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Beata Frontczak

kustosz działu mebli
i rzemiosła artystycznego Muzeum UJ

Pasy pokutne i kołatki wielkopostne przeraźliwe
W Collegium Maius, najstarszym budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, od XV do końca
XVIII wieku mieszkali profesorowie Wydziału Teologii i Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Kalendarz
uniwersytecki, kościelny i świecki, tworzył strukturę czasową, w którą wpisywało się życie
kolegiatów. Czas intensywnej pracy naukowej i dydaktycznej przeplatał się z czasem przeznaczonym
na celebrację świąt naznaczonych przez Kościół. „Uczestniczono w celebrach Bożego Narodzenia,
Wielkanocy, Zielonych Świąt, w świętach patronów wydziałów, nacji, bractw. Obchodzono
anniwersarze (rocznice śmierci) założycieli kolegiów, fundatorów uniwersytetu i innych
dobrodziejów. Odbywały się wówczas nabożeństwa, procesje, wspominki” 1. Statuty kolegium
zalecały obowiązkową spowiedź i komunię wielkanocną2.
W zbiorach uniwersyteckich przechowywane są dwa ciekawe zabytki dawnej obyczajowości
religijnej związane z ascezą i okresem pokuty wielkopostnej. Są to pasy pokutne plecione misternie
z drutu żelaznego. Pierwszy pas pojawia się w inwentarzu Gabinetu Sztuki i Archeologii UJ w 1902
roku: „Katena3 pokutnicza noszona na gołem ciele z 16. w.” (fot.1), dar Aleksandra Jelskiego.
Drugi pas zanotowany również jako „Katena pokutnicza”, został wpisany do inwentarza Gabinetu
Sztuki i Archeologii po 1904 r. (fot.2) i prawdopodobnie także pochodzi z tej samej kolekcji 4.

Fot. 1. Pas pokutny, żelazny i mosiężny drut, gięