realizacji zdaje się wyjaśniać zapis Roszkowskiego: 

Wreszcie z boku castrum doloris nie wznosiła się żadna kolumna, jako że zostałem poproszony przez śmiechu 
wartych zarządzających, abym nie pozwolił wystawić żadnej kolumny ani przyczepić żadnego napisu. Nic więc przy 
tym dziele nie mogłem wymyślić ciekawego, skoro należało w całości słuchać się niemądrego polecenia45. 

W wersji wydanej drukiem Roszkowski ową skromność tłumaczył następująco: 

[…] obok kolosów żadnych nie było dla szczupłości miejsca i wydatności Ołtarza Wielkiego, samych tylko świec 
jarzących, w wadze i liczbie, około katafalku zadość było46. 

W obydwu wersjach kolejnym elementem jest omówienie przygotowanego na pogrzeb wystroju świą-
tyni (il. 8). W ołtarzu głównym, ozdobionym herbem rodziny Czapskich (Ogończyk), według opisu autora, 
w polu głównym obrazu był umieszczony św. Jan Ewangelista podczas objawienia, który:

[…] patrząc do góry, wśród innych zjawisk dostrzegł Księżyc, częściowo zasłonięty, oraz gwiazdy. Tak więc 
wyrysowany ołówkiem wśród chmur Księżyc oraz złota gwiazda CZAPSKICH trzecią swoją część miały zaciemnioną 
czarną sadzą. 

Inskrypcja odnosząca się do tego przedstawienia pochodziła z Apokalipsy: „Zasłonięta została trzecia 
część Księżyca i trzecia część gwiazd”47. Ołtarz miał odzwierciedlać „żałobne oblicze domu Czapskich”48. 
Ołtarz boczny pod wezwaniem św. Franciszka miał w polu głównym wizerunek „proroka Ezdrasza który 
– wedle tego, co pisze w swojej księdze – wyszedł na pole pełen zdziwienia, ponieważ pod stopami zauważył 
wykopany grób i insygnia śmierci”. Powyżej znajdowała się inskrypcja, która powtarzała słowa Ezdrasza: 

45  Ibidem, k. 20v.
46  Widok żałobny dwóch znakomitych pogrzebów…
47  Ap 8,12: „Et quartus angelus tuba cecinit et percussa est tertia pars solis et tertia pars lunae et tertia pars stellarum” („I czwarty 

anioł zagrał na trąbie, i zakryta została trzecia część Słońca i trzecia część Księżyca, i trzecia część gwiazd”).
48  Structurarum funebralium delineatio, k. 23 r.
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„Wyszedłem na pole i oto widzę coś, czego nie potrafię opowiedzieć”49. W ołtarzu bocznym św. Antoniego 
w pole główne obrazu wpisano elementy herbowe (Ogończyk), a „postać palcem pokazywała widzom rze-
czony herb, który śmierć opasywała okręgiem wieczności; postać ta mówiła: »Dowiedz się, czyj to pierś- 
cień«”50. Jak relacjonuje dalej Roszkowski: „Ołtarze te, wzbogacone o świeżo wykonane kolumny i o archi-
tektoniczne szczyty, jaśniały od zawieszonych na nich latarni”51.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się kolejnego dnia, po odbytym czuwaniu, w którym uczestniczyli 
zakonnicy oraz kler świecki. Mszy świętej przewodniczył sufragan gnieźnieński biskup Krzysztof Dobiński, 
zaś kazanie pogrzebowe („Krótkie są dni człowieka” ogłoszone zostało drukiem wraz z opisem uroczystości) 
wygłosił o. Roszkowski. Następnie, głos przekazano Antoniemu Mirosławskiemu, staroście kłeckiemu, który 
wygłosił mowę żałobną ku czci swojej krewnej52. Jak relacjonuje zakonnik:

[…] po zakończeniu uroczystości pogrzebowych ciało zdjęte z castrum doloris złożyli nasi ojcowie w katakumbie 
grobowca fundatorskiego, wykutej z prawej strony w ścianie kaplicy Najświętszej Panny MARII, a wkrótce potem na 
drzwiach grobowca umocowane zostało epitafium wykonane złotymi literami w języku miejscowym w taki sposób:

D. O. M.
GROBOWIEC TEN

Żalowi cięszki, łzom nieużyty, widzom okropny,
Krwi Senatorskiej Rubin,

Oyczysto-Małżeńskiego Pierscienia Perłę,
Swiątnicy tuteyszey Węgieł,

49  4 Ezd 10,32: „Exivi in campum et ecce vidi et video, quod non possum enarrare” („Wyszedłem na pole i oto zobaczyłem i widzę 
coś, czego nie potrafię opowiedzieć”).

50  Rdz 38,25: „Cognosce, cuius sit anulus et armilla et baculus” („Dowiedz się, czyj to pierścień i bransoleta, i laska”).
51  Structurarum funebralium delineatio, k. 23r.
52  Ibidem, k. 23v.

7. Delineatio castri doloris in funere illustrissimae palatinae Mariaeburgensis Pacostae erecti  
– castrum doloris Brygidy Czapskiej, Pakość 1762
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J. W. BRYGIDĘ z DZIAŁYNSKICH CZAPSKĄ
Wojewodziną Malborską

Przyciska.
Taxuy na nim, Czytelniku, zkruszonego kleynotu szkodę,

KROLOWI NIESMIERTELNYCH WIEKOW
Do Niebieskiey zalecay Korony,

Na ktorą lat 17 pracuiąc w zyciu, Dnia 10 Wrzesnia
okrągiem wiecznosci zaślubiona w Konarzewie

Do dziedzicznego tu przeniosła się Grobu Dnia 30
Roku P. 176253.

Z pogrzebem Brygidy Czapskiej wiąże się jeszcze ostatni opis egzekwii odprawionych w kościele parafial-
nym w Konarzewie, które wyprawione zostały w dzień imienin zmarłej, 8 października 1762 r., z inicjatywy jej 
małżonka. Jak podkreślił Roszkowski, dekoracja ołtarzy na tę okoliczność była zwyczajna „oprócz wielkiej liczby 
latarni”, natomiast uwagę zwracała wymyślona przez zakonnika nietypowa aranżacja castrum doloris (il. 9):

Castrum doloris przedstawiało sobą szczególny, bowiem nowy pomysł, jako że jego theatrum, wywrócone przez 
wyrzeźbioną Śmierć, w zakresie pozostałych konstrukcji stanowiło ni mniej, ni więcej jak obraz doskonałego 
upadku. Albowiem w jego środku martwa ręka wynurzająca się z sarkofagu ścinała kwiat, który spadał do trumny, 
a ta, otwarta, z daleko odrzuconą pokrywą, zdawała się spadać z castrum doloris. Także dwie kobiece postacie, 
podtrzymujące trumnę, osuwały się w dół, tak że jedna z nich rozbiła już sobie głowę o ziemię, druga zaś, z tyłu 
trumny, miała zaraz się przewrócić, jako że widać było, że jest nadmiernie pochylona. Przewracała się także postać 
trzymająca przy trumnie i ściętym kwiecie taką oto inskrypcję (Iob 14): „Człowiek tak jak kwiat wyrasta i ginie”54. 
Ponadto z boku trumny przewróciło się drogocenne siedzisko, spadła również położona na nim księga. Także zasłona 
była zrzucona z góry, a elementy ją podtrzymujące połamane i potrzaskane. Wreszcie na posadzce leżało kilka 
rozbitych kandelabrów wraz ze świecami, zwłaszcza w tej części, na którą zrzucony był teatr. Mówiąc krótko, goście 
wchodzący do kościoła, całkowicie oszołomieni, uważali, że ten stan upadku nie jest zamierzony55.

Uroczystą mszę świętą odprawił kanonik poznański ks. Skrzebkowski: „Nie było żadnego kazania ani 
adhortacji, a to dlatego, by nie powodować dodatkowego bólu u jaśnie oświeconej matki pobożnie zmarłej, 
wojewodziny kaliskiej”56.

Sposoby tworzenia oprawy uroczystości pogrzebowych zostały omówione szczegółowo przez Juliusza 
Chrościckiego57. To on pierwszy wskazał na pewne rodzaje castrum doloris powstające na terenie Rzeczypo-
spolitej. Ostatnio w odniesieniu do XVIII w. usystematyzowała je Hanna Osiecka-Samsonowicz, która wyróż-
niła trzy główne typy castrum doloris. Pierwsze w formie platform, na których umieszczano figury cnót czy 
personifikacji otoczone obeliskami lub kolumnami. Kompozycję wieńczył przeważnie materiałowy baldachim 
ze spływającymi pasami tkaniny podtrzymywanymi przez geniusze, anioły etc. Drugim typem były katafalki 
o pewnej strukturze architektonicznej, gdzie platformę wieńczyła konstrukcja drewnianego cyborium, często 
zwieńczona belkowaniem, ażurową formą w kształcie piramidy lub stykających się wolut. Najrzadszym, a za-
razem najciekawszym typem castrum doloris było to w pełni architektoniczne, w formie tempietta58.  Podobny 
podział przyjęli badacze z Europy Zachodniej59. Biorąc pod uwagę przedstawioną przez Hannę Osiecką-Sam-
sonowicz typologię oraz wykonane przez Roszkowskiego opisy i przedstawienia malarskie katafalków, można 
przyjąć, że w jego projektach dominował pierwszy typ castrum doloris. Zatem na kilkustopniowej platformie 
stały trumna na podniesieniu, a także figury cnót lub personifikacje, po bokach ustawione były obeliski, którym 

53  Ibidem.
54  Hi 14,1–2: „Homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repletus multis miseriis, quasi flos egreditur et conteritur” („Człowiek 

zrodzony z kobiety, krótki czas żyjący, pełen licznych utrapień, tak jak kwiat wyrasta i ginie”).
55  Structurarum funebralium delineatio, k. 26r.
56  Ibidem, k. 26v.
57  Chrościcki, Pompa funebris…
58  H. Osiecka-Samsonowicz, „Z wielką pompą do nieba” – pogrzebowe „Theatrum” w Rzeczypospolitej w XVIII wieku, „Rocz-

nik Historii Sztuki”, XLIV, 2019, s. 209–212.
59  Liselotte Popelka w swoim opracowaniu nieco rozszerza typologię, zob. L. Popelka, Castrum Doloris oder „Trauriger 

Schauplatz”. Untersuchungen zu Entstehung und Wesen ephemer Architektur, Wien 1994, s. 33–47.
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8. Explicit funus illustrissimae palatinae Mariburgensis, pro quo comparatorum altarium funebralium 
en adest delineatio – widok ołtarzy na pogrzebie Brygidy Czapskiej, Pakość 1762

9. Delineatio sarcophagi pro funere Konarzeviensi comparati – castrum doloris Brygidy Czapskiej  
na egzekwie w Konarzewie, Konarzewo 1762
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nadawano formę piętrzących się elementów rocaille lub ozdobnych kolumn zwieńczonych popiersiami cnót. 
Całość konstrukcji wieńczył podwieszony materiałowy baldachim. Typ ten rozpowszechniony był na terenie 
całej Europy, przykłady takich rozwiązań popularyzowane były za sprawą przekazów pisanych, ale szczególnie 
dzięki powstałej ikonografii z przedstawieniami architektury okazjonalnej. 

Ciekawie elementy wyróżniają castrum doloris Teresy Lipskiej z poznańskiego kościoła Reformatów. 
Orły podtrzymujące trumnę wykorzystywane były wielokrotnie w tradycji pompa funebris, ale w tym wypad-
ku autor nawiązał do pochodzenia zmarłej – „orłów Radziwiłłowskich”. Takie wykorzystanie motywu orłów 
na terenach Rzeczypospolitej wcześniej zastosowano między innymi w castrum doloris Jana III i Marii Ka-
zimiery Sobieskich, wykonanym na egzekwie w 1733 r. w kościele warszawskich kapucynów60, w katafalku 
Jakuba Sobieskiego powstałym według projektu Antonia Castello w kolegiacie w Żółkwi w 1743 r. (il. 10)61, 
czy też baldachimowym katafalku królowej Marii Józefy (proj. Johann Friedrich Knöbel?), wystawionym 
w kaplicy pałacu Saskiego w Warszawie w listopadzie 1757 r. (il. 11)62. Motyw ten został także rozpropago-
wany za pośrednictwem wzorów graficznych, mam tu na myśli chociażby rycinę wydaną w popularnej serii 
Theatrum Europaeum z 1718 r., na której przedstawiono wykonane do kościoła św. Augustyna w Wiedniu 
przez Lucasa von Hildebrandta castrum doloris Leopolda I z 1705 r.63 Podtrzymujące trumnę orły ze zwró-
conymi na boki głowami z katafalku oboźniny przypominają te z cesarskiego castrum doloris (il. 12–13). 
Również orły podtrzymujące materiałowy baldachim mogły być wzorowane na rycinach.

Z opisanych przez Roszkowskiego aranżacji, które możemy zaliczyć do pierwszego typu castrum dolo-
ris, szczególną uwagę przykuwa ta wykonana dla Prokopa Lipskiego, w której platforma zrealizowana została 
w formie twierdzy z czterema bastionami w narożach. Nie sposób nie przywołać nieco wcześniejszego castrum 
doloris Józefa Potockiego z 1751 r., ustawionego w kościele w Stanisławowie, zaprojektowanego przez innego 
zakonnika – jezuitę Pawła Giżyckiego. Jego opis ogłoszony został drukiem64. Niewykluczone, że Roszkowski 
znał ten druk ulotny i wykorzystał pomysł do przygotowania castrum w Poznaniu. Podobnie jak w projekcie Gi-
życkiego naroża platformy uformowane zostały w bastiony, na których umieszczone były figury. W przypadku 
Józefa Potockiego byli to waleczni hetmani z rodziny Potockich, natomiast castrum Prokopa Lipskiego miało 
nieco inne przesłanie – ustawione na bastionach figury śmierci, ubrane w zbroje, wskazywały wraz ze śmiercią 
zmarłego upadek oręża. W obydwu przypadkach na „murach twierdzy” umieszczono kartusze, nad całością zaś 
rozpościerał się karmazynowy namiot podwieszony pod sufitem. 

Odrębnym przykładem castrum, reprezentującym drugi typ z wyszczególnionych przez Hannę Osiecką-
-Samsonowicz, jest katafalk Zofii Puklateckiej z 12 lipca 1762 r. Była to nieco uproszczona realizacja, w której 
nad częścią centralną Roszkowski umieścił rodzaj cyborium, wykonanego z pojedynczych elementów sny-
cerskich wyprowadzonych z kolumn, uzupełnionych przez przeciągniętą między kolumnami (gdzie zwykle 
mieściło się belkowanie) złotą draperię. Ze starszych przykładów zastosowania cyborium możemy wyróż-
nić katafalk Tomasza Zamojskiego, zaprojektowany przez o. Pawła Giżyckiego SJ w kolegiacie zamojskiej 
(1726)65, czy projekt Joachima Daniela Jaucha dla katafalku na egzekwie za Augusta II w 1736 r. wystawionego 
w kościele warszawskich kapucynów (il. 14). Zwłaszcza w tym drugim możemy odnaleźć pewne zbieżności 
kompozycyjne z katafalkiem Zofii Puklateckiej – jak słupy zwieńczone przez putta, snycerskie motywy floral-
ne wokół elementów konstrukcji „cyborium” czy zamknięcie od góry impostem z obłokiem, w warszawskiej 
realizacji uwieńczonym medalionem z wizerunkiem króla, w projekcie zaś Roszkowskiego z umieszczonym 
herbem rodowym zmarłej. Niewykluczone nawet, że Roszkowski widział to castrum doloris, gdyż warszawscy 
kapucyni przechowywali jego elementy na pewno do 1933 r., co potwierdza zdjęcie archiwalne (il. 15). Mylnie 
podejrzewano, że zachowane elementy w całości pochodzą z katafalku Jana III i Marii Kazimiery z 1733 r. Re-
konstrukcje przy ich użyciu wykonano z okazji 200. rocznicy egzekwii (15 maja 1933 r.). Widzimy natomiast, 

60  J.A. Chrościcki, Uroczystości pogrzebowe Sobieskich w kościele oo. Kapucynów w Warszawie (1697–1933). O ceremoniach 
elekcji, koronacji i pogrzebu, „Pietas et Studium”, 5, 2013–2014, s. 194.  

61  Osiecka-Samsonowicz, „Z wielką pompą do nieba”..., s. 211–212.
62  Chrościcki, Pompa funebris…, s. 134.
63  Na temat projektu castrum doloris Leopolda I: P.H. Jahn, Johann Lucas von Hildebrandt (1668–1745): Sakralarchitektur für 

Kaiserhaus und Adel. Planungsgeschichtliche und projektanalytische Studien zur Peters- und Piaristenkirche in Wien sowie dem Loreto- 
-Heiligtum in Rumburg, Petersberg 2011, s. 636–638.

64  P. Giżycki, Dyariusz Czterodniowego pogrzebu […] Józefa z Potoka Potockiego Kasztelana Krakowskiego Hetmana Wielkiego 
Koronnego w Stanisławowie, w Kościele Kollegiackim, Anno 1751 expedyowanego […], [Poczajów 1751]; zob. także A. Bet le j, Paweł 
Giżycki SJ – architekt polski XVIII wieku, Kraków 2003, s. 125–127.

65  Bet le j, op. cit., s. 98–99.
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że cała zasadnicza konstrukcja pochodziła z castrum Augusta II, a jedynie drobniejsze elementy, jak na przykład 
orły podtrzymujące trumnę, mogły pochodzić z egzekwii z 1733 r.66

Juliusz Chrościcki, analizując ogłoszone drukiem relacje Roszkowskiego, uznał go za zapóźnionego 
kontynuatora konceptów realizowanych przez jezuitę Pawła Giżyckiego67. O ile rzeczywiście Roszkowski 
mógł posłużyć się pewnymi pomysłami zrealizowanymi wcześniej przez Giżyckiego, to trzeba zauważyć, że 
projektowana przez niego architektura okazjonalna wpisuje się w szerszy kontekst powstających na terenie 
Rzeczypospolitej tego typu dzieł. Ponadto źródeł inspiracji należałoby się doszukiwać także we wzorach 
graficznych, bardziej co do sposobu aranżacji przestrzeni niż tworzenia samych treści, które czasem wręcz 
zaskakiwały (jak chociażby castrum na egzekwie w Konarzewie) i nie znajdowały analogii. Jak wynika z re-
lacji reformata, były to jego autorskie aranżacje, w których planował cały program treściowy. Łączył w nim 
treści heraldyczne z odniesieniami zarówno do Biblii, jak i do mitologii. Mnogość towarzyszących inskrypcji 
oraz użycie ich w odpowiednim kontekście wskazują na jego erudycję połączoną z gruntowną znajomością 
Pisma Świętego. Ewidentnie elementem, którego zakonnik nie opanował w takim samym stopniu, był rysu-
nek, co stawia go w kręgu artystów dyletantów. Wykonane przez Roszkowskiego akwarele charakteryzuje 
pewna dbałość o detal i próba szczegółowego dopracowania elementów. Natomiast brak odpowiedniej zna-
jomości perspektywy malarskiej powoduje, że rysunki są nieporadne, niemal naiwne. Chęć zobrazowania 
wielu wątków narracyjnych w poszczególnych akwarelach sprawia, że przedstawione theatrum urasta do 
ogromnych rozmiarów, a przecież w rzeczywistości takie nie było. Z pewnością gorzej radził sobie Roszkow-
ski z przedstawieniami figuralnymi, które na akwarelach przybrały karykaturalne formy. 

W porównaniu z publikowanymi przez zakonnika drukami ulotnymi rękopis ten wyróżnia się nieformal-
nym charakterem opisu. Reformat wymienia nie tylko materiały, z których wykonano poszczególne elementy, 
ale także pokazuje prawdziwy kontekst ich prezentacji. Po raz pierwszy w jednym dokumencie spotykamy 
opisy tak wielu pompae funebres wraz z ich zobrazowaniem wizualnym, wykonanym przez artystę, projektanta 
i kaznodzieję w jednej osobie. Wszystkie te aspekty sprawiają, że dzieło Roszkowskiego należy potraktować 
jako szczególne, niemające analogii źródło do badań kultury funeralnej dawnej Rzeczypospolitej.

66  Chrościcki, Pompa funebris…, s. 159; K. Wiśniewski, Ceremonie żałobne Augusta II, Jana III i Marii Kazimiery w 1733 
i 1734 r., „Rocznik Warszawski”, 29, 2000, s. 71; Chrościcki, Uroczystości pogrzebowe Sobieskich…, s. 201–202; Osiecka-Samsono-
wicz, „Z wielką pompą do nieba”..., s. 211. Za wskazanie na ten przykład dziękuję Hannie Osieckiej-Samsonowicz.

67  Chrościcki, Pompa funebris…, s. 236. 

10. Jeden z czterech orłów z castrum doloris Jakuba Sobieskiego 
wystawionego w Żółkwi w 1743 r. Fot. P. Ługowski  
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12. Iconographica castri doloris delineatio – fragment  
castrum doloris Teresy Lipskiej, Poznań 1758

11. Johann Friedrich Knöbel?, katafalk królowej Marii Józefy  
wystawiony w kaplicy Pałacu Saskiego w Warszawie  

w listopadzie 1757 r. (fragment), rysunek,  
Drezno, Sachsisches Hauptstaatsarchiv, S.VII, F. 89, nr 5w 

13. Johann Lucas von Hildebrandt, centralna część castrum 
doloris cesarza Leopolda I wystawionego w kościele Augus-

tianów w Wiedniu w 1705 r. (fragment), miedzioryt Benjamina 
Kenckela za Johannem Andreasem Pfeffelem i Christianem 

Engelbrechtem, w: Theatrum Europaeum 1718, tabl. s. 80–81 
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14. Joachim Daniel Jauch, projekt castrum doloris  
Augusta II Mocnego w kościele Kapucynów w Warszawie 
w 1736 r., rysunek, Drezno, Sachsisches Hauptstaatsarchiv, 

S.VII, F. 91, nr 1, Bl.4

15. Rekonstrukcja z 1933 r. katafalku Jana III Sobieskiego  
i Marii Kazimiery, z użyciem elementów  
z katafalku Augusta II Mocnego z 1736 r.,  

neg. Instytut Sztuki PAN 

BENEDYKT ROSZKOWSKI’S REFORMED POMPA FUNEBRIS

Summary

Benedykt Roszkowski, a reformed friar from the Order of Reformed Friars Minor (Reformati) in the Greater Poland province 
(Wielkopolska), became famous as a religious preacher (sermoniser). He held this position for twenty-one years, in various centres of the 
province, and held the ministry of guardian a number of times. He was also a member of provincial government in the form of secretary and 
definitor (1779–1782) as well as fulfilling the role of custodian or provincial deputy (1785–1788). The friar also helped create settings for 
church ceremonies.

This article discusses Roszkowski’s hitherto unknown manuscript containing a description of the artistic settings of six funeral ceremonies 
that took place in the Reformati Churches during the years 1758–1762. The descriptions were illustrated with the friar’s own watercolours depict-
ing the theatrum created during funeral ceremonies. The document, written in Latin, was made between 1762 and 1764 as Roszkowski’s gift to 
the Provincial Superior of Greater Poland, Father Dionizy Sydry. His descriptions include the funeral of the Crown Oboźnina (wife of the Crown 
Great Camp Leader) Teresa Teofila Lipska née Dąbska, and the funeral rites in memory of the Oboźny (Crown Great Camp Leader) Prokop 
Lipski in the Reformati Church in Poznań (1758); the funeral of the Master of the Hunt’s wife from Wschowa, Zofia Gorzyńska, in the Reformati 
Church in Miejska Górka (1761); the exequies of Zofia Puklatecka in the Reformati Church in Poznań (1762); the funeral of Brygida Czapska 
née Działyńska, the wife of the Malbork voivode, in the Reformed Church in Pakość, and the funeral rites in the parish church in Konarzewo 
(1762). For all these funerals, the friar designed both the interior of the church and the castrum doloris placed in the centre. The baldachin-type 
castrum doloris dominated: on a multi-step platform (sometimes taking the shape of a fortress with bastions) with a raised coffin were figures 
of Virtues or personifications, and on its sides were obelisks in the form of rocaille or decorative columns crowned with busts of Virtues. The 
whole structure was topped with a hanging fabric baldachin. In such artistic settings, the friar combined heraldic content with references to both 
the Bible and mythology. With the informal character of its descriptions, this manuscript differs from the occasional prints published by Rosz-
kowski. Not only does the friar specify the material from which individual elements were made, but he also demonstrates the real context of 
their presentation. It is the first time we find in one document the descriptions of so many elements of the pompa funebris, along with their visual 
representations, made by a man who was artist, designer and preacher in one. These various aspects make Roszkowski’s work a special source 
for research on the funeral culture of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, one which finds no equal.

transl. Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek
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OSIEMNASTOWIECZNE UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM  
CUDOWNYCH OBRAZÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA BEŁSKIEGO.  

ZARYS PROBLEMATYKI*

 Kult wizerunków uznawanych za cudowne w epoce staropolskiej od dawna jest przedmiotem zainte-
resowania badaczy analizujących go pod względem historycznym, teologicznym, religioznawczym, arty-
stycznym czy społecznym1. Dotyczy to zarówno pojedynczych obrazów (zazwyczaj są to dzieła malarskie)2, 
jak i syntez obejmujących wybrane grupy obiektów kultowych3. Największym zainteresowaniem cieszą się 

* Niniejszy tekst powstał w ramach badań finansowanych przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki nr 0009/NPRH2/
H11/81/2012, pt. Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo beł-
skie, realizowanego pod kierownictwem dra hab. Andrzeja Betleja, prof. UJ w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 1 Punktem wyjścia do badań jest epoka staropolska, ale oczywiście nie kończą się one na trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej. 
Wśród zainteresowań badaczy znajdują się także dalsze losy wizerunków i obrzędów odprawianych w wiekach XIX oraz XX, w którym 
część powszechnie czczonych wizerunków doczekała się ostatecznie koron papieskich. Zob. m.in. A. Witkowska OSU, Maryjne loca sacra 
na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w początkach XIX wieku, [w:] Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany 
w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, red. A. Jackowski [et al.], Kraków 1996, s. 105–122; 
A.K. Si tnik, Koronowane wizerunki Matki Bożej w sanktuariach znajdujących się pod opieką Braci Mniejszych Obserwantów w Polsce 
w XXI wieku, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura”, 9, 2010, s. 115–176; idem, Koronacja obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej w 1887 roku, 
„Kościół w Polsce. Dzieje i kultura”, 17, 2018, s. 73–115; M. Leszczyński, Madonny wydziedziczone. Cudowne obrazy maryjne z archi-
diecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura”, 17, 2018, s. 117–135; M. Biletska, Odrodzenie sanktuarium 
maryjnego w Latyczowie, [w:] Koronacje wizerunku Matki Bożej na przestrzeni dziejów, red. E. Dziewońska-Chudy, M. Trąbski, Częstocho-
wa–Warszawa 2018, s. 81–90. 

2 Zob. m.in. Z. Larendowicz, Kult Matki Bożej Pocieszenia w bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku, Warszawa 1985; J. Ste-
fański, Z dziejów kultu obrazu Matki Boskiej Chełmskiej, „Nasza Przeszłość”, 66, 1986, s. 159–190; Księga cudów przed ikoną Matki Bożej 
w Starym Korninie dokonanych, oprac. A. Mironowicz, Białystok 1997; A. Gil, Źródła kultu ikony Matki Boskiej Chełmskiej. Z dziejów 
religijności w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, „Series Byzantina”, 2, 2004, s. 203–218; H. Suchojad, Księga cudów: „Port bezpieczny 
we łzach tonącej Ojczyzny Najświętsza Marya w Piękoszewskim obrazie […] albo cuda Obrazu Piękoszewskiego”. Cudowne uzdrowienia 
i interwencje w latach 1705–1720, [w:] Staropolski ogląd świata. Rzeczpospolita między okcydentalizacją a orientalizacją. Przestrzeń wy-
obrażeń, t. 2, red. F. Wolański, R. Kołodziej, Toruń 2009, s. 7– 30; A. Dworzak, XVIII-wieczne uroczystości z udziałem cudownego obrazu 
Matki Boskiej Tartakowskiej. Przyczynek do funkcjonowania lokalnych sanktuariów maryjnych w Rzeczypospolitej, [w:] Stan badań nad 
wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Łopatecki, t. V, Białystok 2013, s. 143–160; D. Ciołka, Laty-
nizacja Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej po synodzie zamojskim, Białystok 2014, s. 211–216; T. Dywan, Kult Matki Boskiej Bolesnej 
w świetle opublikowanych ksiąg cudów (koniec XVI– połowa XVIII wieku), [w:] Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu. Dzieje, ludzie 
i sztuka, red. M. Miławicki OP, R. Nestorow, Kraków 2016, s. 339–368; A. Bruździński, Dzieje kultu Matki Bożej w Sanktuarium OO. Ber-
nardynów w Rzeszowie w okresie staropolskim (1513–1778), [w:] Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513–2013, red. A.K. Sitnik OFM,  
W.P. Tokarski OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2016, s. 59–119; A. Dworzak, Zapomniany kult wizerunku Matki Boskiej w kościele bernar-
dyńskim w Rzeszowie, [w:] Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej…, s. 401–414; J. Zbudniewek, Geneza i okoliczności koronacji obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura”, 17, 2018, s. 17–48; A. Kotowicz, Biała Pani z Podola. Koronacja 
wizerunku Najświętszej Marii Panny Jazłowieckiej, [w:] Koronacje wizerunku Matki Bożej…, s. 91–102. 

3 S. Barącz, Cudowne obrazy Marii Panny w Polsce, Lwów 1891; Wacław z Sulgostowa [E. Nowakowski], O cudownych 
obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej, Kraków 1902; A. Fr idr ich, Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny 



AGATA DWORZAK110

oczywiście koronowane wizerunki4, stosunkowo mało miejsca poświęca się za to lokalnym ośrodkom maryj-
nym. Niniejszy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na XVIII-wieczne uroczystości z udziałem cudownych 
obrazów na terenie dawnego województwa bełskiego, przede wszystkim właśnie w sanktuariach lokalnych.

Województwo bełskie, najmniejsze z województw małopolskich, liczyło niecałe 9 000 km2 (było nieco 
mniejsze od lubelskiego, a prawie równe wielkością ziemi chełmskiej). Od wschodu graniczyło z wojewódz-
twem wołyńskim, od południa – z ziemią lwowską, od zachodu z ziemią przemyską, a od północy z ziemią 
chełmską. Ziemia bełska status województwa uzyskała w 1462 r., po likwidacji lenna mazowieckiego i w 
ukonstytuowanym wówczas kształcie, z niewielkimi tylko zmianami, przetrwała do końca I Rzeczypospo-
litej5. Obierając za punkt odniesienia województwo ruskie, można powiedzieć, że województwo bełskie 
stanowiło niecałe 11% wielkości ruskiego, ale było znacznie gęściej zaludnione6. W ramach administracji 
kościelnej początkowo należało do diecezji chełmskiej, następnie, w wyniku austriackiej reformy struktur 
kościelnych w Galicji w 1782 r., przez krótki czas przynależało do diecezji przemyskiej, a w 1787 r. zostało 
ostatecznie włączone do archidiecezji lwowskiej7. Większość parafii w województwie bełskim miała metrykę 
późnośredniowieczną, wzmiankowane w XV w., potwierdzane były lub ponownie fundowane w XVI i w po-
czątkach XVII w.8

w Polsce, t. 2, Kraków 1904; T.M. Trajdos, Kult wizerunków maryjnych na ziemiach ruskich Korony i Litwy drugiej połowy XIV i pierwszej 
połowy XV w. w społecznościach katolickiej i prawosławnej, „Studia Claromontana”, 5, 1984, s. 127–147; L. Król ik, Sanktuaria maryjne 
na terenie dawnej diecezji łuckiej i brzeskiej, „Warszawskie Studia Teologiczne”, 1984, s. 127–130; P. Chomik, Kult ikon Matki Bożej 
w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII w., Białystok 2003; T. Kukiz, Madonny kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezjach 
Polski (poza Śląskiem), cz. I, Wrocław 2004; idem, Madonny kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezjach Polski (poza Śląskiem), 
cz. II, Wrocław 2008; T. Dywan, Dominikańskie sanktuaria maryjne na ziemiach ruskich i ich rola w kształtowaniu kultury prowincjonalnej 
podczas wielkich uroczystości w XVIII w., [w:] Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej, t. 5, red. A. Markiewicz, M. Milawic-
ki, Kraków 2009, s. 327–348; J. Tomalska, Słynące łaskami obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kościołach dominikańskich zachodniej 
części dawnego województwa trockiego, [w:] Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej…, t. 5, s. 369–392; T. Dywan, Rola 
rytów wschodnich w kształtowaniu kultu maryjnego w wybranych sanktuariach maryjnych na ziemiach ruskich Korony w XVIII w., [w:] 
Staropolski ogląd świata…, s. 49–60; J. Zbudniewek, Rola sanktuariów maryjnych w Polsce (próba historycznej interpretacji), „Rocznik 
Skrzatuski”, 1, 2013, s. 47–73; A. Witkowska OSU, J. Nastalska-Wiśnicka, Ku ozdobie i obronie Rzeczypospolitej. Maryjne miejsca 
święte w drukach staropolskich, Lublin 2013; T. Dywan, Kształtowanie kultury prowincjonalnej w katolickich sanktuariach maryjnych na 
kresach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław 2014; B. Milewska-Waźbińska, „Tota pulchra es Maria”. Kilka 
uwag o wierszach kunsztownych ku czci Matki Boskiej, [w:] Staropolska literatura dewocyjna, red. I.M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, 
Warszawa 2015, s. 129–138; T. Wiśl icz, Dziwne, przypadkowe i nadzwyczajne. Zbiory miraculów z XVII i XVIII wieku jako źródło do 
badań kulturowych, [w:] Staropolska literatura dewocyjna…, s. 225–234; I. Dacka-Górzyńska, Po co heraldykom „historie o cudownych 
obrazach”?, [w:] Staropolska literatura dewocyjna…, s. 269–284; J. Kroczak, Barokowe druki o cudownych obrazach wobec czarów, [w:] 
Staropolska literatura dewocyjna…, s. 285–298; J. Nastalska-Wiśnicka, Staropolskie piśmiennictwo sanktuaryjne jako źródło do badań 
nad kultem maryjnym na ziemiach Rzeczypospolitej, „Textus et Studia”, 4(4), 2015, s. 47–70; J. Tomalska, Słynące łaskami obrazy maryj-
ne na Podlasiu. Problem ikonografii sacrum, „Architecturae et Artibus”, 1, 2017, s. 71–78; M.T. Gronowski OSB, Matka Boża Śnieżna 
(Sancta Maria Maior / Salus Populi Romani) w Polsce. Prolegomena do badań nad rozwojem kultu i wizerunków, „Kościół w Polsce. Dzieje 
i kultura”, 17, 2018, s. 197–264.

4 A.J. Baranowski, Oprawy uroczystości koronacyjnych wizerunków Marii na Rusi Koronnej w XVIII w., „Biuletyn Historii Sztu-
ki”, 1995, nr 3–4, s. 299–320; A. Witkowska OSU, Uroczyste koronacje wizerunków maryjnych na ziemiach polskich w latach 1717–1992, 
[w:] Przestrzeń i sacrum…, s. 87–103; A.J. Baranowski, The Coronation of Miraculous Images of the Holy Madonna in Poland, Bohemia 
and Moravia. A cultural and artistic phenomenon, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2002, nr 1–4, s. 172–225; idem, Koronacje wizerunków 
maryjnych w czasach baroku. Zjawisko kulturowe i artystyczne, Warszawa 2003; T. Ciesielski, Koronacje cudownych obrazów w osiem-
nastowiecznej Rzeczypospolitej, [w:] Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, red. A. Jankowski, A. Klonder, Bydgoszcz 2004, 
s. 195–212; D. Wereda, Koronacje wizerunków maryjnych w Cerkwi unickiej, [w:] Koronacje wizerunku Matki Bożej…, s. 67–80.

5 Siedzibą województwa i sejmiku był Bełz, a terytorium było podzielone na cztery powiaty (bełski, grabowiecki, horodelski i luba-
czowski) oraz ziemię buską. W 1772 r. województwo bełskie w całości weszło w skład monarchii habsburskiej. W czasach II Rzeczpospolitej 
było częścią województwa lwowskiego. W 1945 r. zachodnia część dawnego województwa bełskiego była w obrębie Polski, od 1951 na 
mocy porozumienia o korekcie granic stała się częścią Związku Radzieckiego. Według obecnego podziału administracyjnego w granicach 
Polski pozostała niewielka część – dawny powiat lubaczowski, jako część województwa podkarpackiego. Pozostałe tereny historycznego 
województwa bełskiego znajdują się na terenie Ukrainy.

6 Maurycy Horn wyliczył, że w 1630 r. gęstość zaludnienia w województwie bełskim wynosiła przeciętnie 18,6 mieszkańca na km2. 
Warto pamiętać, że zbliżoną gęstość – 18 osób na km2 w województwie ruskim odnotowano dopiero w 3. ćwierci XVIII w. (dane z 1770), 
zob. M. Horn, Zaludnienie województwa bełskiego w 1630 r., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 21, 1959, s. 94.

7 Przyłączenie do diecezji lwowskiej Stolica Apostolska zatwierdziła dopiero w 1791 r. Tereny dawnego województwa bełskiego 
w strukturach archidiecezji lwowskiej pozostały do 1939 r. Zob. B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (968–1939), „Archiwa, 
Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 20, 1970, s. 322, 324; idem, Chełmska diecezja, [w:] Encyklopedia katolicka, red. L. Bieńkowski, F. Gry-
glewicz, R. Łukaszyk, t. 3, Lublin 1979, szp. 127–132; S. Li tak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1996, s. 365; 
J. Krętosz, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu (1772–1815), Katowice 1996, s. 32; J. Kumor-Mielnik, 
Organizacja terytorialna diecezji chełmskiej i lubelskiej do r. 1805, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 94, 2010, s. 63–77.

8 A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVIII wieku, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1991, s. 36–56.
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Choć pod względem geograficznym województwo bełskie było niewielkie, to na jego terytorium w okre-
sie staropolskim funkcjonowała znaczna liczba parafii szczycących się wizerunkami maryjnymi czczonymi 
jako cudowne. Można tu wymienić parafie w Bełzie na „Zameczku”9, Łopatynie10, Niemirowie11, Rawie Ru-
skiej12 i w Tartakowie, a także kościoły Bernardynów w Sokalu i Augustianów w Witkowie Nowym13. Różny 
był stopień popularności i metryki tych kultów. Spośród wymienionych powyżej tylko część parafii uzyskała 
oficjalne potwierdzenie kultu swych wizerunków do końca XVIII w. (Sokal, Łopatyn, Tartaków) i te właśnie 
parafie utrzymały status sanktuariów maryjnych do początków XX w.14

Najstarszym i najbardziej rozpoznawalnym kultem maryjnym na terenie ziemi bełskiej był cudowny ob-
raz Matki Boskiej Sokalskiej przechowywany w kościele Bernardynów w Sokalu (il. 1)15, który jako jedyny 
z omawianych tutaj obrazów został koronowany koronami papieskimi w XVIII w. Uroczystość, celebrowana 
z wielkim rozmachem w 1724 r., była czwartą koronacją cudownego wizerunku na ziemiach polskich, a za-
razem pierwszą, jaka miała miejsce na terenach Rusi Koronnej. I choć przywoływana jest niemal we wszyst-
kich opracowaniach dotyczących XVIII-wiecznych koronacji, to paradoksalnie poza ogólnymi stwierdze-
niami o fundatorach i liczbie wystawionych bram triumfalnych nikt nie pokusił się o bardziej szczegółowe 
zrelacjonowanie owej uroczystości16. Wydaje się to o tyle ważne, że od dawna wskazuje się, że celebracja 
sokalska, fundowana przez Potockich, miała na celu przewyższyć rozmachem kilka lat wcześniejsze obchody 
koronacji obrazu jasnogórskiego (1717)17. Wszak kościół sokalski był nazywany w XVIII w. „Ruską Czę-
stochową”18. Z drugiej strony stanowiła naturalny punkt odniesienia do organizacji lokalnych uroczystości 
w sanktuariach na terenie województwa bełskiego. 

Szczegółową relację o obchodach złożył i wydał drukiem gwardian klasztoru w Sokalu o. Ignacy Or-
łowski, który był także autorem części z druków okolicznościowych opisujących zarówno historię obrazu, 
jak i uroczystości koronacyjne i wydarzenia im towarzyszące19. Przygotowania do koronacji rozpoczęto sześć 

9 Wacław z Sulgostowa, op. cit., s. 13–14; Kukiz, Madonny kresowe…, cz. 1, s. 89–99. Zob. T. Łopatkiewicz, P. Łopat -
kiewicz, Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, obecnie cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja w Bełzie na Zameczku, [w:] 
Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J.K. Ostrowski, cz. VI, Kościoły i klasztory 
dawnego województwa bełskiego, t. 1, red. A. Betlej, A. Dworzak, J.K. Ostrowski [w druku].

10 Wacław z Sulgostowa, op. cit., s. 419–422; Fr idr ich, op. cit., s. 251–254.
11 J. Krętosz, Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV w. do 1772 roku, Lublin 1986, s. 240, 242.
12 Wacław z Sulgostowa, op. cit., s. 560; Kukiz, Madonny kresowe…, cz. 1, s. 180.
13 R. Nestorow, Kościół parafialny pw. Św. Trójcy i klasztor Augustianów w Witkowie Nowym, [w:] Materiały do dziejów sztuki 

sakralnej… cz. VI, t. 2.
14 Barącz, Cudowne obrazy…; Wacław z Sulgostowa, op. cit.; Fr idr ich, op. cit.
15 Obraz spalił się wraz z całym wyposażeniem kościoła w Soklau w pożarze 25 maja 1843 r. Po renowacji kościoła wykonano kopię 

cudownego obrazu, która po korekcie granic w 1951 r. została przewieziona do Krakowa, gdzie znajduje się w kaplicy klasztornej. W 2001 r., 
po otrzymaniu kościoła w Hrubieszowie, bernardyni urządzili sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej i wykonali kolejne kopie obrazu sokal-
skiego. Zob. Si tnik, Koronowane wizerunki Matki Bożej…, s. 116–117, 129, 134–136, 149–159; Leszczyński, op. cit., s. 123.

16 Barącz, Cudowne obrazy…, s. 250–251; Wacław z Sulgostowa, op. cit., s. 618–623; Fr idr ich, op. cit., s. 290–296; Bara-
nowski, Oprawy uroczystości…, s. 299–300; idem, Koronacje wizerunków…, s. 20–21; 

17 A. Bet le j, Źródła do siedemnasto- i osiemnastowiecznych dziejów artystycznych kościoła i klasztoru oo. Bernardynów w Sokalu, 
[w:] Sztuka dawnej ziemi chełmskiej i województwa bełskiego, red. P. Krasny, Kraków 1999, s. 69. Większość autorów podkreśla paralele po-
między obrazami jasnogórskim i sokalskim (Matka Boska Częstochowska przed pojawieniem się na Jasnej Górze znajdowała się w kościele 
w Bełzie „Na Zameczku” nieopodal Sokala, natomiast obraz sokalski jest z kolei kopią obrazu z Jasnej Góry; oba wsławiły się cudownymi 
interwencjami podczas wojen), również formy ufortyfikowanych klasztorów przechowujących owe obrazy były ze sobą porównywane, zob. 
M. Kałamajska-Saeed, Obraz czy ikona. O losach pewnego wizerunku Matki Boskiej Sokalskiej, [w:] Sarmatia semper viva. Zbiór studiów 
ofiarowany przez przyjaciół prof. drowi hab. Tadeuszowi Chrzanowskiemu, Warszawa 1993, s. 155–165; Baranowski, Oprawy uroczysto-
ści…, s. 299; Bet le j, Źródła do siedemnasto- i osiemnastowiecznych dziejów…, s. 68; Baranowski, Koronacje wizerunków…, s. 20. Pełna 
historia obrazu sokalskiego w I. Orłowski, Mocna Straż Korony Polskiey Niezliczonemi przy Cudownym Obrazie Sokalskim Nayświętszey 
Boga Rodzicy Maryi [...] Uzbroiona [...] Pod Prześwietnym Imieniem [...] P. Zofij z Potockich Puzyniny [...] Zordynowana, [Warszawa] 1724, 
k. Cr–F2r.

18 W.J. Wcisłowski, Korona złota drogiemi kamieniami nasadzona, Przenayswiętszey Maryi Pannie, przez wielki w Koronie Pol-
skiey dom Jaśnie Wielmożnych Ich Mciów Panów z Złotego Potoka Potockich w cudownym Sokalskim obrazie w kościele WW. OO. Ber-
nardynów alias Obserwantów, w dzień festu iey narodzenia, ofiarowana. Przy doroczney zaś uroczystości w tenże fest, przez X. Walentego 
Wcisłowskiego, kanonika Zamoyskiego, proboszcza Thomaszowskiego, s. stolice apostolskiey pisarza, kazaniem rannym z Sokalskiey ambony 
ogłoszona. Roku ukoronowaney bostwem natury ludzkiey 1725 dnia 8. września, Zamość 1725, k. nlb.

19 I. Orłowski, Actus coronationis Imaginis Sokaliensis B.V. Mariae, angelica manu depictae in Regno Poloniae, Palatinatu Beł-
żensis Anno Domini 1724 die 8. mensis Septembris expeditus et in Relatione, Orbi declaratus, [b.m.w.] 1724. Z najważniejszych druków 
okolicznościowych należy wymienić: J. Jabłonowski, Historia obrazu N. Marii Panny w Sokalu, Lwów 1724; J.T. Józefowicz, Adoracya 
Jezusa y Maryey w dzień Narodzenia Oney przy solenney koronacyey obrazu Sokalskiego w kościele WW. OO. Bernárdynów z dáwna wielu 
łáskámi, y różnemi cudámi słynącego. Przez Jaśnie Wielmożnego Nayprzewielebnieyszego Jmśći Xiędza Jana Skarbka Arcybiskupá Lwow-
skiego, Opatá Płockiego odprawioney od X. Jana Tomasza Josephowicza. Protonotáryuszá Apostolskiego, kánoniká Lwowskiego w tymże 
kościele ná ránnym kazániu Imieniem y Aniołów y Ludzi Vczyniona. Dnia 8 Września Roku Pańskiego 1724, Lwów 1724; I. Orłowski, 



AGATA DWORZAK112

dni przed samym aktem. Od 2 do 6 września 1724 r. do Sokala przybywali liczni pielgrzymi, a ostatniego 
dnia stawił się w mieście hetman wielki koronny i wojewoda bełski Adam Mikołaj Sieniawski na czele trzech 
chorągwi wojska, które z trudem rozlokowano w obrębie murów klasztornych (w tym dniu liczba rozda-
nych komunikantów sięgnęła ośmiu tysięcy, nie licząc wiernych obrządku greckiego)20. Po południu zaś pod 
klasztor dotarły orszaki bractw kościelnych, prowadzonych przez ubranych w szaty liturgiczne kapłanów. 
Członkowie nieśli uroczyście chorągwie brackie oraz pochodnie i świece, a witani byli na łące przed klasz-
torem przez kapele, trębaczy oraz bębniarzy. Następnego dnia, 7 września, o godzinie 8 nastąpiła uroczysta 
procesja do kościoła, a następnie z kościoła przez bramę triumfalną, prowadzona przez przeora bernardynów 
niosącego krzyż oraz przez zakonników i członków sokalskiej Archikonfraterni św. Anny z chorągwiami. 

Summa cudów y łask niezliczonych światu Polskiemu okazanych przy obrazie Sokalskim N. Bogarodzicy Maryi P., Warszawa 1724; idem, 
Mocna Straż Korony Polskiey…; idem, Wieczność nieustającej pamiątki w koronach złotych Obrazu Marii Panny, Zamość 1724; idem, 
Plausus triumphalis fulmini hostium id est cruci Potociorum nomini militans et fundatorio nomini Michaelis Potocki consecratus, Zamość 
1724; idem, Chwała koronna […] w Cudownym Obrazie Sokolskim […], Lwów 1726 (kazania wygłoszone podczas koronacji oraz osobny 
opis obchodów koronacji pt. Actus coronationis Imaginis Sokaliensis B.V. Mariae, angelica manu depictae in Regno Poloniae, Palatinatu 
Bełżensis autorstwa również Orłowskiego, zob. K. Grudziński  OFM, Orłowski Ignacy h. Junosza, [w:] Słownik polskich pisarzy francisz-
kańskich (bernardyni i franciszkanie śląscy, franciszkanie konwentualni, klaryski oraz zgromadzenia III reguły), red. H.E. Wyczawski OFM, 
Warszawa 1981, s. 357–358); idem, Słuszna sprawa koron Jezusa i Marii […], Lwów 1727; A. Barszczewski, Kazanie przy konkluzji 
oktawy Wniebowzięcia N.M.P. Sokalskiej, Lwów 1725; idem, Walor trojaki korony Matki Boskiej Sokalskiej, Lwów 1726; Hymn do Naj-
świętszej Panny Marii Sokalskiej, Lwów 1734; A. Ser iewicz, Dialog albo komedia Męki Jezusa reprezentowana Najświętszej Pannie Marii 
w sokalskim obrazie dedykowana, Lwów 1738. Druki te, funkcjonujące w literaturze przedmiotu jako samodzielne publikacje, zachowały się 
we współoprawnych książkach, nie wiadomo więc, czy były faktycznie wydawane pojedynczo, czy też jako zbiorki pism (to tłumaczyłoby na 
przykład, dlaczego Actus Coronationis Orłowskiego nie ma miejsca wydania, a zachowane jest w egzemplarzach współoprawnych z kilkoma 
kazaniami m.in. Barszczewskiego). Pełne zestawienie drukowanych kazań i pozycji dotyczących historii obrazu zob. Witkowska OSU, 
Nastalska-Wiśnicka, op. cit., s. 512–522.

20 Orłowski, Actus coronationis…, s. nlb. Udział Sieniawskiego wymienia Baranowski, Koronacje wizerunków…, s. 21.

1. Jerzy Wyszlowski, obraz Matki Boskiej Sokalskiej, po 1724. 
Fot. Zbiory cyfrowe Muzeum Narodowego w Krakowie
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Orłowski podkreślił, że wśród tychże sztandarów znajdował się jeden wykwintnie zdobiony złotem i srebrem 
z insygniami królewskimi, który był darem króla Jana III Sobieskiego za wstawiennictwo Matki Boskiej 
podczas bitwy pod Wiedniem21. Po okrążeniu placu procesja zatrzymała się w przedsionku kościoła, przy 
akompaniamencie dzwonów, bębnów i trąb. Po uroczystym Matrem Dei, wyrecytowanym w kaplicy przed 
obrazem Matki Boskiej Sokalskiej, do świątyni mogły wejść pozostałe delegacje bractw, w tym między 
innymi przybyłe na uroczystość archikonfraternie św. Anny z kościoła Bernardynów we Lwowie i w Lubli-
nie, Bractwo Świętego Szkaplerza z kolegiaty żółkiewskiej, Bractwo św. Rozalii z kościoła Dominikanów 
w Bełzie oraz Bractwo Świętego Krzyża z kościoła Bernardynów w Dubnie22. Po południu do oddalonego 
o milę Krystynopola przybył ze Lwowa koronator, arcybiskup lwowski Jan Skarbek. Powitali go Teofila 
Teresa z Cetnerów Potocka, wdowa po staroście bełskim i strażniku wielkim koronnym Józefie Potockim 
(który rozpoczął starania o koronację), oraz bp Jan Felicjan Szaniawski, nominat na biskupstwo chełmskie, 
a także kanonicy kapituły metropolitalnej lwowskiej. Następnie dołączyli do nich pisarz wielki koronny 
Michał Potocki, wojewoda wołyński Stanisław Ledóchowski, strażnik wielki litewski Stanisław Władysław 
Potocki, starosta tłumacki Jerzy Potocki i inni przedstawiciele rodziny Potockich, po czym wszyscy udali się 
karetami do Sokala23. 

W tym samym czasie po południu młody Franciszek Salezy Potocki, starosta bełski, przeniósł w asyście 
wojska korony papieskie z przedmieścia Walawka do zamku sokalskiego, gdzie odebrał je starosta sokalski 
Michał Potocki i złożył na zamku w specjalnej skrzyni (ufundowanej przez kasztelanową wołyńską Wielhor-
ską), co uświetniły liczne pokazy fajerwerków. Starosta sokalski przeniósł kolejno korony w otoczeniu woj-
ska do cerkwi św. Michała Archanioła. Do kościoła zostały przeniesione około godziny 7 wieczorem przez 
abpa Jana Skarbka, któremu towarzyszyli bp Szaniawski oraz Józef Lewicki, biskup chełmski obrządku grec-
kiego. Biskupi szli przez specjalnie wybudowany w tym celu most na Bugu, przez kolejne bramy triumfalne 
i most na rzeczce Rata, przy akompaniamencie kapel, śpiewu chóralnego, odgłosów bębnów i trąb. Kruchta 
kościelna była udekorowana malowidłami, piramidami oraz specjalnie iluminowana. Na trasie procesji za-
aranżowano także fajerwerki układające się w stemmaty i herby Potockich24. 

Kolejnym elementem uroczystości było umieszczenie obrazu Matki Boskiej Sokalskiej na specjalnie 
przygotowanym przenośnym tronie, przykrytym baldachimem (fundacji Marianny z Potockich Tarłowej, 
wdowy po wojewodzie lubelskim Adamie Piotrze Tarło), wyszywanym złotem i srebrem w „modne kwiaty”. 
W podniebiu znajdowały się: imię MARIA oraz cztery herby: Abdank (abp Jana Skarbka), Pilawa (Potoc-
kich), Szreniawa (Lubomirskich?)25 i Topór (Tarłów). Tron był iluminowany 20 świecami, podstawa pod nim 
wykonana była ze srebra. Po złożeniu koron przez abpa Skarbka w kaplicy cudownego obrazu i wysłuchaniu 
uroczystej mowy przełożonego klasztoru sokalskiego o. Józefa Palędzkiego, hymnach i litanii loretańskiej 
wszyscy zebrani udali się na plac przed kościołem, gdzie nastąpiła uroczysta nocna iluminacja i pokaz fajer-
werków przy akompaniamencie muzyki. Nabożeństwa dla zgromadzonych ludzi odprawiano w specjalnie 
wzniesionej na tę okazję murowanej kaplicy pw. Przemienienia Pańskiego26.

W dniu 8 września 1724 r., w święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, w trakcie uroczystego 
nabożeństwa, przy salwach armatnich, śpiewach i odgłosie bębnów i trąb, cudowny obraz Matki Boskiej 
Sokalskiej został ukoronowany przez abpa Skarbka, liczne kazania wygłosili zaproszeni teologowie27. Po 
mszy odbyto uroczystą procesję z nowo koronowanym obrazem przez bramy triumfalne, przy których Po-
toccy witali arcybiskupa idącego z obrazem28. Sam termin koronacji był wybrany nieprzypadkowo, a motyw 
narodzenia Marii został wykorzystany także w kazaniach podczas obchodów29.

21 Orłowski, Actus coronationis…, s. nlb.
22 Ibidem, s. nlb.
23 Ibidem, k. 2r–3r (ta część opisu jest paginowana).
24 Ibidem, s. nlb.
25 Matką Michała Potockiego była Krystyna z Lubomirskich, żona Feliksa Kazimierza Potockiego.
26 Orłowski, Actus coronationis…, , s. nlb.
27 Ibidem, s. nlb. Por. Baranowski, Koronacje wizerunków…, s. 21, wymienił jako obecnego na koronacji abpa unickiego Leona 

Kiszkę, jednak w relacji Orłowskiego hierarcha ten nie jest wymieniony. Został odnotowany jedynie w inwokacji tekstu wraz z m.in. papie-
żem Benedyktem XIII.

28 Bet le j, Źródła do siedemnasto- i osiemnastowiecznych dziejów…, s. 69.
29 F. Łuszczyński, Bukiet y miła Rownianka z słów Gabryela Archanioła Ave gratia plena Dominus Tecum, naydostoynieyszey nie-

ba y ziemie krolowey w obrazie cudownym Sokalskim R.P. 1724 od. X. ... diffinitora aktualnego Prowincyi Ruskiey zakonu Braci Mnieyszych 
Oyca świętego Franciszka, kaznodzieję ordynariusza Konwentu Leżayskiego dedykowany, [b.m.w.], s. 249; Józefowicz, op. cit., k. nlb.
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Do oprawy uroczystości koronacyjnej wzniesiono na wyspie wokół klasztoru cztery bramy triumfalne30 
oraz udekorowano bramy klasztorne. Na jednej ze starych bram w murach zawieszona była tablica z wier-
szem: 

Szukasz Człowiecze cudów po różnej krainie,
A zasz w tym miejscu Imie MARYI nie słynie?
Tu wszyscy ludzie hojne łaski odbierają,
Gdy się Tej szczerze Matce w opiekę oddają31.

Przy tejże znajdowała się pierwsza brama triumfalna, dwukondygnacyjna i poświęcona cudownemu ob-
razowi sokalskiemu oraz domowi Potockich. U dołu ukazano stemmat kardynała Annibale Albaniego, który 
intensywnie zabiegał o koronację obrazu u Benedykta XIII w Rzymie, oraz wiersz odnoszący się do Potoc-
kich: „Ales, Crux et [rysunek herbu Abdank], Fluvius cum Montibus, atquae / Stelle, digna Polo, suntquae 
benigna solo”. Poniżej znajdował się portret Innocentego XIII na tronie otoczony dwoma heraldycznymi 
orłami oraz geniuszami. W drugiej kondygnacji umieszczono kopię wizerunku sokalskiego otoczoną geniu-
szami trzymającymi instrumenty muzyczne, wysławiające Marię słowami: „Eja age sacra cobors resona cum 
laude MARIAE, / Hanc celebra toto pectore, voce, lyra”. 

Druga brama, zbudowana na wschodnim brzegu rzeki Rata, była kwadratowa, wysoka na 28 łokci i szeroka na 
21 łokci. Najpewniej była trójkondygnacyjna. W jej najniższej kondygnacji, po stronie zwróconej do kościoła, wid-
niał portret hetmana kozackiego Bohdana Chmielnickiego w otoczeniu żołnierzy, którzy oblegali klasztor sokalski 
w 1655 r., ale w bojaźni bożej klasztoru nie zdobyli. Chmielnicki jednak usilnie dopraszał się listownie o możliwość 
widzenia cudownego obrazu, którą ostatecznie otrzymał. Inskrypcja przy tym wizerunku brzmiała: „Mitigat haec 
saevum, dum caecum illuminat hostem”. Obok Chmielnickiego umieszczono portret zmarłej [Katarzyny?] z Grajowa 
Trzcińskiej, która za przyczyną obrazu sokalskiego dokonała konwersji z kalwinizmu, z napisem:

Aegrotis columen, defunctis vita salusquae,
es claudo, caecis oculus, cunctisquae Patrona.

W drugiej kondygnacji nad łukiem arkady znajdował się stemmat poświęcony koronatorowi abpowi 
Skarbkowi. Geniusze sławiły go słowami: 

Quos habet in terra, per Te, Regina triumphos,
Illos ex ABDANK Stemmate, secla legent.

Poniżej, w tej samej kondygnacji wymalowano wizerunek św. Ludwika francuskiego w otoczeniu in-
nych świętych królów, a przedstawionym obok bernardynom towarzyszyła inskrypcja: 

Rex ego, Reginam, cernens depono Coronam,
Mi satis, ante Tuos procubuisse pedes.

Obok znajdowało się wyobrażenie „św. Kazimierza Królewicza wśród innych świętych młodzieniasz-
ków przekazujących Koronę Polską cudownemu obrazowi sokalskiemu” z inskrypcją:

Princeps Virgo Tibi reddo diadema Polonum
Lechia sit famulis annumerata Tuis...

30 W literaturze podawanych jest siedem bram triumfalnych, ozdobionych „klejnotami”: Pilawą (Potockich), Orłem (Innocente- 
go XIII), Różą (Benedykta XIII), Abdankiem (arcybiskupa lwowskiego Jana Skarbka), Mieczem (Augusta II), Rawiczem (gwardiana sokal-
skiego Orłowskiego), Jednorożcem (biskupa przemyskiego Aleksandra Antoniego Fredry), por. Bet le j, Źródła do siedemnasto- i osiemna-
stowiecznych dziejów…, s. 69, za nim Baranowski, Koronacje wizerunków maryjnych…, s. 21, jednak musiał się w tym przypadku wkraść 
błąd. W Actum coronationis Ignacy Orłowski opisał bardzo dokładnie cztery bramy, które dodatkowo miały inną ikonografię niż przytoczona 
przez A. Betleja. Owe siedem „klejnotów” z identycznym programem ikonograficznym pojawia się za to w kazaniu wygłoszonym w 1725 r. 
podczas obchodów pierwszej rocznicy koronacji sokalskiej, zob. Wcisłowski, op. cit., k. nlb.

31 Wszystkie opisy czterech bram triumfalnych nie były wcześniej publikowane i pochodzą z druku Orłowski, Actus coronationis… 
W związku z brakiem paginacji w książce zrezygnowano z przypisów do kolejnych bram. 
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Na najwyższej kondygnacji znajdował się wizerunek anioła malującego obraz Matki Boskiej Sokalskiej 
z inskrypcją: 

Currite, nam primo Phaebi venientis ab ortu,
Hac Genitrice nihil, pulchrius Orbis habet.

Wokół znajdowały się dwa geniusze z kadzielnicami, zwracające się do anioła na obrazie słowami: 

Caelestes Genii profundos solvite cultus,
Vota Coronatae nec sine thure date.

Po drugiej stronie bramy triumfalnej, skierowanej w stronię miasta, w dolnej kondygnacji na prawym 
narożu bramy odmalowano Famę dmącą w trąbę, obwieszczającą triumf Marii słowami: „Ferete coronatam 
populi super astra MARIAM”. Po przeciwnej stronie druga Fama otrzymała inskrypcję: „Audiant et laudes 
ultima terra suas”. W środkowej kondygnacji, nad łukiem znajdował się anioł trzymający korony, z cytatem:

 Sint procul hostiles acies et bella, nec unquam
Funestis resonent, compita laeta tubis,

obok zaś odmalowano św. Jana Kapistrana niosącego chorągiew w towarzystwie innych współbraci, z tek-
stem: „Salve Hospes, Regina vocat, pauperrimus Ordo Invitat”. Po drugiej stronie bramy św. Bernardyn ze 
Sieny, w otoczeniu bernardynów, trzymał Imię Jezus i mówił: „Referens, gaudia mille Tibi”. Z boku bramy 
triumfalnej wymalowane były „piramidy i inne wizerunki”. W drugiej kondygnacji nad łukiem zaś znajdo-
wała się inskrypcja sławiąca dom Potockich: 

Quod virtus, quod dextra parat, quod Sanguis honores
POTOCCYS, illos Crux facit alma Viros.

W najwyższej kondygnacji widniała Pilawa Potockich, a obok św. Franciszek, „który kochał krzyż”, 
mówił: „Dant Caelis, terraequae decorem, Haec veneror Domino signa dicta meo”. Obok widniał Archanioł 
Michał z inskrypcją: „Hic clypeus, Patriam qui tueatur, erit”.

Trzecia brama wzniesiona była na brzegu Bugu, „najznakomitszą sztuką zrobiona, przewyższająca 
wielkością wszystkie pozostałe”, mająca 30 łokci wysokości i 23 szerokości.

Ikonografia skupiała się na starotestamentowych Patriarchach, Sędziach i Królach Izraela sławiących 
panegirykami koronowany obraz. I tak od strony miasta wymalowano okrąg z kwiatów podtrzymywany 
przez anioły oznajmujące boską przepowiednię prorokom: 

Hoc DEUS arcanum Patribus patefecit, et omnes
Hic et quod videant, et venerentur habent.

Poniżej tej kompozycji wyobrażono Abrahama z inskrypcją: 

Spiritus hanc Abrahae Patri, soboliquae reliquit,
Sponsam; quae verum sit genitura DEUM.

Flankowały go wizerunki Izaaka i jego syna Jakuba z inskrypcją: 

Ut Solymam montes, vallem hanc sic undiquae Numen
Abrae, Isac, Iacob, munit et ambit ope.

Poniżej wyobrażono siedmiu z dwunastu synów Jakuba (Izraela). W pierwszej kolejności byli to Józef 
i Dan wznoszący inskrypcję: „O precor illius celebret miracula tellus”. Naprzeciwko widniał zaś Beniamin 
i Neftali z inskrypcją: 
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O nostre Divina Parens spes una salutis,
Orbis amor, lapsis gratia, vita bonis.

Na wyższej kondygnacji znajdował się Symeon podnoszący nóż, przy nim widniał tekst32: 

...nunc mea lumina cerunt,
Praesidium Columenquae meae, Matremquae salutis,

a obok niego Ruben i Gad z wersami łacińskimi: 

Omnia sunt in Te miseris solatia Virgi,
Omnibus, es partu facta medela Tuo.

Po przeciwnej stronie stali Aaron, Lewi i Issachar, a tekst głosił:

 Isacide Dominam celebrant, et quisquis Aronem
Et Levi quisquis praedicat inter Avos.

W najniższej kondygnacji po jednej stronie znajdowali się Set („Seth miser ille fui pariente sed hacce 
beatus Virgine...”) oraz Adam („Tu Consolatrix Adae populiquae redempti”), po przeciwnej stronie – Enoch 
z inskrypcją:

Post multos, vitrae gressus cum Numine laetus
Clam fervabatur, jam modo paret Enoch;

oraz Noe mówiący: „Tutior haec arca est, quam fuit illa Noe”. 
Na bramie od strony klasztoru sokalskiego znajdowały się wizerunki: na najwyższej kondygnacji okręg 

z liści laurowych z inskrypcją: 

Huc Domus Isacidum properat ...
Et supplex Domine sternitur ante pedes.

Ponad nim umieszczony był Mojżesz z tablicami dekalogu, towarzyszył mu tekst: „Cujus ego legem, 
Latorem Virgo tulisti”. Obok niego, po dwóch stronach, stali Dawid z harfą, mówiący: „Haecmihi cor recreat, 
cum nullo concidet aevo”, i Ehud, przy którym widniał tekst: 

...quascunquae betas,
Vel caelum, vel terra vocat, supreminet omnes.

W środkowej kondygnacji znajdowało się wyobrażenie sędziów Gedeona z chorągwią, Ibsana i Tola 
z mieczami i napisem: 

...Te efferat omnis
Miles Reginam, et postera saecla suam.

Obok był obraz z namalowanym pierwszym królem Izraela Abimelechem, synem Gedeona, trzymają-
cym chorągiew, Efrajmem, synem Józefa Egipskiego, i sędzią Jairem z mieczami („Haec mea dextra Tuum 
prompta est defendere honorem”). Tuż nad łukiem pośród panopliów umieszczono przedstawienie Jozuego 
(„Ille ego detinui Solem, quo pulchrior haec est”).

32 Wszystkie opuszczenia w tym i kolejnych cytatach pochodzą z druku Orłowskiego. 
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W pierwszej kondygnacji, po dwóch stronach łuku przelotowego, wyobrażono – sędziego Elona z bronią, 
Samuela z wyciągniętą ręką oraz Samsona trzymającego szczękę (czaszkę?) z inskrypcją: „Fortes invictum 
agnoscunt in Virgine robur”. Po przeciwnej stronie znajdował się sędzia Abdon z mieczem, prorok Joel oraz 
arcykapłan i sędzia Heli w strojach kapłańskich i z kadzielnicami („Heroes animum Tibo dant, et thura Sacer-
dos”). Byli i inni, nieopisani przez Orłowskiego „ojcowie Starego Testamentu” ze stosownymi inskrypcjami.

Na łące przed klasztorem postawiono czwartą bramę o formach łuku triumfalnego. Była iluminowana 
i przyozdobiona malunkami, wysoka na 24 łokcie, szeroka na 18 łokci. W kartuszu ponad łukiem widniało 
imię MARIA z napisem:

 Virgo quibus fulges, offer super aethera flammas
Totaquae sit radiis terra corusca Tuis.

Imię było flankowane postaciami geniuszy, koron, liści laurowych sławiących dom Potockich słowami: 

Excitat illustres Tibi Virgo, quae Domus, ignes,
Haec vvat nitidos et sine nube dies.

Po przeciwnej stronie bramy znajdowało się osiem piramid ozdobionych malunkami.
Wnętrze kościoła zostało udekorowane obrazami oraz rozbudowanymi inskrypcjami. Obraz Matki Bo-

skiej Sokalskiej ustawiony był w swej kaplicy, na czarnym tronie, a ponad nim widniał napis: 

Nigra est quam cernis, facie tamen ecce venusta,
linica quae summum traxit ad ima DEUM.

Poniżej obrazu napis głosił: 

Nulla dies non Te recolet Virgo inclyta; meiis
Includent titulos, saecula nulla tuos.

Ambona była ozdobiona dywanami i napisem:

Ferte per extremas Dominae miracula terras,
Hanc unam geminus praedicet orbis apex.

Nad organami widniała kompozycja z ornamentów z imieniem MARIA i napisem: 

Vox canat et voci socientur plectra canorae,
Et lituos sacrae junge tubasquae lyrae.

Przy drzwiach wejściowych do kościoła zaprojektowano wyobrażenie ludu śpiewającego pieśni maryj-
ne z inskrypcją: 

Sum clypeus miseris firmus mortalibus una,
Ictus fortunae contra, mortisquae cruentos.

Stara brama-dzwonnica, wzniesiona od strony miasta, została na tę uroczystość specjalnie udekorowana 
malowidłami z jednej strony przedstawiającymi magnatów i benefaktorów klasztoru, z drugiej zaś Matkę 
Boską z tekstem: 

Hanc mihi selegi vallem quam sanctificavi
Muneraquae hic Matris, corquae, recondo meum.
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Brama klasztorna od strony wsi Zawiśnie, prowadząca do mostu zwodzonego, została przyozdobiona 
napisem: 

Pandite jam valvas Regina et gloria Regum
En jubet, et vestras pandite clausura dores.

Kolejną bramę, po stronie klasztoru, dekorował napis: 

Alma Parens da nosse viam, vestigia firma
Et populo misero, pande salutis iter.

Przed wejściem do kruchty, gdzie gromadzili się zwykle żebracy, wisiał stosowny napis: 

Protegit affictos, miseros haec sublevat, arcta
Compede constrictos, liberat illa pedes33.

W opisanej powyżej dekoracji okolicznościowej można wyróżnić trzy zasadnicze wątki ideowe zwią-
zane z obrazem Matki Boskiej Sokalskiej i jego historią, propagandą rodu Potockich oraz genealogią Marii. 
W przypadku historii obrazu znamienne jest to, że skoncentrowano się na podkreśleniu wątków militarnych 
w historii wizerunku, które zarazem były najważniejszymi wyznacznikami jego kultu. Na jednej z bram 
umieszczono portret Bohdana Chmielnickiego, który w 1655 r., oblegając klasztor sokalski, intensywnie 
zabiegał o możliwość zobaczenia cudownego obrazu34. Według Orłowskiego był to podstęp, aby hetman 
mógł z bliska przyjrzeć się licznemu wojsku, które widział na murach klasztornych w towarzystwie nie-
wiasty w jasnych szatach. Po uzyskaniu zgody zażądał otworzenia zasłon obrazu, z którego natychmiast 
zaczął bić blask, który go na kilka godzin oślepił. Uznawszy swoje grzechy, Chmielnicki modlił się przed 
obrazem, a po odzyskaniu wzroku ofiarował do klasztoru srebrny kufel wypełniony talarami35 (il. 2–3). Owo 
wydarzenie przyczyniło się do wzrostu sławy sanktuarium sokalskiego36, a świadectwem tego jest wydanie 
drukiem trzech listów od Daniela Wyhowskiego, hetmana wojsk kozackich, i dwóch własnoręcznych pism 
Chmielnickiego w sprawie wejścia do klasztoru37. Nie tylko ten epizod wybrzmiał w uroczystościach korona-
cyjnych, warto przypomnieć, że Archikonfraternia św. Anny niosła w procesji chorągiew podarowaną przez 
Jana III Sobieskiego jako wotum za wiktorię wiedeńską38. Warto także podkreślić, że 12 września, w oktawie 
koronacji, przypadało święto Imienia Marii, które zostało ustanowione przez Innocentego XI jako wotum za 
zwycięstwo wiedeńskie Sobieskiego39. Nie były to zresztą jedyne wota-trofea wojenne, jakimi szczycił się 
Sokal. W 1662 r. król Jan Kazimierz podczas wizyty w klasztorze ofiarował osiem chorągwi zdobytych na 
wojskach moskiewskich40. 

Wątki odnoszące się do familii Potockich przewijały się we wszystkich aspektach dekoracji okoliczno-
ściowych, najbardziej okazałe były inskrypcje na bramach triumfalnych oraz panegiryki wygłaszane przez 
profesorów teologii. Zwyczajowo porównywano herbową Pilawę do krzyża, co dało także możliwość połą-
czenia fundatorów z zakonem bernardynów poprzez św. Franciszka i jego nabożność względem krucyfiksów. 

Ikonografię trzeciej bramy, skupiającej się na Patriarchach, Sędziach i Królach Izraela, wykorzystał 
w kazaniu podczas mszy koronacyjnej ks. Jan Tomasz Józefowicz. Wątkiem przewodnim było przypadające 

33 Orłowski, Actus coronationis…, s. nlb.
34 Wacław z Sulgostowa, op. cit., s. 618; Baranowski, Oprawy uroczystości koronacyjnych…, s. 300; idem, Koronacje wize-

runków maryjnych…, s. 19, 205.
35 Orłowski, Mocna Straż Korony Polskiey…, k. Mv. Ową historię przywoływano także podczas kazań z okazji koronacji obrazu, 

zob. S. Puzyna SJ, Kazanie Podczas Oktawy Koronacyi Cudownego Obrazu Niepokalanie Poczętey Panny w Sokalu dnia 11 Septembra 
rano miane […] Roku 1724, s. 157 (opublikowany w: Orłowski, Chwała koronna...). Przechowywano go w skarbcu klasztornym do 1824 r., 
kiedy został skradziony (Wacław z Sulgostowa, op. cit., s. 619), a obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum XX. Czartoryskich. Na jego 
boku widnieje portret Chmielnickiego w dekoracyjnym, ornamentalnym kartuszu, zob. A. Bet le j, Kościół pw. Matki Boskiej Pocieszycielki 
i klasztor OO. Bernardynów w Sokalu, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej…, cz. VI, t. 1.

36 Podkreślał to Baranowski, Koronacje wizerunków maryjnych…, s. 205.
37 Orłowski, Mocna Straż Korony Polskiey…, k. M2r–nbl.
38 Wacław z Sulgostowa, op. cit., s. 619–620; Baranowski, Koronacje wizerunków maryjnych…, s. 205.
39 B. Nadolski  TChr, Liturgika, t. 2, Liturgia i czas, Poznań 1991, s. 137.
40 Baranowski, Koronacje wizerunków maryjnych…, s. 205.
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w tym dniu święto Narodzenia Marii Panny, które kaznodzieja interpretował jako wypełnienie się proroctw 
izraelskich („odradzają się Antenaci Maryi ukoronowani Królowie […], przy Narodzeniu onej powstali 
z śmiertelnych popiołów swoich starzy oni Abrahamowie; Noewie, Mojżeszowie i na tej triumfalnej bramie 
misternie wystawionej, stanęli”). Odmalowani królowie Dawid i Salomon ogłaszali światu, „że już stanęła 
narodzona na ziemi Królowa”41. 

W trakcie oktawy koronacji wygłaszano codziennie po kilka kazań42, panegiryków (popisy oratorskie 
prezentował Andrzej Barszczewski43 i Mikołaj Kieremowicz SJ44), urządzano również dysputy filozoficzne 
studentów akademii Zamoyskiej.  

W siódmym dniu oktawy, 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, nastąpiła uroczysta in-
trodukcja obrazu św. Andrzeja de Comitibus do kościoła klasztornego45. Uroczystość rozpoczęła się w kościele 

41 Józefowicz, op. cit., k. Bv–B2r. 
42 Kanonik katedry chełmskiej Wenton, dominikanin Rajmund Jezierski (9 IX), eksminister prowincji, prof. Akademii Zamoyskiej, 

bernardyn Patrycjan Brodowski, gwardian lubelski, reformat Paweł Misiaczkiewicz (10 IX), profesor teologii z prowincji litewskiej, jezuita 
Stefan Puzyna, reformat z konwentu zamojskiego Piotr Komborski (11 IX), gwardian lwowski, kapucyn Franciszek Varsaviensis, trynitarz 
z konwentu lwowskiego Stanisław od św. Jana Chrzciciela (12 IX), prepozyt łaszczowski Augustyn Macedoński, definitor prowincji ruskiej 
bernardynów z konwentu leżajskiego Fabian Łuszczyński (13 IX), pijar z konwentu rzeszowskiego Glicerius, kustosz prowincji ruskiej, 
franciszkanin Jak Kapistran Okolski.

43 A. Barszczewski, Walor troiaki jedney złotey korony na koronacyą cudownego Sokálskiego obrázu Matki Boskiey przy troistym, 
Jáśnie Oświeconego Potockich domu krzyżu; pokazany. Przez X. Andrzeia Barszczewskiego, S. Th. magistra y regenta; zakonu Kármeli-
tańskiego, dawney obserwancyi. Prowincyi ruskiey, difinitorá. Roku páńskiego 1724. dniá 15. Septembra, Lwów 1726; Orłowski, Actus 
coronationis…, s. nlb.

44 M. Kieremowicz, Głowa Matki Bożey od J.O.J.W. Potockich domu ukoronowana, sprzyiaiących Honorowi Swoiemu Głowy 
y horory utrzymuiąca w Oktawę koronacyi na solenney tego aktu Konkluzyi y w Sokalskim WW. OO. Bernardynów kośćiele ogłoszona przez 
X. Mikołaia Kieremowicza S.J. Lwowskiego Kaznodzieię w Roku Pańskim 1724 d. 15 Września, [b.m.w.], 1724; Orłowski, Actus coronatio-
nis…, s. nlb.

45 Kazanie między oktawą koronacyi Najświętszej Maryi Panny Sokalskiey we czwartek miane w kościele WW. PP. Brygitek na Uro-
czystośc przypadającą Podwyższenia Świętego Krzyża przy solenney introdukcyi Obrazu B: Andrzeia de Comitubus prawdziwego obserwan-

2. Kubek wotywny Bohdana Chmielnickiego  
dla klasztoru Bernardynów w Sokalu, 1655.  
Fot. Muzeum Narodowe w Krakowie 2019

3. Przedstawienie hetmana kozackiego Bohdana Chmielnickie-
go na kubku wotywnym dla klasztoru Bernardynów  

w Sokalu, 1655. Fot. Muzeum Narodowe w Krakowie 2019
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Brygidek w mieście, gdzie obraz umieszczono w ołtarzu głównym, by w uroczystej procesji, w towarzystwie 
Archikonfraterni św. Anny konwentu sokalskiego, Bractwa św. Józefa od brygidek sokalskich oraz miesz-
czan niosących chorągwie, przenieść go do kościoła bernardyńskiego. Całej procesji, która przeszła mostem 
na Bugu, towarzyszyło muzykowanie kapeli, śpiewy, granie na bębnach, trąbkach i bicie dzwonów. Obraz 
został umieszczony ze wszystkimi honorami w ołtarzu bocznym pw. Ukrzyżowania. Na zakończenie oktawy 
koronacji odprawiono uroczyste nabożeństwo za duszę Józefa Potockiego, którego starania u bpa chełm- 
skiego Aleksandra Antoniego Fredry rozpoczęły proces koronacyjny46. 

Uroczystości koronacyjne pociągnęły za sobą w naturalny sposób kolejne fundacje artystyczne. Naj-
ważniejszą z nich było wykonanie nowego, srebrnego ołtarza dla pomieszczenia cudownego obrazu, jego 
fundatorem był Michał Potocki, a wykonawcami gdańscy złotnicy Hieronim Holl i Johann Jöde47. I choć 
prace rozpoczęto w 1726 r., to gotowe elementy nastawy wraz z dekoracją figuralną dostarczono do Soka-
la dopiero w latach 1747–1749. Uzupełnieniem kompozycji nastawy były srebrne antependium, wykonane 
w 1744 r. przez złotnika lwowskiego Michała Kozłowskiego48 (z fundacji Stanisława Władysława Potockie-
go), oraz srebrne tabernakulum, zamówione przez klasztor sokalski dekadę później u nadwornego złotnika 
Michała Potockiego49. Okazałe retabulum, jak wskazywał Andrzej Betlej zapewne o formie rozbudowanej 
konfesji, z pewnością wzorowane na ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, było najznacz-
niejszą fundacją w klasztorze sokalskim w XVIII w.50 

Dla obrazu sokalskiego wykonywano także w 2. połowie XVIII w. sukienki i korony. O pierwszej z su-
kienek, ufundowanej w latach 1744–1748 przez Ludwikę z Mniszchów Potocką, nie ma bliższych wia-
domości. Natomiast kolejną wykonali w lipcu 1773 r. lwowscy złotnicy Johann Schepe i Pierre Chalier, 
z legatu testamentowego wojewody kijowskiego Franciszka Salezego Potockiego51. Także korony na obraz 
Matki Boskiej były kilkakrotnie zmieniane. Pierwsze, wykorzystane podczas uroczystości koronacyjnych, 
według części autorów miały być fundowane przez kardynała Annibale Albaniego i przywiezione z Rzymu52, 
natomiast Wacław Nowakowski twierdził, że były ufundowane przez Michała Potockiego, a tylko zostały 
poświęcone w Rzymie przez papieża53. Utrwaliła się również legenda jakoby Michał Potocki sprawił nowe 
korony, uważał bowiem te papieskie za zbyt skromne54. Nie wiadomo jednak, czy mowa w tym wypadku 
o koronach z 1724 r., czy też tych sfinansowanych przez Potockiego w 1734 r.55 Ostatnie XVIII-wieczne 
korony dla obrazu sokalskiego ufundował Franciszek Salezy Potocki w grudniu 1756 r., wykonał je złotnik 
z Leszna, Jakobson (przetopiono wówczas „nieużywaną” koronę z lat 30. XVIII w.)56.

Drugim sanktuarium na terenie województwa bełskiego, które w XVIII w. otrzymało oficjalne potwier-
dzenie kultu swego obrazu, był kościół w Łopatynie. I choć parafia ta początkowo należała do diecezji chełm- 

ta Zakonu Oyca Świętego Franciszka z Kościoła pomienionych WW. Panien do Kościoła WW. OO. Obserwantów Bernardynów nazwanych 
Miane snia siódmego Oktawy koronacyyi N.P.M. Przez iednego brata pomienionych OO. Bernardynów zakonnika, [b.m.r.w.].

46 Orłowski, Actus coronationis…, s. nlb.
47 Jeszcze przed uroczystościami koronacyjnymi, w 1722 r. do ówczesnego ołtarza Matki Boskiej Sokalskiej ufundowano srebrne 

figury w Gdańsku z fundacji bliżej nieznanych Joanny Czapskiej i Barbary Leszeckiej. W tym samym czasie złotnik Maciej Pichl wykonał 
antependium dla ołtarza z fundacji Józefa Felicjana Potockiego, Bet le j, Źródła do siedemnasto- i osiemnastowiecznych dziejów…, s. 70.

48 Maciej Kozłowski, złotnik i członek lwowskiego kolegium 40. mężów, znany jest przede wszystkim z wykonanego w 1739 r. 
srebrnego relikwiarza św. Jana z Dukli do kościoła Bernardynów we Lwowie. Nowe informacje o złotniku zob. A. Dworzak, Lwowskie 
środowisko artystyczne w XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych i sądowych, Kraków 2018, s. 38, 116, 132, 139, 144, 194, 208, 239, 240, 
281, 282, 289, 403, 436, 453.

49 Bet le j, Źródła do siedemnasto- i osiemnastowiecznych dziejów…, s. 72, 75.
50 Ibidem, s. 69–72. Na temat ołtarzy zob. M. Karpowicz, Uwagi o aplikacjach na obrazy i roli sreber w dawnej Rzeczpospolitej, 

[w:] idem, Sztuki polskiej drogi dziwne, Bydgoszcz 1994, s. 99.
51 Bet le j, Źródła do siedemnasto- i osiemnastowiecznych dziejów…, s. 73. Warto zwrócić uwagę, że Pierre Chalier do Lwowa 

przybył w tym samym, 1773 r., ponieważ wystąpił wówczas do starszyzny cechowej o pozwolenie na wykonywanie we Lwowie zawodu 
złotnika, które otrzymał 20 października, podpisane przez Christopha Heinricha Fuxa, Johanna Schepe oraz proszonych świadków, złotników 
Józefa Łukaszewicza i Johanna Köcka, zob. Lwów, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy [dalej cyt.: CPAH-Lw.], 52/2/131, 
s. 1393, spr. 322. Nowe informacje o złotnikach zob. Dworzak, Lwowskie środowisko artystyczne…, s. 11, 77, 118, 132 (Johann Schepe), 
11, 44, 100, 109, 116, 118, 130, 132, 144, 194, 195–197, 416, 418, 422, 429 (Pierre Chalier).

52 Orłowski, Actus coronationis…, s. nlb.; T. Lipiński, Wiadomości historyczno-numizmatyczne o koronacyach obrazów Matki 
Boskiej w dawnej Polsce, „Wiadomości Historyczno-Numizmatyczne”, 4, 1949, s. 451–454; Bet le j, Źródła do siedemnasto- i osiemnasto-
wiecznych dziejów…, s. 74.

53 Wacław z Sulgostowa, op. cit., s. 620; Bet le j, Źródła do siedemnasto- i osiemnastowiecznych dziejów…, s. 74.
54 Baranowski, Oprawy uroczystości…, s. 299; idem, Koronacje wizerunków…, s. 20.
55 Bet le j , Źródła do siedemnasto- i osiemnastowiecznych dziejów…, s. 74.
56 Ibidem, s. 75.
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skiej, jak i pozostałe na ziemi bełskiej57, to w 1576 r. na prośbę proboszcza łopatyńskiego i buskiego została 
inkorporowana do parafii w Busku, należącej do archidiecezji lwowskiej58, co zostało potwierdzone dekretem 
Zygmunta III z 1606 r., uprawomocnionym następnie przez abpa lwowskiego Jana Zamoyskiego i nuncjusza 
apostolskiego Claudio Rangoniego59.

Do kościoła w Łopatynie 5 lipca 1756 r. został podarowany przez cześnika ciechanowskiego Macieja 
Niestojemskiego obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (il. 4–5)60, przechowywany w jego domu w Rytkowie61. 
Obraz został darowany do Łopatyna, ponieważ w Rytkowie nie było kościoła katolickiego, a przechowywany 
w domu cześnika zaczął „płakać prawdziwymi łzami” i emanować jasnością, licznie pielgrzymujący do niego 
ludzie zaczęli doznawać łask62. Staraniem Niestojemskiego i Jana Karola Wandalina Mniszcha, podkomorze-
go wielkiego litewskiego, w 1758 r. arcybiskup lwowski Władysław Aleksander Łubieński powołał komisję, 
w skład której weszli kanonicy lwowscy: ks. Andrzej Pelczarski i Wojciech Szylarski oraz komendarz kościoła 
łopatyńskiego ks. Stanisław Świdziński. Ich zadaniem było komisyjne odpieczętowanie obrazu oraz potwier-
dzenie jego autentyczności i pochodzenia z Rytkowa, spisanie ewentualnych wotów i zeznań świadków o do-
znanych łaskach. Komisja przeprowadziła stosowne czynności 24 września 1758 r.63 W wyniku przeprowadzo-
nego dochodzenia dekretem z 23 lutego 1759 r. obraz Matki Boskiej Łopatyńskiej został uznany przez abpa 
Łubieńskiego za cudowny, z zaleceniem odpowiedniego odpieczętowania i wyeksponowania go w kościele64. 
Uroczystość publikacji dekretu w Łopatynie nastąpiła kilka miesięcy później, 8 kwietnia65. Rozpieczętowanie 
obrazu i wystawienie go do powszechnego kultu biskup zlecił Sebastianowi Suchockiemu, dziekanowi żółkiew-
skiemu, proboszczowi w Złoczowie, który wyznaczył termin na 13 maja 1759 r.66 Dało to impuls do przeprowa-
dzenia kilkudniowych uroczystości przy obrazie Matki Boskiej Łopatyńskiej. 

Dzień przed planowanymi uroczystościami ks. Suchocki przybył do Łopatyna. Na miejscu czekała już 
kapela, armaty, zapas prochu i artylerzyści z dyspozycji Jana Karola Wandalina Mniszcha, którzy przybyli 
z Wiśniowca. W dniu uroczystości od rana w mieście słychać było dźwięki kotłów, trąb, a kapela „różne 

57 Krętosz, op. cit., s. 40.
58 Ibidem, s. 40. CPAH-Lw., 197/1/10, k. 18r–19v, 75r–75v. CPAH-Lw., 197/1/16, k. 5r–9r, odpis dekretu inkorporacji parafii w Ło-

patynie, 1576.
59 Krętosz, op. cit., s. 40; Lwów, Biblioteka Narodowej Akademii Nauk im. Wasyla Stefanyka, 141/1/1800, s. 1. Od tego czasu 

proboszczem w Busku i Łopatynie był każdorazowy archidiakon kapituły lwowskiej, który zarządzał obiema parafiami poprzez opłacanych 
przez siebie komendarzy (Krętosz, op. cit., s. 166).

60 W 1944 r. większość parafian wraz z proboszczem ks. Franciszkiem Byrą osiadła w Wójcicach koło Otmuchowa na Śląsku. Prze-
wieźli ze sobą obraz Matki Boskiej Łopatyńskiej, wszystkie należne mu wota, gdzie pozostają do dzisiaj, Kraków, Archiwum Archidiecezji 
Lwowskiej im. bpa E. Baziaka, AR-Łopatyn, list ks. Franciszka Byry do kurii w Lubaczowie, 27 VIII 1947. 

61 W. Szylarski, Świadectwo o Cudach y Łaskach Nayswiętszey Maryi Panny Łopatyńskiey Poprzysięzone, z Inkwizycyi Oryginal-
nych, Autentycznych y Approbowanych wyjete J.W. Jmci Xiędzu Szczepanowi z Mikulicz Mikulskiemu [...] przez x. Wojciecha Szylarskiego 
[...] ofiarowane roku Pańskiego 1760, Lwów 1760, s. nlb. (przedmowa), s. A–A2 (relacja Niestojemskiego na temat pozyskania obrazu). 
Witkowska OSU, Nastalska-Wiśnicka, op. cit., s. 416, opisując druki okolicznościowe powstałe na temat obrazu Łopatyńskiego, zazna-
czyły, że ten druk Szylarskiego nie ma podanej daty wydania oraz miejsca i datowały go na ok. 1759 r., podczas gdy zachowane egzemplarze 
noszą datę 1760 i zostały wydrukowane w drukarni Bractwa Świętej Trójcy we Lwowie. Książeczka była dedykowana archidiakonowi 
lwowskiemu ks. Szczepanowi Mikulskiemu, który w 1758 r., po przyjęciu godności archidiakona lwowskiego, został proboszczem kościoła 
w Busku i Łopatynie. W druku został zamieszczony stemmat na cześć Mikulskiego. Kolejny druk: W. Szylarski, Świadectwo o Cudach 
y Łaskach Nayswiętszey Maryi Panny Łopatyńskiey Poprzysięzone, z Inkwizycyi Oryginalnych, Autentycznych y Approbowanych. Przez Imci 
X. Woyciecha Szylarskiego Kanonika Kościoła Katedralnego Lwowskiego y Proboszcza Bractwa Swiętey Troycy Wyięte. Do ktorego (oprócz 
Cudow pod sumnieniem zebranych) Cuda nowe y łaski pod przysięgą zeznane, tudziesz Godzinki różne Pieśni są przydane. Z Dyspozycyi 
Zwierzchności Duchowney powtore do Druku Podane Roku 1769, Lwów 1769, s. 94. W obu wydaniach książki Szylarskiego znalazły się róż-
ne ryciny z wyobrażeniem cudownego wizerunku Matki Boskiej Łopatyńskiej, niestety obie niesygnowane (zob. il. 4–5). K. Kwiatkowski, 
Dzieje obrazu i kultu Matki Boskiej Łopatyńskiej w Wójcicach – w Diecezji Opolskiej, Wójcice 1996, s. 62–63; Wrocław, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich [dalej cyt.: ZNiO], rkps. 14440, Status Ecclesiae Parochialis Łopatinensis L[ati]ni R[i]tus seu omnia ejus jura in fundos 
erectione sibi asseveratos, tum in summas pecuniae, quoquomodo sibi debitas, ex mandato Illmi Consistorii Metropolitani Leopoliensis in 
Anno 1796 emanato, compillatus per Thomam Lisiewicz, huius ecclesiae pro tunc rectorem, s. 18. Jedynie Fr idr ich, op. cit., s. 251, napisał, 
że najpierw obraz trafił do bliżej nieokreślonej przez niego kaplicy Mniszchów, a dopiero potem do kościoła parafialnego.

62 Szylarski, Świadectwo o Cudach… (1760), s. nlb. (przedmowa); idem, Świadectwo o Cudach… (1769), s. 98; Kwiatkowski, 
op. cit., s. 58–62.

63 Szylarski, Świadectwo o Cudach… (1760), s. nlb. (przedmowa); idem, Świadectwo o Cudach… (1769), s. 91–92.
64 Szylarski, Świadectwo o Cudach… (1760), s. nlb. (przedmowa); idem, Świadectwo o Cudach… (1769), s. 93–97; ZNiO, 

rkps. 14438, Papiery przeważnie majątkowe parafii obrz. łac. w Łopatynie, archidiecezji lwowskiej, s. 9–10, odpis dekretu bpa Łubieńskiego, 
1759; ZNiO, rkps. 14440, Status Ecclesiae Parochialis…, s. 17, 19. Starania Jana Wandalina Mniszcha wymienia tylko Wacław z Sulgo -
s towa, op. cit., s. 420; Fr idr ich, op. cit., s. 252.

65 Szylarski, Świadectwo o Cudach… (1769), s. 97–98.
66 Ibidem, s. 98–99.
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wygrywała kuranty i marsze”67. Po południu rozpoczęła się msza z aktem odpieczętowania obrazu łopa-
tyńskiego, po czym wstawiono go do głównego ołtarza i ozdobiono lampami, świecami i kwiatami, przy 
hucznym odgłosie trąb, kotłów, dzwonów i wystrzałów armatnich. Kolejnym elementem obchodów była 
uroczysta procesja po mieście, w której brali udział liczni delegaci świeccy i zakonni, a przedstawiciele 
kościoła greckiego asystowali w procesji ze świecami. Śpiewano Te Deum, a w trakcie odprawiania nieszpo-
rów przywitano delegację z oddalonych o około 20 km Szczurowic. Następnego dnia powtórzono wszystkie 
punkty uroczystości, solenną wotywę do Matki Boskiej wyrecytował ks. Sebastian Suchocki, a do kościoła 
dotarły dwie delegacje ze Stanisławowa, przynosząc srebrne wotum dla obrazu. Po nieszporach wysłuchano 
uroczystego kazania, odprawiono kolejną procesję zakończoną nabożeństwem68. W trzecim dniu uroczysto-
ściom przewodniczyli karmelici bosi z klasztoru w Wiśniowcu, a w czwartym śpiewano solenną wotywę do 
Matki Boskiej. W  uroczystościach uczestniczyli licznie mieszkańcy bliższych i dalszych miast i wsi, między 
innymi delegacje z Kulikowa, Rytkowa, Laszków, oraz przedstawiciele lokalnej szlachty: Maciej Niesto-
jemski z rodziną, podstarosta buski Franciszek Mukański, podczaszy buski Piotr Pohorecki, stolnik różański 
Płatkowski, stolnik owrucki Blinowski, podczaszy żydaczowski Ludwik Swidziński, skarbnik przemyski 
Szymon Wyszatycki, skarbnikowie łomżyńscy bracia Raczyńscy, stolnik wendeński Jan Komorowski, Józef 
Załuski, subdelegat żydaczowski Chinowski, Jan Szarliński, wdowa Zofia Radlińska, Borkowscy, Czajkow-
scy, Horochowie, Kurowie, Łozińscy, Rozwadowscy Wolscy i inni69. 

67 Ibidem, s. 101.
68 Ibidem, s. 102–104.
69 Ibidem, s. 105–107.

4. Cudowny obraz Matki Boskiej Łopatyńskiej, 1760.  
Fot. Warszawa, Biblioteka Narodowa

5. Cudowny obraz Matki Boskiej Łopatyńskiej, 1769.  
Fot. A. Dworzak
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Ogłoszenie obrazu Matki Boskiej Łopatyńskiej cudownym dało impuls do kilku przedsięwzięć artystycz-
nych. Przede wszystkim zdecydowano się na budowę nowego, murowanego kościoła. Z zachowanych opisów 
wiadomo, że w momencie rozpoczęcia cudów kościół łopatyński był: „drewniany sosnowy na podwalinach 
dębowych pognitych, gontem w obszary pobity, który miejscami jest pogniły, miejscami reparowany, z dachem 
całym miejscami reparowanym, z kopułką drewnianą na sygnaturkę. […] Intra kościół z podsiębitką i podłogą 
drewnianymi, z trzema ołtarzami drewnianymi marmurkowo malowanymi miejscami wysrebrzonymi z mensa-
mi drewnianymi”70. Z inicjatywą budowy wyszli kolatorzy świątyni Adam Chołoniewski i Salomea z Kąckich. 
W 1766 r. nabożeństwa odprawiano w drewnianym kościele, ale obok niego położone już były fundamenty 
nowej świątyni71. Z nieznanych przyczyn budowa musiała posuwać się jednak niezwykle wolno, skoro Salomea 
Chołoniewska pisała jesienią 1781 r., „iż gdy mi Pan Bóg pozwoli [...] z obligacji męża mego, abym choć po 
części widziała dokończoną fabrykę kościoła Łopatyńskiego, na honor Matki Boskiej wystawionego”72. Muro-
wana świątynia jako ukończona została określona dopiero w grudniu 1784 r.73

Drugą fundacją dla obrazu łopatyńskiego były srebrne korony Matki Boskiej i Dzieciątka, które według 
inskrypcji na odwrocie podarował Maciej Niestojemski 15 grudnia 1756 r.74 (il. 6). Nieco później, przy-
puszczalnie w latach 60.–70. XVIII w., została ufundowana wspaniała srebrna rama do obrazu (il. 7). Po raz 
pierwszy uchwytna jest w źródłach w 1782 r., kiedy opisano, że cudowny obraz Matki Boskiej Łopatyńskiej 
ma srebrną pozłacaną sukienkę z dwiema koronami i srebrne ramy „gdańskiej roboty”, a po bokach ołtarza 
piramidy z wotami75. Oprawa została uformowana z ornamentu rocaille o stylistyce raczej „falbankowej”, 
charakterystycznej dla 3. ćwierci XVIII w. W kartuszu w górnej części ramy znajduje się gołębica Ducha 
Świętego w glorii promienistej, natomiast w dolnej części rocaille’owy kartusz mieści napis: „Sub Tuum 
praesidium confugimus”, a poniżej mariogram pod koroną. W przytoczonym powyżej opisie wymieniona 
jest także srebrna, pozłacana sukienka obrazu, znana z ikonografii, ona również się zachowała, ale nie jest 
możliwe jej precyzyjne zadatowanie76 (il. 8). 

Po wybudowaniu nowego kościoła parafialnego obraz Matki Boskiej Łopatyńskiej został umieszczo-
ny w specjalnie zaaranżowanym ołtarzu głównym (il. 9). Jego struktura, bardzo udatnie łącząca ze sobą 
malowaną iluzjonistycznie architekturę rozbudowaną o elementy murowane, tworzyła wrażenie pełnej 
iluzji przestrzeni. Cała przestrzeń zamknięcia prezbiterium stanowiła rozbudowaną konstrukcję ołtarzową 
opartą na czterech półkolumnach domurowanych do ściany, zwieńczonych kapitelami kompozytowymi, 
podtrzymującymi malowane iluzjonistycznie belkowanie, które na linii podpór było dynamicznie „ondu-
lowane” za pomocą domurowywanych fragmentów. Na osi głównej znajdowała się wnęka arkadowa, flan-
kowana malowanymi pilastrami i rzeczywistymi półkolumnami, na których tle umieszczone były tablice 
na wota (il. 10). Arkada wnęki zwieńczona była drewnianym rocaille’owym kartuszem z napisem: „Fecit 

70 AALw., AV–31, s. nlb., Akta wizytacji kościoła w Łopatynie, 29 VI 1766 (brudnopis), opis bez daty. AALw., AV-31, s. nlb., 
Ecclesia parochialis in Villa Łopatyn incorporata Ecclesiae Praepositurali Buscensis visitata die vigesima nona Mensis Julii Anno Domini 
Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Sexto.

71 P. Krasny, O problemach atrybucji architektury nowożytnej. Kościoły w Kołomyi, Busku, Brzozdowcach i Łopatynie a twórczość 
Bernarda Meretyna, „Foliae Historiae Artium”, 30, 1994, s. 122; AALw., AV–31, s. nlb., Akta wizytacji kościoła w Łopatynie, 29 VI 1766 
(brudnopis); AALw., AV–31, s. nlb., Ecclesia parochialis in Villa Łopatyn incorporata Ecclesiae Praepositurali Buscensis visitata die vige-
sima nona Mensis Julii Anno Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Sexto. Kilka miesięcy później, w listopadzie 1766 r., po przed-
stawieniu kosztorysu budowy kościoła i zgromadzeniu materiałów, ks. Szczepan Mikulski przeznaczył na budowę nowego kościoła jałmużnę 
zebraną podczas trzech nabożeństw, zob. CPAH-Lw., 197/1/10, k. 41r–42r, wymieniony jako Stephanus Michalski, ale z określeniem rektor 
kościoła w Busku i filii w Łopatynie, musi więc tu chodzić o ks. Mikulskiego.

72 ZNiO, rkps. 14438, s. 17, kopia legatu Salomei Chołoniewskiej, 1781. W literaturze utrwaliło się przekonanie, że kościół w Ło-
patynie ufundował ks. Szczepan Mikulski, archidiakon lwowski (T. Mańkowski, Lwowskie kościoły barokowe, Lwów 1932, s. 90–93; 
Z. Hornung, Stanisław Stroiński 1719–1802. Zarys monograficzny ze szczególnym uwzględnieniem działalności artysty na polu malarstwa 
ściennego, Lwów 1935, s. 104–105; Krasny, op. cit., s. 122–123). Informacja ta została ostatecznie skorygowana przez Tadeusza Kukiza, na 
podstawie kroniki łopatyńskiej spisanej w 1819 r. przez ks. Tomasza Drozdowskiego (Kukiz, Madonny kresowe…, cz. 1, s. 43–44). Dodat-
kowym potwierdzeniem fundacji Chołoniewskich jest także cytowany powyżej list, którego nie znali wcześniejsi autorzy. 

73 ZNiO, rkps. 14438, s. 27, fasja, 1784.
74 Korony przechowywane są obecnie na parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcicach koło Otmuchowa. Ostatni proboszcz w Ło-

patynie, ks. Franciszkek Byra, przewiózł obraz Matki Boskiej Łopatyńskiej, wszystkie należne mu wota oraz bliżej niezidentyfikowane szaty 
i naczynia liturgiczne, AALw., AR-Łopatyn, list ks. Franciszka Byry do kurii w Lubaczowie, 27 VIII 1947. Bardzo dziękuję ks. Waldemarowi 
Chudali za udostępnienie sukienki, koron, a także zdjęcia obrazu w nałożonej sukience i koronach. 

75 CPAH-Lw., 197/1/120, k. 1r.
76 Również w posiadaniu parafii w Wójcicach koło Otmuchowa.
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nihil magna qui poteus est et Sanctum Nomen Ejus”77. Sam obraz został przymocowany do tablicy, na 
której przywieszano wota, i był zasłaniany firankami. Całość podtrzymywały dwa rzeźbione putta ukazane 
wśród snycerskich obłoków. Dopełnieniem kompozycji ołtarza głównego były dwie ponadnaturalnej wiel-
kości rzeźby Św. Anny nauczającej małą Marię i Św. Joachima oraz tabernakulum78. 

Kościół parafialny w Łopatynie stanowi bardzo dobry przykład procesu modernizacji świątyń. Przepro-
wadzano je w związku z propagowaniem i podnoszeniem znaczenia kultu cudownych wizerunków. Czasem 
były to zakrojone na różną skalę remonty starych świątyń bądź wystawianie nowych ołtarzy, jak w przypad-
ku kościołów Bernardynów w Sokalu czy w wołyńskim Zasławiu79, czasem, jak w Łopatynie, „na większą 
chwałę obrazu” decydowano się na wznoszenie nowych świątyń od podstaw. 

Ostatnim sanktuarium prężnie działającym w XVIII w. na terenie województwa bełskiego był Tartaków, 
oddalony o ok. 10 km na południowy wschód od Sokala80. Począwszy od 1765 r. prężnie rozwijał się kult 
obrazu Matki Boskiej Tartakowskiej (il. 11–12)81, a kościół aspirował do miana sanktuarium. Szczególną rolę 
odgrywał ówczesny promotor bractwa różańcowego, a późniejszy proboszcz, ks. Augustyn Kostkiewicz, któ-
ry organizował liczne i huczne uroczystości z udziałem cudownego wizerunku, co pociągnęło za sobą kolejne 
fundacje Potockich oraz dary mieszczan i pielgrzymów82. 

Obraz tartakowski, w przeciwieństwie do obrazów z Sokala i Łopatyna, ukazuje Marię w typie Immaculaty, 
depczącą smoka, w otoczeniu Boga Ojca z rozpostartymi rękoma wychylającego się spośród chmur, i przedsta-
wienia odwołujące się do wezwań litanii loretańskiej. Według tradycji obraz został wykonany przez włoskiego 
malarza w początkach XVII w. i pozostawał w posiadaniu Potockich na zamku tartakowskim83, a w trakcie pożaru 
w 1727 r. został cudownie uratowany i trafił do kapelana Stanisława Potockiego, ks. Mikołaja Kucharskiego, który 

77 ZNiO, rkps. 14444, Historia Ecclesiae Parochialis Łopatinensis ritus latini, primariae ejus fundationis, cum descriptione diversa-
rum notitiarum [...] ex varys autenticis documentis, per Reverendum Thomam Drozdowski, parochum ritus latini in Łopatyn, collecta Anno 
Domini 1818, s. 4–5.

78 XVIII-wieczne wyposażenie kościoła w Łopatynie, jako dzieło kręgu „lwowskiej rzeźby rokokowej”, doczekało się szerszej dys-
kusji w literaturze, której omówienie wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Warto jednak zaznaczyć, że przypisywane było Janowi 
Obrockiemu lub Franciszkowi Olędzkiemu, a ostatni monografiści kościoła na podstawie analizy stylistycznej łączą dekorację z Francisz-
kiem Olędzkim, zob. A. Bet le j, A Dworzak, Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najś. Marii Panny i św. Mikołaja w Łopa-
tynie, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej…, cz. VI, t. 2, tam zebrana literatura przedmiotu dotycząca zarówno problemu atrybucji 
architektury kościoła łopatyńskiego, jak i jego wyposażenia. 

79 Po cudownym odnalezieniu w sanktuarium w Rzeszowie zaginionego obrazu Matki Boskiej Zasławskiej książę Paweł Karol San-
guszko nie tylko uroczyście sprowadził na Wołyń odnaleziony obraz, ale gruntownie odbudował i wyremontował dla niego kościół Bernar-
dynów, zob. A. Dworzak, Sanktuarium OO. Bernardynów w Zasławiu w XVIII stuleciu, „Історія релігій в Україні. Науковий щорічник”, 
t. II, 2014, s. 326–340; eadem, Zapomniany kult wizerunku…, s. 401–414.

80 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 12, red. B. Chlebowski, Warszawa 1892, s. 216.
81 Po korekcie granic w 1951 r. cudowny obraz wywieziono do kościoła w Łukawcu, gdzie pozostaje do dzisiaj, AALw., AR-Tarta-

ków, spis rzeczy przywiezionych z Tartakowa, 10 II 1959; Leszczyński, op. cit., s. 122.
82 Zob. Dworzak, XVIII-wieczne uroczystości…, s. 143–160. 
83 S. Barącz, Zapiski historyczne – Tartaków, „Warta”, R. 15, 1890, nr 815/816, s. 6799; idem, Cudowne obrazy..., s. 266; Fr i-

dr ich, op. cit., s. 304; B. Sokalski, Powiat sokalski pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym, Lwów 
1899, s. 315–316; S. Cichocki, Z historii Tartakowa, „Ziemia Sokalska”, R. V, 1938, nr 73, s. 5-6; Kukiz, Madonny kresowe…, cz. 1, 

6. Korona z obrazu Matki Boskiej Łopatyńskiej, 1758, parafia 
rzymskokatolicka w Wójcicach. Fot. parafia w Wójcicach
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7. Obraz Matki Boskiej Łopatyńskiej w srebrnej ramie,  
2. połowa XVIII w., parafia rzymskokatolicka w Wójcicach.  

Fot. A. Dworzak 2019

8. Sukienka z obrazu Matki Boskiej Łopatyńskiej, po 1758, 
parafia rzymskokatolicka w Wójcicach.  

Fot. A. Dworzak 2019

9. Łopatyn, kościół parafialny, widok na prezbiterium, 
fotografia, przed 1939, zbiory autorki

10. Łopatyn, kościół parafialny, widok na ołtarz główny, 
fotografia, przed 1939, zbiory autorki
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przechowywał go na plebanii aż do swej śmierci w 1764 r. Następnie obraz przeniesiono do kościoła i umiesz-
czono na pilastrze nad chrzcielnicą. Tam 9 marca 1765 r.: „tak mocno krwią się zaczął pocić, że nawet ręczniczek 
podeń podłożony krwią zbroczony został. Pot ten krwawy powtarzał się aż do 24 marca tegoż roku”84. Temu 
zjawisku towarzyszyła światłość zstępująca z nieba i rozświetlająca cały kościół, a ludność tartakowska poczęła 
doznawać licznych łask i cudów85. W 1768 r. obraz został wstawiony do ołtarza różańcowego przy udziale licznych 
duchownych obu obrządków, przedstawicieli cechów. Uroczystości towarzyszyły wystrzały z armat i iluminacje86. 
Wówczas Anna Potocka, żona Franciszka Salezego Potockiego, ufundowała srebrną koronę, księżyc i srebrną 
sukienkę do obrazu, po czym został on umieszczony w ołtarzu bocznym pw. Pana Jezusa87. Kult obrazu szybko 
się rozwijał, Franciszek Salezy i Anna Potoccy podczas wizyt w Tartakowie adorowali wizerunek i łożyli na liczne 
wotywy, a mieszkańcy Tartakowa doznawali za jego sprawą coraz liczniejszych łask i cudownych uzdrowień.

Podczas epidemii dżumy w 1770 r. odprawiono uroczystą procesję z obrazem dookoła miasta w intencji 
zażegnania zarazy, wizerunek niósł wówczas młody Stanisław Szczęsny Potocki, syn Franciszka Salezego 
Potockiego. Z tej okazji mieszkańcy Tartakowa ufundowali również srebrne wotum, przedstawiające miasto 
Tartaków, które Maria okrywa płaszczem, z inskrypcją „Tuta sub teqmine Tuo”88. 

s. 169–170. Obraz tartakowski z całą pewnością ma proweniencję lokalną, a legenda o pochodzeniu włoskim miała mu dodać powagi oraz 
znaczenia i była elementem propagandy przed staraniem o papieskie korony.

84 Barącz, Cudowne obrazy…, s. 266; za nim Fridr ich, op. cit., s. 306.
85 Fr idr ich, loc. cit.; Dworzak, XVIII-wieczne uroczystości…, s. 149–150.
86 Barącz, Zapiski historyczne – Tartaków…, s. 6799; Dworzak, XVIII-wieczne uroczystości…, s. 149–150; ZNiO, sygn. 12890/

III, Addytament niektórych wiadomości z strony obrazu cudownego Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w ołtarzu wielkim 
będącego w kościele parafialnym tartakowskim, s. 8.

87 Sokalski, op. cit., s. 316; Kukiz, Madonny kresowe…, cz. 1, s, 171, por. Barącz, Zapiski historyczne – Tartaków…, s. 6799 
podaje, że koronę i księżyc ufundowała Anna Niedźwiecka, natomiast na sukienkę srebrną, takież ramy do obrazu i inne ozdoby złożyli się 
mieszkańcy; Dworzak, XVIII-wieczne uroczystości…, s. 150.

88 Barącz, Zapiski historyczne – Tartaków…, nr 815/816, s. 6799; Dworzak, XVIII-wieczne uroczystości…, s. 150; ZNiO, 12890/
III, s. 9. 

11. Adam Goczemski, Matka Boska Tartakowska, 1778.  
Fot. A. Dworzak

12. Obraz Matki Boskiej Tartakowskiej, Łukawiec, kościół 
parafialny. Fot. A. Dworzak 
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W tymże 1770 r. w ołtarzu Matki Boskiej Różańcowej, w którym umieszczono cudowny obraz Matki 
Boskiej Tartakowskiej, odnotowano liczne srebrne ornamenty: sukienkę, koronę, 12 gwiazd, księżyc pod 
stopami Marii, węża oraz symbole maryjne. Najprawdopodobniej są one tożsame z ufundowanymi w 1768 r. 
przez Annę Potocką srebrnymi elementami do obrazu (koroną, księżycem i sukienką)89. Ponad postacią Marii 
znajdowała się srebrna blacha z Duchem Świętym w promieniach („ważąca 2 grzywny i 12 łutów, próby 
8”90), powyżej zaś korona srebrna z pięcioma kolorowymi kamieniami. Całość wieńczył czerwony, materia-
łowy paludament z przymocowanymi dwiema srebrnymi i pozłacanymi obrączkami ślubnymi91. 

Sukienka do obrazu Matki Boskiej Tartakowskiej (il. 13), zidentyfikowana ostatnio w zbiorach Muzeum 
Archidiecezjalnego we Lwowie, pochodzi z XVIII w., nie ma jednak pewności, czy jest tożsama z tą ufun-
dowaną w 1768 r. przez Annę Potocką, czy też jest to „nowa blacha” odnotowana w inwentarzu z 1776 r.92 
Jest to prostokątna blacha srebrna repusowana z pozłoconym przedstawieniem Matki Boskiej z księżycem 
pod stopami, postacią Boga Ojca, a także różą w pysku smoka. Głowę Marii otaczają złocone promienie, 
pierwotnie z koroną (obecnie niezachowaną, ale znaną z przedwojennej ilustracji, il. 14). Po bokach postaci 
znajdują się symbole wezwań maryjnych z litanii loretańskiej: po prawej od góry róża duchowna, pod nią 
zwierciadło sprawiedliwości, zaś po lewej od góry świątynia (która może być wieżą Dawidową lub domem 
złotym), a pod nią wieża (wieża Dawidowa lub wieża z kości słoniowej). Układ symboli na sukience, powta-

89 Dworzak, XVIII-wieczne uroczystości…, s. 150; wymienione także w inwentarzu przybytków z 1768 r., zob. Lublin, Archiwum 
Archidiecezji Lubelskiej [dalej cyt.: AALub.], Rep 60 A 161, k. [226r] (błędna numeracja, karta bez paginacji). Przemyśl, Archiwum Pań-
stwowe, 2441 [dalej cyt.: APP], Akta parafii i księgi metrykalne archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej obrządku rzymskokatolic-
kiego, nr 87 Tartaków, 225, Opisanie historyczne obrazu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny cudownemi łaskami słynącego 
w Tartakowie, s. 10–11.

90 AALub., Rep 60 A 162, k. 225v (pomylona paginacja, ta karta jest niespaginowana).
91 Ibidem, k. 225r.
92 Być może chodzi tutaj o jedną i tę samą sukienkę, ufundowaną w 1768 r., a w kolejnych inwentarzach opisywaną konsekwentnie 

jako „nowa”. 

13. Sukienka z obrazu Matki Boskiej Tartakowskiej, Lwów, 
Muzeum Archidiecezjalne. Fot. A. Dworzak 2019

14. Obraz Matki Boskiej Tartakowskiej, XIX w.,  
fotografia, zbiory autorki



AGATA DWORZAK128

rzający się także na rycinach XVIII- i XIX-wiecznych, nie pokrywa się jednak z układem i liczbą symboli 
przedstawionych na samym obrazie.

Kolejna, o wiele bardziej okazała procesja została odprawiona przez ks. Augustyna Kostkiewicza rok 
później (1771). Poprowadzona została z Tartakowa do Łopatyna (ok. 53 km) „na podziękowanie Panu Bogu 
i Matce Jego w tamtym obrazie cudami wsławionej”93. Uroczystość została zorganizowana z charakterystycz-
nym dla ks. Kostkiewicza rozmachem. Rozpoczęła ją uroczysta wotywa w kościele tartakowskim z udziałem 
bractw i cechów, której towarzyszyło okolicznościowe kazanie na drogę, „aby i Bóg miał z niej chwałę i my 
duchowy pożytek”94. Następnie pielgrzymka ruszyła w stronę Łopatyna przy akompaniamencie muzyki: gry 
na kotłach, bębnach, trąbach, waltorniach i nabożnych śpiewach. Na czele orszaku podążały cechy ze swy-
mi chorągwiami i instrumentami muzycznymi, następnie bractwa pod wodzą promotorów oraz „kapelani 
Ruscy ze swymi parafianami, z chorągwiami, z obrazami”. Za nimi szli parafianie tartakowscy, za którymi 
„następowała parada z janczarów zrobiona, przy których szły armaty i wojenna kapela”. Dalej jechał „wóz 
tryumfalny”, na którym ustawiono wysoką piramidę, a na jej rogach umieszczeni byli geniusze, czyli aktorzy 
przebrani za Rebekę, Rachelę, Judytę i Esterę, trzymający specjalnie ułożone na tę okazję inskrypcje oraz 
wota. Na szczycie piramidy ustawiona była postać odgrywająca Dawida: „ten trzymał wotum srebrne bardzo 
znaczące, i ten dedykował w Łopatynie przez ody wierszem polskim ułożone”. Cały wóz został przykryty 
bogatą materią, zaprzęgnięty w konie w odświętnych rzędach i prowadzony przez „bogato przybranych” jan-
czarów tureckich. Orszak zamykały liczne wozy, karety i inne pojazdy oraz pielgrzymi. W trakcie całej trasy 
śpiewano godzinki, nabożne pieśni i recytowano litanie, przerywane grą orkiestry95. 

Po dotarciu do granic Łopatyna, kiedy kościół był w zasięgu wzroku pielgrzymów, oddano salwę z ar-
mat, a pod samym kościołem kolejną salwę oddali janczarzy. Aktorzy ustawieni na wozie przy piramidzie 
wchodzili do kościoła, trzymając swoje wota, w otoczeniu świec, po czym następowało składanie ich przy 
obrazie Matki Boskiej Łopatyńskiej. Procesję tartakowską duchowieństwo łopatyńskie witało licznymi mo-
wami i solenną wotywą, odprawianą przy odgłosie licznych wystrzałów z armat, strzelb i „z broni wszela-
kiej”. Uroczystości trwające cały dzień zakończyła celebracja nieszporów, którym towarzyszyły wystrzały 
z armat i fajerwerki. Nazajutrz przy nie mniej okazałym pożegnaniu, z licznymi mowami, muzyką i strzela-
niem z armat, procesja ruszyła do Tartakowa, by po oddaleniu się od miasta oddać ostatnią salwę armatnią na 
cześć obrazu łopatyńskiego96. 

Podobną procesję ks. Augustyn Kostkiewicz zorganizował także w kolejnym roku, w Zielone Świątki 
w 1772 r., tym razem w intencji zmarłych podczas epidemii dżumy. Jak pisał sam Kostkiewicz: „wóz tryum-
falny był innym kształtem zrobiony. Utrzymywał na sobie piramidy do nocnej iluminacji sporządzone, na 
tych piramidach były różne inskrypcje symboliczne i geniusze cztery części świata wyrażające. Na środko-
wym kolosie była statua Niepokalanego Marii Poczęcia misternie wyrobiona”. Geniuszami ponownie były 
postacie niosące wota, między innymi ofiarowaną do kościoła tartakowskiego srebrną tacę z ampułkami. 
Procesję z 1772 r. różniły od poprzedniej nocne przejazdy iluminowanego wozu przy akompaniamencie ka-
peli i śpiewaniu nowo ułożonych pieśni o cudownym obrazie tartakowskim. W uroczystościach brała udział 
dziedziczka Łopatyna i fundatorka kościoła Salomea Chołoniewska wraz z rodziną, która przywitała piel-
grzymów przed łopatyńską świątynią. Po odprawieniu nabożeństwa uroczyście złożono w kościele przywie-
zioną na wozie triumfalnym figurę Immaculaty97

W związku z rosnącym kultem ks. Kostkiewicz opisał wszystkie te wydarzenia i zawiadomił konsystorz 
diecezji chełmskiej, który wyznaczył w 1776 r. czteroosobową komisję do zbadania zjawiska98. Działalność 

93 APP, 2441/87/221, Dokumenty dotyczące parafii w Tartakowie, s. 184.
94 Ibidem, s. 184.
95 Ibidem, s. 185.
96 Ibidem, s. 185–186.
97 Ibidem, s. 186.
98 A. Kostkiewicz, Pewna wiadomość Obrazu Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny w kościele parafialnym tartakowskim, w oł-

tarzu różańcowym codziennymi łaskami i cudami słynącego, przez prawny proces pokazania, a pod protekcją Jaśnie Wielmożnego Jmci 
Pana Stanisława Potockiego chorążego wielkiego koronnego, starosty bełskiego, sokalskiego, rubieszowskiego, etc, etc, fundatora, kolatora 
i dobrodzieja, tegoż kościoła światu ogłoszona, Poczajów 1778, s. 7–8. Na komisarzy powołani zostali: deputat na Trybunał Koronny, kano-
nik i dziekan katedry chełmskiej ks. Jerzy Wydzga, dziekan hrubieszowski, proboszcz horodłowski ks. Gabriel Józef Kobylański, proboszcz 
hoszczowski ks. Michał Rojowski oraz dziekan sokalski, proboszcz stożanowski ks. Kajetan Leszczyński, zob. też Barącz, Zapiski histo-
ryczne – Tartaków…, s. 6799–6800. 
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tej komisji, a także powołanej w 1777 r.99  sfinansował Stanisław Szczęsny Potocki100. Po dokonaniu wszyst-
kich czynności biskup chełmski Antoni Onufry Okęcki wydał 5 marca 1777 r. dekret uznający obraz Matki 
Boskiej Tartakowskiej Uzdrowicielki Chorych za cudowny. Pod dekretem podpisał się także biskup pomoc-
niczy chełmski Melchior Jan Kochnowski101, który przybył do Tartakowa i uroczyście ogłosił dekret 8 czerw-
ca 1777 r.102 Dwa lata później, 8 września 1779 r., obraz uroczyście przeniesiono do nowo wystawionego 
ołtarza głównego, dopełniając tym samym zalecenia biskupie. Niestety nie zachowała się żadna ikonografia 
ukazująca wygląd ołtarza103.

Zarówno aktowi przeniesienia obrazu do ołtarza różańcowego (1768), jak i uroczystościom publikacji 
dekretu biskupiego (1777) oraz przeniesienia cudownego obrazu do wielkiego ołtarza (1779) towarzyszyły 
rozbudowane uroczystości z bogatą dekoracją efemeryczną. Autorem oprawy artystycznej o rozbudowanej 
ikonografii był ks. Augustyn Kostkiewicz. Wszystkie uroczystości oparto na wspólnym schemacie i były już 
omawiane w literaturze104. Można przypomnieć, że rozpoczynały się one na pobliskim zamku Potockich, 
gdzie był ustawiany dekorowany i iluminowany tron, na którym cudowny obraz pozostawał przez noc po-
przedzającą ceremonię w obecności gwardii i piechoty nadwornej Potockich oraz kapeli105. Następnie przy 
wystrzałach z armat oraz akompaniamencie muzyki rozpoczynała się uroczysta procesja do kościoła, na któ-
rej trasie ustawione były rozbudowane bramy triumfalne oraz obeliski z obrazami i inskrypcjami106.

Ostatnią uroczystością z udziałem cudownego obrazu tartakowskiego miała być koronacja wizerunku, 
którą planował około 1800 r. ks. Augustyn Kostkiewicz107. Wówczas uroczystość nie doszła do skutku, ale 
zachował się rękopiśmienny opis jej dekoracji okolicznościowej, planowanej z wielkim rozmachem108. 

Jak wynika z opisu, fasadę kościoła miała ozdobić kopia cudownego obrazu z odpowiednią oprawą 
przeznaczoną do iluminacji nocnej, pod którą miała znajdować się rzeźba Matki Boskiej z rozłożonymi na 
boki rękami (tak jak na obrazie) z cytatem z Pisma Świętego oraz wierszowanymi strofami: 

Pokrył Ją z góry Ociec Przedwieczny rękami
Ztąd w powszechny [...] z nami.

Kolejne strofy przewidziano pod figurą:

W pierwszym momencie poczęcia czarta zwyciężyła.
Maryja, bo Ją ręka Ojcowska broniła.

Na szczycie fasady miały być rozwieszone wyobrażenia z litanii loretańskiej, odpowiadające tym wi-
docznym na obrazie tartakowskim, ze stosownymi wierszami: lilia między cierniem, z inskrypcją i wierszem 
polskim: 

99 Kostkiewicz, op. cit., s. 107; w skład komisji miało wejść dwóch księży spośród czterech powołanych do wcześniejszej komisji.
100 ZNiO, 12890/III, s. 11.
101 Kostkiewicz, op. cit., s. 160.
102 Ibidem, s. 236; warto dodać, że w 160. rocznicę ogłoszenia dekretu, z inicjatywy proboszcza ks. Stefana Wrzołka, parafianie 

i ziemiaństwo tartakowskie ufundowali dwa nowe dzwony do kościoła ochrzczone pod imionami „Maria” oraz „Michał”. 8 grudnia 1937 r. 
dzwony zostały uroczyście ochrzczone i oddane jako wotum „Cudownej Pani Tartakowskiej”, zob. S. Cichocki, Chrzest dzwonów w ko-
ściele tartakowskim, „Ziemia Sokalska”, R. V, 1938, nr 73, s. 1 (Cichocki podaje 150. rocznicę, musi to być jednak błąd drukarski). W 1991 
obraz koronował Jan Paweł II. W 2003 r. wykonano kopię obrazu tartakowskiego na polecenie ks. kard. Mariana Jaworskiego i przesłano 
do Rzymu. 8 stycznia 2004 r. Jan Paweł II poświęcił i koronował kopię obrazu, który następnie został przekazany parafii w Tartakowie, zob. 
O. Salamon, Matka Boża Tartakowska Uzdrowicielka Chorych, b.m.w., 2004, s. 16.

103 Jedyne dwa źródła to rysunek stalli autorstwa Zachariewicza (J. Zachariewicz, Wycieczka w powiat Sokalski, „Teka Konserwa-
torska Koła C.K. Konserwatorów Starożytnych Pomników Galicyi Wschodniej”, 1, 1892, s. 145–146), na którym widoczny jest fragment 
ołtarza, oraz opublikowane w bardzo złym stanie, właściwie kompletnie nieczytelne zdjęcie środkowej części ołtarza z cudownym obrazem, 
zob. A. Sroka OFM, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Łukawcu, Jarosław 1990.

104 Dworzak, XVIII-wieczne uroczystości…
105 Kostkiewicz, op. cit., s. 237; ZNiO, 12890/III, s. 8, jak pisze ks. Kostkiewicz, podczas uroczystości w 1777 r. straż przy obrazie 

pełniło wojsko cesarskie. 
106 Dworzak, XVIII-wieczne uroczystości….
107 W tekście Kostkiewicz wspomina wojnę francuską i zajęcie Rzymu oraz śmierć Piusa VI, oba wydarzenia miały miejsce w 1799 r. 

Datą ante quem jest śmierć Kostkiewicza w 1803 r.
108 Istnienie tego opisu zostało zasygnalizowane w Dworzak, XVIII-wieczne uroczystości…, s. 157, jednak błędnie zinterpretowano 

wówczas autora, którym bez wątpienia był ks. Augustyn Kostkiewicz, a opis stworzył on na kilka lat przed śmiercią w 1803 r. 
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Jak lilia wśród ciernia, nie traci zapachu
Tak Marya wśród szpetnych, Czysta w Jedynaku.

Drugim symbolem miał być ogród zamknięty z inskrypcją wierszem:

Czystą Serca Ogrodem Bóg zamknął dla siebie
Więc nie mógł wniść grzech szpetny MARYA do Ciebie.

Kolejno odmalowane miało być zwierciadło bez zmazy:

Jesteś czystym zwierciadłem, w którym się Bóg widzi
Więc być nie mógł grzech w Tobie, bo On się nim brzydzi.

Czwartym symbolem był krzak gorejący z inskrypcją i wierszem w języku polskim:

Bóg w krzaku był Bogiem, więc krzak się nie palił
Również Bóg był w Maryi, toć i ją ocalił.

Po nim nastąpić miała Brama zamknięta z inskrypcją łacińską i wierszem polskim:

Bramąś była otwartą dla samego Boga
Toć do Ciebie zamknięta byłą Czarta droga.

Ostatnim symbolem była wieża Dawidowa z inskrypcją:

[…] Twoją wieża ta okryta?
Przeto nigdy nie była, od Czarta dobyta109.

Większość fasady kościoła miała być przesłonięta „galerią” na siedmiu kolumnach, nieco odsuniętą od 
jej lica. Planowano udekorować ją obrazami i rozbudowanymi wierszami. Na środku:

To seno, żeś Cudowna w tutejszym obrazie
Daj dowód, że pierwszej nie podpadłaś zmazie
Bo gdy Twego poczęcia obraz cudy słynie!
Jakże Twoje poczęcie ma podpadać winie?

Na pilastrach tej galerii, na postumentach, miały być wystawione rzeźby wyobrażające postacie ze Sta-
rego Testamentu uważane za prefiguracje Marii, czyli Estera, Rebeka, Judyta i Abigail, ze stosownymi atry-
butami. Pod każdą z nich, na postumencie miały się znaleźć następujące wiersze w języku polskim – pod 
Esterą inskrypcja z Pisma Świętego i polski wiersz:

Od prawa powszechnego wyjęta Estera
Stąd że była kochana od króla Aswera
Gdy Marya od Boga więcej ulubiona
Toć zapewne od prawa Adama zwolniona.

Pod figurą Rebeki:

Rebeka wzór skromności, płaszczem się okrywa
Gdy do niej oblubieniec niewinny przybywa
Równie, gdy Bóg Maryję miał sobie zaślubić
Musiał ją pokryć łaską, a grzech pierwszy zgubić.

109 ZNiO, 12890/III, s. 177–178.
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Do figury Judyty na postumencie cytat z Biblii i wiersz po polsku:

Twe zwycięstwo z człowieka Judyto maleie
Kiedy czart przed Maryją poczętą truchleje
Bo w pierwszym życia czasie, i moc jego starła
I z wszelkiej przeciw sobie broni go odarła.

Natomiast pod figurą Abigail:

Piękniejsza nad Abigail tylko jedna sama!
Nie byłaś wspólniczką przestępstwa Adama
Kiedy bowiem Bóg w Tobie, chciał mieć dom dla Siebie
Nie dopuścił by inny miał posiadać Ciebie110.

Pomiędzy wspomnianą galerią a bramą kościelną miały być rozstawione cztery piramidy, na których 
miały spoczywać cztery korony: cesarskie, królewskie i zwycięskie, a na trzonach zawisnąć cztery komparty-
menty z wyrażeniem cudów sprawionych za sprawą obrazu tartakowskiego ze stosownymi cytatami z Pisma 
Świętego i wierszami polskimi: 

Errare cos fecit. Job 12. v 25
Chcieli żydzi zdobyczy, lecz widzą w kościele
W śród nocy nabożeństwo i ludzi dość wiele
Przeto poszli do Cerkwi, tę i prędko złupili,
Dopiero do kościoła śmiałością wrócili.
Wpada wyjąc z nich jeden, postrach zdobywa
Wszak powszechnie złodziejów zdobycz taka bywa.

Na drugim kompartymencie planowano ukazać cud:

Spadł z konia, ale przecież nie upadł na ziemię,
Bo dobrze nogę utkwił nieostrożnie w strzemię
Koń go nosi, i czapkę wraz z włosami znosi
Już ginący Maryi o ratunek prosi
[…] Marya […] nad zginionym
Wstrzymała, aby z świata nie był uniesionym.

Na trzecim kompartymencie zamierzano przypomnieć inne cudowne wydarzenie:

Nie chce wierzyć ten kapłan, żeś tutaj łaskawa
Więc Cię widzieć nie może, gdy przed Tobą stawa
Jednak gdy Cię przeprosił, i odmienił zdanie
Ujrzał Cię bez skazy, i łaskawą Panie!
Niewart jest żadnej łaski, kto łaskaw niewiary?
Lecz Maryja łaskawa, za złe dobrem mierzy.

Na czwartym kompartymencie zakomponowano kolejne wydarzenie z cytatem łacińskim i wierszem 
polskim:

Chcąc sobie życie skrócić w grzechach zanurzony
Kładzie powróz na szyję, desperat szalony
Maryja go okrzyknie: Pójdź do Tartakowa

110 Ibidem, s. 178–179.
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Uczyń spowiedź, a ja Cię ratować gotowa
Niepostronach od złego wstrzyma Złego może
Tylko Ty (za przyczyną Matki Swojej) Boże111.

Na bramie kościoła przewidziana była niewielka galeria dla kapeli, przygotowana do nocnej ilumina-
cji, wierzchołek bramy miał być zwieńczony rzeźbą Niepokalanego Poczęcia Marii w koronie z dwunastu 
gwiazd iluminowanych nocą ogniami. Całość komentował umieszczony nad statuą wiersz polski:

Nie wiesz w której Maryi jest milej koronie?
Czy z gwiazd! Czy w dzisiejszej? Co jej wieńczy skronie?
Tamtą nosi od wieków. Ta dla niej jest nowa!
Ta musi jej być milsza: przyczyna gotowa.

W zamyśle autora dekoracji od strony drogi od miasta na bramie: „mógłby być rzucony napis wielkimi 
literami: »Gloria Omnes! Qui transitur perviam, gratiosa Salutare Mariam«”, a poniżej na galerii dla kapeli 
znalazłyby się wiersze łacińskie i polskie:

Czy w złej? Czyli w dobrej znajdziesz się toni!
Wiedz o tym, że Maryja złych y dobrych broni!112

„Za Bramą Cmentarną przy drodze mogłyby być wystawione dwa kolosy wspaniałe, na których powin-
ny być umieszczone geniusze, niby do ludzi mówiące i pytające”. Jeden z nich miał trzymać w ręku koronę, 
a napis głosił:

Powiedzieli czy Maryja warta jest korony?
Która wszystkie łaskami napełniła strony.
Ja mówię że od wszystkich i wszystkich jest godna
Koron, kiedy dla wszystkich w łaski jest płodna.

Drugi geniusz trzymać powinien tablicę geometryczną z liczbą i wierszem:

Inne miejsca korony wyglądali wieki
Tu patrzą na koronę, żyjących powieki
Bo tam tyle przez długie wieki wyświadczyła
Łask, ile tutaj w krótkich latach wyliczyła.

Drogę prowadzącą do kościoła dekorować miały cztery „piramidy wspaniałe, zielenią adornowane do 
iluminacji nocnej, na których można byłoby zawiesić kolejne blejtramy przedstawiające cuda ze stosownymi 
łacińskimi cytatami z Pisma Świętego i wierszami polskimi”113. 

Ksiądz Kostkiewicz zaprojektował cztery bramy triumfalne rozlokowane na drodze pomiędzy kościo-
łem a pałacem. Droga wiodła przez miasto, na trasie pomiędzy bramami miało stać 18 piramid z zawieszony-
mi blejtramami z odmalowanymi przedstawieniami cudów za sprawą obrazu tartakowskiego. Przedstawienia 

111 Ibidem, s. 179–180.
112 Ibidem, s. 180.
113 Na pierwszej: „Płacze ślepy na łóżku podczas ciemnej nocy, / Wzywając na ratunek Maryi pomocy. / W tym za głową Maryja 

ciemność wygania / Zaraz z oczu zasłona grobu ustępuje. / O! jak wielkie Marya łaskę wyświadczyła! / Gdy ciemnemu dzień z nocy, dość 
jasny zrobiła?”. Na drugiej: „Męczą długo felcery, lecz dobyć nie mogą / Kości z gardła, choć rękę poranioną srogą / Chory woła: a to Matko! 
Śmierć mi w gardle stoi! / Lecz Ty kogo ratujesz, śmierci się nieboi / W tym zasypia, a kość mu do ust się wróciła. / Skazanego na garło, 
śmierci pozbawiła.” Na trzeciej piramidzie: „Ścina drzewo a ścięte przecina mu głowę / Utracił ucho jedno, zmysły oraz mowę / Nieprędko 
znaleziony, gdy polecon Tobie! / Stracone zmysły, zdrowie, wnet znajduje w sobie. / Wszędzie na nas przypadki, i nieszczęścia godzą / Bo 
po ludziach frasunki nie polecą chodzą.” Na ostatniej, czwartej piramidzie: „Filozof teraźniejszy co nic albo mało / Wierzyć nie chce. Chciał 
prawie przyjąć Pańskie Ciało. / Wstrzymany przez Maryję. Bo tu wiary trzeba / Nie rozumu gdzie idzie o Sekreta Nieba! / O! jakież to nie-
szczęście na mądrego padło! / Gdy się na nim sprawdziło: nie dla kota sadło?”, ZNiO, 12890/III, s. 181–182.
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opatrzone były stosownymi cytatami z Pisma Świętego oraz wierszowanymi inskrypcjami w języku polskim, 
na wzór tych rozlokowanych przed fasadą kościoła114.

Wszystkie bramy były dwukondygnacyjne. Pierwsza brama triumfalna poświęcona była cesarzom 
Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego oraz Marii Pannie. W wyższej kondygnacji od stro-
ny kościoła miało znajdować się wyobrażenie Orła Cesarskiego trzymającego w szponach imię Maria oraz 
koronę, poniżej zaplanowano cytat łaciński oraz wiersz polski:

Gdy w tym Państwie Cesarskie Twe … skronie
Miejże pierwsze staranie o Cesarskim Tronie
Ten wspierany, ten umacniany, Ten broń Twemi dziwy
A tak będzie zupełnie wszelako częśliwy.

Poniżej, w dolnej kondygnacji, nad łukiem arkady przewidziano postacie cesarzy z rodu Habsburgów, 
którzy propagowali kult Niepokalanego Poczęcia Marii, byli to Ferdynand I, Ferdynand II, Ferdynand III, 
Leopold I i Karol VI, a towarzyszyła im wierszowana inskrypcja:

Ci u Piotra zastępców o to się starali
By poczęcie Maryi Światu ogłosili
Bydź niewinny. A zatym wielki dowód dali
Jakiego o tym zdania Ci tak wielcy byli.
Więc bezpiecznaś Maryja, masz puklerz niemały,
Gdy Cię bronią Ci, którym ulega świat cały.

Po stronie miasta zamierzano przedstawić podobizny wyrażające „dzisiejsze cesarstwo” w laurach zwy-
cięskich, z towarzyszącym napisem:

Wiele dla Cię Cesarze poprzedni czynili
Kiedy Twego poczęcia honoru bronili.
Lecz dzisiejszy majestat, poprzednik celuje
Gdy Twe Święte poczęcie dzisiaj koronuje.
Bo jakby to być mogło, byś się poczynała
w grzechu, a w tym poczęciu korony dostała?115

Druga brama triumfalna miała być poświęcona arcybiskupowi koronującemu obraz tartakowski. 
Na szczycie bramy powinien się znaleźć wieniec z lilii z imieniem Maria pośrodku i wierszem:

Patrz Maryjo jak Pasterz nasz hojny dla Ciebie
Dał Ci złotą koronę, dał nadto siebie.
Wiem, że więcej poważasz czystość niźli złoto
Więc swemi liliami Ciebie wita oto!
Chceszże więcej od niego? Nie, nie, dość jest na Cię
Bo to wszystko jest Twoje co jest w tym prałacie.

Poniżej wiersza miały zostać umieszczone portrety trzech hierarchów kościelnych szczególnie zasłu-
żonych w dziejach obrazu tartakowskiego. Na samej górze przewidziano portret arcybiskupa koronatora 
obrazu, przed którym powinna być złota korona, po prawej stronie – portret śp. bpa Antoniego Onufrego 
Okęckiego, który dekretem uznał obraz Matki Boskiej Tartakowskiej za cudowny i „miał się starać o koro-
nację tegoż, lecz rewolucja krajowa przeszkodziła”116, przed nim powinien leżeć rozwinięty dekret, po lewej 
stronie portret śp. bpa Melchiora Jana Kochnowskiego, który „cuda przy tym obrazie roztrząsał sądownie” 

114 Opisy piramid, które przeplatają się z opisami kolejnych bram triumfalnych, znajdują się na stronach: ZNiO, 12890/III, s. 182–191.
115 Ibidem, s. 182–183.
116 Ibidem, s. 184.
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i mocą swego urzędu potwierdził ich prawdziwość. U dołu każdego portretu powinno być umieszczone imię 
i nazwisko przedstawionego duchownego oraz stosowny wiersz. Pod portret biskupa chełmskiego Okęckiego 
ułożono następujący wiersz:

Że masz cześć w tym Obrazie, i winne ukłony?
Tem Ci czynić rozkazał, Cudy pobudzony.

 Wiersz pod portretem sufragana i oficjała chełmskiego Kochnowskiego brzmiał:

Tom Cię światu ogłosił, żeś w cuda łaskawa
Bo Twa ręka cudowna, wszystko, wszystkim dawała.

Na przeciwnej elewacji bramy miały być herby kapituły lwowskiej i kapituły chełmskiej ze stosownymi 
podpisami117. 

Następna brama triumfalna, jak zaplanował Kostkiewicz „nieco pomniejsza”, miała zostać poświęcona 
„prokuratorowi tej koronacji”. Na szczycie bramy zamierzano ustawić rzeźbę Niepokalanego Poczęcia Marii 
o kompozycji odpowiadającej cudownemu obrazowi tartakowskiemu. Na fardachonach z kolei miały stać 
geniusze z atrybutami na poduszkach: sercem obsypanym różami oraz złotą koroną. Geniusz trzymający 
serce powinien być ukazany tak jakby odwracał się od Matki Boskiej, natomiast drugi powinien zwracać się 
z koroną w jej stronę. Obie rzeźby miały otrzymać stosowne cytaty łacińskie i wspólny wiersz. Poniżej, na 
arkadzie bramy kolejny geniusz, tym razem w królewskim stroju z imieniem Maria na piersiach, zwracał się 
do Matki Boskiej, która mu odpowiadała mu słowami:

Koroną zwieńczę skronie. A serce obmyję
W krwi Synowskiej, taki sobie Laur z niego uwije.

Nad samą arkadą miał znajdować się wiersz:

By Maryja po Bogu pierwszą miała chwałę
Nato Bóg Swą wszechmocność prawie tą całą
Bo cokolwiek na ziemi, i na niebie działa
Tym samem by Maryja większą chwałę miała.
Lecz swą dzisiaj wszechmocność prawie wyświadczyła
Gdy słabemu tak wiele zdziałać pozwoliła.

Kolejną inskrypcję Kostkiewicz zaplanował umieścić „nad galerią dla kapeli”, z czego można wnosić, 
że w tej bramie triumfalnej przewidziany był balkonik dla pomieszczenia muzykantów. Natomiast w dolnej 
kondygnacji bramy miał znajdować się napis: 

Bóg maluczkich do wielkich zwykł używać rzeczy!
Kto ma rozum, zna Pismo, temu nie zaprzeczy.
A wszakże i te ważne i wspaniałe dzieło!
Przez maluczką Osobę dziewicy skutek wzięło.
Stąd się bowiem wszechmocność Boska okazuje
Że wielkość nic nie może, małość dokazuje118.

Trzecia brama miała zostać wystawiona w mieście, w dzielnicy żydowskiej, co stanowiło pretekst do 
opracowania jej ikonografii skupiającej się na patriarchach starotestamentowych. Kostkiewicz pisał o jej 
„spiczastym” kształcie – zapewne chodziło o zwężające się ku górze kondygnacje. Na samym wierzchołku 
zaplanowano figurę Adama trzymającego w ręce złotą koronę i mówiącego:

117 Ibidem, s. 184.
118 Ibidem, s. 185–186.
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Żem dla Ciebie odebrał Boskie obietnice
Uwieńczę Twoje skronie, i niewinne lice.

Na fardachonach niższych i wyższych miały zostać ustawione figury patriarchów Starego Zakonu 
z atrybutami, a każdy z nich miał trzymać koronę „proporcjonalną swej szczególniejszej cnoty”: Abraham 
różaną, Izaak palmową, Jakub cyprysową, Józef liliową, Mojżesz rozmarynową (?), Noe blaszaną, a Daniel 
złotą. Poniżej stosowny wiersz w języku polskim objaśniał przedstawienia:

Dalekoś Abrahama wiarą przewyższyła!
Izaaka powolność równa Twej nie była!
Ani Jakób pokorą mógł wyrównać Tobie!
Ni Józef Twej czystości mógł przypisać sobie!
Łaskawością Mojżesza, Noego ufnością
Daniela nieprzyjaciół przy Tobie miłością!
A gdy dziady nad dziady w cnotach Twych omdleli
Te Ci dają korony, które za nie wzięli.

W niższej kondygnacji tejże bramy miała znajdować się figura Niepokalanego Poczęcia Marii w ob-
łokach „perspektywą ku oddali zrobiona do nocnej iluminacji”. Powyżej arkady bramnej kolejny wiersz 
dopełniał wymowę przedstawienia:

Izraelu! Ja z Judy narodu pochodzi
Ja z Daniela, twojego mesjasza rodzi.
Ja z Twoich Proroków, tobie obiecana.
Dlaczegosz nie jest dzisiaj od Ciebie uznana?
Tyś podobno odrodny z nałożnej Agory
Przeto się nie chcesz łączyć z Wnuczką prawej Sary.

Na drugiej stronie tej bramy, na wierzchołku, zaplanowano postawienie figury Ewy trzymającej koronę, 
z wierszem: „Warta jesteś korony z tej samej przyczyny! / Żeś się moiey niestała uczestniczką winy”. Na 
fardachonach bramy ustawić miano figury prefigurujące Matkę Boską, trzymające w rękach korony. Były 
to: królowa Saby trzymająca dwie korony – oliwną i złotą, królowa Estera z koroną diamentową, królowa 
Betsabee z koroną z strusich piór oraz Sara z koroną liliową. 

Już swoje korony u nóg Twych składają
Bo Ciebie być godniejszą nad siebie uznają
Maleje mądrość Saby, i piękność Estery!
Wspaniałość Betsabe, Wstydnej Sary ceny!
Bo co było we wszystkich, to jak w jednej Tobie!
A więc wszystkie korony […] Przywłaszczyć sobie.

W niższej kondygnacji pośrodku miał się znajdować tron, na którym widniałby mariogram pod koroną. 
Poniżej powinien być balkon dla kapeli muzycznej opatrzony łacińskim cytatem119. 

Ostatnia brama triumfalna przewidziana była przy bramie do pałacu Potockich i zapewne miała do niej 
przylegać, skoro Kostkiewicz zaznaczył, że powinna być jednostronna. Na jej szczycie planowano ustawić 
rzeźbę geniusza trzymającego serce gorejące z inskrypcją łacińską, a nad arkadą wizerunek Marii na tronie 
w koronie na głowie, po bokach zaś geniusze mówiące:

Widzicie syny , i córy o to iest w koronie
Matka Wasza, wy Sercami, uwięczcie jej skronie

119 Ibidem, s. 188–189.
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Tamtą wzięła powinna, bo z królów królowa!
Ta z serc waszych uwita, gdyż dla niej nowa!120

W przeciwieństwie do innych koronacji cudownych wizerunków ks. Augustyn Kostkiewicz nie planował 
celebrować aktu koronacji w kaplicy, przed kościołem lub w samej świątyni, a na dziedzińcu pałacu Potockich121. 
Chciał tam wznieść: „tron wspaniały na kształt tronu salomonowego z słoniowej kości, o kilkunastu gradusach, 
i rozwinąć nad nim tekst Pisma Świętego: »Positus est thronus matri regis« (Reg 3 c 2 v 19)”122. Konstrukcję miały 
flankować rzeźby geniuszów trzymających po jednej stronie insygnia biskupie, po drugiej – koronę liliową. Poni-
żej tronu mogłyby zostać przypięte paludamenty, na których przymocowane były „insygnia nędzy ludzkiej, to jest 
ręce, nogi, oczy, kule, szczudła, różne wota”123. Całość miały dopełniać wersety w Pisma Świętego. Kostkiewicz 
planował rozstawić na dziedzińcu także „kolosy do iluminacji nocnej”, na których zawieszone byłyby blejtramy 
z przypomnieniem historii cudownego obrazu Matki Boskiej Tartakowskiej. Na pierwszym obrazie utrwalono 
scenę wyniesienia obrazu z płonącego pałacu Stanisława Potockiego z objaśnieniem:

Jak […] nie spłonął chociaż ogniem pobił
Równie obraz swej Matki Bóg w ogniu ocalił.
Bo jak z […] Bóg łaski przyrzekł świadczyć Judzie?
Tak i obraz ten mieli chcący łaski ludzie.
Matka łask nieprzebranych MARYA się zowie!
A możesz ogniem spalić wodę? Któż to powie.

Na drugim obrazie miało znajdować się przedstawienie przekazania obrazu przez Stanisława Potockie-
go, wojewodę bełskiego, kapelanowi i plebanowi tartakowskiemu ks. Mikołajowi Kucharskiemu, opatrzone 
wierszowaną strofą:

Wielki dowód dobroci tak wielkiego Pana
Bo kochał Matkę Boga, i swego Plebana
Czcił jej obraz w pałacu, lecz gdy się ten spalił
Darował go kapłanowi, by go czcił i chwalił
Dziś nie moda mieć w domach czci godne obrazy
Nie cierpieć duchowieństwu jak i jakiej zarazy.

Na trzecim blejtramie miał znajdować się obraz Matki Boskiej Tartakowskiej zawieszony w kościele 
nad chrzcielnicą, a poniżej powinien być wiersz:

Lat trzydzieści w kapłańskim domie przemieszkała
Do Kościoła po śmierci jego wyniesiona
A tam wkrótce krwawemi łzami zapłakała.
Nie wiesz! Jakiego zalewu ta Pani wzruszona?
Czy kapłana? Czyli tu płakała Kościoła?
Obydwa cierpieć mieli, obu płacze zgoła!

Ostatni kolos miał mieć kompartyment z przedstawieniem jednego z cudów, jakie sprawił cudowny 
obraz, czyli uratowanie dziewczynki od śmierci:  

120 Ibidem, s. 191.
121 Warto jednak pamiętać, że w momencie powstania opisu (ok. 1800–1803) Tartaków nie należał już do Potockich, bowiem wo-

jewoda ruski Stanisław Szczęsny przeniósł się na Wołyń, do Tulczyna, i odstąpił w 1781 r. dobra w Galicji Adamowi Ponińskiemu, który 
w kilka lat później zbankrutował (R. Aftanazy, Materiały do dziejów rezydencji, t. 6, Województwo bełskie. Ziemia chełmska województwa 
ruskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995, s. 208; E. Rostworowski, Potocki Szczęsny, [w:] Polski Słownik Biograficzny t. 28, Wrocław 
1984–1985, s. 185). W latach 1799–1815 Tartaków był w posiadaniu Stanisława Roszczyca, Kraków, Archiwum Narodowe, Teki Antoniego 
Schneidra [dalej cyt.: ANKr., TSchn.] 1605, bs, Umowa sprzedaży dóbr Tartaków, 12 II 1799; ANKr., TSchn 853, s. 979, Umowa sprzedaży 
dóbr Tartaków, 12 II 1799.

122 ZNiO, 12890/III, s. 191.
123 Ibidem, s. 191.



OSIEMNASTOWIECZNE UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM CUDOWNYCH OBRAZÓW... 137

Małoletnia dziecina groszem udławiona
Bliska była skonania , a przecież ożyła!
Bo gdy przed tym obrazem w pałacu stawiona
Tam grosz krwią owrzały z siebie wyrzuciła.
Nikt do życia wiecznego pewnie nie powróci
Jeżeli grosza cudzego dwójnasób nie wróci.

Ostatnim elementem dekoracji okazjonalnych miały być dwa postumenty ustawione w pobliżu bramy 
do pałacu, na których znajdowałyby się rzeźby geniuszy prowadzących dyskusję. Jeden pyta: 

Dlaczego na tym to miejscu dwie korony wzięła Marya? 

Drugi odpowiada: 

Bo tu świadczyć łaski się zaczęła!124

Tym ostatnim wierszem ks. Augustyn Kostkiewicz wyjaśnił, dlaczego zamierzał wyłamać się z panują-
cej tradycji koronowania wizerunków w świątyni, czy też na placu przed nią. A może tak naprawdę właśnie 
kontynuował ten zwyczaj, wszak koronacje odbywały się w miejscach, gdzie obrazy sprawiały cuda, a obraz 
Matki Boskiej Tartakowskiej po raz pierwszy objawił swą moc właśnie w pałacu Potockich. 

Truizmem jest stwierdzenie, że przedstawione powyżej uroczystości z udziałem cudownych obrazów 
łączą wspólne elementy. Wypada jednak zrekapitulować powyższe rozważania. Przede wszystkim należy 
podkreślić, że opisane uroczystości koronacyjne w Sokalu będą stanowić materiał do dalszej analizy, poprzez 
przede wszystkim porównanie do innych uroczystości tego typu, czy to o charakterze ogólnopolskim, czy 
też lokalnym. Brak w dotychczasowej literaturze dokładnego opisu przebiegu celebracji utrudniał bowiem 
wnioski o charakterze ogólnym. 

Na terenie województwa bełskiego naturalnym wyznacznikiem organizacji i formy uroczystości była 
koronacja obrazu Matki Boskiej Sokalskiej, podczas której starano się podkreślać najważniejsze wątki z hi-
storii obrazu poprzez ikonografię bram triumfalnych. Na analogicznej zasadzie ks. Augustyn Kostkiewicz 
opracowywał swoje, prowadzone z dużym rozmachem uroczystości przy cudownym obrazie Matki Boskiej 
Tartakowskiej. Widać to wyraźnie przy zestawieniu wątków ikonograficznych eksponowanych na bramach 
(poza „obowiązkowymi” elementami heraldycznymi i fundatorskimi można wskazać przede wszystkim wy-
korzystanie ikonografii postaci starotestamentowych). Widać bardzo mocne związanie cudownych wizerun-
ków z dworami magnackimi, których przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w propagowaniu ich kultu na 
terenach swoich dóbr. A poprzez ostentacyjne eksponowanie przedstawień herbowych i rodowych podkre-
ślali także element „przynależności” wizerunków do konkretnych rodów magnackich (w czym przodowali 
Potoccy). Zapewne także i w przypadku obrazu Matki Boskiej Łopatyńskiej organizowano podobne uroczy-
stości, choć ich przebieg pozostaje dziś nieznany. Niezwykle ciekawym i rzadko spotykanym w źródłach 
przykładem funkcjonowania lokalnych sanktuariów maryjnych jest odnaleziony opis uroczystych procesji 
odbywanych pomiędzy Tartakowem i Łopatynem125. Tu również można zauważyć pewne analogie do uro-
czystości koronacyjnych, na przykład na Jasnej Górze w 1717 r. na specjalnym wozie triumfalnym obwożono 
koronatora bpa Konstantego Brzostowskiego126. Tego typu procesji obrazujących doskonale pobożność sta-

124 Ibidem, s. 192–193.
125 Podobne można wskazać na przykład na ziemi lwowskiej. W 1767 r. odprawiono uroczyste wprowadzenie do kościoła w Nawarii 

obrazu Matki Boskiej. Uroczystości zostały szczegółowo opisane przez ks. Szymona Tadeusza Bliźnickiego, proboszcza parafii nawaryjskiej. 
Procesja rozpoczęła się w kościele w Hodowicy, gdzie obraz umieszczono na wielkim ołtarzu i w asystencji księży, mieszkańców zarówno 
Hodowicy, jak i Nawarii, kapeli oraz śpiewów, trąb i wystrzałów z armat przeniesiono go do Nawarii i wstawiono do ołtarza bocznego. Na tę 
okazję wnętrze świątyni przyozdobiono „w drogie obicia”. Na czele orszaku niesiono krzyż i dwie większe chorągwie, następnie szli parami 
chłopcy, dziewczęta i niewiasty niosące niezidentyfikowany obraz. Kolejno niesiono chorągiew św. Walentego, dalej w orszaku znajdowali 
się mieszkańcy Hodowicy, którzy nieśli obraz Trójcy Świętej i takąż chorągiew, oraz mężczyźni ze świecami. Następną część orszaku stano-
wili mieszkańcy Nawarii niosący „naszą chorągiew bogatą”, świece oraz drugi krzyż procesyjny. Procesję zamykali księża ubrani w komże 
ze świecami w rękach, dwóch kleryków z trybularzami srebrnymi oraz prałat ks. Szczepan Mikulski w kapie, niosący obraz Matki Boskiej, 
dookoła niego szła kapela, Archiwum Klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie, sygn. 443, Liber bannorum nec non annalim Ecclesiae Nava-
riensis, s. 106–107. 

126 Baranowski, Koronacje wizerunków…, s. 17.
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ropolską było z pewnością mnóstwo, prześledzenie ich pozwoliłoby na próbę określenia topografii sakralnej 
poszczególnych ziem Rzeczypospolitej. Na powyższych przykładach widać także wyraźnie powielanie raz 
wypracowanych wzorców, zarówno w skali makro (inne koronacje), jak i w skali mikro. 

Opis planowanej koronacji obrazu tartakowskiego, sporządzony na początku XIX w. przez ks. Kostkie-
wicza, dowodzi, że tragedia polityczna, jaką były rozbiory I Rzeczypospolitej, właściwie nie miała wpływu 
na mentalność społeczeństwa tamtego czasu. Oprawa niedoszłej koronacji była bezpośrednią kontynuacją 
celebracji urządzanych przez niemal cały XVIII w., a przeanalizowanie kolejnych dekoracji efemerycznych 
koronacji urządzanych w XIX i już na początku XX stulecia dobitnie pokazuje siłę tradycji i mocno zakorze-
nione w mentalności społecznej schematy pobożności127.

127 Zob. m.in. A. Bet le j, Koronacja obrazu Matki Boskiej Pocieszenia w kościele Jezuitów we Lwowie w 1905 roku, w niniejszym 
tomie, s. 163–170.

EIGHTEENTH-CENTURY CEREMONIES INVOLVING MIRACULOUS PAINTINGS  
OCCURRING IN THE BEŁSK PROVINCE – AN OUTLINE OF THE ISSUES

Summary

The subject area of the cult of images regarded as miraculous during the Old Polish period has long enjoyed the interest of scholars, 
who analysed it in historical, theological, religious, artistic or social terms. This applies to both single images (usually paintings) as well as to 
syntheses including selected groups of cult objects. The crowned pictures are of greatest interest, of course, but relatively little space has been 
devoted to local Marian centres. The aim of this article is to draw attention to eighteenth-century ceremonies involving miraculous paintings 
in the former Bełsk Province, especially in the local sanctuaries. Three ceremonies have been analysed: the coronation of the miraculous 
painting of Our Lady of Sokal, and ceremonies with the participation of the miraculous paintings of Our Lady of Łopatyn and Our Lady of 
Tartaków. The lack in the literature of a precise description of the course of the coronation of the miraculous Our Lady of Sokal picture has 
so far made general conclusions difficult. 

transl. Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek
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O WIZUALIZACJI KONFLIKTU POLITYCZNEGO Z POŁOWY XVIII WIEKU. 
SPRAWA PODZIAŁU ORDYNACJI OSTROGSKIEJ  

W DEKORACJACH OKAZJONALNYCH

Oprawę artystyczną uroczystości związanych z wydarzeniami politycznymi rozpatrywać można oczy-
wiście jako pewną zamkniętą całość, ale także jako fragment większego przekazu obejmującego również gra-
fikę, literaturę, czy też polityczny ceremoniał. Poniżej zaprezentowane zostanie to drugie podejście, a prze-
analizowany będzie przekaz z lat 50. XVIII w., związany z podziałem ordynacji ostrogskiej, dokonanym 
w wyniku tak zwanej transakcji kolbuszowskiej w 1753 r. Wydarzenie to wywarło ogromny wpływ na ów-
czesne stosunki polityczne w Rzeczypospolitej, miało też kluczowe znaczenie dla głównych aktorów sceny 
politycznej, a także dla ich inicjatyw artystycznych. Niniejszy artykuł stanowi szkicowe jedynie nakreślenie 
problematyki zasługującej na monograficzne opracowanie. 

W czasach staropolskich znaczenie kultury obrazu było nie mniejsze niż kultury słowa, zaznaczyć trze-
ba jednak, że pod pojęciem obrazu należy rozumieć nie tylko dzieła sztuki (a w tym artystyczną oprawę 
uroczystości), ale wszelki przekaz wizualny: przede wszystkim gest i ceremoniał. Przy takim zdefiniowaniu 
obszaru badawczego możemy lepiej prześledzić mechanizm rozpowszechniania pewnych treści propagan-
dowych i sposobu ich oddziaływania na społeczeństwo szlacheckie. Takie podejście do badań nad kulturą 
staropolską wydaje się uzasadnione także ze względu na skromny zasób źródeł, co niejednokrotnie zmusza 
badacza (również sztuki) do łączenia w całość elementów pochodzących z różnych sfer ówczesnego życia.

W latach 50. XVIII w. Rzecząpospolitą wstrząsnęła sprawa ordynacji ostrogskiej. Utworzona przez 
księcia Janusza Ostrogskiego w 1609 r., złożona z 21 miast i blisko 600 wsi, była ona największą ordynacją 
w Koronie. Na początku lat 50. znajdowała się we władaniu marszałka nadwornego litewskiego Janusza 
Sanguszki, który z powodu długów rozdzielił ją (bez zgody sejmu) pomiędzy 34 wierzycieli, na mocy układu 
zawartego w Kolbuszowej 7 grudnia 1753 r. Największymi beneficjentami podziału stali się Lubomirscy, 
natomiast główny ciężar odporu ataków przeciwników wziął na siebie wojewoda ruski August Aleksander 
Czartoryski. Do transakcji kolbuszowskiej wrogo nastawiona była większość szlachty, uznając, iż jest to po-
gwałcenie praw obowiązujących w Rzeczypospolitej. Głównym przeciwnikiem podziału okazał się hetman 
wielki koronny Jan Klemens Branicki. Z jego inicjatywy 18 stycznia 1754 r. we Lwowie został wniesiony 
manifest potępiający transakcję kolbuszowską. Ludzie hetmana już w lutym 1754 r. zajęli Dubno (główną 
siedzibę Janusza Sanguszki). Tłumaczono to względami bezpieczeństwa, gdyż ordynacja miała obowiązek 
wystawić 600 żołnierzy do obrony granic Rzeczypospolitej, czego po podziale nie czyniła. August III re-
skryptem z 2 września 1755 r. przekreślił układ kolbuszowski i powołał komisję mającą zlustrować dobra, 
zwaną komisją dubieńską. 10 maja 1758 r. mocą reskryptu królewskiego dobra powróciły do Janusza San-
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guszki, bez możliwości ich zbycia. W 1766 r. sejm uznał je za zwyczajne dobra ziemskie, czyli podlegające 
parcelacji1.Transakcja kolbuszowska dawała możliwości zysków jej uczestnikom, ale mogła też być zacząt-
kiem nowego stronnictwa skupionego wokół „Familii”2.

W latach 1754–1758 konflikt między zwolennikami a przeciwnikami transakcji kolbuszowskiej miał 
miejsce oczywiście przede wszystkim na płaszczyźnie politycznej, ale towarzyszyły mu przy tym też inten-
sywne działania propagandowe. Na gruncie teoretyczno-prawnym Tomasz Dłuski, związany z Czartoryski-
mi, w dziele Uwagi w sprawie ordynacji ostrogskiej... starał się udowodnić, że podział ordynacji jest zgodny 
z polskim prawem3. Wspierający natomiast racje Branickiego Piotr Hadziewicz wydał traktat (Prawda obia-
śniona...), w którym starał się obalić tezy Dłuskiego4. W świetle źródeł niepublikowanych można do tego 
dodać jeszcze inne, ale bardzo istotne wątki, pozwalające lepiej rozumieć ikonografię polityczną związaną 
z tamtymi wydarzeniami. Hetman jest jednym z głównych bohaterów dwóch utworów satyrycznych powsta-
łych w związku ze sporem o ordynację, a właściwie dwóch wariantów tego samego utworu. Wersja bardziej 
znana i znacznie częściej rozpowszechniana w XVIII w. nosi tytuł Łysa rada kolbuszowska. O jej popular-
ności świadczy liczba zachowanych do dziś kopii. Paulina Buchwald-Pelcowa w swej pionierskiej pracy 
o satyrze polskiej czasów saskich podaje dziewięć rękopiśmiennych kopii5. Do tego można dodać jeszcze 
przynajmniej dwie6. Drugi tekst to: Scena tragiczno-komicznana publicznym światu polskiego theatrum po-
kazana wyrok niewinnej śmierci i cudownego po tym uwolnienie ordynacyi ostrogskiej prezentująca Ojczystą 
Muzą przez jednego ze spektatorów opisana7, w nim to w sposób bardziej dobitny zaakcentowana została rola 
króla oraz hetmana wielkiego koronnego w opisywanych wydarzeniach.

W 1754 r. główną areną konfliktu dotyczącego ordynacji ostrogskiej stał się Trybunał Koronny. W momencie 
transakcji kolbuszowskiej obradującemu wówczas w Piotrkowie Trybunałowi przewodniczył wojewoda smoleń-
ski Paweł Sapieha8. Podczas nieobecności chorego marszałka często formalnie zastępował go wojewoda bełski, 
podówczas deputat sieradzki Antoni Potocki9. W końcu kwietnia 1754 r. kanclerz wielki koronny Jan Małachowski 
pozwał Jana Klemensa Branickiego za wojskowe zajęcie dóbr ordynackich, ale dzięki Antoniemu Potockiemu 
sprawa nie trafiła na wokandę10. Nie mamy informacji związanych z przekazem wizulanym na Trybunale kaden-
cji 1753–1754, obradującym pod przewodnictwem Sapiehy. O wydarzeniu tym mówią jednak satyry polityczne. 
W Scenie tragiczno-komicznej Jan Klemens Branicki donosi Augustowi III o rozruchach w Wielkopolsce:

Że kupy jakieś pod Piotrków ściągają
Skąd? Po co nie wiem to tylko gadają.
Iż na Trybunał przyszły się gromadzą
Y Już po traktach z wojskami się wadzą 

1  Z syntetycznych prac dotyczących dziejów konfliktu o ordynację dalej aktualne pozostają teksty Władysława Konopczyńskiego, 
zwłaszcza: W. Konopczyński, Ostrogska ordynacja, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, seria II, t. V–VI, Warszawa 
1908; idem, Polska w dobie wojny siedmioletniej, cz. I, Kraków–Warszawa 1909. Z relacji pamiętnikarskich natomiast na uwagę zasługują: 
M. Matuszewicz, Diariusz życia mego, t. 1, wstęp i oprac. B. Królikowski, komentarz Z. Zielińska, Warszawa 1986; J. Kitowicz, Pamięt-
niki, czyli Historia polska, wstęp i oprac. P. Matuszewska, komentarz Z. Lewinówna, Warszawa 2005. 

2  T. Szwaciński, Rosja a Piotr i Jan Sapiehowie w dobie kryzysu ostrogskiego, „Kwartalnik Historyczny”, CXIX, 2012, z. 1, 
s. 37.

3  T. Dłuski, Uwagi W Sprawie Ordynacyi Ostrogskiey: Rozroznione Zdania Do Jednomyslnosci Prowadzące [...]: Ku Łatwiey-
szemu Pojęciu Na Częsci Y Kwestye Podzielone Roku 1754 [b.m.w.]. Dłuski opublikował także: Odpowiedź na pytanie jeżeliby na Dobra 
Ostrogskie Administarcja uproszona bydź mogła [b.m.r.w].

4  P. Hadziewicz, Prawda obiaśniona, pozory przyćmione, ordinacyia obroniona to iest odpowiedź na ksiąszkę [sic!] Uwagi w spra-
wie ordynacyi ostrogskiey oraz Wolność oswobodzona z niewoli swawolney ubezpieczone prawa y seymy oswobodzona oyczyzna, Wrocław 1756.

5  P. Buchwald-Pelcowa, Satyra czasów saskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, s. 193.
6  Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych [dalej cyt: AGAD], Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej, sygn. 469, Łysa 

rada kolbuszowska, k. 81 i n.; Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, rkps 360, Łysa rada kolbuszowska. Dialog satyryczny 
wierszem w sprawie ordynacji ostrogskiej, rozwiązanej przez Janusza Aleksandra Sanguszkę. 

7  Kraków, Biblioteka Jagiellońska, rkps 1808 IV. Scena tragiczno-komicznana publicznym światu polskiego theatrum pokazana 
wyrok niewinnej śmierci i cudownego po tym uwolnienie ordynacyi ostrogskiej prezentująca Ojczystą Muzą przez jednego ze spektatorów 
opisana. Wszystkie cytaty w niniejszym tekście pochodzą z tego rękopisu.

8  Trybunał ten reasumował się 8 X 1753 r. Kadencja piotrkowska trwała między 8 X 1753 a 6 IV 1754, natomiast lubelska między 
22 IV 1754 a 20 XII 1754. Por. Deputaci Trybunału Koronnego 1778–1794. Spis, cz. V, 1751–1794, oprac. J. Ternes, Warszawa 2017, s. 70.

9  Deputaci Trybunału Koronnego..., s. 70. Wydaje się, że choroba marszałka nie była jedynie dyplomatyczną. Michał Czartoryski 
do Michała Sapiehy pisał bowiem: „JMP wojewoda smoleński lubo jeszcze na oczy nie wyzdrowiał, przecież zjechał do Lublina na reasump-
cję trybunału, czym nie uradował JMP wojewody bełskiego” (Biblioteka Narodowa, rkps 3284, t. II, cyt. za: Szwaciński, op. cit., s. 38). 

10  K. Waliszewski, Potoccy i Czartoryscy. Walka stronnictw i programów politycznych przed upadkiem Rzeczypospolitej 1734–
1763, Kraków 1887, s. 201.
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[……………………………………….]
Sprawa Dubieńska śmiałości tej celem
Jest w pretendentach ze zdradnym fortelem 
Nie prawna sobie ten Jej koniec żwawy
Domowe zacząć w Ojczyźnie rozruchy
Chcą w łaski Pańskie trzymając otuchy.

Warto w tym miejscu dodać, iż na wiosnę 1754 r. chyba istotnie doszło w Wielkopolsce do pewnych 
rozruchów. W marcu tego roku Paweł Sapieha, regimentarz wielkopolski, pisał do strażnika koronnego Sta-
nisława Lubomirskiego: 

Odebrawszy ordynanse hetmańskie rozesłałem do wszystkich chorągwi, aby w gotowości do ruszenia za 
najpierwszym ordynansem hetmańskim były, tak, że jeden komputowy żołnierz w całej prowincji wielkopolskiej 
nie zostanie11.

W Scenie tragiczno-komicznej wystąpienia te pacyfikuje hetman, po raz kolejny stając się gwarantem 
ładu i bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeczypospolitej:

To Pogoń lądem szła Srzeniawa brzegiem
Płynęła, tłum zaś różny swym szeregiem 
Idzie, ściągając na Trybunał nowy
Aby w początkach swych nie podniósł głowy
Lecz co się dzieje z płochą tą wyprawą
Gdy istny żołnierz z miną stanie żwawą 
Prędzej zajęców wszyscy uciekali
By ich hetmańscy w troki nie pobrali.
Tak dla tych Chwała dla tamtych wstyd wieczny
Prawo w całości Trybunał bezpieczny12.

Satyry opisują też działania socjotechniczne (niezbyt wyszukane zresztą) podczas sesji lubelskiej tegoż 
Trybunału:

Pojedźcie tylko wszyscy do Lublina
A nie żałuiąc iak złota tak wina
Ujmujcie naprzód za Dzwonek i Laskę
A dalej łatwo pozyskać łaskę
O bełzkim jednak myślcie wojewodzie
Żeby przez rozum nie był wam w zawodzie. 
[………………………………..]
Dzieje się tak jak Dłuski rozkazał
Nie jeden ręce i sumienie zmazał
Ordynacją, chcąc ją z świata zgładzić
Lecz Hetman wnet umie poradzić
Niewiele złoto i wino pomaga
I wojewody ruskiego powaga 
[……………………………..]

11  AGAD, Archiwum Potockich z Łańcuta, sygn. 1833, s. 2, cyt. za Szwaciński, op. cit., s. 37.
12  Podobny opis jest również w Łysej radzie kolbuszowskiej. AGAD, Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej, sygn. 469. 

Król rozkazuje: „Zażyjże swego ty Wielki Hetmanie, / Prawa na prawa przez nich przełamanie, / A jeżeli trzeba by więcej Wojsk było, / Dam 
Moich Sasów by praw nie ubyło”. Hetman wykonuje rozkaz: „Pogoń szła lądem Szreniawą Towary, / W Pogoń za nimi szli po tym tatary, / 
I tak się stało z Piotrkowską wyprawą, / Którzy do Boju z Imprezą szli krwawą, prędzej zającom nazad uciekali, / By się w gonitwie złapać im 
nie dali, / Tobie to Królu zwycięstwo dać mamy, / Bo cię za Pana Stany Polskie znamy, / Tobie y Hetman z Rycerstwem się ściele, / Y Senat 
z Tobą Tryumfuje śmiele”. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że w tej wersji przy zaakcentowaniu zasług Branickiego, sukces bardziej jest 
rezultatem wysiłku całej wspólnoty, a nie jednostki.
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To tylko dziwna co się Marszałkowi
Na ten czas stało w kontr jego zyskowi
Iz odstąpiwszy Boga y Oyczyzny
Przedał sumienie za cząstkę spuścizny
Tak jawnie iże niepomnąc na sławę
Do biesa przez Bełz chciał odesłać sprawę.

Tak więc podczas lubelskiego Trybunału, dzięki bierności marszałka Pawła Sapiehy i zaangażowaniu 
Antoniego Potockiego, Czartoryscy ponieśli całkowitą klęskę. To z ich inicjatywy w tymże 1754 r. zerwany 
został sejm. Nowy Trybunał, kadencji 1754–1755, obradujący pod laską Eustachego Potockiego, stał się 
kolejnym dogodnym miejscem do oddziaływania na opinię publiczną. W relacjach trybunalskich z 1755 r. 
przede wszystkim zwracają uwagę rozbudowane obchody ku czci Jana Klemensa Branickiego, którego imie-
niny świętowano w Lublinie13, a także uroczystości urządzone formalnie z okazji imienin marszałka Eusta-
chego Potockiego (20 września), a faktycznie dedykowane Janowi Klemensowi Branickiemu, rozpoczęte 
bez hetmana w Lublinie14, a zakończone z jego udziałem w podlubelskim Kurowie, siedzibie ówczesnego 
marszałka trybunalskiego15. Należy podkreślić, że był to swoisty fenomen, gdyż hetmanowi nie wolno było 
przebywać w mieście, w którym obradował Trybunał. Działania Branickiego i Potockiego były elementem 
udanej socjotechniki, którą na Trybunale poprzedniej kadencji próbowali, nieskutecznie, stosować Czartory-
scy, co zostało opisane w cytowanej powyżej Scenie tragiczno-komicznej.

W całościowym przekazie należy rozważyć również prace komisji dubieńskiej zajmującej się proble-
mem podziału ordynacji, pracującej od listopada 1754 r. pod przewodnictwem biskupa krakowskiego An-
drzeja Załuskiego16. Problematyka ceremoniału tejże komisji i jej związków z ceremoniałem trybunalskim 
zasługuje na odrębne opracowanie, w tym miejscu zwrócę uwagę jedynie na kilka podstawowych faktów. 
Prace komisji znane są z rękopiśmiennego diariusza, ale dla niniejszych rozważań istotniejsze są skierowane 
do opinii publicznej relacje „Kuriera Polskiego”. Wynika z nich jednoznacznie, że najważniejszą osobą był 
hetman wielki koronny. Już w lutym 1754 r. gazeta informowała o wysłaniu do Dubna przez Branickiego kil-
kuset dragonów pod dowództwem Andrzeja Mokronowskiego17. Komisja rozpoczęła oficjalne prace 26 listo-
pada na dubieńskim zamku, w obecności licznie zgromadzonej szlachty. Przybyli na obrady biskup Załuski 
i Branicki witani byli kanonadą z dział18. W „Kurierze Polskim” poza relacjami z rutynowych, rzec można, 
czynności komisarzy19 znalazły się liczne opisy uroczystości z ich udziałem. Na szczególną uwagę zasługuje 

13  „Kuryer Polski”, 1755, nr 123. „ [...] bal, który Jmć P. Marszałek dawał in gratiam Jmci Pana hetmana Wielkiego Koron: drugiego 
imienia Klemensa, u zastawionych dwoch stołow na kilkadziesiąt osob. Ochota z ukontentowaniem poźno w noc trwała”.

14  „Kuryer Polski”, 1755, nr 114. „Z Lublina dnia 21 września. Ponieważ Jmć Pan Marszałek Imieniny swoie dnia wczorayszego 
przypadaiące na dzień dzisieyszy odłożył, więc naprzód summo mane odebrał powinszowanie od praesidium tuteyszey Gwardyi Pieszey 
Kor: przez kilkakrotne danie salve z ręczney strzelby, iako y od nadworney Piechoty węgierskiey; potym od prześwietney Młodzi Collegium 
Lubelskiego, y od wielu innych Jchmćw odebrawszy powinszowania, udał się do Kościoła Kollegiaty na Wotywę gdzie od Jmci X. Za-
bielskiego odebrał gratulationem. Po Wotywie udał się na obiad do Jmći Xiędza Prezydenta Trybunału Kor: który to Jmć X. Prezydent in 
gratiam Imienin Jmći Pana Marszałka Trybunału Kor: cały Trybunał y Pacyentow solennie traktował. Na kolacyę zaś zaprosił do siebie Jmć 
Pan Marszałek wszystkich Jchmćw utriusq: Status Deputatow y znayduiących się w Lublinie dystyngowanych gości, usq. Ad summu mane 
splendissime traktował. Na tym balu znaydowali się: Jmć X. Sołtyk Biskup y Koadiutor Kiiowski, Jmć Pan Woiewoda Bełzki, Jeymć Pani 
Humieniecka Stolnikowa Kor: (Wdowa) Jeymć Pani Niezabitowska Kasztelanowa Nowogrodzka, Jeymć Pani Starościna Małagoska, Jeymć 
Pani Suchodolska Starościna Omelnicka, Jeymć Pani Maiorowa Grabowska, Jeymć Pani Hrabina Tarnawska, Jmć Pan Potocki Starosta 
Błoński, Jmć Pan Potocki Starosta Guzowski, Jmć Pan Rzeczycki Starosta Poturzyński, Jmć Pan Goltz Szambelan J.K.Mci y wielu innych 
Jchmćw y Palestry. Co wszystko przy tańcach z ukontentowaniem wszystkich Jchmćw zakończyło się. Jmć Pan Marszałek dnia iutrzeyszego 
wyiedzie do Dóbr swoich Kurowa obviam Jmći Pana Hetmanowi Wielkiemu Koronnemu”.

15  „Kuryer Polski”, 1755, nr 115. „Imć Pan Hetman W. Koronny z Jeymcią Swoią stanął w Kurowie u Jmći Pana Marszałka Trybu-
nalskiego, od którego solennie był przyięty z całym Dworem swoim. Imć P. Marszałek Trybunału Koronnego Imci Pana Hetmana y wszyst-
kich przytomnych Ichmciów solennie traktował. Przy spełnianiu zdrowia Nayaśn. Państwa Ichmciów Senatorów y Ministrów Pacis et Belli 
dawano ognia z armat y nie dopóścił nic, czymby mogł ukontentować tak długo pożądanego u siebie Gościa. Po obiedzie szczwano trzech 
niedźwiedzi, które Imć Pan Hetman sam pozastrzelał. Po tym do zwierzyńca poiechawszy y napatrzywszy się dość dzikich y zaiuszonych 
jeleni powrócił do Pałacu, gdzie także solenna nastąpiła kolacya”.

16  H. Palki j, Ceremoniał podczas różnego rodzaju komisji w czasach saskich, [w:] Theatrum ceremoniale na dworze książąt i kró-
lów polskich. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu i Instytut Historii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w dniach 23–25 marca 1998, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 1999, s. 313–314.

17  „Kuryer Polski”, 1754, nr 33.
18  „Kuryer Polski”, 1754, nr 72.
19  „Jchmć Panowie Komisarze Subaalterni roziechali się do Kluczów Ordynackich do likwidowania prowentów i spisania inwenta-

rza”, „Kuryer Polski”, 1755, nr 80.
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rocznica koronacji Augusta III z mszą celebrowaną przez biskupa Załuskiego „przy odgłosie trąb kotłów 
y muzyki”. Program obchodów był rozbudowany: „Po Mszy śpiewano Te Deum Laudamus przy rzęsistym 
ognia z armat, po Bateriach Fortecy tutejszej dawaniu”. Po tej ceremonii Branicki wydał na zamku przyjęcie: 
„Wieczorem nastąpiła illuminacja y fajerwerk piękną intencją. Dalej kolacja, a po niej tańce w późną noc 
z ukontentowaniem wszystkich przytomnych”20. Świętowano także imieniny żony Branickiego (19 listo-
pada) oraz pobyt w Dubnie posła tureckiego Alego Agi21. Uroczystą oprawę miała ceremonia poświęcenia 
chorągwi batalionu dubieńskiego22. Członkowie komisji z Branickim na czele brali też udział w rodzinnych 
uroczystościach okolicznej szlachty, takich jak chrzciny23 czy wesela24. Ostatnia sesja komisji odbyła się 
w lutym 1756 r. Ciekawa i znamienna jest relacja z balu karnawałowego w lutym 1755 r.: 

Ostatniego zaś dnia Karnawału, to jest 11 ma praesentis przed wieczorem, Kompania podzieliwszy się na Pary, przez 
losy branych biletów, jeżdżeniem sanek przy Kapeli dywertowała się. Na końcu zaś tej uciechów tejże Paradzie 
z Kapelą y z trąbami taż Kompania umaskowaną, do tańcujących na pokoje przybyła, po niej zaś kilkadziesiąt par 
Masek innych przybyło, y tak przez cały Karnawał głęboką noc, prawie aż do dnia, wszyscy Jchmć w dobrej 
społeczności ,  w przyjaźni  y  w poufałości ,  k tórej  choć w tak wielkiej  ludności ,  żadna kłótnia 
nie  a l terowała,  c ieszyl i  s ię  y  wesel i l i  [podkreśl. KG]25. 

Przytoczone relacje są oczywiście dość ogólnikowe, nie ma na przykład dokładnych opisów cukrów 
na cześć hetmana, choć wydaje się więcej niż prawdopodobne, iż takowe były. Widoczny jest jednak w tym 
wszystkim pewien precyzyjny przekaz. Jako że uczestniczący w wydarzeniach dygnitarze występowali 
w imieniu całej Rzeczypospolitej, akcentowano jedność polityczną i całkowity konsensus, chcąc przedstawić 
ich jako członków wspólnoty obywatelskiej. W ten sposób dokonywano więc swoistej legitymizacji podej-
mowanych decyzji. Tego typu akcenty pojawiły się nawet podczas karnawałowej zabawy. 

W związku ze sprawą ostrogską powstawały traktaty prawnicze dowodzące bądź to legalności, bądź to 
nielegalności całego przedsięwzięcia. Racje zwolenników podziału ordynacji przedstawił, inspirowany przez 
Czartoryskich, Tomasz Dłuski w Uwagach o ordynacji ostrogskiej. Odpowiedzią na tekst Dłuskiego był trak-
tat wypowiadającego się w imieniu przeciwników podziału Piotra Hadziewicza – Prawda obiaśniona, pozory 
przyćmione, ordinacyia obroniona to iest odpowiedź na ksiąszkę (sic!) Uwagi w sprawie ordynacyi ostrog-
skiey oraz Wolność oswobodzona z niewoli swawolney ubezpieczone prawa y seymy oswobodzona oyczyzna. 
Praca ta ozdobiona została czterema miedziorytami z warsztatu Bartłomieja Strachowskiego. 

Na winiecie z karty tytułowej Prawdy objaśnionej (il. 1) przedstawiony został orzeł z piorunami w szpo-
nach oraz taśma z napisem: „Virtuti praemuim, crimini Supplicium”. Poniżej, po lewej stronie kompozycji, 
stoi personifikacja Polski, w wieńcu laurowym, z której ust biegnie inskrypcja: „Lex nulla, torva lis, furens 
discordia”. Kobieta wskazuje na fragmenty konstytucji leżące na szali wagi trzymanej przez Manus Dei: „Ius 
vetandi przy prawie 1673. fol. 2 tio, Constitutio pacificationis; 1690 fol. 1 tito, Obiaśnienie po obraniu dnia 
pierwszego Marszałka”. Na drugiej szali leży karta z tekstem: „Arbitria pro legibq. Privata commoda” z in-
skrypcją: „Pulvis et Umbra summus”. Pod wagą został wyobrażony pęknięty glob z podzieloną Małopolską, 
Wołyniem, Ukrainą i Prusami. Wypada zgodzić się z Magdaleną Górską, iż symbolizujący tu virtus wieniec 
laurowy „na głowie personifikacji przedstawiał ją jako wcielenie wspólnoty obywatelskiej”26. Orzeł z pio-
runami stanowi nawiązanie do Gigantomachii, motywu bardzo często wykorzystywanego w XVII-wiecznej 
Rzeczypospolitej w graficznych przedstawieniach propagandowych. Jowisz karze w tym przypadku tych, 
którzy doprowadzili do rozłamu w państwie, więc ów pęknięty glob to nie tylko, jak sugeruje Górska, za-
powiedź upadku Rzeczypospolitej27, ale także ukazanie istniejącego już jej rozłamu. Konflikt o ordynację 

20  „Kuryer Polski”, 1755, nr 80 (z Dubna, dnia 22 stycznia).
21  „Kuryer Polski”, 1755, nr 123; „Kuryer Polski”, 1755, nr 127. Suplement.
22  „Kuryer Polski”, 1755, nr 133.
23  „Kuryer Polski”, 1756, nr 134 (z Dubna 31 Januarii „[...] były solenne Chrzciny w Kaplicy Zamkowey Syna Jchmciow Popielów 

starostów ceceniowskich; ktorego do chrztu trzymali”). „In grtiam tych chrzcin nazaiutrz była w Zamku Gala przy liczney kompanii dystyn-
gowanych Gości bawiących się do drugiey godziny w noc asamblami”. 

24  „Kuryer Polski”, 1755, nr 83. Suplement. „W Brodach 2 lutego ślub Panny Wojewodzianki kijowskiej starszej z p. Moszyńskim 
Stolnikiem Koronnym”. Ślubu udzielał Kajetan Sołtyk. Obecny był między innymi Branicki z żoną.

25  „Kuryer Polski”, 1755, nr 83. Suplement.
26  M. Górska, Polonia – Respublica – Patria. Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku, Wrocław 2005, s. 252.
27  Ibidem.
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ostrogską bowiem przedstawiany był jako wojna domowa. O militarnej demonstracji siły i ruchach wojsk 
w tym czasie wspominają cytowane już Scena tragiczno-komicznana oraz Łysa rada kolbuszowska. W ów-
czesnej publicystyce przestrzegano przed negatywnymi konsekwencjami rozłamu Rzeczypospolitej. Niebez-
pieczeństwo płynące z podziału ordynacji dostrzegał między innymi autor Kopii listu pewnego przyjaciela 
względem podziału Ordynacyi Ostrogskiey: 

[...] JW JM Pan Hetman WK prawdziwy w żarliwości o dobro pospolite owego sławnego hetmana Czarnieckiego 
krwią y dzielnością sukcesor przy obronie tej ordynacji nie ustanie, trzeba się mocno obawiać wszelkich rozruchów 
y zamieszania ukochanej Ojczyźnie naszej dosyć temi domowemi Ojczyzny scysjami y kłótniami skołatanej […] 
Sejmy rwane będą, sejmiki przedsejmowe, osobliwie ruskie, wołyńskie, podlaskie i inne dochodzić nie będą, żeby 
punktów w Ordynacji podziału do instrukcji na sejm posłom nie podawać […]28. 

Konfederacji południowych województw zawiązanej na znak sprzeciwu wobec transakcji obawiał się 
natomiast biskup krakowski Andrzej Stanisław Załuski29, a J. Kownacki ostrzegał Eustachego Potockiego, że 
zamęt powstały w związku z transakcją kolbuszowską może doprowadzić do „jakiej rewolucji”30.  

Na drugiej rycinie Prawdy obiaśnionej (il. 2) Fama sławi króla: „Vivat Augustus Rex et Protector”. Po-
niżej zostały ukazane personifikacja sprawiedliwości (kobieta z zawiązanymi oczami, z mieczem w prawej 
i wagą w lewej ręce) na tle wschodzącego słońca oraz Opatrzność trzymająca w dłoni kartę z inskrypcją: 
„1618. Ordinacija Ostrogska”. Na fontannie widnieją daty konstytucji regulujących sprawy ordynacji. Król 
jest więc gwarantem praworządności, a podział ordynacji wymagałby wspólnej decyzji, czyli jedności trzech 
stanów sejmujących. 

Doskonałym miejscem do przekazu treści politycznych były uczty, i to nie tylko dlatego, że już sam 
udział w nich postrzegany był jako manifestacja przynależności do pewnej wspólnoty, ale także dlatego, że 
treści zawarte w dekoracjach stołów (czyli cukrów) przedstawiały system politycznych wartości uczestników 
biesiad. Do motywu Gigantomachii nawiązywała cukrowa dekoracja i inskrypcje podczas imienin, drugiego 

28  AGAD, Zbiór Branickich z Suchej, sygn. 109/131, Kopia listu pewnego przyjaciela względem podziału Ordynacyi Ostrogskiey ad 
praesens uczynionego od szczodrze kochającego Oyczyznę, [w:] Manuscripta anni 1754.

29  M. Wyszomirska, Między obroną wolności a naprawą państwa. Rzeczpospolita jako przedmiot polemik politycznych w dobie 
panowania Augusta III (1734–1763), Warszawa 2010, s. 180.

30  J. Kownacki do E. Potockiego 15 III 1754 z Dębin, Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Krzeszowickie Potockich, 
rkps 3214, cyt. za: Wyszomirska, op. cit., s. 180.

1. Miedzioryt Bartłomieja Strachowskiego z karty tytułowej 
dzieła Piotra Hadziewicza, Prawda obiaśniona, pozory  
przyćmione, ordinacyia obroniona…, Wrocław 1756
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imienia31, Jana Klemensa Branickiego w Piotrkowie 19 listopada 1756 r., w czasie obrad Trybunału kolejnej 
już kadencji: 

[…] na cukrach zaś misternie akomodowanych te inskrypcje były:
„Jako świat Polski widzi Klemensa męstwo,
Tak przyczyna razem z ludzkich serc Jego zwycięstwo.
Niech przy Jowiszu Orzeł grzmot, pioruny głosi,
Nam łaski Gryf Branickich od Tronu przynosi”32.

Sposób postrzegania konfliktu, jak zawsze w tego typu przypadkach, pomaga odtworzyć okolicznościo-
wa poezja. Cytowana już Łysa rada kolbuszowska pokazuje, jak Branicki pokrzyżował plany zwolenników 
podziału ordynacji, występując przed obliczem królewskim jako jej obrońca: „Stało się wszystko tak iak 
Dłuski kazał, / Ale to Hetman wszystko u Króla zmazał”33.

Jak pisał Jędrzej Kitowicz w Pamiętnikach, Branicki po radzie kolbuszowskiej uznał się „być stróżem 
najczulszym całości dóbr Rzeczypospolitej”, stał się dla wielu mężem opatrznościowym kraju, gwarantem 
przestrzegania obowiązujących w nim praw34. Szczególną rolę w tych wydarzeniach akcentuje Scena tra-
giczno-komicznana. Wypada całkowicie zgodzić się z Anną Oleńską, która w kontekście sprawy ostrogskiej 
interpretuje tak zwanego Rotatora z białostockiej rezydencji Branickiego. Wyrzeźbiony przez Jana Chry-
zostoma Redlera i ustawiony w pałacowym westybulu na jesieni 1755 r. posąg miał przedstawiać któregoś 
z rzymskich bohaterów (Windycjusza, Milichusa, czy też Feniusza Rufusa), który podczas wykonywania 
swojej pracy podsłuchał spiskowców i tym samym udaremnił ich knowania. Miała to być aluzja do roli het-
mana we współczesnych mu wydarzeniach35. Zdaniem piszącego te słowa nie był to zresztą jedyny element 
programu białostockiego pałacu związany ze sprawą ordynacji ostrogskiej36.

31  Sprawa znamienna dla Trybunałów, jak pisał Krasicki: „Ten jaśnie wielmożny Jan, w Piotrkowie Ewangelista, był teraz w Lu-
blinie Chrzcicielem” (I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. Klimowicz, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 
1973, s. 52). Por. K. Gombin, Trybunał Koronny. Ceremoniał i sztuka, Lublin 2013, s. 186–187.

32  „Kuryer Polski”, 1756, nr 176. Opisywane cukry były na balu u Jankowskiego, stolnika radomskiego. O tradycji tego motywu 
w polskiej ikonografii politycznej por. J.A. Chrościcki, Gigantomachia, komety i ulotki. Studia nad ikonografią oblężenia Jasnej Góry 
w roku 1655, „Studia Claromontana”, t. 7, 1987, s. 121–133.

33  AGAD, Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej, sygn. 469. Łysa rada kolbuszowska.
34  Ki towicz, op. cit., s. 71.
35  A. Oleńska, Wątki heroiczne w programie dekoracji białostockiej rezydencji Jana Klemensa Branickiego, [w:] Dwory magnac-

kie w XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturowe, red. T. Kostkiewiczowa, A. Roćko, Warszawa 2005, s. 260; eadem, „Sekretne treści” pałacu 
w Białymstoku. O figurze Rotatora na klatce schodowej, [w:] Artyści włoscy w Polsce XV–XVIII wiek, Warszawa 2004, s. 643 n.; eadem, Jan 
Klemens Branicki „sarmata nowoczesny”. Kreowanie wizerunku poprzez sztukę, Warszawa 2011. 

36  Por. K. Gombin, O reminiscencjach konfliktu o ordynację ostrogską w sztuce kręgu Jana Klemensa Branickiego [w druku].

2. Miedzioryt Bartłomieja Strachowskiego z dzieła Piotra Hadziewicza, Prawda 
obiaśniona, pozory przyćmione, ordinacyia obroniona…, Wrocław 1756
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Nowe wątki w przekazie dotyczącym ordynacji dają się dojrzeć po 10 maja 1758 r. w reskrypcie Augusta III 
w sprawie powrotu dóbr ordynackich w ręce Janusza Sanguszki. W tym przypadku znamy dokładny opis cukrów 
w całości poświęconych tej sprawie, a będących panegirykiem na cześć marszałka wielkiego litewskiego. 9 lip-
ca 1758 r. w Lublinie, podczas sesji Trybunału, deputat podlaski, kasztelanic łęczycki Tadeusz Lipski „tydzień 
in Gratiam Imienin Xiążęcia Jmci Sanguszka Marszałka Nadwornego W.X.L. [...] wydał przyjęcie”, podczas 
którego treści zawarte w cukrach odnosiły się do zakończonego konfliktu o ordynację ostrogską i ponownego 
przejęcia dóbr przez Janusza Sanguszkę. Opis tych stołowych dekoracji warto zaprezentować w całości:

1mo Janusz Sanguszko Marszałek Nadworny W.X.L. etc. Z napisem Inest sua Gratia voci, Na to wiersz Polski: Że 
był Głosem Jana Chrzciciel, dosć rzecz zawołana, Ale y Głos Naszego Rownie słodki Jana.
2 do Pogonia y Brama otarta z napisem:
Virtuti semper Porta patens
Wiersz Polski: Dla zacnego Sanguszków Domu Kawalera
Bramy przed tym zawarte, Oyczyzna otwiera.
3tio Jastrząb do Ręki powraca z napisem: Redit ad Dominum, quod fuit ante suum, Wiersz: Że dobroć Sprawiedliwa, 
wielkie Panu Dzięki, Polski Co na czas uleciało, że wraca do ręki.
4to Pogonia y Grabie różne kwiaty przed niego gromadzące z napisem: Cunctorum dignus Honore Wiersz Polski: 
Wdzięczne Serce dość słusznie od wszystkich wymusza, Łaska pełna hoyności Xiążęcia Janusza.
5to Pogonia y Zamek Dubieński z napisem: Cursum nil praepedit Illi
Wiersz Polski: Xiążąt Sanguszków Rycerz, bieży iak w zawody,
Cnotą swą zwyciężywszy nie małe przeszkody.
6to Pogonia pod Nogami Strzelby, Miecze, Szpady, Strzały etc. Z napisem: Omni de Hoste triumphat Wiersz Polski: 
Taka iest dzielność Cnoty w Mężnym Kawalerze, Że łatwy triumf z wszystkich nieprzyjaciół bierze.
7mo Kawaler na koniu w Bramę wpadający z napisem: Nil quod remoretur habet Wiersz Polski: Sanguszko kawalerze, 
wnidź w Bramy otwarte, Niechay Cnocie ustąpią Twey Fata uparte.
8vo Pogonia z napisem: Opem ferre paratus Wiersz Polski: Z Wiekow sławny Sanguszkow Kawaler z Pogoni,
Który moźnie Oyczysta wolność Polski broni.
9no Pogonia y gory trzy (herb Jmci Pana Lipskiego – przypis KP) z Grabiami z napisem: Nil Te, nisi sublima manet 
Wiersz Polski: Przez naywyższe Honory, idziesz Kawalerze,
Jeden Cię Honor, drugim wydziera y bierze37.

Treść cukrów na przyjęciu na cześć Sanguszki jest w zasadzie czytelna i nie wymaga szerszego ko-
mentarza, kilka uwag warto jednak dodać. W pierwszej dekoracji widoczna jest zapewne odpowiedź na 
propagandę obozu Branickiego. W tymże bowiem 1758 r. ks. Michał Jan Nepomucen Kadłubowski napisał 
Odpowiedź oyczyzny na troiakie pytanie – rodzaj panegiryku porównującego Jana Klemensa Branickiego do 
św. Jana Chrzciciela38. Utwór ten powstał w związku z imieninami hetmana, nie wiemy, czy w owym czasie 
znany był już w Lublinie, ale koncept z tekstu poświęconego hetmanowi był zapewne wcześniejszy. Co do 
kolejnych dekoracji przedstawiających rycerskie walory Sanguszki, warto wspomnieć, że sprawca podziału 
ordynacji był częstym obiektem kpin, a jego postępowanie w życiu prywatnym spotykało się z dezaprobatą39. 
Cukry były więc swoistą odpowiedzią na wcześniejsze satyry, utrzymaną w podobnej, symbolicznej formie.

Jest bardzo prawdopodobne, że do zakończenia sporu o ordynację ostrogską nawiązywały też inne de-
koracje zaprezentowane podczas uczt w czasie lubelskiego Trybunału w 1758 r. Na przyjęcie u Tadeusza 
Lipskiego 8 października, w związku z urodzinami Augusta III („praesentis infra Octavas tak Narodzenia 
Szczęśliwego, jako pożądanego na Tron Polski obrania Najjaśniejszego Króla”), przygotowano cukry porów-
nujące monarchę do słońca. Po reskrypcie oddającym dobra ordynackie ponownie w ręce Sanguszki przez 
Augusta III zwolennicy transakcji kolbuszowskiej chętnie podkreślali związki z królem:

37  „Kuryer Polski”, 1758, nr 29. Addyment.
38  Por. Konopczyński, Polska w dobie wojny siedmioletniej..., s. 267–268; Oleńska, Jan Klemens Branicki..., s. 318.
39  Dał temu wyraz Jędrzej Kitowicz, kreśląc taką charakterystykę Sanguszki: „Zanurzony w próżnowaniu, rozrywkach i pijaństwie, 

domowymi nawet interesami nie lubił się zatrudniać, poleciwszy staranie o tym komisarzom i plenipotentom. Mieszkał pospolicie w Dubnie 
[...] Obiektem pasji jego był jaki hoży młodzieniec, na którego wysuwał niemal wszystkie skarby swoje: ten władał sercem jego, odzierał 
książęcia z pieniędzy, z klejnotów i z tego wszystkiego, co mu się podobało [...]” (Kitowicz, op. cit., s. 63).
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Jutrzena wschodząca cum lemmate. Oritur spes certa diei
Zaraz od wschodu życia wzięliśmy nadzieię
Że dzien miły Oyczyźnie kiedyś zaiaśnieie.
Słońce wschodzące cum lemmate: A prima origine summus. 
Nic tak małego nie masz, tak wielkie na wschodzie
Jest słońc; iako południu, iak y na zachodzie. [...]
Przy wschodzie Słońca nocy ustępuią Cum lemmate Tantus terror ab Ortu.
Niechay promień mayminieyszy Słońce światu rzuci,
Rozpędzi nieprzuiazne y moc ich ukruci.
Waga na iedney stronie Berło, mitrę y Koronę maiąca, a druga wolna Cum lemmate Hanc elige Partem.
Łatwo poznać którą masz obrać sobie stronę,
Tę która ma domową Mitrę y Koronę.
Słoneczniki ku słońcu obrócone cum lemmate Omnesvertinutur et unum.
Jest wszystkim tego słońca promień wielce miły,
Gdy się wszystkich ku niemu serca obrociły40.

Symbolika solarna, zwłaszcza w odniesieniu do monarchy, była oczywiście dość często wykorzystywa-
na41, ale w tym przypadku zwraca uwagę pewne podobieństwo z grafikami Strachowskiego do traktatu Piotra 
Hadziewicza.

Z przytoczonych powyżej źródeł, opisujących różne formy przekazu wizualnego, wyłania się dość spój-
ny obraz: wspólnota obywatelska w pełni zjednoczona w słusznej sprawie obrony porządku prawnego Rze-
czypospolitej, którego gwarantem jest król, a głównym egzekutorem hetman Jan Klemens Branicki. W koń-
cowym okresie sporu nastąpiła próba publicznego zrehabilitowania Janusza Sanguszki i przejęcia inicjatywy 
przez jego zwolenników. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że przekaz jest zapewne niepełny, ale 
stanowi dobry punkt wyjścia do przyszłych badań.

40  „Kuryer Polski”, 1758, nr 43. Addyment.
41  Por. np.: B. Pfeiffer, Rex et Patria. Temat władcy, narodu i ojczyzny w literaturze i sztuce XVIII stulecia, Warszawa 2012, s. 72 n; 

A. Badach, Król-Słońce po polsku od XVI do XVIII wieku. Zarys problematyki, [w:] Sztuka i władza. Materiały z konferencji Instytutu Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk w dniach 30 XI–2 XII 1998 w Warszawie, red. D. Konstantynów, R. Pasieczny, P. Paszkiewicz, Warszawa 2001, 
s.  47–59 (tam wcześniejsza literatura).

ON THE VISUALIZATION OF POLITICAL CONFLICT IN THE MID-18TH CENTURY. THE DIVISION OF 
THE ENTAIL OF OSTROG IN OCCASIONAL DECORATIONS

Summary

One of the most important functions of 18th-century occasional decorations was to communicate current political issues. The artistic 
setting of ceremonies related to political events can of course be analyzed as an independent entity but may also be studied as a fragment of 
a larger message that encompasses prints, literature and political ceremony. 

The present article will adopt the latter approach, and analyze the political message of the 1750s on the subject of the division of the 
Entail of Ostrog, resulting from the so-called “Transaction of Kolbuszowa” in 1753. This event, which had a huge impact on political rela-
tions of the time, was also of key importance to the chief players of the period as well as their artistic initiatives (for example J. K. Branicki, 
who became the Great Crown Hetman after Józef Potocki’s death). The theme of the Entail of Ostrog can be seen in the artistic settings of 
ceremonies related to the activities of the Senatorial Commission, as well as in those related to two terms of the Crown Tribunal, which in 
1754 and 1755 was overshadowed by the consequences of the Kolbuszowa transaction. The above-mentioned bodies acted on behalf of the 
entire Polish-Lithuanian Commonwealth; therefore, ideas of political unity and total consensus were emphasized in the decorations. In this 
way, specific decisions were legitimized. Occasional decorations made reference to the Gigantomachy, understood as an internal conflict, 
and stressed the importance of overcoming internal enemies for the sake of state unity. Banquets were also of great importance in conveying 
this message, not only because participation alone was seen as a manifestation of belonging to a certain community, but also because the 
ideological content of the table decorations presented the political values of the guests and served as a commentary on current political issues.

transl. Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek
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REDDITE, QUAE SUNT CAESARIS, CAESARI.  
DEKORACJE OKOLICZNOŚCIOWE 

W SPISKICH KOŚCIOŁACH W LISTOPADZIE 1772 ROKU

„Pozwolę sobie uczynić wzmiankę o symbolach użytych w kościołach w tym dniu wielkiej ceremo-
nii…” – rozpoczyna swój list do nadżupana Jana Csákyego, administratora zjednoczonego Spiszu, ksiądz 
Jan Nepomucen Kirschner1. Omówienie obchodów oficjalnego przejęcia w 1772 r. starostwa spiskiego przez 
przedstawicieli Królestwa Węgier (pozostającego w unii personalnej z Cesarstwem), czyli uroczystości, któ-
re rozpoczęły się na ziemiach polskich, a – nim dobiegły końca – odbywały się już poza granicami Rzeczypo-
spolitej, wydaje się szczególnie kuszące w kontekście opraw artystycznych świąt i uroczystości związanych 
z Polską2. Głównym celem niniejszego artykułu jest wstępne przedstawienie niewystępującego dotychczas 
w literaturze przedmiotu i dotyczącego tych ceremonii zespołu dokumentów przechowywanych w wiedeń-
skim Haus-, Hof- und Staatsarchiv i zasygnalizowanie problematyki z nim związanej3. 

Leżący na historycznym pograniczu Polski i Węgier Spisz przez stulecia był terenem zmagań między 
tymi państwami. Nie uprościł tej sytuacji zawarty w 1412 r. przez Zygmunta Luksemburskiego i Władysła-
wa Jagiełłę traktat, w myśl którego król węgierski i niemiecki, w zamian za wsparcie finansowe na wojnę 
o Dalmację, przekazał Koronie (jako zabezpieczenie pożyczki) szereg enklaw na obszarze węgierskiego 
komitatu spiskiego: tak zwane dominium podoliniecko-lubowelskie i trzynaście miast saskich (Lubicę, Po-
prad, Spiską Sobotę, Spiską Nową Wieś, Wierzbów, Twarożną, Matejowce, Ruskinowce, Spiskie Włochy, 
Spiskie Podgrodzie, Wielką, Straże i Spiską Białą). Spisz, wcześniej już zróżnicowany etnicznie i religijnie, 
dzięki szybkiemu utworzeniu starostwa na obszarze zastawu, zyskał podwójną administrację państwową, co 
wpływało istotnie na późniejsze dzieje całego regionu (na przykład na rozwój reformacji na tym obszarze)4. 

Mimo zabiegów dyplomatycznych i protestów strona węgierska nigdy nie wykupiła tego obszaru, dla 
Korony i potem Rzeczypospolitej był on też przez większość czasu na tyle atrakcyjny gospodarczo i poli-

1  „Cum Sua Excellentia nuper mentionem facere dignaretur de Symbolis tam in Ecclesia Igloviensi, quam etiam Lubloviensi in die 
illa magnae Solennitatis productis eadem praesentibus referre praesummo”, por.  Österreichisches Staatsarchiv - Haus-, Hof- und Staatsar-
chiv, Wiedeń [dalej cyt.: OeStA–HHStA], FA Csaky, sygn. 197 Comissionalia (Fasz. 146, Nr. 27/1) [dalej cyt.: 197 C (27/1)], s. 1.

2  Artykuł jest poszerzoną wersją referatu wygłoszonego na sesji Oprawa artystyczna świąt i uroczystości w Polsce i z Polską zwią-
zanych do roku 1939, zorganizowanej w 2018 r. w Krakowie przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Komitet Nauk 
o Sztuce PAN. 

3  Kwerenda w wiedeńskim archiwum była możliwa dzięki otrzymanemu w 2017 r. stypendium Fundacji Lanckorońskich. 
4  S. Grodziski, Z dziejów zastawu spiskiego uwag kilka, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, t. 4, 1999, s. 67–68; 

J. Kurtyka, Starostwo spiskie (1412–1769/70), [w:] Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, red. R. Gładkiewicz, M. Homza, 
M. Pułaski, M. Slivka, Levoča–Wrocław 2003, s. 511–512; M. Gotkiewicz, Reformacja i kontrreformacja na Spiszu, „Nasza Przeszłość. 
Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”, t. 7, 1958, s. 74–76, 79–81, 92; T.M. Trajdos, Reformacja i kontrreformacja na 
Spiszu, [w:] Terra Scepusiensis…, s. 477–480, 483–485.
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tycznie, by postulować przedawnienie długu – dobitnie wyraził to starosta Stanisław Herakliusz Lubomir-
ski w traktacie Informacyja potrzebna bardzo Rzeczypospolitej o prawie własnym i dziedzicznym, które ma 
Rzeczpospolita do Spisza i części ziemie węgierskiej z 1671 r.5 Już jednak za rządów jego syna, Teodora 
Konstantego, zaczęła następować stopniowa marginalizacja tenuty, przypieczętowana jej utratą w czasach 
Kazimierza Poniatowskiego, podkomorzego koronnego i brata Stanisława Augusta, który administrował sta-
rostwem od 24 grudnia 1764 r.6 Niewiele później wiedeńska rada państwowa znalazła dogodny pretekst do 
zajęcia Spiszu w postaci obrony granic przed szerzącą się od początku 1768 r. w Turcji epidemią dżumy, 
która mogła przeniknąć do Rzeczypospolitej. Miał ją zahamować obejmujący także 13 miast spiskich kor-
don sanitarny, planowany od marca tego roku7. Co znamienne, budynki stacji kwarantanny oznaczone miały 
być według rady państwowej (i wbrew postulatom węgierskiej rady namiestniczej) orłami cesarskimi, aby 
– jak miał to określić jeden z radców stanu – „Tatar nawet wiedział, iż tutaj zaczyna się cesarska granica”8. 
Równocześnie na Spisz docierały oddziały konfederatów barskich, domagających się od miejscowej ludności 
wysokich kontrybucji. Wiosną 1769 r. pod Granastowem na północnym wschodzie Spiszu rozegrała się bitwa 
konfederatów z wojskami rosyjskimi. W kwietniu 1769 r. z rozkazu Marii Teresy wojska węgierskie skiero-
wały się do miast starostwa: 10 maja wkroczyły do Lubicy i Spiskiej Białej, dziewięć dni później – do Nowej 
Wsi, a następnie do Włoch i Podgrodzia. Najpóźniej, w czerwcu, zajęły Sobotę i Podoliniec9. 

Na protesty strony polskiej urzędnicy cesarscy odpowiadali stwierdzeniami o prawach do zajętego ob-
szaru. Wobec aneksji Stanisław August skierował do Wiednia list, a jego brat bez rezultatów sprzeciwiał się 
włączeniu Spiszu do Węgier10. Jeszcze w 1769 r. upoważniony przez króla generał Andrzej Mokronowski 
bezskutecznie „dał do zrozumienia dworowi wiedeńskiemu, że Warszawa przyjmie jakąś mniej lub bardziej 
symboliczną sumę wykupu”11. Oferta ta została zignorowana, a w czerwcu 1770 r. kordon sanitarny został 
rozciągnięty na południowe części starostw nowotarskiego, sądeckiego i czorsztyńskiego. W dniach 15 i 16 
września 1772 r. dekretem cesarskiej kancelarii nadwornej starostwo spiskie wcielone zostało do Węgier, 
zaś pozostałe trzy – do Austrii. W listopadzie przedstawiciele stanów i miast dawnej tenuty spiskiej złożyli 
przysięgi wierności nadżupanowi Janowi Csákyemu de Keresztseg w Spiskiej Nowej Wsi i Starej Lubowli, 
co ostatecznie położyło kres starostwu12. Wcielenie tego terytorium do Królestwa Węgierskiego potwierdził 
podpisany w Warszawie we wrześniu 1773 r. traktat rozbiorowy13. 

Wybór tych dwóch miast, leżącej u stóp starościńskiego zamku Starej Lubowli oraz istotnej dla gospodarki 
starostwa górniczej Spiskiej Nowej Wsi14, nie był przypadkowy. Doskonale wyrażał on, jak w istocie niejednolity 
był pozostający przez 360 lat pod władzą Korony (potem Rzeczypospolitej) obszar starostwa. Okolice Podolińca, 
Gniazd i Lubowli, kolonizowane po 1257 r. przez Kunegundę, żonę Bolesława Wstydliwego, lub podległych jej 
rycerzy, traktowane były przez jakiś czas jako część dominium sądeckiego, od około 1300 r. stanowiły własność 
kolejno Görgeyów i Drughetów, a od 1342 r. podlegały bezpośrednio królowi węgierskiemu15. Trzynaście miast 
stanowiło z kolei część wspólnoty 24 miejscowości, których początki sięgają kolonizacji Spiszu przez osadni-
ków saskich w 2. połowie XIII w. Na mocy wcześniejszego przywileju Stefana V ich mieszkańcy mieli własne 

5  J. Radziszewska, Studia spiskie, Katowice 1985 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, t. 685), s. 100–101; 
M. Marcinowska, Lubomirscy. Starostowie sądeccy i spiscy, Nowy Sącz 1998, s. 51; Kurtyka, op. cit., s. 506–508, 511; Stanisława He-
rakliusza Lubomirskiego mowy sejmowe z 1670 i 1673 roku oraz Informacyja potrzebna bardzo Rzeczypospolitej 1671 o prawie własnym 
i dziedzicznym, które ma Rzeczpospolita do Spisza i części ziemie węgierskiej, przeciwko pretensyjom Cesarza JM, tudzież jako wiele Rzeczy-
pospolitej należy na utrzymaniu tego kraju, oprac. K. Przyboś, Kraków 2010 (Staropolska Myśl Polityczna, t. 2), s. 16–24.

6  Radziszewska, op. cit., s. 123–124; Marcinowska, op. cit., s. 70–72. 
7  A. Divéky, Dzieje przyłączenia miast spiskich do Węgier w roku 1770, Zamość 1921, s. 6–8.
8  Ibidem, s. 15.
9  Ibidem, s. 19–20.
10  Jakkolwiek historycy nie są zgodni, co Kazimierz Poniatowski wiedział na temat planów objęcia Spiszu kordonem, to okupacja 

tego obszaru, uniemożliwiająca rozprzestrzenianie się konfederacji, była na rękę królowi i jego bratu. O poufnym porozumieniu starosty 
z dworem wiedeńskim wspominali m.in. Adorján Divéky i Zofia Zielińska, por. Divéky, op. cit., s. 18—20; Z. Ziel ińska, Poniatowski 
Kazimierz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 27, red. E. Rostworowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983, s. 448–449. 

11  Grodziski, op. cit., s. 79.
12  Divéky, op. cit., s. 42–44; Kurtyka, op. cit., s. 532.
13  Divéky, op. cit., s. 74.
14  Radziszewska, op. cit., s. 97; Kurtyka, op. cit., s. 514.
15  Kurtyka, op. cit., s. 494–495, 498–499. Kwestia jeszcze wcześniejszej (np. w czasach Bolesława Krzywoustego czy Leszka 

Białego) przynależności tego obszaru do Polski pozostaje przedmiotem dyskusji badaczy historii regionu, por. R. Grzesik, Małżeństwo 
Judyty, córki Bolesława Krzywoustego z Kolomanem, czyli o utracie Spisza przez Polskę, „Z minulosti Spiša”, t. 7–8, 1999–2000, s. 15–27; 
H. Ruciński, Dzieje polityczne Spiszu do końca XV wieku, [w:] Terra Scepusiensis…, s. 276–277.
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sądownictwo, wybierali spośród siebie komesa, otrzymali prawo prezenty plebanów w swych miastach i szereg 
innych uprawnień. Po 1412 r., ze względu na swoją specyficzną przynależność administracyjną, korzystali zarów-
no z przywilejów nadawanych przez węgierskich, jak i polskich władców, co sprzyjało ich bogaceniu się. Od-
mienny status poszczególnych części starostwa obrazować może przebieg reformacji na tym terenie (w dominium 
lubowelskim od końca XVI w. prowadzono intensywne akcje rekatolicyzacyjne, natomiast luteranie w miastach 
saskich przez sporą część okresu nowożytnego cieszyli się swobodą wyznania)16. 

Ostatni rozdział dziejów starostwa spiskiego, obejmujący także samą ceremonię przyłączenia starostwa 
do Węgier, rzadko podlegał szczegółowym badaniom. Jednym z głównych opracowań pozostaje wydana 
w 1921 r. książka wspomnianego wyżej Adorjána Divékyego. Niewiele dłuższy fragment poświęca tym 
uroczystościom cytowany przez niego Frigyes Sváby, który opublikował w 1895 r. pracę poświęconą historii 
zastawu (A Lengyelországnak elzálogosított XIII. szepesi város története)17. Praca ta nie zawiera niestety 
przypisów ani szczegółowej bibliografii, autor musiał opierać się na źródłach, ale jest niemal pewne, że in-
nych niż dokumenty omawiane w niniejszym artykule.

Uroczysta przysięga wszystkich stanów w Spiskiej Nowej Wsi odbyła się 5 listopada 1772 r. Jak podają 
Divéky i Sváby, trzy dni wcześniej do miasta przybył wyznaczony nadżupan Jan Csáky de Keresztseg z żoną 
i córką, a w kolejnych dniach – przyszły administrator Paweł Tiszta, radca dworu Józef Török de Sendrö 
(admnistrator provinciae reincorporatae) oraz żupan Franciszek Jancsó. Do miasta dotarły też stacjonujące 
w Lewoczy oddziały piechoty pod komendą Forgácha18. Podczas uroczystości obecni byli górnicy w od-
świętnych strojach, przedstawiciele cechów oraz duchowni wszystkich wyznań. Okrzykom „Vivat Maria 
Teresia” towarzyszyła muzyka orkiestry górniczej, dźwięk kościelnych dzwonów i salwy. Proboszczowie 
z trzynastu miast ustawili się przy wejściu do kościoła farnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny, wkrótce też do wnętrza skierował się cały korowód gości i mieszkańców. Na nadżupana 
Csákyego czekał „podobny do tronu fotel”19. Mszy przewodniczył kanonik Spiskiej Kapituły, proboszcz 
Matejowiec i Spiskich Włoch, Ludwik Franciszek van der Driesch. Csáky odczytał rozkaz królowej, przy-
wracający Węgrom trzynaście miast, a następnie przyjął przysięgę wierności mieszkańców i wygłosił mowę. 
Po Te Deum tłum skierował się w stronę ratusza, przed którym wartę sprawował oddział Forgácha. Według 
Svábyego, inkorporację miast świętowano do rana ucztami i tańcami20. 

Cztery dni później, 9 listopada, przedstawiciele Królestwa Węgierskiego wyruszyli na zamek w Lu-
bowli, a 10 listopada w kościele św. Mikołaja w Starej Lubowli przyjęli hołd trzech miast dominium. Treść 
przysięgi miała według Svábyego zostać przetłumaczona na język polski. Podobnie jak w Nowej Wsi, w Sta-
rej Lubowli po uroczystości złożenia hołdu świętowano, odbyć miał się też – jak twierdzi węgierski histo-
ryk – pokaz sztucznych ogni21.

Informacje zawarte w zespole dokumentów z wiedeńskiego archiwum mogą z powodzeniem uzupeł-
nić tę stosunkowo szczegółową relację o nieznane wcześniej elementy22. Cytowany na początku artykułu 
list (sygn. 27/1; il. 1) Jana Nepomucena Kirschnera pochodzi z 15 listopada 1772 r. Autor był proboszczem 
w Żakowcach (Zakocz), leżących w dominium zamku spiskiego, w dobrach rodu Csákych23. Zgodnie z zapo-
wiedzią wyrażoną we wstępie Kirschner przechodzi do opisu. Dekoracje w kościele w Spiskiej Nowej Wsi 
wyglądały następująco: pośrodku nastawy ołtarzowej („in medio superficiei Arae”) przedstawiona została 
korona Królestwa Węgierskiego z berłem i inskrypcją „Teraz wszystko dobrze”. W jej stronę skierowane 
były „promienie” biegnące od stron lekcji i ewangelii, autor listu nie precyzuje niestety, czy ich przeciwległe 
końce były przymocowane do bocznych partii retabulum, ścian prezbiterium lub czy w ogóle wykraczały 
poza łuk tęczowy. Na tych (zapewne) banderolach wypisane były cytaty biblijne, od północy z Ewangelii 
według św. Mateusza: „Red[d]ite, quae sunt Caesaris, Caesari” („Oddajcie więc, co jest Cesarskiego, Cesa-
rzowi”, Mt 22,21), od południa z Psalmu 84(85),12: „Veritas de terra orta est, et justitia de Caelo prospexit” 

16  Grodziski, op. cit., s. 70; Kurtyka, op. cit., s. 490, 505, 511; Trajdos, op. cit., s. 477, 479–480, 482–485.
17  F. Sváby, A Lengyelországnak elzálogosított XIII szepesi város története, Lőcse 1895, s. 284–286.
18  Ibidem, s. 284; Divéky, op. cit., s. 44.
19  Sváby, op. cit., s. 285.
20  Ibidem, s. 285–286.
21  Ibidem, s. 286; Divéky, op. cit., s. 44. 
22  OeStA–HHStA, sygn. 197 C (26/1–4); sygn. 197 C (27/1–5).
23  Ibidem, sygn. 197 C (27/1), s. 1–2; Súpis pamiatok na Slovensku, t. 3, red. A. Güntherová, Bratislava 1969, s. 483.
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(„Prawda wyrosła z ziemi, a sprawiedliwość z nieba spojrzała”)24. Opis Kirschnera jest dość oszczędny, nie 
wspomina o technikach, materiale czy wymiarach elementów dekoracyjnych. Dodatkową trudność w od-
tworzeniu wyglądu dekoracji i przebiegu uroczystości sprawia fakt, że kościół parafialny w Spiskiej Nowej 
Wsi (il. 2), którego prezbiterium przebudowano w latach 1771–1772, został w końcu XIX w. znacznie prze-
kształcony podczas prowadzonej pod kierunkiem Imrego Steindla regotycyzacji, obejmującej między innymi 
przebudowę wieży i usunięcie nowożytnego wyposażenia, w tym ołtarza głównego z 1707 r.25 Protokół wizy-
tacji biskupa Józefa Bélika z 1832 r. wskazuje jedynie, że figurze wniebowziętej Matki Boskiej towarzyszyły 
w nastawie snycerskie przedstawienia Trójcy Świętej, aniołów, świętych Piotra i Pawła, Jana Chrzciciela 
i Szczepana oraz – co istotne – królów węgierskich Stefana i Władysława26. 

W ołtarzu w kościele św. Mikołaja w Starej Lubowli (il. 3) pośrodku umieszczono blaszaną, złoconą („la-
minea inaurata”) koronę z berłem, spoczywającą na czerwonej lnianej lub bisiorowej poduszce, poniżej której 
znajdowała się inskrypcja z fragmentem z Księgi Rodzaju (historia Noego). Jak relacjonuje ks. Kirschner: „In 

24  OeStA–HHStA, sygn. 197 C (27/1), s. 1. Wszystkie cytaty z Biblii podaję według przekładu ks. Jakuba Wujka (według edycji 
z 1962 r.). Wybór ten jest szczególnie istotny w przypadku wspomnianego nieco niżej fragmentu psalmu 44(45), którego nowożytne tłuma-
czenie jest znaczeniowo bliższe użytemu przez proboszcza Kirschnera cytatowi z Wulgaty niż oparty na językach oryginalnych przekład 
Biblii Tysiąclecia.

25  Súpis pamiatok…, t. 3, s. 153–154; I. Chalupecký, Náboženský a kultúrny život v 18. storoči, [w:] Dejiny mesta Spišska Nová 
Ves, red. I. Chalupecký, Spišska Nová Ves 2014, s. 182–183.

26  Spišský archív, Lewocza, fond Spišské biskupstvo, odd. Kanonické vizitácie, Spišská Nová Ves 1832, i.č. 153, šk.7, k. 1r.

1. List ks. Jana Nepomucena Kirschnera do nadżupana  
Jana Csákyego z 15 listopada 1772 r., Österreichisches 

Staatsarchiv - Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wiedeń, FA Csaky, 
sygn. 197 Comissionalia (Fasz. 146, Nr. 27/1).  

Fot. M.K. Staniszewska
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medio Venit dein in medio depicta Columba, et excisa erat cum viridi ramo”27. Trudno orzec, czy użyty przez 
niego czasownik (w liście podkreślony i wypośrodkowany) oznacza, że przedstawienie (figura?) gołębicy z ga-
łązką oliwną było rodzajem machiny, a w czasach nowożytnych do oprawy uroczystości często były wykorzy-
stywane takie urządzenia28. Poniżej znajdowały się inskrypcje: „portans ramum Olivae virentibus folijs” („nio-
sąc gałązkę oliwy z zielonym liściem”, Rdz 8,11) oraz fragment psalmu 44(45),5: „Intende prospere, procede et 
regna” („Szczęśliwie postępuj i króluj”)29. 

Ksiądz Kirschner nie relacjonuje w liście przebiegu uroczystości, jedną z nich charakteryzuje jako „peł-
ną mądrości, pobożności, pokory i dostojeństwa”, a opis kończy cytatem z Ewangelii św. Marka (7, 36–37): 
„post hac praecepit eis, ne Cuj dicerent, quanto autem eis praecipiebat, tanto magis plus praedicabant, dicen-
tes: Bene Omnia fecit, et Surdos fecit audire, et mutos loqui” („I przykazał im, aby nikomu nie opowiadali. 
Ale im więcej on zakazywał, tym jeszcze więcej rozgłaszali, i tym bardziej dziwili się, mówiąc: Dobrze 
wszystko uczynił, i głuchym przywrócił słuch i niemym mowę”)30. 

Proboszcz z Żakowiec wspomina Csákyemu w liście o mowie pijarów z kolegium w Podolińcu, jej 
wygłoszenia miał im zabronić nadżupan, a mimo to Kirschner miał ją przytoczyć31. Tym załącznikiem do 
listu jest być może inny zachowany w zbiorze z Familienarchiv Csaky dokument (sygn. 27/4), którego treść 
wskazuje na przyjazne relacje między pijarami i Csákym, prawdopodobnie został on pominięty jedynie ze 
względu na sporą objętość32. 

27  OeStA–HHStA, sygn. 197 C (27/1), s. 1.
28  J.A. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974, s. 99; K. Targosz, Oprawa artystyczno-ideo- 

wa wjazdów weselnych trzech sióstr Habsburżanek (Kraków 1592 i 1605, Florencja 1608), [w:] Theatrum ceremoniale na dworze książąt 
i królów polskich. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w dniach 23–25 marca 1998, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 1999, s. 211–212.

29  OeStA–HHStA, sygn. 197 C (27/1), s. 1.
30  Ibidem, s. 2.
31  Ibidem, s. 1 („Rogatus etiam a Pieristis Podolinensibus, orationem, quam dicere prohibebantur Suae Excellentiae per me de-

scriptam repraesentare praesum[m]o”). 
32  Por. „Tibi illic ordo Noster, Tibi provincia Polona, Tibi Iuventus institutioni Nostrae com[m]issa Suo Deffensori, Vindici, ac Pa-

trono vitae diuturnitatem, valetudinis constantiam […] apprecabitur”, OeStA–HHStA, sygn. 197 C (27/4), s. 3.

2. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  
w Spiskiej Nowej Wsi. Fot. M.K. Staniszewska

3. Ołtarz główny w kościele pw. św. Mikołaja  
w Starej Lubowli. Fot. M. Kurzej
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Jak widać z powyższych opisów, relacja proboszcza Kirschnera jest bardzo oszczędna. Zapewne wyni-
kało to z faktu, że nadżupan osobiście wziął udział w niedawnych uroczystościach, a także – być może – z do-
stępności innych, obecnie niezachowanych lub nieodnalezionych dokumentów (np. rachunków, rysunków 
projektowych). Nie można też wykluczyć, że pleban z Żakowiec nie potrafił opisać dokładnie wyglądu „sym-
boli” lub po prostu bardziej interesowały go użyte cytaty biblijne niż sposób wykonania poszczególnych 
elementów dekoracji. Niemniej list prawdopodobnie miał na celu uzupełnienie szczegółowych informacji 
o uroczystości, a (jak podkreśla Helen Watanabe-O’Kelly) dokumentowanie ceremonii państwowych było 
niezwykle istotne dla wielu europejskich dworów, cesarski nie był pod tym względem wyjątkiem33. 

W dokumentach rodu Csákych zachowały się również teksty mów i przysiąg przygotowanych na potrze-
by uroczystości w Spiskiej Nowej Wsi34 oraz Lubowli35. Szczególną uwagę zwracają związane z późniejszą 
ceremonią druk tekstu przysięgi (sygn. 26/4) i rękopis przemówienia nadżupana (ze śródtytułem „Sequitur 
Iuramentum/ Post Iuramentum Allocutio”, sygn. 26/3), oba w języku wernakularnym, raczej „słowiańskim” 
niż polskim, nawet uwzględniając możliwe na obszarze pogranicznym zapożyczenia językowe (np. „Pone-
wadž XIII. Mesta Spiske, tak take y Dominium a Zamek Lubownansky zo wsseckymi k nemu prinaležjcymi 
Mestami a Dedinami gakžto z dawna Urečistost Korůni Uherskeg sa spatky priwlasnugu a oddawagu a Stoli-
cy Spiskey prispogugu”, przypominające współczesny język słowacki użycie słów „len” i „wecz” w znacze-
niu – odpowiednio – „tylko” i „rzecz”, posługiwanie się zamiennie formami „lud”, „lýd” i „lid”)36. Użycie 
języków najpowszechniej używanych w poszczególnych częściach starostwa do wyjaśnienia zgromadzonej 
ludności nowej sytuacji administracyjnej poza wymiarem praktycznym mogło mieć w pewnym stopniu wy-
miar propagandowy, uwiarygadniający wybrane fragmenty mowy („niektóre słowa jako graf Csáky, sąsiad 
wasz a główny żupan […] wam mówię” – tłum. MKS)37. W tekstach podkreślone zostało również długie 
oczekiwanie na zjednoczenie Spiszu38.  

Jako uzupełnienie informacji zawartych w relacji ks. Kirschnera i opracowaniu Svábyego potraktować 
można trzy utwory na cześć Marii Teresy, Józefa II i Jana Csákyego (sygn. 27/2, 27/3, 27/5), które miały 
uświetniać ceremonie przekazania39. Wszystkie starannie wykaligrafowane, w tym jeden w oprawie z de-
koracją roślinną (może oryginalną), zostały zapewne ofiarowane nadżupanowi po wygłoszeniu mowy lub 
w trakcie uroczystości. Dwa utwory (sygn. 27/3 i 27/5) przedstawione zostały na pewno 5 listopada – w 
jednym zaznaczono nawet, że uroczystość odbywa się w dniu „świętego Emeryka królewicza”, jednego z pa-
tronów Węgier – data ta zapewne nie była wybrana przypadkowo (il. 4)40. Dodatkowo w dwóch utworach 
(sygn. 27/2 i 27/3) zastosowano chronostychy układające się w datę 1772 (w tym drugim aż pięciokrotnie)41. 
Każdy z utworów kończył się życzeniami długiego życia dla władców i żupana42. Oprócz tego podkreślano 
kilkusetletnie trwanie zastawu („trzy setki, sześć dziesiątek długich lat”, „siedemdziesiąt dwa pięciolecia” 
– tłum. MKS) i chwalono nowych, prawowitych monarchów43. Jedynie w najdłuższym z wierszy (sygn. 27/5) 
anonimowy autor odniósł się do pozostałych uzyskanych przez Habsburgów ziem („Halicz i Włodzimierz 
stary, młoda część korony już przysięgają, w Twe prawa wiarę” – tłum. MKS)44. 

Jak widać z powyższego przeglądu, bliżej nieznani (choć zapewne był wśród nich sam Jan Csáky) au-
torzy programu spiskich uroczystości zarówno w tekstach, jak i w kształtowaniu przestrzeni kościelnej pod-
kreślili zasadnicze miejsce korony węgierskiej, a legitymizację władzy zapewniał jak najbardziej dosłownie 

33  H. Watanabe-O’Kelly, Early Modern European Festivals – Politics and Performance, Event and Record, [w:] Court Festivals 
of the European Renaissance. Art, Politics, and Performance, ed. J.R. Mulryne, E. Goldring, Aldershot 2002, s. 19–21.  

34  Są to rękopisy w języku niemieckim o sygn. 197 C (26/1) oraz 197 C (26/2).
35  OeStA–HHStA, sygn. 197 C (26/3), OeStA–HHStA, sygn. 197 C (26/4), por. Aneks niniejszego artykułu, s. 157, 158. W trans-

literacji obu dokumentów starałam się zachować ich oryginalne brzmienie, z uwzględnieniem błędów i niekonsekwencji zapisu niektórych 
wyrazów (np. równoległe stosowanie „g”, „y” i „j” do zapisu „j”, „najjaśniejszy” zarówno jako „naygasnegssy”, jak i „najjasnegßý”, „kraina” 
jako „krajna” i „kraýnya”).

36  OeStA–HHStA, sygn. 197 C (26/3), s. 2–3; OeStA–HHStA, sygn. 197 C (26/4), s. 1. Same dokumenty opisane zostały przez 
(zapewne późniejszego) archiwistę z użyciem określenia „Sclavonica”. Potwierdzałoby to przypuszczenie, że Sváby posługiwał się innymi 
archiwaliami.

37  OeStA–HHStA, sygn. 197 C (26/3), s. 2.
38  Ibidem, s. 1 („360. hnetki Rokuw Czuzy Potentÿ”).
39  OeStA–HHStA, sygn. 197 C (27/2, 3, 5), por. Aneks s. 159–161.
40  OeStA–HHStA, sygn. 197 C (27/3), s. 2.
41  OeStA–HHStA, sygn. 197 C (27/2), s. 1; OeStA–HHStA, sygn. 197 C (27/3), s. 2.
42  OeStA–HHStA, sygn. 197 C (27/2), s. 2; OeStA–HHStA, sygn. 197 C (27/3), s. 3; OeStA–HHStA, sygn. 197 C (27/5), s. 2.
43  OeStA–HHStA, sygn. 197 C (27/3), s. 3; OeStA–HHStA, sygn. 197 C (27/5), s. 1.
44  OeStA–HHStA, sygn. 197 C (27/5), s. 2 (jakkolwiek samo miasto Włodzimierz w 1772 r. nie było jeszcze pod zaborami).
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rozumiany cytat z Ewangelii św. Mateusza. Nowa, prawowita władza zapewnić miała pokój, którego „sym-
bole”: gołębica, gałązka oliwna i fragmenty psalmów tworzyły wizję stabilizacji, zapewne żywo oddziałującą 
na mieszkańców Spiszu po niepokojach konfederacji barskiej i wprowadzeniu kordonu sanitarnego. Kolej-
nym przykładem starań organizatorów o to, by sens ceremonii był czytelny dla uczestników, może być tłu-
maczenie przysięgi na język wernakularny dla mieszkańców dominium lubowelskiego. Samo sporządzenie 
druków ją zawierających potwierdza też masowy charakter obchodów. 

 Mimo że sporządzony przez ks. Kirschnera opis dekoracji z okazji wcielenia starostwa do Królestwa 
Węgierskiego jest bardzo oszczędny, pozostaje on, podobnie jak pozostałe archiwalia z archiwum Csákych, 
bardzo istotnym znaleziskiem. Po pierwsze, dokumenty te stanowią ślad jakiejkolwiek działalności arty-
stycznej (nawet jeśli jedynie efemerycznej) związanej bezpośrednio ze zmianą władzy na Spiszu – kościoły 
luterańskie powstałe po edykcie tolerancyjnym Józefa II, które traktować można jako sui generis pomniki 
nowej władzy, zaczęto wznosić dopiero od 1781 r.45 Po drugie, teksty źródłowe z archiwum rodziny Csákych 
są rzadkim zapisem uroczystości obchodzonych na Spiszu. W przypadku ceremonii zakonnych, a także tych 
urządzanych w miejscowych sanktuariach czy związanych ze wznoszeniem pomników na obszarze starostwa 
i komitatu skazani jesteśmy zazwyczaj na śladowe informacje i możemy wysuwać jedynie przypuszczenia 
dotyczące ich przebiegu. 

Należy również zaznaczyć, że list ks. Kirschnera i towarzyszące mu dokumenty zdają się potwierdzać 
pewne przypuszczenia powstałe podczas badań nad lokalną sztuką. Granicząca z prostotą klarowność prze-
kazu i ikonografii oprawy artystycznej uroczystości z listopada 1772 r. zdaje się być zamierzona. Owszem, 
z jednej strony można ją tłumaczyć odległością Spiszu od wielkich ośrodków artystycznych. Z drugiej jednak, 
samo przejęcie starostwa planowane było od dłuższego czasu, program uroczystości powstawać musiał też 
z wyprzedzeniem i – przynajmniej częściowo – w kręgach związanych z dworem cesarskim, bez wątpienia 
świadomych stosowanych w oprawach ceremonii państwowych konwencji artystycznych. Jak wynika z do-

45  Por. J. Krivošová, M. Tesák, D. Veselý, Lutheran Churches in Slovakia, tłum. W.S. Kucharek,  T.J. Drobena, Liptovský Mi-
kuláš 2001, s. 106–107.

4. Jeden z utworów na cześć nowych władz starostwa  
spiskiego, Österreichisches Staatsarchiv - Haus-,  

Hof- und Staatsarchiv, Wiedeń, FA Csaky,  
sygn. 197 Comissionalia (Fasz. 146, Nr. 27/3).  

Fot. M.K. Staniszewska
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tychczasowych badań sztuki spiskiej – poza pewnymi wyjątkami – najambitniejsze i najbogatsze programy 
treściowe wiązały się z dziełami powstałymi z myślą o pewnej konkretnej grupie, dysponującej narzędziami 
do ich poprawnego odczytania46. Im wyraźniej dane dzieło wkraczało w wielokulturową przestrzeń publiczną 
czy związane było z pewnym komunikatem politycznym, tym prostsze stawały się użyte środki – przykładem 
mogą być kolumny maryjne w zamieszkiwanych głównie przez luteranów miastach starostwa, ufundowane 
przez Teodora Lubomirskiego w latach 20. XVIII w. 

W uroczystościach w Spiskiej Nowej Wsi i Lubowli – które bez wątpienia miały charakter maso-
wy – brali udział przedstawiciele różnych grup etnicznych, wyznań i przede wszystkim warstw społecznych, 
których zdolności percepcyjne znacznie się różniły. Jasno wyrażony przekaz – głoszący sprawiedliwe odzy-
skanie władzy przez monarchę, który zapewni poddanym pokój i dobrobyt – zdawał się być zatem na takim 
obszarze i w tym momencie najskuteczniejszy. 

46  Za takie grupy uznać można (przykładowo): pijarów i jezuitów wraz z uczniami ich kolegiów – stykających się na co dzień z bo-
gatym wyposażeniem kościołów św. Stanisława w Podolińcu i św. Władysława w Lewoczy, luteranów śledzących program ikonograficzny 
wystroju wnętrza kościoła artykularnego w Kieżmarku czy elity miejskie, np. Lewoczy czy Spiskiej Nowej Wsi, decydujące o dekoracji 
fasad ratuszy. Za jeden z wyjątków można z kolei bez wątpienia uznać opracowany przez proboszcza Michała Lorencsa ambitny program 
ikonograficzny kaplicy karmelitańskiej we Frydmanie, który z uwagi na prowincjonalne położenie budowli miał zapewne znacznie więcej 
niewykwalifikowanych, „przypadkowych” odbiorców niż wymienione dzieła. 
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ANEKS

1. Österreichisches Staatsarchiv, Wiedeń, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, FA Csaky, sygn. 197 
Comissionalia (Fasz. 146, Nr. 27/1) 

[1] Excellentissime ac Illustrissime Domine Supreme Comes, Domine, et Patrone mihi Gratiotissime, 
Benignissime!

Cum Sua Excellentia nuper mentionem facere dignaretur de Symbolis tam in Ecclesia Igloviensi, quam 
etiam Lubloviensi in die illa magnae Solennitatis productis, eadem praesentibus referre praesummo:

Ara Igloviensis hoc modo exornata erat: In medio superficiei Arae depicta erat Corona Regni Hunga-
riae cum Sceptro; et inscriptione a supra: Iam omnia bene. Ex latere Evangelij ascendit radius versus illam 
Coronam cum inscriptione illa Evangelica Math: 22 capite: Red[d]ite, quae sunt Caesaris, Caesari. Ex latere 
Epistolae pariter radius versus illam Coronam ascendit cum Inscriptione illa Davidica: Veritas de terra orta 
est, et justitia de Caelo prospexit.

Ara vero Lubloviensis hoc modo exornata erat: In medio Arae versus superficiem ad rubrum byssinum 
pulvinar posita fuit laminea inaurata Corona cum Sceptro, et infra illam scriptum fuit ex Libro genesis 8 ca-
pite. In medio

Venit
dein in medio depicta Columba, et excisa erat cum viridi ramo, et infra illam inscriptio:

 portans ramum Olivae virentibus folijs
et iterum infra hoc per longum inscriptio fuit:

Intende prospere, procede, et regna.

Rogatus etiam a Pieristis Podolinensibus, orationem, quam dicere prohibebantur Suae Excellentiae per 
me descriptam repraesentare praesum[m]o, ut, si tempus vacaverit, sensa eorum de Se Sua Excellentia lec-
tione assequi valeat.

Ego

[2] Ego vero pro Conclusione tantae Solennitatis, quae Sapientia, pietate, hummilitate, et Majestate 
plena omnibus pro votis cessit, nil aptius e Sacris Paginis applicare valeo, quam gesta, et dicta illa Sacrae 
Scripturae Marci 7 capite, versu 36: post hac praecepit eis, ne Cuj dicerent, quanto autem eis praecipiebat, 
tanto magis plus praedicabant, dicentes: Bene Omnia fecit, et Surdos fecit audire, et mutos loqui.

In reliquo exosculando Benignissimas Suarum Excellentiarum Manus, Divinam precor Nemesim, ut 
Suas Excellentias semper Sanas, et Incolumes, me vero in Altis Earundem Pratijs, et Favoribus ultronee[?] 
quoqu[e] conservare dignaretur, ut dignus efficiar, qui fuerim, et sim semper

Suarum Excellentiarum
Servorum, ac Clientum Infimus Joannes Nep: Kirschner Par: Zakocz

Zakocz, 15to 9bris Ao 1772 

2. FA Csaky, Commissionalia (Fasz. 146, Nr. 26/3)
[1] Vedomo vam bude, na predek Deputaczý, a Obivatele tu sßromasdene Panstva tehoto Lubovjanßke-

ho, ku gakemu konczu, a skterej pričiný, stetu povolane, Wsak nicz meney abi skerze[?] Was vßeczke inße 
vaßo Meßčaný, Susedi a Obivatele lepßy wirozumeli naývißu vuly Kraloch, a Monarchok mogich, povinen 
sem zretedlneisy oznamit: Jako Nay Jasnejßý Cisarske, Kralovske, a Apostolske Monarchove mogy uminy-
ili: abi vßetko Dominium, a Panstvo, že wßeczkim swim Trimanyim Kraýnye teyto Uherskeý, a obzlastnye 
Stoliczý Spiskeý, ku kterej wždy prinaleželo, abi znowǔ sa priwlasnyilo, a oddalo; Me take silnye prikazano 
gest, abych Wecz tuto ku konczu priwedel, á na mesto Oswiczenich Monarchuw mogich odwas wßeczkich 
Prisahu Wernostý, y Poslǔßnostý odebrel, a wislißal. Nye pohibugem, gak pritomnich Deputatoch; take y nye-
pritomnich wßeczkich Panstwu tehoto Lubovjanskeho obivateloch za naywekße ßczestyi sebe prežitovaz[?], 
kdy Oni za 360. hnetki Rokuw Czuzy Potentÿ, a možnostý podaný bolý, y tolkorazy skerze[?] premenyenyi 
techto Panstwa swogeho welke Pochibi, a obtiženyi podstupowalý, aj hle techdý teráz do Upelnyei moczy 
swogich wlasnych y Urecžýtých Kralow sa nawratýly, á syize[?] wten ßczeslýwý cžas, kdi Krajna táto od-
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takowich Monarchoch se regiruje, kterich Dobrotyiwost, Prjjasnost, Mýlost, y newyslowene ine Cžnostý ne 
len czelemu pokolenyi, ale y obsirnemu Swetu dyiwne su. Tichto mýlostiwich Monarchoch Milost, a Lásku 
geden każdy skǔsýt može, gestly že geden každý ža werneho Poddaneho, y Vasalla wkaždim cžasu, a Prileži-
tosty sa preukáže, wtegto pak[?] Nadegý werim, a ocžekawam že wý we waßem, y waßich spolu Meßcžanich, 
obiwatelúw, á Potomkúw menem, Prisahu Wernostu zložýte, ktera sa wam tu preczytá.

Sequitur Iuramentum
Post Iuramentum haec Allocutio
Zweliku Radostu, a potyeßenyim Sercze meho wislyßel sem zwecznosty složenu Prisahu waßu, ne  

zameßkam tu gýstu Neygasneýßim Monarchom mogim prednesty 
[2] a wyslowity kam skoreg.
Aby techdy wam znama býla gakto znowu prispogenim tohoto Kralowstwya Mescžanom powinost 

waßa, wam predkladam: že najjasnegßý tito Cisarske, Kralowske, a Apostolske Monarchowe, Sýlne, a pewnye 
uložilý: žebi cžele to Panstwo Lubovjanske, gako kolwek insý Trimanyi Mesta a Dediný pod Stoliczu Spisku 
prisluhaicze wprawotnich, Politicžnich y obecznich weczach predmenowaney Stoliczý Dispositÿ prinaleželý, 
ku kteremu konczu ga czele to Panstwo zmoczý, ktera mne dana gest od Nayyasnegßich Monarchuw mogich, 
Panom wtey priležitosty wiwolenim, a wislanim Stolicžnim Was oddawam.

Okrem teho, Neymilostiweyßý Monarchowe mogi laskawe sporadali[?], abi take toto Panstwo, gako ine 
Komorske Dobra, á Majetnostý se ridily[?], proto Panstwo Lubovjanske toto wpánskich weczách Slawneg 
Spiskeg Comore w Koßiczach47 zustawagiczei poddane bude. Kteremu Konczý pritomnemu Panu praedme-
nowaney Comori Panu Administratorowi czele toto Dominium odezdawam, á tak Polska Jurisdictia wßetka, 
gako ý Administratorowa Pana Cordona48 Urad prestawa.

Cžo techda potud sem wám predložýl, mluwil sem gaksto Plenipotentiarius Czisarský, a Kralowsky, 
Comissar; wcžyl[?] ale nyektere Slowa, gako Groff Csáký Sused Waß a Hlawný Fö Ispán49 tegto Stoliczý 
Spiskeg Kwam mluwim: Jaksto za welike sobe scžesce deržim, že od dobrotýwich, y neyyasneyßich Monar-
chow, a Krain tichto Knižetuw na sporadanyi teýto Weczý Kwam mýlostiwe wiwoleni sem, ktera wecz  
wßetke Status, a Uradý tejto Uherskeg Krajni po wßetkich Dietach[?] sebe žadali, a obczekawali, ale y ra-
dugem sa, že mne Rideni y zaopatrowanyi[?], gaksto Fö-Ispanowi Teito spiskej Stoliczý, ku ktereg Domini-
um toto Lubovjanske prinaležý, pod mocz oddane gest, Skteru moczũ, a Rydenim 

[3] Lýd tento abich zaopatroval, kteri acžkolwek Czudzej Potentÿ poddani býl, wßak nicz menyei 
wždý urecžisteho sweho Monarchi Cžest, á Chwalu wikonawal, Lid prawim tento, a takowi, ktereho sudit 
nemožem, abi Kralowy swemu newerný, aneb Wrchnostý, á Officirom swim neposlußný y kswemu dobremu 
bez sczýrostý wzdiczký nebýl. Plni techda, sem stu Nadyegu, a Mislem, kteru o Lud tento držim; Wasale 
Panowe, á Susedy, gak Hláwny Fö Ispán, Was assecurujem, že was chcem we wßeczkich waßich Sprawedli-
wich Praetensiach zastawowat, branyit, odwas wßedku obtiženost oddálit, wám, a priwás zradu mogu, ý Usy-
lowanyim pritomnim byt chczem, kdi len od Was Panowe, Meßcžanyi, á Obiwatele tehoto Dominium take 
wßetku Wdyecžnost, Milost, y duwerliwost ocžekawat, á skusowat budem, tak skrze[?] tu dobru misel, a Uf-
nost owaß mogu dostatecznu sebe zaplatu wezmem, a dostanem.

3. FA Csaky, Commissionalia (Fasz. 146, Nr. 26/4)
Ponewadž XIII. Mesta Spiske, tak take y Dominium a Zamek Lubownansky zo wsseckymi k nemu 

prinaležjcymi Mestami a Dedinami gakžto z dawna Urečistost Korůni Uherskeg sa spatky priwlasnugu 
a oddawagu a Stolicy Spiskeg prispogugu; Mi tak dobre tu pritomne wlastnim gmenem Bratuw, Suseduw, 
a Obiwateluw ačkolwek ne wsseckych pritomnych, take y Potomkuw nassych prisahame, a wernost nas-
su slubugeme a skladame Naygasnegssemu a Nepremoženemu Knižacu Josephowi druhemu Rymskemu 
wywolenemu Cysarowi, Zemi Nemeckeg, Jeruzalemskeg Kralowi, Určitemu Kraginy Uherskeg, Cžeskeg, 
Dalmackeg, Horvatskeg, Sclavonskeg, Kralowskemu Knižacy, Arcy=Wudcowi Austriackemu, Wudcowi Lo-
taryngiy a Barri, Welkomožnemu Wudcy Hetruriy gak Corregensowi; A take Oswiceneg a Možneg Knežneg 
Mariy Theresiy Rimskeg Cysarowneg Wdowe, Uherskeg, Cžeskeg Kralowňe Aposstolskeg, Urečysteg Zemi 
Kňežneg a Paneg Paneg [sic] Nasseg Milostiweg; že Mi Neygasnegssym Cysarowi a Kralowneg Aposstol-

47  Koszycach.
48  Chodzi zapewne o podpułkownika Gordona, administratora starostwa za czasów Kazimierza Poniatowskiego, por. Divéky, 

op. cit., s. 43.
49  Żupan.
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skym Nassym ustawične werni, poslussni a poddani budeme: Gegych Potomkuw a Succesoruw wssecku čest 
a chwalu, užitek y dobrodinstwa wyhledawat a zdržovat chceme, a gakžto Poddani werni a urečiste, Prateluw 
Gegych Gasnostach za Prateluw, neprateluw ale za neprateluw uznawati a pokladati budeme; Tak nam Bůh 
pomaheg, Neposskwrňena Panna Marya Matka Božska, y wssecky Swaty a Wywoleni Boži.

4. FA Csaky, Commissionalia (Fasz. 146, Nr. 27/2)
[1] CoMItI IoannI CsakY50/ RegIs DeLegato/ FaVsta VoVet
[2] Ultimus haud honor hic reliquos est inter honores,
Quod valeas hodie Regis adesse Loco.
Csakiadum Stirpi si quidquam accedere quivit
Nominis, hic certe non fuit alter honor.
Oppida conjuxit Patriae Rex, Csakius autem
Debuit injuctas Regis obire vices.
Magnum apud externos tibi conciliabit honorem,
In Patria quivis Gaudia magna capit.
Arx citius, Villae, Cives et cuncta peribunt,
Quam tanti facti Fama perire queat.
Iuncti estis nobis Populi, persolvite plausus, 
Sitque modo cuivis unus in ore Sonus.
Josephus vivat! Vivatq[ue] Theresia, Reges!
Et Csáky vivat! Qui est utriusq[ue] Loco.

5. FA Csaky, Commissionalia (Fasz. 146, Nr. 27/3)
[2]51 MarIa TheresIa RegIna IosephoqVe seCVnDo FeLICIter regnantIbVs
CoMItI IoannI CsakY52 VtrIVsqVe DeLegato
DatVM HVngarIae anheLantI[?] rVrsVs ConneCtere
TreDeCIM VILLas aVLVsaqVe
QVInta hVIVs EMerICo RegIs FILIo saCrata DIe
[3] Iam ternis Saeclis sex denis amplius annis
Oppida et Arcem Gens nostra redire cupit.
Quodque Patres nostri tanto non cernere quibant
Tempore, id in puncto pignora fausta vident.
Tam subito ad Matrem, ad Dominam rediisse priorem
Oppida miraris? desine pignus erant.
Complacuit Domino quondam donare Josephum,
Gentibus, ipsis ut possit is esse Salus,
Nunc etiam nos cuncta per optat habere Mariam
Fitque Joseph illis, Nostra Maria Salus,
Miraris, quod nunc paccata[?] domique forisq[ue]
Per totum Regnum Prospera cuncta fluant.
Ante alternatis vicibus, quos mundus habebat
Tu felix nunc Gens Hungara utrumq[ue] tenes.
En Joseph regnat, regnatq[ue] Theresia, nobis
Omnibus, est Joseph, estq[ue] Maria Salus.

50  „Y” zostało przez twórcę chronostychu potraktowane jako „I”+ „I”.
51  Strona 1 pusta.
52  Por. przyp. 50.
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6. FA Csaky, Commissionalia (Fasz. 146, Nr. 27/5)
[1]

Ad
Excellentissimum Magnificentissimumq[ue] Comitem

Dominum Joannem Csáky de Kerestsegh. rel. rel. ad Singularem Homagialem actum XIII. Scepusii  
Regior[um] privil. Oppidor[um] Regio Nomine, Deputatum Commissarium. Igloviae die  
5ta OO.SS. A. MDCCLXXII.

Scepusii Terrae Domine, atque Comes Comitatus,
Magne CSAKY, gentis, digna propago Tuae!
Salve, Personam, Nostrae qui Regis, adumbras!
Speratumque diu foedere condis opus.
Salve, Magnatum circe redimite Corona!
Et populi suplicis plausibus auctus ades!
Salve, fausta dies, Cunctisque Sacerrima Sanctis,
Quinta, perennanti crede notanda manu.
Septuaginta duo labuntur lustra, Polonis
Scepusii ut seruit, pignore Saxo datus.
Durius Herculeo visum persaepe labore,
Pignora Sigmundi solvere pace pia
Ah, quoties Patriae Procerum suspiria cassa.
Visibus, hoc vilius, pervolvere lytrum!
Indignum Hungariae tanto Splendore Coronae,
Exoticis propria pendere foenus humo.
Commoda defuerant, non nummi, tempora regno,
Tempora, supressis pacificata malis.
Cara Dei soboles THERESIA Tuque JOSEPHE!
Solis haec Vobis, tempora sacra manent.
Verius Augusti cognomen nemo gerebat.
Auxit nemo suum sanctis Imperium.
[2] Mortibus insont[i]um conquirunt regna Tyranni;
At vobis alma quaerere pace libet.
Ante pedes, Regina, Tuos Polonus adorat
Supplex, vulneribus saucius ipse suis.
Hallicius, Wlodomerque vetus, primaeva Coronae
Portio, iam iurant, in Tua iura fidem.
Et quem Niester53 alit, claudente Borysthene54 metam.
Huc refugit sub alas, Alma MARIA Tuas.
Pone metum Saxo, trepidans, ignare futuri,
Ad Dominum redeas[?], qui fuit ante Tuum!
Tu, quem Simplicitas, labor ac industria pridem
Commendant solers Regibus obsequium.
Huc adesis, animo supplex et poplite flexo,
Hic Maiestatem suspice rite Tuam!
Redde fidem, iura, testator homagia Regi,
Hac in Persona quam Tibi Rex statuit.
Nostri THERESIAM Matrem Patremque JOSEPHUM,
Confide, sub tanto foedere tutus eris.
Ipse Csáky, digna effigies, hoc, Regis in actu,
Optima, pro vestra, verba Salute dabit.

53  Dniestr.
54  Dniepr.
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Pande alas Regina Tuas, hos suscipe cives!
Nutriat hos almo, gratia, lacte Tua.
Omine ter fausto, redeunt ad Sceptra MARIAE
Tot populi, sanctum quis neget Imperium!
Propediem Illyrici[?] populos, speramus eclipsi
Hungariae ad Thronum, Turcica Luna pluet.
Plaudite iam Regno, Regi quoque plaudite vest…[?]55

Vive MARIA diu! Vive JOSEPHE pate…[?]

55  Zakończenia ostatnich wersów są przysłonięte przez oprawę dokumentu.

REDDITE, QUAE SUNT CAESARIS, CAESARI.  
OCCASIONAL DECORATIONS IN THE CHURCHES OF THE SPIŠ REGION IN NOVEMBER 1772

Summary

The county of Spiš, consisting of enclaves within the territory of the Kingdom of Hungary, ethnically and religiously diverse, fre-
quently administered by eminent personalities and situated on an important trade route, has played an important political and economic role 
over the centuries. The pawned towns of Spiš, which were never bought back, were the subject of claims by the southern neighbours of the 
Polish-Lithuanian Commonwealth until they were cut off from it in 1769 by a sanitary cordon imposed by the Imperial army. The return of 
the thirteen Spiš towns and the dominion of the Lubelsko-Podolinieckie province to the Kingdom of Hungary is a well-known occurrence, 
but tracing the detailed course of this process requires further research, in particular archival research. 

Bearing testament to this turbulent period are the documents preserved in Vienna’s Österreichisches Staatsarchiv related to żupan Jan 
Csáky de Keresztseg. The article discusses a letter from Jan Nepomucen Kirschner, parish priest in Żakowce, which describes the church 
decorations in major towns in the former starosty on the occasion of its incorporation into Hungary in November 1772. According to the 
brief account of Father Kirschner, the altars in the churches were adorned with Hungarian crowns and inscriptions citing biblical verses. Also 
mentioned is other archival material from the collection, which may enrich our knowledge of the course of these celebrations, such as the 
texts of the żupan’s speech and the townspeople’s oaths, as well as of those pieces composed in honour of Csáky, Maria Theresa and Joseph II. 

The discussed documents are a rare example of Spiš archival material containing descriptions of the decorations for a state ceremony 
in this area. According to the narrative of the ceremonial programme, the moment of incorporation of the thirteen towns and Lubowelski 
dominion into the Hungarian county is a triumph of justice – the lost parts of Spiš return to their rightful rulers, whose good governance 
will ensure peace and stability for the inhabitants of the region. The form and ideological message of the various elements of the ceremonial 
setting (both visual and literary) was relatively simple, probably in order to adapt it to the needs of the mass audience taking the oath of 
allegiance to the new authorities. 

transl. Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek
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ANDRZEJ BETLEJ
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

KORONACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ POCIESZENIA  
W KOŚCIELE JEZUITÓW WE LWOWIE W 1905 ROKU

W roku 1904 we Lwowie z okazji jubileuszu ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświęt-
szej Marii Panny odbył się Kongres Mariański. Na sesji wydziału Kongregacji „Dzieci Marii” podjęto inicja-
tywę, aby w Roku Jubileuszowym upamiętnić to wydarzenie wyjątkową fundacją: 

Przyozdóbmy Matkę Boską w kościele jezuickim, przed którą tak chętnie się modlimy, piękniejszą koroną jak 
ją ma teraz, okryjmy ją złotem i klejnotami z naszych ozdób i rodowych pamiątek1. 

Inicjatorkami przedsięwzięcia były Helena Czapelska i Celina Przetocka. 2 czerwca 1904 r. ukazała się 
odezwa prezydentki kongregacji Kazimiery z Badenich Niezabitowskiej skierowana do Polek, aby przystą-
piły do zbożnego dzieła, ofiarą nie tyle finansową, ale: 

[…] co macie w złocie zbytecznego, trochę z klejnotów od dawna nie noszonych, drobiazgi uszkodzone, a mimo to 
wartościowe, okruchy cenne, monety… to wszystko przewspaniałą utworzy koronę, którą ozdobicie skronie Tej, co 
wam zbawienie dusz, zbawienie ojczyzny ubłaga u Pana nad Pany2.

Powołany komitet, w którego skład wchodziły między innymi Jadwiga ks. Sapieżyna, Emilia hr. Dem-
bińska, zgromadził 586 sztuk biżuterii, różnej wielkości i wartości klejnotów oprawnych w złoto i nieopraw-
nych drogich kamieni oraz znaczną sumę pieniędzy3. Wobec tak szerokiego odzewu komitet postanowił nie 
tylko wykonać korony dla obrazu, ale zwrócił się do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z prośbą o przepro-
wadzenie uroczystej koronacji. Ideę wsparł ówczesny superior lwowskiej placówki Stanisław Spouch SJ, 
który zaproponował dodatkowo wykonanie sukienki dla obrazu4. 

W dniu 7 października 1904 r. z inicjatywy przełożonego placówki powołany został specjalny ko-
mitet artystyczno-techniczny, w którego skład weszli Teodor Talowski (przewodniczący), Antoni Popiel,  
inż. Andrzej Romaszkan, Tadeusz Czapelski, inż. Karol Richtmann5. Komitet powziął decyzję nie tylko o wy-
konaniu precjozów, ale też o przekształceniu ołtarza oraz o wydzieleniu przestrzeni przęsła przylegającego 
do prezbiterium od strony południowej i przekształceniu jej „wyłącznie w poświęconą kaplicę i w tym celu 

1  J. Sygański, Monografia obrazu Matki Boskiej Pocieszenia ukoronowanego 28 maja 1905 w kościele lwowskim OO. Jezuitów, 
Lwów 1906, s. 47.

2  Ibidem, s. 48–49. 
3  Pełne spisy klejnotów publikuje Sygański, op. cit., s. 59–60.
4  S. Załęski, Jezuici w Polsce porozbiorowej, cz. II, 1820–1905, Kraków 1906, s. 1130.
5  Sygański, op. cit., s. 53. 
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zawezwał znamienitych artystów i rękodzielników wyłącznie lwowskich lub krajowych”6. Komitet, który 
w okresie od 7 maja 1904 do 10 marca 1905 r. odbył dwanaście posiedzeń, przyjął uchwały o koniecznym 
wzmocnieniu murów przyszłej kaplicy, oczyszczeniu ścian i zrekonstruowaniu ich do dawnych kształtów. 

Techniczną stroną odnowienia ołtarza, który jak się okazało po zdjęciu warstw farb był wykonany z bla-
chy miedzianej, zajął się Karol Richtmann (związany z zakonem jezuickim; wcześniej był zaangażowany 
w przekształcenia architektoniczne kaplicy jezuickiej w Stryju, a także prowadził budowę – jako właściciel 
firmy budowlanej – lwowskiego kościoła pw. św. Elżbiety, kilka lat później opracował projekt tamtejszego 
domu rekolekcyjnego Jezuitów przy ul. Dunin Borkowskich7). W odnowieniu ołtarza również brał udział 
malarz Karol Domański, do retabulum „dano rzeźby nowe” oraz nowe antependium z brązu wykonane przez 
Antoniego Popiela (przedstawiające odmawianie Litanii Loretańskiej w 1656 r. przez nuncjusza papieskiego 
Vidoniego w obecności króla Jana Kazimierza i dworu, kiedy to po raz pierwszy wypowiedziane zostało 
wezwanie „Królowo Korony Polskiej”), dodano także zasuwę z brązu z przedstawieniem Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej, którą miał wykonać rzeźbiarz Wójtowicz (zapewne Piotr)8. Restaurację obrazu Mat-
ki Boskiej powierzono Henrykowi Kühnowi, malarzowi, konserwatorowi, profesorowi lwowskiej Szkoły 
Przemysłowej, znanemu między innymi z prowadzonej w tym czasie restauracji obrazów batalistycznych 
w Żółkwi. Sklepienia kaplicy zostały ozdobione malowidłami, jak to odnotował monografista obrazu: „iście 
świetnego pędzla” Tadeusza Popiela. W centrum sklepienia Popiel przedstawił Matkę Boską z Dzieciątkiem 
w otoczeniu aniołów, a w jego narożach cztery sceny: Modlitwa przed obrazem Władysława IV i kanclerza 
Jerzego Ossolińskiego w 1647 r.; Powitanie Stefana Czarnieckiego na progu kościoła po zwycięstwie pod 
Magierowem w 1657 r.; Procesja Bożego Ciała z Janem Sobieskim i jego synami w 1694 r.; Hetman Stanisław 
Jabłonowski odmawiający koronkę do Najśw. Panny Marii. Przestrzeń kaplicy wydzielono kratą żelazną, 
wykonaną według projektu Alfreda Zachariewicza przez firmę ślusarską Jana Daszka (Daschka). 

Dla obrazu Matki Boskiej Pocieszenia wykonane zostały dwie złote korony: „jedna typu kazimierzow-
skiego, druga jagiellońskiego” oraz sukienka. Projekty przygotował Antoni Popiel, a ich realizacją zajął się 
lwowski złotnik i jubiler Jan Wojtych („czem się słusznie pochlubić może złotnictwo lwowskie”):

Obydwie te korony są chwałą złotnictwa lwowskiego, z szczerego złota, 18tej próby, ważą 1700 gramów. Sukienka 
na obraz ze srebra 14tej próby ważyła 10 kilogramów i 196 gram, zdobią ją równie jak korony, gęsto osadzone 
brylanty, granaty, alamandyny, ametysty, opale, perły, rubiny, szmaragdy, szafiry, turkusy, topazy. Wartość samych 
koron i sukni oceniona na 40 000 koron, zaś koszt przekształcenia całości kaplicy wyniósł ponad 24 tysiące koron”9.

 Komitet zlecił „owitrażowanie” okien przez dwa niewielkie witraże krakowskiej pracowni Stanisława 
Ekielskiego i Antoniego Tucha10. Zasadnicze prace ukończono w lipcu 1905 r. Nową posadzkę ufundowali 
Alfred i Gabriela Mierzyńscy. Drobniejsze prace wykonywali snycerz Jan Schmidt, cieśla Henryk Wolf, mu-
rarz Karol Olańczuk, kamieniarz Julian Góra, lakiernik Mieczysław Augustynowicz, ołtarz odnawiał Karol 
Domański, a prowizoryczną zasuwę w ołtarzu wykonał Henryk Rosenbusch11. Jak stwierdził historyk zakonu 
ks. Stanisław Załęski: 

[…] wszystko zaś utrzymano w stylu ściśle barokowym, nad czem pilnie czuwał głośny architekt, prof. Teodor 
Talowski, pomocny mu zaś był, jako kierownik techniczny, inżynier Karol Richtmann12. 

6  Załęski, op. cit., s. 1134
7  Zob. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. I, Kościoły i klasztory rzymsko-

katolickie dawnego województwa ruskiego, t. 23, red. J.K. Ostrowski, Kraków 2015, s. 238–239.
8   M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Lwowie, Lwów 1925, s. 87 podał fałszywą informację, że Wójtowicz miał także 

wykonać antependium.
9  Sygański, op. cit., s. 53–57. Skrótowe przedstawienie przekształceń kaplicy zob. także A. Bet le j, Kościół p.w. Św. Piotra 

i Pawła oraz dawnej kolegium ks. Jezuitów, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, 
cz. I, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego, (2), 
red. J.K. Ostrowski, Kraków 2012, s. 86–87. 

10  Projekt przechowywany w zbiorach Działu Grafiki i Rysunku Muzeum Narodowego w Krakowie, sygn. MNK III-r.a-20271.
11  Sygański, op. cit., s. 61.
12  Załęski, op. cit., s. 1136–1137.
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1. Plakat informujący o uroczystościach koronacyjnych  
w kościele Jezuitów we Lwowie w 1905 r., Kraków,  

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa  
Jezusowego, sygn. 1006-III, k. 1. Fot. A. Betlej 2015

2. Uroczystości koronacyjne w kościele Jezuitów we Lwowie w 1905 r., w: „Kronika  
w Obrazach”, R. 1, 1905 z. 8 (3 czerwca)
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 W lutym 1905 r. zwrócono się do kapituły watykańskiej o pozwolenie na koronację, petycję podpisał 
episkopat galicyjski trzech obrządków, najwyżsi urzędnicy z namiestnikiem i marszałkiem krajowym, posło-
wie do rady państwa i sejmu, burmistrz lwowski z magistratem i radą. 12 lutego wydano w Rzymie dekret ko-
ronacyjny, a arcybiskupowi Bilczewskiemu zlecono dokonanie aktu Koronacji. W „Kurendzie” archidiecezji 
lwowskiej z 28 kwietnia 1905 r. ogłoszono dekret uznający „starożytność” i cudowność obrazu i wyznaczono 
uroczystość na dzień 28 maja13. 

Uroczystości koronacji obrazu zostały odpowiednio przygotowane przez superiora Spoucha, który 
opracował dokładny scenariusz. Pierwszym etapem (poza przygotowaniami kaplicy) do wielkiego aktu było 

13  Album kościoła OO. Jezuitów we Lwowie wydany z okazji koronacyi obrazu Marki Boskiej Pocieszenia 1905 roku, Lwów 1905, 
s. 44; Kraków, Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego [dalej cyt.: ATJKr.], sygn. 1006-III, Lwów. Koronacja 
obrazu Matki Boskiej Pocieszenia w kościele Ojców Jezuitów we Lwowie, k. 16–17. 

3. Kościół Jezuitów we Lwowie, ołtarz w kaplicy Matki  
Boskiej Pocieszenia, fotografia sprzed 1939,  

Kraków, Archiwum Prowincji Polski Południowej  
Towarzystwa Jezusowego

4. Obraz Matki Boskiej Pocieszenia, fotografia sprzed 1939, 
Kraków, Archiwum Prowincji Polski Południowej  

Towarzystwa Jezusowego
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ogłoszenie uroczystej nowenny w dniach 19–27 maja, z trzykrotnym wystawieniem Najświętszego Sakra-
mentu i kazaniami14.

Kościół jezuicki ozdobiony został rozbudowaną dekoracją okolicznościową. Ze szczytu fasady spły-
wała olbrzymia biała chorągiew, na której widniał niebieski monogram maryjny, ujęta przez zwisające gir-
landy roślinne. Pozostałe okna fasady zasłonięto flagami w barwach maryjnych, papieskich i narodowych. 
W podobny sposób udekorowano elewację boczną od placu Świętego Ducha. Głównym elementem deko-
racji wnętrza była „olbrzymia zasłona nad prezbiterium”, przedstawiająca inicjały Marii Panny, otoczone 
girlandami kwiatów podtrzymywanych przez putta. Kompozycję wieńczyło wyobrażenie korony kazimie-
rzowskiej podtrzymywanej przez dwa aniołki. W oknach nawy od strony południowej zamontowano witraże 
przedstawiające aniołki trzymające koronę kazimierzowską „na symbolach Niepokalanej: liliach”. Podobne 
witraże zaprojektowano także w przezroczach okiennych pod chórem. W oknie środkowym umieszczono 
przedstawienie Chrystusa Błogosławiącego, a w bocznych – lilie15. 

Balkony empor nad kaplicami bocznymi udekorowano girlandami kwiatowymi, między którymi znaj-
dowały się tarcze herbowe z wyobrażeniami orła Rzeczypospolitej oraz herbami miast polskich. „Z gzym-
su świątyni spływały bogate festony ze świeżych gałązek świerkowych, przybrane setkami chorągiewek”. 
W nawie, przed prezbiterium, na wysokim postumencie okrytym kobiercami został ustawiony specjalnie 
zaprojektowany tron dla obrazu – „Złocisty tron gotycki o motywach grobowca Kazimierza Wielkiego”, 
u którego stóp złożono korony. Na tronie przeniesiono obraz na plac koronacyjny16.

Dekorację kościoła zaprojektował Stanisław Jasieński, malarz i dekorator teatralny, wykształcony 
w warszawskiej Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona, a także w Krakowie (przypuszcza się, że uczęszczał 
jako wolny słuchacz do Szkoły Sztuk Pięknych). Artysta od 1879 r. poświęcił się malarstwu teatralnemu, 

14  Sygański, op. cit., s. 66. 
15  Ibidem, s. 67–68.
16  Ibidem, s. 69.

5. Kościół Jezuitów we Lwowie, sklepienie kaplicy Matki 
Boskiej Pocieszenia, malował Tadeusz Popiel.  

Fot. A. Betlej 2011

6. Płaskorzeźba Matka Boska Niepokalana – zasuwa na obrazie 
Matki Boskiej Pocieszenia, wykonał Piotr Wójtowicz.  

Fot. A. Betlej 2011
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działał w Warszawie, a od 1897 we Lwowie, gdzie pracował dla Teatru Miejskiego, przy którym otworzył 
szkołę dekoratorską (będąc zarazem inspektorem teatru), regularnie wystawiał na wystawach lwowskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych17. 

Z relacji współczesnych wiadomo, że do uroczystości przygotowało się również miasto:

Nie sam jednak tylko kościół OO. Jezuitów, ale i ulice i place, którymi przechodziła procesja koronacyjna, przybrały 
uroczysty, niezwykły wygląd. Co kilkadziesiąt kroków wznosiły się wysokie na kilkanaście metrów maszty, ustawione 
z polecenia i kosztem Magistratu, a z ich szczytu powiewały długie flagi o barwach Matki Boskiej, papieskich, 
polskich i miasta Lwowa. Maszty zdobiły tarcze z herbami miast polskich, białymi orłami i chorągiewkami. Wszystkie 
prawie domy w ulicy Hetmańskiej o górnej części ulicy Karola Ludwika, oraz w ulicy Teatralnej, przyozdobione były 
mnóstwem chorągwi, dywanów, draperii i zieleni. W pierwszej linii zwracała uwagę bogata, a zarazem pełna smaku 
dekoracja balkonów gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy ulicy Karola Ludwika. Na balkonach tych 
wzniesiono z ciężkiej materii Bordeaux baldachimy i pod nimi trony ze statuą Matki Boskiej. Nadto cały gmach 
był przybrany chorągwiami i festonami. Najwspanialszy widok przedstawiał Plac Mariacki, gdzie przed studnią 
Najświętszej Marii Panny urządzono kosztem Magistratu obszerną trybunę, na której dokonać się miała koronacja. 
Najbogaciej i najwłaściwiej udekorowany był hotel europejski, cały w kolorach białym i niebieskim, następnie hotel 
Georga oraz hotel francuski; równie piękny widok przedstawiał gmach Banku Hipotecznego, balkony tego gmachu 
ozdobione były draperiami niebiesko-białymi, tak samo narożnik, gdzie na tle dekoracji umieszczono promienistą 
tarczę, na której widniała litera M18.

17  M. Bardini, Jasieński Stanisław Maksymilian, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. 3, Warszawa 
1979, s. 250–252.

18  Sygański, op. cit., s. 70–71.

7. Kościół Jezuitów we Lwowie, antependium ołtarza Matki 
Boskiej Pocieszenia, projekt Antoniego Popiela.  

Fot. A. Betlej 2011

8. Kościół Jezuitów we Lwowie, szafki na wota,  
wykonali Jan Schmidt i Walenty Jakubiak.  

Fot. A. Betlej 2011
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Jak wspominano, przebieg uroczystości został bardzo dokładnie zaplanowany i wyreżyserowany19. Po-
wołano w tym celu Komitet Obywatelski, który miał za zadanie koordynować jej poszczególne fragmenty 
(powołano też Straż Obywatelską z włościan ubranych w stroje ludowe), istotne było wsparcie c.k. Urzędu 
Budowlanego (który zaprojektował i wzniósł trybunę koronacyjną wraz ze specjalnym ołtarzem). 

W dniu 28 maja, po porannym nabożeństwie i sumie celebrowanej przez biskupa przemyskiego Pelczara, 
z kazaniem biskupa Fischera, o godzinie 15 na placu Mariackim zaczęły się gromadzić procesje wszystkich 
parafii lwowskich, z bractwami, z chorągwiami i feretronami. Po godzinie 16 z kościoła Jezuitów wyruszyła 
procesja, którą otwierał pluton straży pożarnej, za nim podążały bractwa i cechy z godłami i sztandarami, 
delegacje różnych instytucji oraz stowarzyszeń, sodalicje mariańskie (na czele z Augustem hr. Dzieduszyc-
kim oraz Mieczysławem hr. Borkowskim), grono nauczycielskie, towarzystwa kupieckie oraz strzeleckie ze 
starożytnymi godłami, rada miasta Lwowa, wydział krajowy, przedstawiciele władz rządowych, grono histo-
rycznej rodowej szlachty w strojach narodowych. Koronę dla dzieciątka Jezus oraz złożone na srebrnej tacy 
złote śruby do przymocowania koron niosły panie z kongregacji, która zapoczątkowała całe przedsięwzięcie. 
Koronę dla Matki Boskiej niósł marszałek krajowy Stefan Badeni. Asystę pełnili starannie dobrani przed-
stawiciele wszystkich warstw społeczeństwa: rektor uniwersytetu Józef Puzyna, rektor Politechniki Leon 
Sroczyński, prezydent miasta Michał Michalski, prezes sodalicji mariańskich Leon hr. Dormus, Tadeusz 
Cieński, poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego, przewodniczący Rady Narodowej, związany z ziemiańską 
grupą  Podolan, a także przedstawiciel towarzystwa kredytowego ziemskiego Jan Vivien, reprezentant robot-
ników – drukarz Bernard Muller, przedstawiciel „włościan” – wójt spod lwowskiej Zubrzy Jan Smoliński. 
Za koroną postępowało licznie zgromadzone duchowieństwo trzech obrządków: arcybiskupi Teodorowicz 
i Weber, biskupi przemyscy Pelczar oraz Fischer, władyka ruski ze Stanisławowa Chomyszyn oraz na końcu 
arcybiskup lwowski – koronator – Józef Bilczewski20. 

Sama uroczystość rozpoczęła się od Litanii Loretańskiej, następnie głos zabrał arcybiskup Bilczew-
ski. Po odśpiewaniu Gaude Mater Poloniae i odczytaniu publicznie dekretu kapituły watykańskiej nastąpiło 
poświęcenie i przytwierdzenie koron. Salwy moździerzowe ogłosiły miastu, że akt koronacyjny został do-
konany. Prowincjał i superior lwowski złożyli przed arcybiskupem ślub strzeżenia ukoronowanego obrazu. 
Po ośpiewaniu przez duchowieństwo hymnu Regina coeli laetare na ambonę powtórnie wstąpił arcybiskup, 
ogłosił odpust zupełny wszystkim, którzy w tym dniu przystąpili do sakramentów, i udzielił błogosławień-
stwa. Uroczystość zakończyło przeniesienie obrazu od świątyni, gdzie chór Lutnia odśpiewał dziękczynne 
Te Deum.

Analizując uroczystości koronacyjne, należy podkreślić ich znaczącą zależność (toutes proportions  
gardées) od schematów uroczystości koronacyjnych wizerunków maryjnych, jakie miały miejsce na zie-
miach polskich w XVIII stuleciu21, oraz uroczystości związanych z kanonizacjami we Lwowie22. Tradycja 
ostatniej koronacji lwowskiej – obrazu z kościoła dominikańskiego – z 1751 r. była bardzo mocno podno-
szona i akcentowana w drukach ulotnych, jakie towarzyszyły uroczystemu aktowi w 1905 r. Nawiązanie do 
koronacji staropolskich można też dostrzec poprzez liczne druki okolicznościowe, relacjonujące przebieg 
uroczystości, która również bardzo mocno była nagłośniona w prasie codziennej23, a także fakt wydania dru-
kiem obszernych opisów oraz tekstów wygłoszonych kazań24. 

 Uroczystość lwowska miała wyjątkowy wymiar społeczno-narodowy, była pierwszą koronacją na 
dawnych ziemiach polskich od utraty niepodległości (dziś dodać też można, że była najważniejszą uroczy-
stością przed wybuchem I wojny światowej). Nie bez znaczenia w tym kontekście była choćby podkreślana 
zależność form tronu koronacyjnego od baldachimu nad nagrobkiem Kazimierza Wielkiego w katedrze kra-
kowskiej, czy określenie jednej z koron mianem „kazimierzowskiej”, a drugiej „jagiellońskiej”. 

19  ATJKr., sygn. 1006-III, k. 18, Porządek procesyi, k. 11–15, Program koronacyi.
20  Sygański, op. cit., s. 73.
21  Na ten temat zob. np. A.J. Baranowski, Koronacje wizerunków maryjnych w czasach baroku. Zjawisko kulturowe i artystyczne, 

Warszawa 2003; T. Dywan, Kształtowanie kultury prowincjonalnej w katolickich sanktuariach maryjnych na kresach południowo-wschod-
nich dawnej Rzeczypospolitej, Łódź 2014.

22  Zob. A. Bet le j, Uroczystości okazjonalne we Lwowie w XVIII wieku, [w:] Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane 
Profesorowi Janowi Ostrowskiemu, Kraków 2016, s. 110–120.

23  ATJKr., sygn. 1006-III, k. 19–27, 31–35, wycinki prasowe z czasopism: „Kronika w Obrazach”, R. 1, 1905, z. 8 (3 VI); „Nowy 
Wiek”, R. 5, 1905, nr 1173–1174 (27–28 V); „Niewiasta Polska. Dodatek do Gazety Niedzielnej”, R. VII, 1905, nr 5; „Gazeta Lwowska”, 
28 V 1905.

24  Wymienia je Załęski, op. cit., s. 1137.
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Ostatnim etapem prac związanych z koronacją było przygotowanie w grudniu 1905 r. przez stolarzy 
Jana Schmidta oraz Walentego Jakubiaka ozdobnych skrzynek na wota (także według projektów Antoniego 
Popiela) oraz lamp wotywnych, które zostały wykonane przez zakład złotniczy Jana Wypaska25. Uroczystości 
koronacyjne miały jednakże znaczące konsekwencje artystyczne, de facto bowiem rozpoczęły szeroko zakro-
jony projekt konserwacji całego kościoła. Kaplica Matki Boskiej, „gdzie pietyzm i sztuka podały sobie ręce”, 
była niejako wstępem do renowacji pozostałych ołtarzy. Uroczystości koronacyjne i restauracja kaplicy zgro-
madziły najważniejszych artystów początku XIX w. pracujących przy zleceniach sakralnych w stolicy Gali-
cji. Zaprojektowana pod kierunkiem Teodora Talowskiego, w udany sposób łączy XVIII-wieczne retabulum 
ze współczesnymi malowidłami pędzla Tadeusza Popiela, będąc bodajże ostatnim przykładem prawdziwego 
barokowego bell composto.

25  Bet le j, Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła…, s. 87. Nota bene autor malowideł z 1905 r., Stanisław Jasieński, przygotował w 1907 r. 
dekorację kościoła jezuickiego na uroczystości związane z 250-leciem śmierci bł. Andrzeja Boboli (zachowało się zdjęcie, które daje wyobra-
żenie, jak mogła wyglądać oprawa związana z koronacją obrazu Matki Boskiej Pocieszenia).

THE 1905 CORONATION OF THE ICON OF OUR LADY OF CONSOLATION  
IN THE JESUIT CHURCH IN LVIV 

Summary

The article discusses the artistic setting of the largest religious ceremony of the beginning of the 20th century, the coronation of the 
icon of Our Lady of Consolation in the Church of St. Peter and Paul in Lviv. The painting itself was considered to be one of the palladiums 
of the city, as in 1656, during the Swedish Deluge, the papal nuncio Vidoni first uttered the call to the “Queen of the Polish Crown” in front 
of this Marian image, in the presence of King Jan Kazimierz and the court.

In 1904, on the occasion of the jubilee of the announcement of the Dogma of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, 
the Marian Congress took place in Lviv, and in that same year the decision was made to create new crowns for the painting of the Mother 
of God and Baby Jesus. A committee, composed of representatives from the aristocracy and bourgeoisie of the city, was set up to raise the 
appropriate funds, and the then Archbishop of Lviv, Józef Bilczewski, was asked to perform the solemn coronation. An artistic and technical 
committee was also established, which included the architect Teodor Talowski (chairman), Antoni Popiel, Andrzej Romaszkan, Tadeusz Cza-
pelski and Karol Richtmann, who made the decision to transform the altar where the painting was placed and to convert the area of the church 
bay into a distinct chapel. The works were led by Karol Richtmann, the altar was renovated by the painter Karol Domański, and the new 
bronze antependium was designed by Antoni Popiel. The bolt with the depiction of Our Lady of the Immaculate Conception was made by the 
sculptor Piotr Wójtowicz. The icon of the Virgin Mary itself was restored by Henryk Kühn. The chapel vault was decorated with paintings by 
Tadeusz Popiel, and its space was separated from the rest of the church by a grid made according to a project by Alfred Zachariewicz. Antoni 
Popiel designed golden crowns and a new dress for the figures of the Mother of God and Baby Jesus, made by the goldsmith and jeweller Jan 
Wojtych. The Committee also commissioned new stained glass windows for the chapel from the Kraków workshop of Stanisław Ekielski and 
Antoni Tuch. The main work was completed in July 1905. 

On 12 February 1905, a coronation decree was issued in Rome, and Archbishop Bilczewski was appointed to perform the coronation 
act. On 28 April 1905, another decree was issued recognizing the antiquity and miraculousness of the painting, and the ceremony was sched-
uled for 28th May. 

The church façade, side elevation and interior were decorated extensively, while the focal point was prepared for receiving the painting 
– “The Gothic golden throne with motifs from the tomb of Kazimierz the Great”. The decorations were designed by Stanisław Jasieński, a 
renowned painter and theatre decorator of the time. The streets and squares which the coronation procession went through were also adorned. 
The ceremony was very carefully planned and directed; it was attended by the clergy of the three Christian rites, local authorities and rep-
resentatives of all social strata. When analyzing the coronation ceremonies, it is important to underline their considerable reliance on the 
schemes of coronations of Marian images which took place on Polish territory in the 18th century. The tradition of the last Marian coronation, 
of a painting from the Dominican Church in Lviv in 1751, was strongly referred to and accentuated in occasional prints that accompanied this 
solemn act. The reference to old Polish coronations can be seen in numerous occasional prints, in reporting on the course of the ceremony, as 
well as in the extensive descriptions and texts of sermons published. This ceremony had an exceptional social and national dimension, as it 
was the first such coronation in the former Polish lands since the loss of independence, and the most important ceremony before the outbreak 
of the First World War. Not without significance in this context was the underlined similarity of forms between the coronation throne and the 
canopy over the tombstone of Kazimierz the Great in the Kraków Cathedral, or the calling of one crown as Kazimierzowska and the other 
Jagiellońska. The new artistic remodeling of the Chapel of Our Lady in the Jesuit Church was a prelude to the renovation of the remaining 
altars in the church. The coronation ceremony and the restoration of the chapel gathered together the most important artists of the early 
19th century working for the Church patronage in the capital of Galicia. The chapel designed by Teodor Talowski successfully combines an 
18th-century retabulum with paintings by Tadeusz Popiel, being probably the last example of a true Baroque bel composto.

transl. Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek
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 ROK 1933.  
OPRAWA OBCHODÓW 400. ROCZNICY URODZIN STEFANA BATOREGO  

I 250-LECIA ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ NA KRESACH WSCHODNICH

W roku 1933, na który przypadła 15. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, obchodzono 
także 400. rocznicę urodzin Stefana Batorego oraz 250-lecie Odsieczy Wiedeńskiej pod wodzą Jana III. 
Oba jubileusze stanowiły znakomitą okazję do rozwinięcia szerszej akcji propagandowej mającej na celu 
promowanie zaktualizowanego programu politycznego, przyobleczonego w szaty historycznych analogii, 
zwłaszcza w kontekście polityki wschodniej. Z tego względu szczególnego charakteru nabrały uroczystości 
zorganizowane na Kresach, w swoistych lieux de mémoire związanych z postaciami obu monarchów, w ofi-
cjalnej polityce historycznej taktowanych jako naturalne prefiguracje Józefa Piłsudskiego. Był to zarazem 
znakomity pretekst do propagandy polskiej misji cywilizacyjnej na Wschodzie oraz do krzewienia idei Polski 
wielkomocarstwowej. 

Rocznicowe uroczystości związane ze Stefanem Batorym, monarchą, który w polskiej wschodniej poli-
tyce historycznej zajmował miejsce szczególne, odbyły się w listopadzie 1933 r. Już wcześniej triumfatorowi 
spod Pskowa poświęcano na Kresach pomniki, jak ten w Świrze na Wileńszczyźnie, na tak zwanej Górze 
Batorego, wystawiony w 1930 r. staraniem Związku Strzeleckiego „na pamiątkę pobytu tam króla w czasie 
wypraw na Moskwę”1. Centralne, dwudniowe obchody (25–26 listopada) zorganizowano w Grodnie, gdzie 
w 1586 r. monarcha zmarł na tak zwanym Starym Zamku. Jak z emfazą pisano na łamach wileńskiego „Sło-
wa”: „Grodno przeżyło sen dawnej swej potęgi! I nie tylko przypominało sobie dawne swe wspaniałe dzieje, 
ale i dawne tradycje”2. W uroczystościach, transmitowanych przez radio i szeroko relacjonowanych przez 
prasę, udział wziął prezydent Ignacy Mościcki oraz wielu dygnitarzy szczebla państwowego i lokalnego 
– ministrów, senatorów, posłów, wojewodów, biskupów, przedstawicieli generalicji. W prowincjonalnym, 
powiatowym mieście należało więc wytworzyć reprezentacyjną przestrzeń stanowiącą stosowne tło uroczy-
stości o randze państwowej. Przede wszystkim zadbano o to, by w całej przestrzeni Grodna nie brakło akcen-
tów, lub wręcz dominant, przypominających o obchodach:

[…] na wystawach sklepów, na balkonach, – widać portrety Króla Stefana Batorego, często w otoczeniu portretów 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i Marszałka Piłsudskiego. Gmachy iluminowane. Wspaniale wyglądał wieczorem

1 Świr leży na tak zwanym Trakcie Batorego, czyli szlaku wojennym z Wilna na Połock. W 1579 r., rozpoczynając wojnę o odzy-
skanie Inflant, Batory dokonał pod Świrem przeglądu zgrupowanych wojsk koronnych i litewskich oraz wydał manifest do wojska, w mia-
steczku zaś odbył naradę wojenną. Pomnik był wysokim, granitowym obeliskiem zwieńczonym brązową rzeźbą orła zrywającego się do lotu. 
Dominował nad całą okolicą. Fotografia z opisem w: „Żołnierz Polski”, 1930, nr 39, s. 1.

2 Grodno – w hołdzie Królowi Stefanowi Batoremu, „Słowo”, 1933, nr 324, s. 1.
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 Zamek Królewski oraz Nowy Zamek. Niezmiernie efektownie i z gustem był iluminowany gmach starostwa, bardzo 
ładnie – poczta i teatr. Teatr [...] umieścił oświetloną z wewnątrz mapę Polski z czasów panowania Króla Batorego3. 

Oprócz ceremoniałów wojskowych, mszy w tak zwanej Farze Witoldowej (zamienionej przez zaborcę 
na cerkiew i przebudowywanej wówczas na kościół garnizonowy) odbyła się też defilada wojskowa (il. 1), 
a wieczorem (drugiego dnia podczas odjazdu prezydenta) wojsko ustawiło się w szpalery z pochodniami. 

Na głównym placu miasta, od 1919 r. noszącym imię Batorego, wzniesiono oryginalną dekorację dla 
oprawy uroczystości, będącej kulminacją obchodów, jaką było wręczenie prezydentowi przez dowódcę 
miejscowego 80. Pułku Piechoty im. Stefana Batorego, płk. Stanisława Maczka, honorowej odznaki puł-
kowej4 (il. 2). Była to platforma z dominantą w formie warownej wieży, z czterema skrzydłami zwieńczo-
nymi orzełkami wojskowymi. W dolnej partii cztery ściany wydzielały odrębne przestrzenie, zostały one 
jednak skomunikowane przez otwory obramione portalami o formach nawiązujących do architektury końca 
XVI w.5 Konstrukcja ta (niestety nieznany jest autor projektu) należała w istocie do kategorii dekoracji te-
atralnych, stanowiąc rodzaj sceny stojącej pośrodku zgromadzonej na placu publiczności i wydzielającej 
cztery przestrzenie, odseparowane ustawionymi na planie krzyża ściankami. Wysoka wieża-strażnica została 
pomyślana, jak można domniemywać, jako aluzja do baszty zamkowej, czy też strażnicy. Na jej szczycie 
zainstalowano platformę, na której straż trzymała wartę honorową ze sztandarami. Przestrzenie segmentowo 
wydzielone przez dekorację zostały skomunikowane otworami, ujętymi iluzjonistycznymi, malarskimi porta-
lami o formach nawiązujących do architektury końca XVI w. W ten sposób stworzono swoiste „procesyjne” 
obejście – można przypuszczać, sądząc po zachowanych fotografiach, iż najważniejsi dostojnicy, na czele 
z prezydentem Ignacym Mościckim, obchodzili dookoła konstrukcję, ukazując się coraz to innemu segmen-
towi otaczającego tłumu i – być może – wygłaszając mowy niejako ku czterem stronom świata. Zarazem 
jakby przechadzali się po komnatach zamku, którego symulację stanowiła konstrukcja.  

Królewski Stary Zamek grodzieński, górnolotnie nazywany „Wawelem Nadniemeńskim”6, miejsce 
śmierci Batorego, został wówczas oficjalnie przeznaczony na „rezydencję każdorazowego Prezydenta Rze-
czypospolitej”. W jego elewację wmurowano pamiątkową tablicę. Zwieńczona rolwerkowym kartuszem 
z herbem Rzeczypospolitej z czasów panowania Batorego tablica nawiązywała do stylistyki wczesnego ba-
roku. Wykonano ją w Wilnie według projektu Jerzego Hoppena (il. 3, 4)7. Jak pisano:

[…] tablica ta po wsze czasy będzie wspomnieniem tych wielkich uroczystości, które jak najgodniej zakończyły całą 
serię hołdów, składanych Wielkiemu Królowi przez wdzięczny naród8. 

W obecności prezydenta Mościckiego w sali zamkowej, w której miał umrzeć monarcha, uroczyście za-
inaugurowano działalność komitetu odbudowy zamku – prace planowano sfinalizować w 350. rocznicę śmierci 
Batorego, w 1936 r. Obok tak zwanego Nowego Zamku, powstałego w dobie saskiej i będącego świadkiem naj-
bardziej haniebnych wydarzeń związanych z upadkiem I Rzeczypospolitej, „osławionego” jej ostatnim sejmem 
oraz podpisaniem traktatu rozbiorowego z Rosją i Prusami w 1793 r., a zwłaszcza sygnowaniem abdykacji przez 
Stanisława Augusta w 1795 r., musiał powstać symbol-przeciwwaga. Tylko Stary Zamek, związany z pogromcą 
Moskali spod Pskowa, mógł właściwie spełniać tę funkcję. Chodziło przecież o odbudowę: 

[…] jedynego na terenie Polski w architekturze zachowanego pomnika po Wielkim Królu Stefanie Batorym, który 
w Grodnie przygotował zwycięskie wyprawy na Wschód ku wzmocnieniu i rozszerzeniu potęgi Rzeczypospolitej 
i na Zamku tym zakończył swój bohaterski żywot9. 

3 Ibidem. W teatrze tym 25 listopada odegrano widowisko historyczne autorstwa Waleriana Charkiewicza pt. Batory pod Pskowem, 
napisane „na podstawie dokumentów historycznych, relacji współczesnych i tekstów pisarzy polskich XVI i XVII wieku”; muzykę do spek-
taklu skomponował Tadeusz Szeligowski, zob. Program widowiska, Warszawa, Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS XIXA 7.

4 Imponujący przebieg uroczystości ku czci króla Stefana Batorego w Grodnie, „Goniec Częstochowski”, 1933, nr 273, s. 1. 
5 Fotografia w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, sygn. 1-P-3424-1.
6 J. Jodkowski, Wawel Nadniemeński, „Ziemia”, 1933, nr 10, s. 167–170.
7 Grodno – w hołdzie…, s. 1; Uroczystości grodzieńskie, „Światowid”, 1933, nr 49, s. 2, tamże fotografia tablicy; przerys projektu 

Hoppena opublikowało także „Słowo” na pierwszej stronie numeru 322 (1933). Rysunek projektowy przechowywany jest w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Toruniu, zob. J. Kotłowski, Jerzy Hoppen – rytownik. Katalog grafiki, akwareli i rysunków w zbiorach Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Toruniu. Wystawa w setną rocznicę urodzin artysty, Muzeum Okręgowe w Toruniu, październik–listopad 1991, Toruń 1991.

8 Grodno – w hołdzie…, s. 1.
9 J. Wojciechowski, Królewski Zamek Stary w Grodnie, Grodno 1936, s. 1.
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Dlatego nie zamierzano ograniczać się jedynie do restauracji niezbyt okazałej budowli, zdewastowa-
nej już w XVIII w., a następnie gruntownie przebudowanej przez zaborcę na koszary. Zamek musiał być 
efektowny i „jak z czasów Batorego” – co znamienne – na wybór takiego rozwiązania naciskały głównie 
środowiska wojskowe (w Grodnie reprezentowane przez gen. Franciszka Kleeberga, dowódcę garnizonu 
grodzieńskiego, który stanął na czele komitetu odbudowy). Jak pisał Mieczysław Limanowski: 

1. Defilada na placu Batorego w Grodnie 26 listopada 1933 r., Warszawa,  
Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-P-3424-4

2. Platforma na placu Batorego w Grodnie (z prezydentem Ignacym Mościckim),  
26 listopada 1933 r., Warszawa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-P-3424-1
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[…] ambicje Grodna nie ograniczają się do tego, aby tylko zamek odświeżyć. Do wiadomości publicznej przedostało 
się, że wojsko chciałoby, aby zamek tak był odrestaurowany, by był przykładem zabytku warownego w Polsce 
z czasów Batorego. Program, widzimy, jest śmiały i trzeba mu przyklasnąć10. 

Powołany z inicjatywy wojewody białostockiego, pod najwyższym patronatem prezydenta Ignacego 
Mościckiego oraz Józefa Piłsudskiego, Wojewódzki Komitet Uczczenia Króla Stefana Batorego w Grodnie 
nie tylko zorganizował opisane powyżej uroczystości jubileuszowe, ale także podjął się zbiórki funduszów 
na prace restauracyjne na zamku. Pieczę nad pracami sprawował początkowo konserwator prof. Jarosław 
Wojciechowski oraz grodzieński historyk i muzealnik Józef Jodkowski11. Sprawa wzbudzała jednak żywe 
kontrowersje w środowisku naukowym, prowadzono debaty na temat charakteru i zakresu prac, dotyczyły 
one zwłaszcza odkopanych przy zamku reliktów grodu i warowni z okresu średniowiecza. Ponadto – co nader 
charakterystyczne – narastał konflikt pomiędzy środowiskiem uczonych wileńskich i grodzieńskich a „cen-
tralą” warszawską12, reprezentowaną przez Romana Jakimowicza, dyrektora stołecznego Muzeum Archeolo-
gicznego. Spór zaognił się po zdymisjonowaniu w 1937 r. prof. Jodkowskiego i powierzeniu kierownictwa 
prac dr. Durczewskiemu z Warszawy13. Mimo kontrowersji i przedłużających się prac (nieukończonych przed 
wrześniem 1939 r.14) nikt nie podawał w wątpliwość, że zamek musi wyróżniać się odpowiednio monumen-
talnym kształtem, i że będzie to miało głęboki sens polityczny. 

10 M. Limanowski, Sprawa góry zamkowej w Grodnie, „Marchołt”, 1938, nr 2, s. 171.
11 Jodkowski apelował o renowację Zamku już w 1924 r., kiedy wygłosił poświęconą temu zagadnieniu mowę na posiedzeniu Rady 

Miejskiej (14 sierpnia). Argumentował wówczas między innymi, iż: „[…] rząd rosyjski w skrupulatnej swej dbałości o zacieranie śladów 
polskości w zabranych krajach, szczególny nacisk kładł na podobne zabytki naszej kultury jak Zamek, dzięki czemu zatarte wapnem zostały 
bezcenne freski, zamurowane strzelnice, nadające charakter budynkowi, oraz dokonane przeróbki deformujące i karykaturujące wspaniały 
gmach o pewnej czystości architektonicznej”. W rezultacie Rada uchwaliła, by zwrócić się do władz państwowych o przeznaczenie zamku na 
cele kulturalne: Dwie doniosłe uchwały rady Miejskiej, „Nadniemeński Kurjer Polski”, 1924, nr 15, s. 1. Przez następne tygodnie na łamach 
gazety relacjonowano spór pomiędzy pełniącym funkcję miejskiego konserwatora Jodkowskim i władzami wojskowymi. Jodkowski zarzucał 
armii samowolne roboty ziemne i remontowe, narażające zabytek na zniszczenie. Ostatecznie jednak nie udało się usunąć wojska z zabyt-
kowego kompleksu, a przez to, jak pokazała przyszłość, doprowadzić do jego restauracji aż do 1939 r. Zob. Przecięcie wrzodu. Definitywne 
zakończenie sprawy Zamku, „Nadniemeński Kurjer Polski”, 1924, nr 28, s. 1; nr 29, s. 1; nr 30, s. 1.

12 Pisał Limanowski na łamach „Słowa”: „Dość, że skarby, które znaleziono w Grodnie, gromadzono w tem Grodnie i nie było 
jeszcze kruków, które przylatują, aby jadło kraść. Konstelacja dobra na zamku i szczęśliwa ręka otwierająca klucz do Sezamu Polskiej 
historii, otwarły nam bramę niezrównaną. Grodno jest Polską Troją i nikt na to nie poradzi, że książka o tym Złotym wieku, któremu sekun-
dowali aniołowie, otworzy wszystkim oczy na to, że świat musi być mocno skomplikowany, skoro biurokracja warszawska zaczęła się nagle 
w Grodnie do wielkich odkryć i prac na zamku wtrącać”, M. Limanowski, W Grodnie kopie Jodkowski, „Słowo”, 1937, nr 153, s. 3.

13 Zob. R. Jakimowicz, Prawda o Górze Zamkowej w Grodnie, „Marchołt”, 1938, nr 2, s. 195–214.
14 Szeroko o koncepcjach rekonstrukcji zamku: P. Det t loff, Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 

1918–1939. Teoria i praktyka, Kraków 2006, s. 266–273.

4. Tablica dla zamku w Grodnie upamiętniająca  
Stefana Batorego – projekt Jerzego Hoppena i realizacja, w: 
J. Kotłowski, Jerzy Hoppen – rytownik, Toruń 1991, s. 108, 

Warszawa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-P-3424-2 
(fragment)

3. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Stefanowi 
Batoremu na murach zamku w Grodnie, 26 listopada 1933 r., 
obecni między innymi prezydent Ignacy Mościcki i Marian 

Zyndram Kościałkowski, Warszawa,  
Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-P-3424-2
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Z zamkiem grodzieńskim jest mocno związany Józef Piłsudski – podkreślał Mieczysław Limanowski.  Przyjeżdżał 
z Druskiennik, godzinami stał nad Niemnem, brał w siebie moc idącą z zamku, z góry z całego obrazu. Naród polski 
zdaje sobie instynktownie z tego sprawę i zawsze zdawał, że w miejscu, w którym dorzecze Wisły się kończy, a świat 
Niemna zaczyna, jest punkt osobliwy. Z tarasu zamkowego w Grodnie Piłsudski ileż razy w kierunku Warszawy 
wileńskim swym sercem posyłał zaklęcie, aby obok ognia skupiała w sobie wolę żelazną, tak mocarną, jaką ma 
stalowy Niemen15. 

Stefan Batory stawał się niejako prefiguracją Józefa Piłsudskiego, a zarazem symbolem wschodniej 
ekspansji państwa polskiego16. W opublikowanym nieco później artykule wstępnym w „Kurierze Wileńskim” 
dowodzono, iż: 

Batory […] symbolizuje zarówno określony kierunek polityki zagranicznej, jak i zdecydowany system rządzenia 
wewnątrz, system, który umiał świetnie połączyć siły i sprężystość władzy z podniesieniem godności własnej 
i wartości indywidualnej obywatela. Batory – to głęboki znawca natury polskiej. W historii naszej pod tym względem 
możemy go porównać z Piłsudskim17.

Znakomicie dawała temu wyraz oprawa rocznicowych obchodów z 15 października 1933 r. w Warsza-
wie18, gdzie wyeksponowano niezwykłą dekorację tymczasową (il. 5). Jak relacjonowały dzienniki, na try-
bunie z datami 1533–1933, dekorowanej herbem własnym monarchy oraz tarczami herbowymi ziem dawnej 
Rzeczypospolitej: 

[…] na zbudowanem wzniesieniu umieszczona została wielka mapa ziem polskich za panowania króla Stefana, 
przedstawiająca potęgę ówczesnej Polski. Mapę tę obejmował swemi skrzydłami Biały Orzeł w koronie. Wartę 
honorową pełnili żołnierze w historycznych mundurach z czasów króla Stefana. Cały ten obraz mienił się w powodzi 
światła, robiąc niezwykłe wrażenie. Przed oczyma widzów stanęła Potężna Polska Batorego19. 

I była to naprawdę Polska „od morza do morza”, sięgająca granicami nieomal po Moskwę.    
Militarny i kresowy zarazem charakter grodzieńskich obchodów był ewidentny i podkreślany w więk-

szości relacji: 

Gdyby król Stefan Batory spojrzał na defilujące oddziały wojska i przysposobienia, gdyby się przekonał, że nie tylko 
„wszystkie stany”, ale i niewiasty; dziewczęta młode, ubrane w płaszcze żołnierskie i krokiem lekkim, niemal tanecznym 
maszerujące przed Prezydentem Rzeczypospolitej – słowem, – że cała ludność wojennego grodu zaznacza swą niezłomną 
wolę ofiarnej służby Ojczyźnie i zdecydowaną gotowość do walki w jej obronie. –  uradowałby się Król – Żołnierz! 
Duchem żołnierskim, duchem rycerskim opromienił się Gród Batorowy. Dźwięki licznych orkiestr, jak magnes przyciągały 
ku sobie uwagę niezliczonych tłumów; miarowy tupot nóg zgodnie odbijających takt, marszu, był jakby uderzeniem krwi 
w tętnicach jakiegoś olbrzyma, – spokojne, jednostajne, a pomimo to żywe mundury oddziałów oraz barwne sztandary 
zielenią i kwieciem ozdabiały szare barki; – połysk bagnetów rozjaśniał szarość jesiennego dnia!20.

Można przyjąć, iż to właśnie obchody rocznicowe w 1933 r. stały się katalizatorem dyskusji o renowacji 
grodzieńskiego zamku i zaadaptowaniu go na jedną z siedzib głowy państwa. Padły wówczas mocne deklara-
cje o konieczności przywrócenia budowli dawnej rangi i świetności. Jednak kontrowersje i gwałtowne spory 
spowodowały, iż w zasadzie bardzo niewiele udało się z tych zapowiedzi urzeczywistnić. Zapewne dlatego 

15 Limanowski, Sprawa góry…, s. 172.
16 Łączenie tych dwóch postaci w swoistą parę było powszechne. Nie jest przypadkiem, iż dwa bliźniacze polskie reprezentacyjne 

transatlantyki nazwano właśnie ich imionami.
17 Szkoła Batorego, „Kurjer Wileński”, 1936, nr 278, s. 1.
18 W Warszawie 27 września 1933 r. odsłonięto ponadto pomnik Stefana Batorego na dziedzińcu gimnazjum jego imienia, przy 

asyście pocztów sztandarowych innych szkół i uczelni noszących imię króla, głównie z Kresów: z Grodna, Wilna, Wołkowyska, Lwowa 
i Zamościa. A. Janowski, Hołd królowi Stefanowi, „Ziemia”, 1933, nr 11, s. 190–191.

19 Stolica Polski ku czci króla Batorego, „Nowiny”, 1933, nr 82, s. 1. Fotografie dekoracji w zbiorach Narodowego Archiwum Cy-
frowego w Warszawie, sygn. 1-P-3427-1, 1-P-3427-2.

20 Grodno – w hołdzie…, s. 1.
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właśnie w 1936 r., kiedy przypadała okrągła, 350. rocznica śmierci Batorego, zorganizowano uroczystości 
nieporównywalnie bardziej skromne. Ograniczyły się one w zasadzie jedynie do Grodna, gdzie jednak:

[…] miały charakter wybitnie wojskowy. Na największym placu Grodzieńskim, noszącym miano króla Stefana, 
ustawiły się w czworobok oddziały wojskowe miejscowego garnizonu. Na ustawiony w środku placu maszt wciągnięto 
królewski sztandar króla Batorego i wystawiono przy nim wartę honorową. Wszystkie oddziały sprezentowały broń 
i nastąpiła trzyminutowa cisza. Bezpośrednio po tym odbyło się nabożeństwo w kościele Farnym z okolicznościowym 
kazaniem […]. Po nabożeństwie odbyła się defilada wojskowa. Wieczorem miasto było iluminowane, ozdobione 
transparentami z portretem króla Stefana21. 

Co ciekawe, również w Wilnie, gdzie przecież imię triumfatora spod Pskowa nosił uniwersytet, 
„350 rocznica śmierci Króla Stefana Batorego przeminęła [...] bez większego śladu”22.  

Dokładnie w tym samym czasie co jubileusz Batorego celebrowano także 250-lecie Odsieczy Wie-
deńskiej. Bitwa na przedpolach habsburskiej stolicy traktowana wówczas – obok Grunwaldu i Bitwy War-
szawskiej 1920 r. – jako jedno z największych zwycięstw w historii polskiego oręża, musiała doczekać się 
stosownego upamiętnienia w momencie okrągłej rocznicy. Powołano Komitet Obchodu 250-lecia Odsieczy 
Wiednia z siedzibą w Warszawie, którego zadaniem było koordynowanie i nadzorowanie przygotowań komi-
tetów zorganizowanych w poszczególnych województwach, dystrybuowanie materiałów propagandowych 
(w tym, obok różnorodnych druków, dużej plakiety brązowej z portretem Sobieskiego oraz znormalizowa-
nych tablic pamiątkowych)23. Uroczystości rzeczywiście odbywały się w całym kraju, obszerne relacje pły-
nęły też z Wiednia oraz Węgier, gdzie również zorganizowano obchody. Zgodnie z wolą Józefa Piłsudskiego 
centralnym punktem uroczystości był Kraków24 (gdzie przybrały one charakter Święta Kawalerii), nie zapo-
mniano o rocznicy także w stolicy i innych ośrodkach. Niemniej jednak pogromcę Turków i – jak nieustannie 

21 Ku czci Stefana Batorego, „Kurier Warszawski”, 1936, nr 343, s. 4.
22 N.Z., Wieczór w Z.O.R. ku czci króla Stefana Batorego, „Słowo”, 1936, nr 343, s. 3.
23 Druk Orientacyjne wytyczne dla komitetów wojewódzkich i lokalnych o organizacji i programach obchodu zachowany w: [Frag-

ment Archiwum Komitetu Wykonawczego obchodu 250 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej we Lwowie], Warszawa, Biblioteka Narodowa, 
sygn. Rps. 5555 IV, k. 27 [dalej cyt.: Fragment Archiwum].

24 A.L. Korwin-Sokołowski, U boku Marszałka. Wspomnienia szefa Gabinetu, [Warszawa 2015], s. 205–208.

5. Dekoracja na uroczystej akademii ku czci króla Stefana Batorego w Warszawie  
15 października 1933 r., Warszawa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-P-3427-2
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podkreślano – tego, który ocalił cywilizację europejską – Jana III Sobieskiego, fetowano przede wszystkim 
na Kresach. 

Podobnie jak w przypadku rocznicy urodzin Stefana Batorego także rocznica Odsieczy Wiedeńskiej 
została włączona w propagandową narrację o roli Polski jako przedmurza chrześcijaństwa, czy też wręcz 
cywilizacji Zachodu. Opublikowano między innymi przeznaczony dla nauczycieli Przewodnik po najważ-
niejszych zabytkach Małopolski Wschodniej związanych z dziejami króla Jana III Sobieskiego, autorstwa 
znanej lwowskiej historyczki Łucji Charewiczowej25. W wydanym przez Państwowe Wydawnictwo Książek 
Szkolnych przewodniku poszczególne miejscowości i obiekty zostały opisane głównie pod kątem „zaktuali-
zowanych” znaczeń, w ramach pedagogiki na usługach państwowej polityki historycznej. 

Żadna inna rocznica – dowodziła Charewiczowa – nie znajdzie może tak dobitnego echa w dzisiejszym społeczeństwie, 
współpracującym z twórcami odrodzenia Polski nad zdobyciem dla niej mocarstwowego stanowiska, jak ta 
wielka swym znaczeniem data miary czynu polskiego oręża. Jubileuszowe zaś nastroje mają specjalne znaczenie 
wychowawcze. Wyrabiają bowiem w młodzieży zdolność wmyślenia się w fakty, stojące poza codziennością 
życia. Dla wzmocnienia więc poczucia rzeczywistości dziejowych wydarzeń, konieczne jest wprowadzenie pewnej 
poglądowości w programy obchodowe26. 

Materiałem do owej poglądowości miały stać się przede wszystkim relikty heroicznej przeszłości, ale 
także zwykłe elementy krajobrazu – wszystko w zasadzie mogło stanowić kanwę narracji o dokonaniach 
Sobieskiego. 

Od Zbrucza aż po San, milami ciągną się szlaki jego wojennych pochodów, w setkach miejscowości mogiły i kurhany 
znaczą miejsca stoczonych przez niego bitew. W wielu punktach kraju sterczą omszone ruiny obronnych niegdyś zamków, 
liczne miasteczka, wsie, kościoły, cerkwie, synagogi, domy starców i inne fundacje kulturalne zawdzięczają królowi 
temu swoje powstanie. Nawet studnie i brody, wzgórza i wąwozy, dąbrowy i sadzone aleje lip czy modrzewi, świadczą 
o różnorodności zamiłowań, o ruchliwości, podróżnictwie i miejscach pobytu wielkiego męża. Na setki liczyć by można 
miasteczka i wsie kluczów majątkowych i starostw rodziny Sobieskich. Rozpościerały się ich włości na ogromnych 
przestrzeniach, a w każdej z tych posiadłości powstał jakiś ślad pamięci, lub szczątek zabytkowy. Wyzyskując je dla 
zrozumienia materiału historycznego podanego w podręcznikach i czytankach, można zasadę poglądowości posunąć 
jeszcze dalej przez zorganizowanie wycieczek do bardziej w zabytki przeszłości uposażonego miejsca27. 

Miejsca owe miały stać się niejako „rekwizytami” dla zaktualizowanego wykładu politycznego:

[…] dzieciom można by zaznaczyć w objaśnieniach jak zmienia się z czasem rola monumentalnych budowli, które 
z siedzib rycerskich jak Olesko, czy wielkopańskich, jak Podhorce, przetwarzają się w przybytki wiedzy i oświaty, jako 
najważniejszej dziś broni narodowościowej. Trzeba by podkreślić starania dzisiejszego społeczeństwa o uchylenie 
pleśni i ruiny z tych zabytków, które służyć jeszcze mogą narodowi, jako kresowe stanice obronne stanu posiadania 
polskiej kultury [...]. Z pomocą tych zabytków wyczytujemy niezmienne prawa konieczności dziejowej, narzucającej 
zawsze te same sposoby utrzymania podstaw bytu narodów: krwią i walką, pracą i trudem, ofiarą i poświęceniem. 
[...] Wszystkie te ślady stwierdzają jedno: niezaprzeczalność prawa naszego bytu na czerwonoruskiej ziemi. Jest to 
nieśmiertelne w swej sile prawo przelanej krwi, przepajającej każdą grudę tutejszej ziemi, prawo znoju i pracy, prawo 
ofiar życia i mienia pokoleń. To młodzież pojąć należycie musi, jeśli ma być wciągnięta w splot nierozerwalnych 
czynów i prac dawnych pokoleń z teraźniejszością i przyszłością28.

 I to właśnie na zamku w Olesku, miejscu urodzenia Jana Sobieskiego, oraz w pobliskich Podhorcach 
skoncentrowały się główne obchody rocznicowe na Kresach, poprzedzone swoistą „uwerturą” w wojewódz-
kim Tarnopolu. 

25 Ł. Charewiczowa, Przewodnik po najważniejszych zabytkach Małopolski Wschodniej związanych z dziejami króla Jana III 
Sobieskiego, Lwów [1933].

26 Ibidem, s. 3–4.
27 Ibidem, s. 4–5.
28 Ibidem, s. 15, 23, 44.
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Pierwsza z wymienionych rezydencji była wówczas bardzo zaniedbana i dopiero obchody jubileuszowe 
– podobnie jak w przypadku zamku w Grodnie – stały się pretekstem do szerokich prac restauracyjnych, któ-
re prowadzone były aż po rok 1939, pod kierunkiem Alfreda Majewskiego. Już w marcu 1933 r. powołano 
komitet pod patronatem wojewody tarnopolskiego, wydzielono w nim sekcję artystyczną pod przewodnic-
twem profesora Politechniki Lwowskiej Witolda Mankiewicza i między innymi z udziałem konserwatora 
wojewódzkiego Zbigniewa Hornunga. Jak deklarowano, ideowym założeniem miało być: 

[…] przypomnienie społeczeństwu o wielkości naszej przeszłości w drodze wyróżnienia we właściwej formie czci 
i hołdu pamięci bohaterskiego króla, obrońcy kultury i chrześcijaństwa, przez nadanie uroczystościom odpowiednio 
manifestacyjnego charakteru, podyktowanego nie tylko potrzebą serca miejscowego społeczeństwa, ale i racją 
państwową na naszym terenie29. 

Dodawano, iż poprzez te działania: 

[…] należy całemu społeczeństwu i zagranicy dobitnie unaocznić tak drogą doboru programu i jego wykonania, 
jak środkami propagującymi uroczystość, że ziemie Małopolski Wschodniej nie pozostawały historycznie i nie 
pozostają pod obcym wpływem, lecz od wieków promieniowały kulturą polską, rodziły i wychowywały rdzennych 
Polaków, których nazwiska są i powinny być znane poza granicami Polski, a zatem wszelkie zakusy, zamierzające do 
stworzenia nowych faktów zmian terytorialnych, nie mają żadnych uzasadnień ani historycznych, ani kulturalnych30. 

Podkreślano także, iż:

[…] podczas uroczystości manifestacyjnych, w odczytach i na akademiach należy odpowiednio oddziaływać na 
społeczeństwo, wychowując myśl polityczną przez zaznajomienie go tak z epoką Sobieskiego, jak i dziejami w okresie 
od Sobieskiego, ostatniego bohaterskiego króla-wojownika i obrońcy chrześcijaństwa – do Piłsudskiego, obrońcy 
zachodu od zalewu bolszewickiego, wskrzesiciela Państwa i bojownika o uzyskanie i zachowanie Niepodległości 
Państwa31. 

Wielkie uroczystości na zamku oleskim, z udziałem wojewodów, ministrów oraz wojska, zorganizowa-
no 15 i 16 września 1933 r.32 Ich program, opracowany przez inż. Józefa Juszczyka, zakładał, iż: „czynowi 
o znaczeniu europejskim – Króla Jana III i doczesnej Polski Mocarstwowej – odpowiadać musi program 
obchodu 250 letniej rocznicy w skali mocarstwowej”33 (il. 6). Zamek przygotowano do uroczystości, między 
innymi w sali kolumnowej urządzono rodzaj mauzoleum, z popiersiem monarchy na wysokim cokole z hi-
storycznym herbem Rzeczypospolitej (il. 7).

Przygotowania wymagały pokonania wielu trudności: 

[…] 22 komplety zbroi husarskich, ściśle według muzealnych wzorów, wykonali kolejarze w Tarnopolu. Krawcy 
uszyli mundury. Długo, jak opowiadano, ćwiczono konie kawaleryjskie, aby oswoić je z nieznanym widokiem34. 

W malutkim Olesku należało też przezwyciężyć problemy związane z ulokowaniem i aprowizacją przy-
jezdnych: 

Miasto dusiło się od nadmiaru gości. Potworzyły się doraźne hotele i jeszcze bardziej prymitywne restauracje. Prawie 
na każdym domu wisiała kartka: bufet. Nawet lwowski Georg przeniósł się z całym aparatem talerzy, filiżanek, 
widelców i noży do refektarza Kapucynów w Olesku i tu gościł wytworniejszych wycieczkowców. [...] Największe 

29 Uroczystości Roku Sobieskiego i odbudowa Zamku w Olesku. Sprawozdanie Wojew. Komitetu Obchodu Roku Sobieskiego w Tar-
nopolu 1933–1934, Tarnopol 1935, s. 5.

30 Ibidem, s. 5–6.
31 Ibidem, s. 6.
32 Bitwa pod Wiedniem została stoczona 12 września, jednak na 17 września przypadała rocznica śmierci Sobieskiego. W tym dniu 

(w niedzielę) na zamku odbył się „Zjazd Krajoznawczy” zorganizowany przez Podolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 17 wrześ- 
nia miały też miejsce uroczystości w Warszawie z udziałem prezydenta RP.

33 Ibidem, s. 9.
34 F. Pawliszczak, Tam, gdzie urodził się Obrońca Chrześcijaństwa, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 1933, nr 261, s. 3.
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6. Projekty herbów i emblematów Stefana Batorego, Ignacego Mościckiego, Józefa Piłsudskiego,  
Jana Sobieskiego, przygotowane na obchody 250. rocznicy wiktorii wiedeńskiej na Kresach,  

w: Uroczystości Roku Sobieskiego i odbudowa Zamku w Olesku. Sprawozdanie Wojew.  
Komitetu Obchodu Roku Sobieskiego w Tarnopolu 1933–1934, Tarnopol 1935

7. Dekoracja sali kolumnowej zamku w Olesku, w: Uroczystości Roku Sobieskiego  
i odbudowa Zamku w Olesku. Sprawozdanie Wojew. Komitetu Obchodu Roku Sobieskiego  

w Tarnopolu 1933–1934, Tarnopol 1935
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trudności były ze spaniem. Nieliczne wolne pokoje w mieście pozajmowali oficerowie i żołnierze, którzy tu przybyli 
najwcześniej. Odważniejsi więc, czekając na dalsze uroczystości, lokowali się na sianie u OO. Kapucynów, reszta, 
obawiając się przeziębienia, emigrowała na noc aż do Złoczowa35.

Już w przeddzień uroczystości do miasteczka przybyły: 

[…] oddziały 12-tej dywizji piechoty, kilkaset oddziałów straży ogniowej, Związku strzeleckiego, P.W. i in., które 
rozłożyły się biwakiem na rozległych polach dookoła miasta. Z zapadnięciem mroku rozpalono na biwaku ogniska. 
O godz. 19-tej z zamku oleskiego ruszyła „zjawa dziejowa” – oddział husarzy w strojach z czasów Jana III. Oddział 
poprzedzany orkiestrą wojskową przejechał przez całe miasto, rzęsiście iluminowane, witany owacyjnie [...]36. 

„Zjawa dziejowa”, czyli hufiec „chorągwi Husarii Skrzydlatej” podążył „na biwaki, rozłożone u stóp 
góry, by powitać tam »Żołnierza Odrodzonej Polski« i młode pokolenie przyszłych Obrońców Ojczyzny37, 
[…] zstępująca z muzyką Chorągiew Husarii, za którą reflektory wodziły swe światło, [...] sunęła po okalają-
cych zamek biwakach, gdzie przy ogniskach oddziały wojskowe nutą pieśni narodowych witały ją”38 (il. 8). 
Jak pisali w sprawozdaniu organizatorzy:

Łamiące się światło w zbroi Namiestnika Chorągwi z buzdyganem w ręku i lampartem na ramieniu, – wiejące 
cicho na długich kopiach długie proporce karmazynowo-białe z krzyżem kawalerskim, w rękach 16-tu „towarzyszy 
husarskich” w pełnym uzbrojeniu – stworzyło niezapomniany widok, przenoszący myśli tysięcy widzów w wieki 
ubiegłe. W miarę, jak wrażenie potężniało, okrzyki i oklaski milkły, a zastąpiły je łzy wzruszenia39.

Następnego dnia, po salwie 21 wystrzałów armatnich, na dziedzińcu zamkowym przy dźwiękach hym-
nu narodowego i salw armatnich nastąpiło wciągnięcie na maszt chorągwi flagi państwowej i chorągwi kró-
lewskiej (tę ostatnią za specjalną zgodą prezydenta RP), po czym odprawiono mszę polową przed ołtarzem 
zaaranżowanym u stóp zamku. 

W czasie nabożeństwa asystował oddział husarii, honorowy batalion piechoty i szwadron 22 pułku ułanów ze 
sztandarami. Ks. Prowincjał O.O. Kapucynów O. Konstanty wygłosił przy mikrofonie kazanie, w którem przedstawił 
ideologię Króla i założenia jego polityki państwowej40.

W tym czasie też, przy asyście kompanii honorowej, zaciągnięto przy wszystkich wejściach do zamku 
warty honorowe złożone ze spieszonych husarzy w historycznych pancerzach z czasów króla Jana Sobieskie-
go (il.  9). Na dziedzińcu zamku odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci króla41 (il.  10). 

Pod odgłosy hołdowniczych salw armatnich, pod szelest rwanej przeciwnymi wiatrami chorągwi królewskiej na 
maszcie i pod szczęk zbroi husarskich, jakie na znak czci Sobieskiemu przywdział oddział wojska, padały słowa hołdu 
przedstawiciela rządu dla geniuszu rycerstwa Jana III-go. I gdy po odsłonięciu pięknej płaskorzeźby wchodziliśmy 
w progi sal królewskiego zamku Oleska, czuło się tego wojennego ducha jednego z najhardziej bohaterskich królów 
przedrozbiorowej Polski42. 

35 Ibidem. Donoszono jednak, iż na miejscu nie można było dostać masła, przez co ucierpiała nieco wytworna kuchnia.
36 Uroczystości w Olesku, „Kurjer Warszawski”, 1933, nr 256, s. 4.
37 „Szerokim kręgiem dookoła zamku rozłożyły się oddziały XII. Dywizji Piechoty – powracającej z manewrów jesiennych, liczne 

oddziały P.W., Związku Strzeleckiego, drużyn harcerskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Sokoła oraz organizacji i delegacji z całego 
terenu Województwa tarnopolskiego”, Uroczystości Roku Sobieskiego…, s. 10.

38 Ibidem, s. 10–11.
39 Ibidem, s. 10.
40 Ibidem, s. 11.
41 W miejscu urodzenia króla Jana Sobieskiego, „Kurjer Warszawski”, 1933, nr 257, s. 24. Wspomniana brązowa tablica z profilowym 

popiersiem króla zachowała się w pierwotnej lokalizacji. O pracach wykonanych na zamku zob. Uroczystości Roku Sobieskiego…, s. 18–20.
42 E. Igel, Na królewskich zamkach Oleska i Podhorzec, „Chwila”, 1933, nr 5208, s. 11.
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Po odśpiewaniu przez chór „Bard” z Tarnopola Bogurodzicy oraz Gaude Mater Poloniae nastąpiły oko-
licznościowe przemówienia, które dobitnie podkreślały zaktualizowany polityczny sens obchodów. W takim 
tonie przemawiał prezes lokalnego komitetu obchodów, który: 

[…] skreślił dzieje zamku oleskiego, sławił czyny króla Jana Sobieskiego, przeprowadzając analogię pomiędzy 
odsieczą wiedeńską a walkami wojska polskiego w 1920 pod wodzą Marszałka Piłsudskiego43. 

Z kolei reprezentujący rząd płk. Emil Kaliński (wówczas minister poczt i telegrafów) oznajmił, że czasy 
Sobieskiego były już okresem narastającego upadku Rzeczypospolitej, kiedy: 

[…] jedynym punktem, w którym schroniło się ówczesne piękne i twórcze życie polskie, było jej wojsko, ówczesna 
siła zbrojna i jego wodzowie. [...] Ono było jedyną podporą, podtrzymującą gmach państwa od grożącego już 
wówczas rozstroju i upadku44. 

W ten sposób niejako dał do zrozumienia, iż oparte na armii rządy sanacyjne stanowią analogiczny 
gwarant bezpieczeństwa i pomyślności kraju. 

W ramach obchodów na zamku oficjalnie oddano do użytku kaplicę (w komnacie, w której urodził się 
Sobieski), nad wejściem do niej umieszczono napis komemoratywny. W rocznicowym święcie szczególny 
był udział wojska: „w chwili, gdy odbywała się uroczystość otwarcia kaplicy, nadleciała eskadra samolotów, 
okrążając zamek i zrzucając wieńce”45, a „na szarfach wieńców widniały wiele mówiące napisy »Królowi Ja-
nowi III – nowoczesna skrzydlata Husarja 6-go pułku lotniczego«”46. Warto podkreślić, że – zapewne z przy-
czyn logistycznych – zrezygnowano ze szczególnej oprawy owego miejsca upamiętnienia. Ze sprawozdań 
organizatorów wiadomo, że pierwotnie planowano umieszczenie tablicy na ścianie zamku „pod szeregiem 

43 Wspaniałe uroczystości w Olesku i Podhorcach ku czci króla Jana Sobieskiego, „Polska Zbrojna”, 1933, nr 258, s. 2.
44 Ibidem.
45 W miejscu urodzenia króla…, s. 24.
46 Uroczystości Roku Sobieskiego…, s. 12.

8. Defilada husarii przed zamkiem w Olesku, w: „Wiarus”, 1933, nr 39, s. 918
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wmurowanych w tę ścianę bloków kamiennych, pobranych z dawnych zamków polskich wsławionych zwy-
cięstwami Jana Sobieskiego jako hetmana i króla w walkach z Turkami i Tatarami”. Zakładano, iż: 

[…] na blokach umieszczone będą daty wyryte zwycięstw odniesionych w tych okolicach. W tym celu zajdzie 
potrzeba pobrania odpowiednich bloków kamiennych z ruin zamkowych, względnie zamków między innymi 
następujące: Trembowla, Jazłowiec, Buczacz, Podhajce, Brzeżany, Lwów, Komarno, Żórawno. Pożądanym jest 
sprowadzenie bloków z zamku Chocim, fortyfikacji Wiednia oraz z zamków węgierskich wsławionych podczas 
kampanii króla w 1683 roku47. 

Po zakończeniu uroczystości w Olesku tłum uczestników, na czele z oddziałami wojskowymi w szyku, 
udał się zwartym pochodem do zamku w Podhorcach. Organizatorzy podkreślali, że w defiladzie: 

[…] przed przedstawicielami Władz cywilnych i wojskowych na wysokiej trybunie reprezentacyjnej [...] maszerowały 
z orkiestrą i oddziałem husarii na czele zwarte oddziały piechoty, artylerii, karabinów maszynowych, przysposobienia 
wojskowego, strzelca, harcerzy, oraz liczne delegacje wsi i miast, niosąc każda transparent z pięknymi hasłami 
w słowach krótkich i dobitnych, stwierdzających niezbite prawdy dla obywatela Odrodzonej Polski48. 

47 J. Juszczyk, Program prac Sekcji Obchodowej, [w:] [Fragment Archiwum], [s. 7], k. 79r.
48 Uroczystości Roku Sobieskiego…, s. 12.

9. Grupa statystów w przebraniu husarskim  
na dziedzińcu zamku w Olesku,  

w: „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 1933,  
nr 261, s. 2

10. Tablica jubileuszowa ku czci Jana III wmurowana na 
dziedzińcu zamku w Olesku, stan z 1933 r., w: Uroczystości 

Roku Sobieskiego i odbudowa Zamku w Olesku. Sprawozdanie 
Wojew. Komitetu Obchodu Roku Sobieskiego w Tarnopolu 

1933–1934, Tarnopol 1935
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Na zamku podhoreckim oficjalni goście zostali przyjęci na bankiecie przez księcia Romana Sanguszkę. 
Nie zrealizowano natomiast początkowo planowanego widowiska na terenie parku zamkowego: inscenizacji 
„wesela jaworowskiego”, ze śpiewami, tańcami i chórami włościan, oraz sceny przybycia poselstwa cesar-
skiego przed oblicze króla Jana III49.

Uroczystości wzbogacono o imprezy towarzyszące, na przykład „Zjazd Gwiaździsty automobilowo-
-motocyklowy”, a także rajd turystyczno-krajoznawczy po Podolu, pod nazwą „Szlakiem Sobieskiego”50. 

Na nieco mniejszą skalę uczczono rocznicę w innych miejscowościach kresowych. Interesujące wydają 
się uroczystości w Tarnopolu, które przebiegały również według scenariusza przygotowanego przez inż. Jó-
zefa Juszczyka. W dniach 23 i 24 września zorganizowano tam szereg imprez plenerowych pod wspólnym 
tytułem „Dożynki króla Jana III i przybycie poselstwa cesarza austriackiego z prośbą o odsiecz Wiednia”. 
Uroczystość rozpoczęło wciągnięcie flagi państwowej i wystawienie warty honorowej na dziedzińcu zamku 
tarnopolskiego, następnie na miejscowym stadionie odegrano przedstawienie historyczne, z żywym obrazem 
ukazującym przybycie poselstwa cesarskiego. Wieczorem przez iluminowane ulice miasta wyruszył pochód 
dożynkowy, przed pomnikiem Mickiewicza przeszła defilada. Drugiego dnia o godzinie 6 rano miasto obu-
dziły sygnały działowe, a po mszy polowej ulicami przeszły pochód i defilada z „Pocztami husarzy Jana III” 
(il. 11). Zorganizowano też „wieczór Sobieskiego dla ludu” oraz – dla elit – „Bal – Akademię króla Jana III”51. 
Odsłonięto pomniki, na przykład w Pomorzanach, przy ratuszu, stanął siedmiometrowy obelisk z popiersiem 
króla52. Warto odnotować, iż obchody były zakłócane przez akty sabotażu ze strony nacjonalistów ukraiń-
skich. Podczas święta w Olesku między innymi podpalili oni w nocy sterty zgromadzonego na polach zboża, 
poprzecinali również kable, utrudniając transmisję radiową w czasie towarzyszącej uroczystości mszy53.

49 Juszczyk, op. cit., [s. 8], k. 79v.
50 Szlakiem Sobieskiego, „Gazeta Lwowska”, 1933, nr 244, s. 4.
51 Wielki obchód Sobieskiego w Tarnopolu, „Wschód: Prasowa Agencja Informacyjna”, 1933, nr 363, s. 1–2.
52 Manifestacja ku czci króla Jana III Sobieskiego w Pomorzanach, „Wschód: Prasowa Agencja Informacyjna”, 1933, nr 381, s. 1.
53 Pawliszczak, op. cit., s. 3.

11. Defilada husarii w Tarnopolu, w: Uroczystości Roku  
Sobieskiego i odbudowa Zamku w Olesku. Sprawozdanie  

Wojew. Komitetu Obchodu Roku Sobieskiego  
w Tarnopolu 1933–1934, Tarnopol 1935
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1933. THE CEREMONIAL SETTING OF THE 400TH BIRTHDAY OF STEFAN BATORY  
AND THE 250TH ANNIVERSARY OF THE RELIEF OF VIENNA IN THE BORDERLANDS

Summary

The year 1933, which marked the 15th anniversary of Polish independence, also saw the celebrations of the 400th birthday of Stefan 
Batory and the 250th anniversary of the Relief of Vienna led by King Jan III Sobieski. Both events allowed for a wide campaign of pro- 
paganda for the Sanation movement’s updated political programme, clad in historical analogies, especially in the context of Eastern policy. 
For this reason, the ceremonies organized in the Borderlands, a particular lieux de mémoire associated with great kings, who were seen in 
official historical politics as natural harbingers of Józef Piłsudski, took on a special character. This provided an excellent opportunity for the 
propaganda of the Polish civilizing mission in the East and the promotion of the idea of Poland as a superpower. The main ceremonies com-
memorating Stefan Batory were organized in Grodno, where the monarch died in the historic castle in 1586. These celebrations, broadcast 
by radio and widely reported by the press, were attended by President Ignacy Mościcki and many national and local dignitaries, ministers, 
senators, deputies, voivodes, bishops, generals etc. Lavish occasional decorations, saturated with specific symbolism, were set up as modern-
ized late 16th-century architectural stylizations. The activities of the Grodno Castle reconstruction committee were officially inaugurated on 
the 350th anniversary of Batory’s death. Even more magnificent were the two-day festivities commemorating the Victory at Vienna organized 
in Olesko, which overshadowed the central celebrations in Kraków. The programme of the ceremony proclaimed that “a deed of European 
importance – by King Jan III and the then-superpower Poland – must be reflected by a programme of celebrations of its 250-year anniver-
sary on a superpower scale”. An extensive open-air spectacle was organized with the participation of thousands of extras, including soldiers 
in historical costumes, several hundred fire brigades, scouts and aviation squadrons. Particularly spectacular was the especially arranged 
musical performance combined with night illuminations. These celebrations were enhanced by other accompanying events such as the Star 
Automobile and Motorcycle Rally and the sightseeing rally On the Trail of Sobieski. In other Borderland towns such as Tarnopol the jubilee 
was celebrated on a smaller scale, where a number of outdoor events were organized under the umbrella name Harvest Festival of King  
Jan III and the Arrival of the Austrian Emperor’s Legation with a Request for the Relief of Vienna.

transl. Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek
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BOBOLANA 1938 – OPRAWA UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANYCH  
ZE SPROWADZENIEM DO WARSZAWY  

RELIKWII ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Święty Andrzej Bobola, mimo iż został uznany patronem Polski przez Watykan dopiero w 2002 r., 
znacznie wcześniej darzony był specjalnym kultem i czczony jako polski święty mający szczególną pieczę 
nad Rzecząpospolitą. Utożsamiano go z obrońcą przed zagrożeniem ze strony Rosji, najpierw carskiej i pra-
wosławnej, potem Związku Radzieckiego.

Andrzej Bobola, jezuicki misjonarz wśród prawosławnych, został zabity przez Kozaków w Janowie 
Poleskim w 1657 r., pochowano go w krypcie kościoła Jezuitów w Pińsku, z którym był związany. Opisywa-
ne w żywotach świętego objawienie o. Marcinowi Godebskiemu, rektorowi Kolegium Jezuitów w Pińsku, 
16 kwietnia 1702 r. stało się początkiem kultu relikwii Andrzeja Boboli, trumnę z jego ciałem odnaleziono 
w krypcie i udostępniono licznie pielgrzymującym do niej wiernym. W 1755 r. papież Benedykt XIV oficjal-
nie uznał go za męczennika Kościoła. 

Po kasacie zakonu jezuitów w 1784 r., kiedy kościół piński został przekazany przez króla Stanisława 
Augusta na katedrę unicką1, kult męczennika podtrzymywali unici. Jednak już w 1799 r. katedrę zamieniono 
na cerkiew prawosławną2; dlatego w 1808 r. relikwie przewieziono do kościoła Jezuitów w Połocku, a po 
kasacie jezuitów na terenie Rosji trafiły w 1830 r. do tamtejszego kościoła Dominikanów3.

W 1819 r. wileński dominikanin o. Alojzy Korzeniecki (Korzeniewski) doznał objawienia, w którym 
Andrzej Bobola przepowiedział mu odzyskanie niepodległości przez Polskę. Zakonnik ujrzał wówczas wiel-
kie pole bitwy, na którym walczyli przedstawiciele różnych narodów, Bobola objaśnił mu, że po wielkiej 
wojnie nastanie pokój i będzie przywrócona niepodległa Polska, której zostanie patronem4 (il. 1). W 1853 r. 
Andrzej Bobola został beatyfikowany przez Piusa IX5. 

Działalność misyjna wśród prawosławnych i poniesiona z ich rąk męczeńska śmierć, a następnie, rozpo-
wszechniona w literaturze, wizja ojca Korzenieckiego spowodowały, że Bobola utożsamiany był w XIX w. 
z antagonizmami między cerkwią prawosławną a Kościołem katolickim, a także szerzej – z represjami rosyj-
skiego zaborcy na wiernych rzymskokatolickich. Błogosławiony stał się symbolem rosyjskiej i prawosławnej 
opresji. 

1  J. Poplatek, Błogosławiony Andrzej Bobola Towarzystwa Jezusowego. Życie – męczeństwo – kult, Kraków 1936, s. 218.
2  Z. Michalczyk, Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika i kolegium Jezuitów w Pińsku, [w:] Materiały do dziejów 

sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J.K. Ostrowski, cz. V, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego 
województwa brzeskolitewskiego, t. 3, red. D. Piramidowicz, Kraków 2016, s. 44–48.

3  M. Czermiński, Bł. Andrzej Bobola. Jego życie, męczeństwo i kult, Kraków 1922, s. 244.
4  Ibidem, s. 222–225.
5  Ibidem, s. 229–234.
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W okresie międzywojennym rosła popularność kultu bł. Andrzeja Boboli. Odzyskanie przez Polskę 
niepodległości uznano za spełnienie jego proroctwa. W sierpniu 1920 r., podczas oblężenia Warszawy przez 
Armię Czerwoną, w mieście organizowano modlitwy i procesje religijne z udziałem relikwii patrona War-
szawy bł. Ładysława z Gielniowa oraz cząstkowych relikwii bł. Andrzeja Boboli. Zwycięstwo w bitwie war-
szawskiej wiązane było z cudowną interwencją błogosławionego, co wpłynęło na rozkwit jego kultu. 

W 1922 r., po zajęciu Połocka przez Armię Czerwoną, władze radzieckie przewiozły relikwie błogo-
sławionego do Moskwy, gdzie umieszczono je w gmachu Wystawy Higienicznej Ludowego Komisariatu 
Zdrowia jako eksponat – przykład doskonale zmumifikowanych zwłok. Dopiero w 1924 r., po staraniach po-
dejmowanych przez jezuitów, na prośbę papieża Piusa XI władze radzieckie zgodziły się zwrócić relikwie6. 
Uświadamiając sobie jednak ich znaczenie i antyrosyjską wymowę kultu Andrzeja Boboli, przekazały je 
bezpośrednio do rzymskiego kościoła jezuitów Il Gesù. 

Już w latach 20., jako wotum wdzięczności dla błogosławionego za niepodległość i odparcie radzieckiej 
inwazji, rozpoczęły się starania polskich jezuitów oraz władz duchownych o kanonizację bł. Andrzeja Boboli 
i sprowadzenie do kraju jego całościowych relikwii7. Oprócz przedstawicieli władz kościelnych o kanoniza-
cję postulowali również przedstawiciele władz świeckich, marszałek Józef Piłsudski napisał w tej sprawie 
list do papieża Benedykta XV, w którym jako argument przytoczył fakt odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści za wstawiennictwem błogosławionego, a także: 

[…] że jako Patron Kresów Wschodnich, na których poniósł śmierć męczeńską, wyprosi nam u Boga, że Polska 
w dalszym ciągu będzie przedmurzem chrześcijaństwa na rubieżach wschodnich8. 

6  A. Jacyniak, Zawiłe drogi relikwii św. Andrzeja Boboli, „Peregrinus Cracoviensis”, 2010, z. 21, s. 87–91.
7  Czermiński, op. cit., s. 224–225; o. Hieronim Kajsiewicz pisze również o podobnym objawieniu o. Falkowskiemu w klasztorze 

Jezuitów w Pińsku por. H. Kajs iewicz, Mowy przygodne, nekrologi, życiorys Andrzeja Boboli, Berlin 1870, s. 457; J. Urban, Święty An-
drzej Bobola Tow. Jez. Męczennik, Warszawa 1938, s. 57.

8  „Ojcze Święty, Od początku wojny światowej, która zda się obecnie dobiegać końca Bóg Wszechmogący widocznie błogosławił 
wysiłkom naszej bohaterskiej armii. Wbrew zamiarom naszych wrogów Ojczyzna nasza zmartwychwstała co według rachub ludzkich zda-
wało się prawie niemożliwym. Przypisujemy to dokonanie się aktu sprawiedliwości dziejowej możnemu wstawiennictwu naszych świętych 
patronów a zwłaszcza Bł. Andrzejowi Boboli, w sposób szczególny czczonemu przez Naród polski, który w nim położył swą ufność.

1. Objawienie o. Alojzemu Korzenieckiemu w Wilnie w 1819 r., drzeworyt Ireny Dybowskiej, 1938, ilustracja 
w: Św. Andrzej Bobola wielki męczennik i patron Narodu Polskiego, Warszawa 1938, s. 8 
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Podczas audiencji dla przedstawicieli episkopatu polskiego po kanonizacji papież Pius XI nawiązał do 
rozmowy, którą odbył z Piłsudskim podczas pobytu w Polsce jako nuncjusz apostolski, dotyczącej roli An-
drzeja Boboli oraz konieczności sprowadzenia jego relikwii do Polski9. 

Popularny na terenie Rzeczypospolitej kult Andrzeja Boboli szczególnie silny był na Polesiu, z któ-
rym błogosławiony był związany. Prasa lokalna opisywała liczne starania podejmowane przez wiernych. Ich 
przykładem może być list mieszkańców Pińska i okolic do papieża Benedykta XV z lipca 1920 r. z prośbą 
o przyspieszenie kanonizacji10. W dniu 28 października 1925 r. biskup piński Zygmunt Łoziński ogłosił 
bł. Andrzeja Bobolę patronem diecezji.

Trwający od 1937 r. proces kanonizacyjny relacjonowany był szeroko nie tylko w prasie katolickiej11. Wy-
znaczona na Niedzielę Wielkanocną 17 kwietnia msza kanonizacyjna budziła ogromne zainteresowanie. Zapo-
wiedziano pielgrzymki do Rzymu. Wiosną w prasie pojawiły się liczne artykuły i ogłoszenia informujące o moż-
liwości wzięcia udziału w największej pielgrzymce12 – organizowanej przez jezuitów Ogólnopolskiej Oficjalnej 
Pielgrzymce do Rzymu. Podróżą i zakwaterowaniem zajmowała się Światowa Organizacja Podróży Wagon-Lits/
Cook Warszawa13, jedno z największych światowych biur podróży. Uruchomione zostały specjalne pociągi.

Uroczystość kanonizacji odbyła się w rzymskiej bazylice św. Piotra w Niedzielę Wielkanocną 17 kwiet-
nia 1938 r., kanonizowani zostali wówczas również Giovanni Leonardi i Salvador z Horty. Msza była w ca-
łości transmitowana przez Polskie Radio (w godzinach od 9 do 12), o czym informował między innymi „Go-
niec Warszawski”14. Obszerne relacje opisujące przebieg mszy kanonizacyjnej ukazywały się w kolejnych 
dniach w prasie15 (il. 2). W obchodach rzymskich brało udział około ośmiu tysięcy polskich pielgrzymów, 
w dużej mierze uczestników oficjalnej pielgrzymki narodowej organizowanej przez jezuitów. Pielgrzymi 
odśpiewali pieśń Boże coś Polskę16. W dniu kanonizacji odbywały się również uroczystości religijne w całej 
Polsce. Decyzją episkopatu w kościołach po sumie w dniu kanonizacji wykonywano uroczyste Te Deum17. 
W kolejnych dniach w wielu miastach, między innymi w Poznaniu i Gdańsku, odbyły się uroczyste akade-
mie poświęcone świętemu18. W Lublinie zorganizowano trzydniowe uroczystości z procesją z relikwiami 
ramienia św. Andrzeja Boboli przechowywanymi w kaplicy lubelskiego kolegium Bobolanum19. To doniosłe 
wydarzenie uczciła również Polonia w Stanach Zjednoczonych, wydając upamiętniającą kanonizację bro-

Pragniemy Mu ukazać swą wdzięczność za jego opiekę nad Polską i zapewnić ją sobie na przyszłość dla  dalszego rozwoju nasze-
go Państwa. Dlatego błagamy Cię Ojcze Święty by wasza Świątobliwość raczyła zaliczyć w poczet świętych Błogosławionego Andrzeja 
Bobolę. Ufamy że jako Patron Kresów Wschodnich, na których poniósł śmierć męczeńską wyprosi nam u Boga, że Polska w dalszym ciągu 
będzie przedmurzem chrześcijaństwa na rubieżach wschodnich”, cyt. za: Świętemu Andrzejowi Boboli w hołdzie… Jednodniówka, nakładem 
Kolegium Bobolanum w Lublinie, 1938, s. 3–4. 

9  Błogosławieństwo Ojca św. dla całej Polski. Papież Pius XI przytacza swą rozmowę z Marszałkiem Piłsudskim o kulcie  
św. Andrzeja Boboli, „Dziennik Bałtycki”, R. 2, 1938, nr 91 (20 IV), s. 1; Papież Pius IX o swej rozmowie z Marszałkiem Piłsudskim, „Kurier 
Poleski”, R. 2, 1938, nr 106 (20 IV), s. 1.

10  Czermiński, op. cit., s. 263–265. 
11  E. Majerski, Proces kanonizacyjny błog. Andrzeja Boboli, „Słowo”, R. 17, 1938, nr 56 (27 II), s. 4. Artykuł zainspirowa-

ła kwerenda prasowa (wycinki), następnie rozszerzona przeze mnie, przeprowadzona przez „Prasową Polską Jedyną Ajencję Wiadomości 
w Wycinkach” z Warszawy, Kraków, Archiwum Jezuitów – Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, Jesuitica, 
3159, Wycinki dotyczące Jezuitów z 1938 r.;  z tego zbioru korzystała również: H. Kramarz, Prasa polska w 1938 roku o kanonizacji 
i przewozie relikwii św. Andrzeja Boboli z Rzymu do Warszawy (Kultura i religia zdarzeń z podtekstem), [w:] Poleski męczennik czy patron 
trudnego pojednania? Materiały międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej 350. rocznicy śmierci świętego Andrzeja Boboli, red. 
A.J. Zakrzewski, Brześć–Białystok 2008, s. 91–104; eadem, Św. Andrzej Bobola na łamach prasy polskiej w 1938 roku, „Rocznik Historii 
Prasy Polskiej”, t. 14, 2011, z. 1–2, s. 207–219.

12  Zgłoszenia na pielgrzymkę do Rzymu, „Polska Zbrojna”, R. 17, 1938, nr 62 (3 III), s. 4.
13  Ogólnopolska pielgrzymka do Rzymu na kanonizację bł. Andrzeja Boboli, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, R. 29, 1938, nr 79 

(20 III), s. 7.
14  Transmisja z uroczystości kanonizacyjnych bł. Andrzeja Boboli w Polskim Radio, „Goniec Warszawski”, R. 4, 1938, nr 103 

(15 IV), s. 3.
15  Kanonizacja św. Andrzeja Boboli, „Polska Zbrojna”, R. 17, 1938 nr 109 (21 IV), s. 3; Wielki dzień w Bazylice św. Piotra, „Kurier 

Warszawski”, R. 118, 1938, nr 106 (19 IV, wyd. poranne), s. 2.
16  Mowa Ojca św. do pielgrzymów polskich „Boże coś Polskę” w Sali błogosławieństw, „Polska Zbrojna”, R. 17, 1938 nr 109 

(21 IV), s. 1; Polska pieśń u grobu księcia apostołów, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, R. 29, 1938, nr 110 (22 IV), s. 5–6.
17  „Te Deum” całej Polski w dniu kanonizacji bł. Andrzeja Boboli, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, R. 29, 1939, nr 79 (20 III), s. 7.
18  17 kwietnia Akademia w Pałacu Działyńskich organizowana przez Akcję Katolicką, „Kurier Poznański”, R. 33, 1938, nr 172 

(15 IV, wyd. poranne); Akademia ku czci św. Andrzeja Boboli w Gdańsku odbędzie się po pielgrzymce do Rzymu, „Kurier Bałtycki”, R. 2, 
1938, nr 81 (7 IV), s. 4; Podniosła uroczystość ku czci św. Andrzeja Boboli w Gdańsku. Akademie dla dziatwy i dorosłych w dniu 24 kwietnia, 
„Kurier Bałtycki”, R. 2, 1938, nr 92 (21 IV), s. 4.

19  Uroczystości kanonizacyjne ku czci św. Andrzeja Boboli w Lublinie, Program uroczystości pokanonizacyjnych ku czci Św. Andrze-
ja Boboli od 13–18 maja, „Głos Lubelski”, R. 25, 1938, nr 124 (7 V), s. 6.
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szurkę Złoty list z nieba św. Andrzeja Boboli do Polonji w Ameryce, rekomendowaną przez biskupa sufragana 
Detroit Stefana Woźnickiego20.

Należy wspomnieć, że oprócz Warszawy (jako stolicy i bezpośredniego miejsca cudu) również inne 
miasta ubiegały się o przekazanie im relikwii Andrzeja Boboli. Starania takie podejmowali mieszkańcy po-
leskiego Pińska – macierzystej placówki świętego, a nawet Janowa Poleskiego – miejsca jego śmierci. Echa 
tych starań można odnaleźć w ówczesnej prasie21. W ramach przygotowań do przyjęcia relikwii w kościele 
Jezuitów w Pińsku przeprowadzono gruntowny remont, wzniesiono nawiązujący do form barokowych ko-
lumnowy ołtarz Andrzeja Boboli według projektu warszawskiego architekta Stefana Szyllera. Jego funda-
torką była pisarka i działaczka społeczna Konstancja Skirmunttówna, od pokoleń związana z Polesiem22. 
Sprawiono wówczas również dzwon „Bobola” z napisem: PATRONUJ POLSCE ZMARTWYCHWSTAŁEJ. 

Również Wilno postulowało przekazanie relikwii do tamtejszego kościoła Jezuitów, z którym związa-
na była młodość bł. Andrzeja oraz objawienie ojcu Korzenieckiemu. Powstał komitet skupiający działaczy 
organizacji katolickich, który podczas pielgrzymki wilnian do Rzymu zwrócił się z bezpośrednią prośbą do 
papieża o przekazanie relikwii23. Z okazji zbliżającej się kanonizacji zrodził się także pomysł budowy ka-
pliczki-pomnika poświęconej Boboli, zawiązano w tym celu Komitet Budowy mający zbierać fundusze na 
ten cel. Autorem projektu był wileński architekt Jan Borowski (il. 3). Miała to być niewielka kapliczka w for-

20  Złoty list z nieba św. Andrzeja Boboli do Polonji w Ameryce, Orchard Lake 1938.
21  Pińsk zabiega o zwrot relikwii błog. Andrzeja Boboli, „Ekspres Poranny”, R. 17, 1938, nr 80 (17 III), s. 4; W Pińsku powinny 

spocząć szczątki św. Andrzeja Boboli apostoła Polesia, „Ekspres Poranny”, Kielce–Radom, R. 17, 1938, nr 93 (1 IV), s. 3.
22  J.A., Sprowadzenie relikwij bł. Andrzeja Boboli do Janowa, „Nasze Wiadomości”, t. 8, 1926, nr 44 (V–VIII), s. 143; O. Kurk…, 

Tegoroczne uroczystości Zielonoświątkowe w Janowie pod znakiem bliskiej kanonizacji bł. Andrzeja Boboli, „Przewodnik Katolicki”, 1937, 
nr 20, s. 311–312; M. Omilanowska, Architekt Stefan Szyller 1857–1933, Warszawa 2008, s. 536–537.

23  Echa kanonizacji polskiego Męczennika. Prośba Wilnian i relikwie polskiego Męczennika, „Pro Christo. Wiarą i czynem. Mie-
sięcznik młodych katolików”, 1938, nr 4, s. 132–133; Relikwie św. Andrzeja Boboli powinny spocząć w Wilnie, „Słowo”, R. 17, 1938, nr 100 
(12 IV), s. 3. 

2. Dodatek do „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, 1938,  
nr 113 (25 kwietnia) poświęcony kanonizacji  

bł. Andrzeja Boboli
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mie jednoprzelotowej arkady, otwartej z każdej strony. Prowadziły do niej proste, jednobiegowe, szerokie 
schody z obszernym podestem w połowie24.  

Mimo tych starań papież, przychylając się do prośby prymasa Aleksandra Kakowskiego i przełożonego ge-
neralnego jezuitów, podjął decyzję o przekazaniu relikwii do kościoła oo. Jezuitów w Warszawie. Tymczasowo 
miały być one złożone w kaplicy ufundowanego przez Piusa XI Domu Pisarzy Towarzystwa Jezusowego przy 
ul. Rakowieckiej, wzniesionego w 1935 r. według projektu architekta A. Bonniego. Na rok 1940 planowano ukoń-
czenie kościoła pw. św. Andrzeja Boboli25. Kościoły jezuitów w Pińsku i Wilnie otrzymały relikwiarze z relikwiami 
cząstkowymi świętego26. Drewniany, neobarokowy skrzynkowy relikwiarz, przekazany do Pińska i umieszczony 
w tamtejszej katedrze w maju 1938 r., znany jest jedynie z fotografii. Na marginesie można wspomnieć, że w ka-
tedrze w Pińsku przechowywany jest relikwiarz Andrzeja Boboli w formie figurki klęczącego świętego na prosto-
padłościennym postumencie mieszczącym puszkę z relikwiami, pochodzący zapewne z nieistniejącego obecnie 
kościoła jezuitów, wykonany w warszawskim zakładzie Wiktora Gontarczyka27.

24  A. Raziukiewicz, Pomnik Św. Andrzeja Boboli w Wilnie, [w:] Wilno św. Andrzejowi Boboli w hołdzie. Jednodniówka z okazji 
Wileńskich Uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli w dniach 23, 24, 25 października 1938 r., Nakładem Wileńskiego Kollegium OO Je-
zuitów, [Wilno 1938], s. 30. 

25  Święte szczątki Andrzeja Boboli spoczną w bazylice jego imienia na Rakowcu, „Goniec Warszawski”, R. 4, 1938, nr 108 (20 IV), 
s. 4; Szczątki św. Andrzeja Boboli spoczną w Warszawie w domu wydawnictw oo. Jezuitów, „Polska Zbrojna”, R. 17, 1938, nr 109 (21 IV), 
s. 6; E. Kosibowicz, O świątynię św. Andrzeja Boboli w stolicy, „Kurier Warszawski”, R. 118, 1938, nr 137 (20 V, wyd. wieczorne), s. 10.

26  [notatka korespondenta z Wilna], „Kurier Warszawski”, R. 118, 1938, nr 108 (21 IV, wyd. poranne), s. 6; Komitet przyjęcia reli-
kwij św. Andrzeja Boboli w Pińsku „Głos Narodowy”, R. 1, 1938, nr 24 (21 IV), s. 5.

27  Relikwiarz ten wykonany został zapewne w 1937 i przekazany przez prowincjała prowincji wielkopolsko-mazowieckiej z okazji 
przeniesienia nowicjatu do Pińska. O obu relikwiarzach: K. Kolendo-Korczak, Parafia św. Andrzeja Boboli w Janowie Poleskim – ludzie, 
historia i zabytki, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 
2017, s. 314–316. 

3. Projekt kaplicy-pomnika św. Andrzeja Boboli w Wilnie,  
architekt Jan Borowski, w: Wilno  

św. Andrzejowi Boboli w hołdzie. Jednodniówka  
z okazji Wileńskich Uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli  

w dniach 23, 24, 25 października 1938 r., Nakładem Wileńskiego 
Kollegium OO Jezuitów, [Wilno 1938], s. 30
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Relikwie przewieziono do Polski w czerwcu 1938 r. Ich sprowadzenie przybrało formę wielkiej de-
monstracji religijno-patriotycznej, której towarzyszyły liczne uroczystości z udziałem najwyższych władz 
kościelnych i państwowych, o rozbudowanych parateatralnych scenariuszach. Były one szczegółowo relacjo-
nowane przez prasę, stanowiąc pasjonujący przypadek wydarzenia nie tylko o ogromnym znaczeniu religij-
nym, ale również politycznym. Cenne źródło stanowi także reportaż filmowy z uroczystości sprowadzenia do 
kraju relikwii św. Andrzeja Boboli wyprodukowany przez Polską Agencję Telegraficzną w czerwcu 1938 r.28

Po relikwie do Rzymu wyruszyła specjalnym pociągiem liczna delegacja, w skład której obok ducho-
wieństwa, przedstawicieli władz i organizacji katolickich wchodzili wierni. Superior jezuitów o. Jan Rostwo-
rowski, organizator uroczystości sprowadzenia relikwii, pisał: 

W pociągu tym mogą znaleźć miejsce wszyscy, co zechcą tworzyć po drodze orszak honorowy dla naszego świętego. 
Pociąg zatrzyma się w Budapeszcie, Wenecji i Padwie, dając po drodze pielgrzymom sposobność zwiedzenia 
tych miast, a przez pięć dni zatrzyma się w Rzymie, tak by nie tylko można dobrze poznać Wieczne Miasto, ale 
ewentualnie zrobić wycieczki do Asyża i Neapolu. […] chodzi jednak przede wszystkim o udział Przewielebnego 
Duchowieństwa, o delegacje organizacyj katolickich o przedstawicieli i przedstawicielki ludu w regionalnych 
strojach ze sztandarami29.  

W skład pociągu wchodził wagon-kaplica obity wewnątrz czerwonym adamaszkiem, specjalnie za-
projektowany i ufundowany przez Towarzystwo Wagonów Sypialnych, polski oddział Wagon-Lits Cook 
– właściciela Orient Express (il. 4). Mieścił się w nim przeszklony srebrny relikwiarz-trumna, sporządzony 
w warszawskim zakładzie Wiktora Gontarczyka, ufundowany ze składek społeczeństwa; srebro, z którego 
był wykonany, również przekazane zostało przez wiernych30. Wybór pracowni Gontarczyka wydaje się oczy-
wisty, gdyż była ona wówczas jednym z najlepszych zakładów złotniczych i brązowniczych w stolicy. Wy-
konała wiele prestiżowych zamówień kościoła, między innymi monstrancję fundacji kardynała Aleksandra 
Kakowskiego z 1931 r. przeznaczoną do kościoła Opatrzności Bożej w Warszawie. Realizowała także zlece-
nia państwowe, wykonując odznaczenia państwowe i odznaki wojskowe31. Relikwiarz w formie przeszklo-
nej trumny cechuje się typową dla pracowni Gontarczyka dekoracyjnością. Ujęty na narożach odlewanymi 
postaciami aniołów trzymających gałęzie palmy, z tarczą z monogramem świętego na osi dłuższego boku, 
ozdobiony jest festonami, wieńcami różanymi i uskrzydlonymi anielskimi główkami. 

W drodze powrotnej pociąg zatrzymywał się w większych miastach, gdzie planowano uroczyste proce-
sje i nabożeństwa. W miastach, które miały odwiedzić relikwie świętego, oprócz powołanego przez jezuitów 
komitetu organizacyjnego, działały komitety organizacyjne, w których skład wchodziło duchowieństwo, 
członkowie organizacji katolickich oraz przedstawiciele władz miejskich. Taki komitet powstał w Krakowie, 
a tworzyli go między innymi wojewoda krakowski Józef Tymiński, generał Aleksander Narbutt-Łuczyński, 
bp Stanisław Rospond, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Stanisław Wróblewski, prezydent Kra-
kowa Mieczysław Kaplicki, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Władysław Szafer, kurator okręgu 
szkolnego Józef Stypiński i dyrektor okręgowy kolei Jan Czerniawski32. W Warszawie prezydent Stefan Sta-
rzyński wydał odezwę do ludności z prośbą o liczny udział w obchodach i udekorowanie domów i okien33. 
W uroczystościach miało brać udział wojsko, w powitaniach na dworcach przewidziana była asysta honoro-
wa ze sztandarami i orkiestrami, podobna asysta miała zostać zapewniona podczas procesji34. 

W dniu 2 czerwca pociąg z delegacją wyruszył z Warszawy do Rzymu. 6 czerwca relikwie umieszczo-
no w nowym relikwiarzu-trumnie w kościele Il Gesù. Do rzymskiej świątyni zostały przekazane relikwie 

28  Repozytorium cyfrowe Filmoteki Narodowej, http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/8271.
29  Relikwie św. Andrzeja Boboli przybędą do Polski w połowie czerwca, „Warszawski Dziennik Narodowy”, R. 4, 1938, nr 120 

(3 V), s. 4.
30  Pielgrzymi polscy przybyli do Rzymu po relikwie św. Andrzeja Boboli, „Siedem Groszy”, R. 7, 1938, nr 155 (7 VI), s. 5; Uroczy-

stości w Krakowie ku czci św. Andrzeja Boboli, „Czas”, R. 90, 1938, nr 152 (4 VI), s. 5.
31  M. Dubrowska, A. Soł tan, Brązownictwo warszawskie w XIX i XX wieku. Od Norblina do Łopieńskich, Warszawa 1999, 

s. 125–126; J. Gontarczyk, Wiktor Gontarczyk w 50 rocznicę śmierci (1882–1948), „Gazeta Stołeczna”, 1998, nr 226 (26 IX), s. 20.
32  Z kraju. [notatka korespondenta z Krakowa], „Kurier Warszawski”, R. 118, 1938, nr 150 (2 VI, wyd. poranne), s. 5.
33  Prezydent stolicy do ludności przed sprowadzeniem relikwii św. Andrzeja Boboli, „Dobry Wieczór. Kurier Czerwony”, R. 17, 

1938, nr 163 (15 VI), s. 4. 
34  Wojsko weźmie udział w uroczystościach związanych z powrotem relikwii św. Andrzeja Boboli, „Czas”, R. 90, 1938, nr 157 

(10 VI), s. 7.
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ramienia św. Andrzeja Boboli dotychczas przechowywane w kaplicy kolegium Bobolanum w Lublinie35. Na-
stępnego dnia, 7 czerwca, odbyło się spotkanie delegacji polskiej z papieżem Piusem XI w Castel Gandolfo. 
8 czerwca w kościele Il Gesù odprawiono uroczyste nabożeństwo, następnie na dworzec wyruszyła procesja, 
w której brali udział przedstawiciele kościoła i władz Rzymu, a także delegacja polska. Wieczorem o 21.30 
pociąg wyruszył z Rzymu, żegnany biciem dzwonów36. 

W dniu 9 czerwca o godzinie 13.00 pociąg przybył do Lublany. Na dworcu w powitaniu uczestniczyli 
prezydent miasta i delegacja jezuitów. Relikwie przeniesiono w procesji do kościoła Jezuitów, w którym od-
prawiono nabożeństwo, po nim odbyła się adoracja relikwii przez wiernych; wieczorem tłumy odprowadziły 
relikwiarz na dworzec37. 10 czerwca pociąg zatrzymał się w Budapeszcie, gdzie po powitaniu na dworcu ciało 
świętego przeniesiono w uroczystej procesji do kościoła Jezuitów. Po nabożeństwie i adoracji wierni odpro-
wadzili relikwie na dworzec38. Podczas przejazdu przez Czechosłowację pociąg zatrzymywał się na krótko 
w Bratysławie i na kilku innych stacjach, gdzie witany był przez duchowieństwo i wiernych. 

Rankiem 11 czerwca o godzinie 6.28 pociąg zatrzymał się na granicznej stacji w Zebrzydowicach. Or-
kiestra odegrała hymn narodowy, a w powitaniu relikwii uczestniczyli przedstawiciele władz, z gen. Józe-
fem Hallerem na czele i Andrzejem Lubomirskim, ubranym w polski strój narodowy. Trumna-relikwiarz 
wyniesiona została w uroczystej procesji na plac w pobliżu dworca, tam odprawiono mszę polową, na której 
obecne były oficjalne delegacje ze starostą cieszyńskim na czele i tłumy wiernych. Następny postój pociągu 
miał miejsce w Dziedzicach, gdzie odprawiono mszę na rynku, na specjalnie przygotowanym ołtarzu polo-
wym, na którym relikwiarz ustawiono pod paludamentem z biało-czerwonych flag, dekorowanym zielonymi 
girlandami z kwiatami lilii, oraz bramą triumfalną opatrzoną napisem: „Święty Andrzeju Bobolo Chlubo 

35  Pielgrzymi polscy przybyli do Rzymu po relikwie św. Andrzeja Boboli, „Siedem Groszy”, R. 7, 1938, nr 155 (7 VI), s. 5.
36  Wśród bicia dzwonów Wiecznego Miasta żegnała Italia szczątki św. Andrzeja Boboli, „Czas”, R. 90, 1938, nr 157 (10 VI), s. 3.
37  Relikwie św. Andrzeja Boboli w drodze. W Lublanie, „Kurier Warszawski”, R. 118, 1938, nr 157 (10 VI, wyd. poranne), s. 4; 

Relikwie polskiego świętego w Jugosławii, „Express Lubelski i Wołyński”, R. 16, 1938, nr 159 (11 VI), s. 2.
38  Stolica Węgier złożyła hołd relikwiom św. Andrzeja Boboli, „Express Lubelski i Wołyński”, R. 16, 1938, nr 159 (11 VI), s. 2; 

Pociąg z relikwiami św. Andrzeja Boboli w Budapeszcie, „Kurier Warszawski”, R. 118, 1938, nr 158 (11 VI, wyd. poranne), s. 4; Przejazd 
pociągu wiozącego relikwie św. A. Boboli przez Jugosławię i Węgry, „Czas”, R. 90, 1938, nr 158 (11 VI), s. 3. 

4. Wnętrze wagonu-kaplicy, w: „Dobry Wieczór. Kurier Czerwony”, 1938, nr 150 (2 czerwca), s. 3
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Narodu módl się za nami”. W uroczystościach brały udział delegacje władz państwowych, przedstawiciele 
administracji, a także liczny kler i wierni. Równie uroczyste powitanie zorganizował miejscowy komitet 
w Oświęcimiu – odprawiono nabożeństwo i oddano hołd relikwiom. Relikwie witano także podczas krótkich 
postojów w Chrzanowie, Trzebini i Krzeszowicach39. 

Wieczorem 11 czerwca pociąg dotarł do Krakowa. Uroczyste powitanie odbyło się w obecności kom-
panii honorowej wojska i chóru śpiewającego pieśń Gaude Mater Polonia. Relikwie zostały przeniesione 
na krakowski rynek w procesji, którą prowadził metropolita krakowski biskup Adam Sapieha oraz biskupi: 
tarnowski Franciszek Lisowski, sufragan tarnowski Edward Komar i biskup polowy Wojska Polskiego Józef 
Gawlina. W Barbakanie, gdzie „królów niegdyś witano”, relikwie powitał prezydent miasta Mieczysław Ka-
plicki. Na ustawionym przed kościołem Mariackim ołtarzu polowym, którego główny element stanowił mo-
numentalny krzyż na czerwonym tle i flagi państwowe, odprawiono nabożeństwo. Następnie procesja udała 
się do kościoła Jezuitów pw. Serca Jezusowego na Wesołej. W procesji uczestniczyli przedstawiciele najwyż-
szych władz kościelnych i świeckich oraz wojskowi. Trumnę nieśli po kolei przedstawiciele organizacji woj-
skowych i armii, przedstawiciele ziemiaństwa ubrani w kontusze, duchowieństwa i organizacji katolickich. 
Po uroczystym Te Deum świątynię otwarto dla wiernych, którzy mogli modlić się przy relikwiach złożonych 
na katafalku pod czerwonym baldachimem-paludamentem zwieńczonym koroną ze stylizowanych gałęzi 
laurowych (il. 5). Adoracja trwała od soboty (11 czerwca) wieczór do poniedziałku (13 czerwca) rano, kiedy 
po uroczystej mszy odprowadzono w procesji relikwie na dworzec40. 

Następny postój miał miejsce w Katowicach. Po powitaniu przez biskupa katowickiego Stanisława 
Adamskiego i sufragana Adama Bieńka oraz przedstawicieli władz lokalnych: wojewodę śląskiego Michała 
Grażyńskiego, marszałka sejmu śląskiego Karola Grzesika i prezydenta Katowic Adama Kocura w procesji 
przeniesiono relikwie do kościoła Najświętszej Marii Panny, gdzie odprawiono nabożeństwo41.

Wieczorem 14 czerwca pociąg dotarł do Poznania. Tam przy wojskowej asyście honorowej procesja 
z udziałem duchowieństwa oraz władz cywilnych i przedstawicieli wojska – wojewody, generałów, władz 
samorządowych – udała się do kościoła Jezuitów (il. 6). Relikwie niesione były przez przedstawicieli róż-
nych środowisk. W kościele Jezuitów odprawiono nabożeństwa oraz wystawiono relikwie do adoracji przez 
wiernych, w tym licznych pielgrzymów, którzy przybyli z okolicznych miejscowości (uruchomiono nawet 
w tym celu specjalne pociągi; il. 7). 17 czerwca rano procesja wyruszyła na dworzec42. 

Kolejny postój miał miejsce w Łodzi, tuż po wjeździe pociągu na dworzec Łódź Kaliska włączono 
syreny fabryczne oraz zaczęły bić dzwony we wszystkich kościołach, przy honorowej asyście wojskowej 
odegrano hymn narodowy. Na tle elewacji dworca ustawiono ołtarz (utrzymany w stylistyce art-déco) z mo-
tywem wieńca laurowego w centralnej części, ujętej pasami biało-czerwonych sztandarów, zwieńczonych 
stylizowanymi figurami orłów i koroną. Po uroczystej mszy polowej z udziałem biskupów, wojewody i pre-
zydenta miasta pożegnano relikwie43.

Kulminacją były uroczystości w Warszawie. Pociąg z relikwiami dotarł do stolicy 17 czerwca około 
6 wieczorem. Przy dźwiękach hymnu narodowego i wojskowej asyście trumna-relikwiarz została złożo-
na na specjalnie przygotowanym wozie-katafalku, z wysokim czarnym postumentem z motywami krzy-
ży z gałęzią palmową i koroną cierniową, z lambrekinem z motywem XP, udekorowanym girlandami 
kwiatów. Przy ustawionym na postumencie relikwiarzu pełnili wartę honorową żołnierze i harcerze. Na 
czele procesji, która wyruszyła przy dźwięku dzwonów, obok najwyższego duchowieństwa: kardynała 
Aleksandra Kakowskiego, nuncjusza papieskiego, arcybiskupa Stanisława Galla i innych biskupów szli 
przedstawiciele najwyższych władz państwowych: marszałek Edward Śmigły-Rydz, wicepremier Euge-
niusz Kwiatkowski i członkowie rządu, marszałkowie Sejmu i Senatu, generalicja i władze Warszawy. Re-
likwie zostały złożone w katedrze św. Jana, w której przez trzy dni – do poniedziałku 19 czerwca – odpra-
wiane były nabożeństwa i adorowali je wierni. W niedzielę rano na placu Zamkowym odprawiona została 

39  Powrót na ojczyzny łono – uroczyste powitanie relikwii św. Andrzeja Boboli na ziemi polskiej, „Głos Leszczyński”, R. 19, 1938, 
nr 124 (14 VI), s. 1; Relikwie św. Andrzeja Boboli powitane uroczyście na ziemi polskiej, „Express Lubelski i Wołyński”, R. 16, 1938, nr 160 
(12 VI), s. 1–2; Polska wita relikwie św. Andrzeja Boboli radośnie i uroczyście, „Siedem Groszy”, R. 7, 1938, nr 160 (12 VI), s. 1–2.

40   Program uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli w Krakowie od 10 do 13 czerwca, „Czas”, R. 90, 1938, nr 155 (8 VI), s. 8; 
Hołd miasta Krakowa dla nowego patrona Polski, „Czas”, R. 90, 1938, nr 158 (11 VI), s. 9; Cały naród u trumny św. męczennika-patrioty 
w Krakowie, „Czas”, R. 90, 1938, nr 160 (13 VI), s. 3.

41  Relikwie św. Andrzeja w Katowicach. Stolica Śląska witała je uroczyście, „Siedem Groszy”, R. 7, 1938, nr 162 (14 VI), s. 1–2.
42  Wielkie uroczystości w Poznaniu ku czci św. Andrzeja Boboli, „Czas”, R. 90, 1938, nr 151 (3 VI), s. 8.
43  Łódź w hołdzie św. Andrzejowi Boboli. Program uroczystości na dworcu Kaliskim, „Czas”, R. 90, 1938, nr 159 (12 VI), s. 12.
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uroczysta suma, celebrowana przez kardynała Aleksandra Kakowskiego, podczas której w symbolicz-
nym geście prezydent Ignacy Mościcki ofiarował jako wotum swoje odznaczenie – Krzyż Niepodległości 
z Mieczami (il. 8). Po południu w Domu Katolickim odbyła się uroczysta Akademia ku czci św. Andrzeja 
Boboli urządzona przez Stowarzyszenie Jedności Katolickiej i Komitet Obchodu44. Podczas uroczystości 
wykonywane były specjalnie skomponowane utwory, między innymi hymn Witaj nam Bobolo Stanisława 
Krzyżanowskiego. 19 czerwca w uroczystej procesji relikwie odprowadzone zostały do kaplicy Jezuitów 
przy ulicy Rakowieckiej, gdzie planowano wzniesienie świątyni (il. 9). W 1938 r. odcinkowi ulicy Woło-
skiej od Rakowieckiej, wzdłuż którego znajdują się budynki Bobolanum, do ulicy Madalińskiego nadano 
nazwę św. Andrzeja Boboli45. 

Podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 r. relikwie translokowano na Stare Miasto, do kościoła 
Matki Bożej Łaskawej. W 1944 r., po zburzeniu kościoła podczas Powstania, przeniesione zostały do podzie-
mi kościoła św. Jacka przy ul. Freta. W 1945 r. wróciły do kaplicy Jezuitów na Mokotów. Obecnie znajdują 
się w wybudowanym w latach 1980–1989 sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej46.   

Uroczystości związane ze sprowadzeniem relikwii św. Andrzeja Boboli były nie tylko wielkim wyda-
rzeniem religijnym. Rola tego świętego jako symbolu walki z opresją ze wschodu i orędownika odzyskania 

44  Program przyjęcia relikwii św. Andrzeja Boboli w stolicy, „Czas”, R. 90, 1938, nr 152 (4 VI), s. 4, Relikwie św. Andrzeja Boboli 
w drodze do stolicy, „Kurier Warszawski”, R. 118, 1938, nr 160 (13 VI, wyd. poranne) s. 2; Uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli w War-
szawie, „Kurier Warszawski”, R. 118, 1938, nr 164 (17 VI, wyd. poranne) s. 2; Polska i Warszawa w hołdzie św. Andrzejowi Boboli, „Kurier 
Warszawski”, R. 118, 1938, nr 165 (18 VI, wyd. poranne) s. 2; Warszawa w hołdzie relikwiom św. Andrzeja Boboli, „Kurier Warszawski”, 
R. 118, 1938, nr 166 (19 VI) s. 28–29; Niedzielne uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli, „Kurier Warszawski”, R. 118, 1938, nr 167 (20 VI, 
wyd. poranne) s. 2; Przeniesienie Relikwii św. Andrzeja Boboli. Pochód z archikatedry św. Jana do kaplicy oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej, 
„Kurier Warszawski”, R. 118, 1938, nr 160 (13 VI, wyd. poranne) s. 2.

45  Po 1967 r. została zmieniona na Władimira Komarowa, po 2000 r. przywrócona.
46  M. Paciuszkiewicz, Życie i dzieje kultu św. Andrzeja Boboli, Ząbki 1998, s. 31–65; Poplatek, op. cit., s. 213–231; Jacyniak, 

op. cit., s. 87–91.

5. Dekoracja okolicznościowa w kościele Jezuitów na Wesołej 
w Krakowie, 12–13 czerwca 1938 r. Warszawa,  

Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-R-429-22
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przez Polskę niepodległości nadawała jego kultowi charakter święta patriotycznego, pamiętać przy tym na-
leży, że w 1938 r. żywa była jeszcze pamięć o czasach zaborów. W artykułach prasowych relacjonujących 
uroczystości pojawiają się liczne głosy podkreślające wyjątkową rolę Polski, która dzięki wstawiennictwu 
św. Andrzeja Boboli zdolna była odeprzeć inwazję radziecką. 

W związku z kanonizacją pojawiały się liczne publikacje poświęcone błogosławionemu o charakterze 
nie tylko hagiograficznym, ale również podkreślające jego rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
Wszystkie podkreślały wagę przepowiedni o. Korzenieckiemu oraz jego wstawiennictwo podczas bitwy 
warszawskiej i szczególną łaskę, jaką święty obdarzał Polskę. Wielokrotnie, szczególnie w prasie prawi-
cowej, podkreślano zagrożenia ze strony bolszewizmu i znaczenie kultu świętego w obronie katolicyzmu. 
Często w tekstach tych pojawiał się topos „przedmurza” chrześcijaństwa47. Taką rolę Polski podkreślał 
również w kazaniu podczas uroczystości kanonizacyjnych papież Pius XI48. Jezuita ks. Stanisław Kowal-
czuk pisał w „Głosie Narodowym”:

Dzień więc kanonizacji bł. Andrzeja Boboli to nie tylko święto religijne, w którym Polska i świat katolicki odda 
hołd bohaterom wiary i męstwa, ale to również wielkie święto narodowe Polski. To dzień, w którym ojczyzna złoży 
w osobie nowego świętego cześć wszystkim jacy kiedykolwiek polegli śmiercią męczeńską na wschodnich rubieżach 
w obronie wiary i polskości49. 

47  Trumna – drogowskaz, „Kurier Warszawski, R. 118, 1938, nr 163 (16 VI), s. 2; Z. Kaczyński, Symbol misji dziejowej, „Kurier 
Warszawski”, R. 118, 1938, nr 167 (20 VI, wyd. wieczorne) s. 2; S. Mystkowski, Bł. Andrzej Bobola – apostoł Polesia, „Kurier Warszaw-
ski, R. 118, 1938, nr 91 (2 IV, wyd. wieczorne), s. 9.

48  Mowa Ojca św. do pielgrzymów polskich. Ważkie słowa o unii kościołów, „Kurier Warszawski”, R. 118, 1938, nr 156 (9 VI, wyd. 
wieczorne), s. 14.

49  S. Kowalczuk, Kanonizacja bł. Adrzeja Boboli a chwila obecna, „Głos Narodowy”, R. 1, 1938, nr 11 (6 IV), s. 4.

6. Pociąg specjalny na dworcu w Poznaniu, 17 czerwca 1938 r., 
„Kurier Poznański”, 1938, nr 272 (18 czerwca), s. 8

7. Afisz wydany przez Ligę Popierania Turystyki, Poznań 1938
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Wtórował mu w adresowanym do młodzieży katolickiej „Pro Christo” ks. Dominik Bem, pisząc, iż 
św. Andrzej:

[…] zamordowany przez szerzycieli błędu ze Wschodu – ku Wschodowi dziś na pewno zwróci – niby obronną tarczę 
korne błagania przed Majestatem Bożym o wyzwolenie serc i umysłów z zabójczych prądów. O obronę Polski przed 
ich naporem50. 

W komentarzach zwracano również uwagę na zagrożenie ze strony faszystowskich Niemiec, podkreśla-
jąc rolę Poznania jako „kresowej stanicy polskości i katolicyzmu”51. 

To przekonanie o wyjątkowej roli Polski wyrażają doskonale słowa jezuity ks. Edwarda Kosibowicza 
w tekście zachęcającym wiernych do ofiar na budowę kościoła św. Andrzeja Boboli na Rakowcu:

W życiu św. Andrzeja, tego rycerza Bożego bez trwogi ucieleśniła się niby w cudownym skrócie nasza dziejowa 
racja stanu realizowana świadomie przez polski naród od czasów Bolesława Chrobrego. Wielka misja „Przedmurza 
chrześcijaństwa” przyświecała naszemu narodowi w ciągu tysiąclecia i stapiała w najświetniejszych momentach 
swych triumfów z największą potęgą naszego państwa. Toteż i obecnie nie wolno nam rozłączać tego co sam Pan 
Bóg w swych wyrokach połączył. I ten Boży mandat przypominać będzie narodowi Bobola w swojej warszawskiej 
świątyni.
Polska jeżeli chce istnieć, jeśli zdobyć pragnie potęgę mocarstwa, które przoduje, musi oprzeć się na polskiej tradycji, 
na polskiej racji stanu, czyli musi pozostać nadal przedmurzem chrześcijańskiej kultury52.

50  D. Bem, W pełni blasku świętości (Na dzień kanonizacji bł. Andrzeja Boboli), „Pro Christo. Wiarą i czynem. Miesięcznik mło-
dych katolików”, 1938, nr 4, s. 126–132.

51  E. Kosibowicz, O świątynię św. Andrzeja Boboli w stolicy, „Kurier Warszawski”, R. 118, 1938, nr 137 (20 V), s. 10.
52  Ibidem, s. 10.

8. Prezydent Ignacy Mościcki ofiarujący jako wotum Krzyż 
Niepodległości podczas nabożeństwa na placu Zamkowym  

w Warszawie, 18 czerwca 1938, fotografia  
w: Święty Andrzej Bobola. Pamiętnik kanonizacji i powrotu 

jego ciała do ojczyzny, Chicago 1938, s. 24

9. Odprowadzenie relikwii do kaplicy oo. Jezuitów  
w Warszawie, 19 czerwca 1938, fotografia  

w: Święty Andrzej Bobola. Pamiętnik kanonizacji  
i powrotu jego ciała do ojczyzny,  

Chicago 1938, s. 23
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BOBOLANA 1938 – THE CEREMONIAL SETTINGS OF THE RETURN  
OF ST. ANDRZEJ BOBOLA’S RELICS TO WARSAW

Summary

Although he was only recognized as the patron saint of Poland by the Vatican in 2002, St. Andrzej Bobola was accorded a cult follow-
ing much earlier than this, and venerated as the saint protector of the Polish-Lithuanian Commonwealth. He was seen as a special defender 
against the threat from first Tsarist Russia, then Orthodox Russia, then the Soviet Union – the Blessed’s intercession was associated with the 
victory of the Battle of Warsaw in 1920. For this reason, his beatification and canonization were part of political discourse. 

Andrzej Bobola’s relics were originally stored in the Jesuit church in Pińsk, moved to Połock after its closure, and were taken to the 
Hygienic Exhibition in Moscow in 1922. Recovered thanks to the Pope’s intervention in 1924, they were taken to the Il Gesù Church in Rome. 
By the 1920s, Polish church authorities were already making efforts to canonize Andrzej Bobola and return his relics to Poland. Several Polish 
cities tried to obtain the saint’s remains, including Vilnius, Warsaw, Pińsk and even Janów Poleski.

The canonization, which took place on 17 April 1938, in particular the ceremonial return of the relics of St. Andrzej Bobola to Warsaw 
in June 1938, took the form of a great religious and patriotic demonstration. It was accompanied by numerous ceremonies in which the highest 
church and state authorities participated, with extensive paratheatrical scripts, as well as specially designed decorations and music composed 
for the occasion. The press reported these in great detail, constituting a fascinating case of an event of both great religious significance and 
broad political context.   

transl. Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek


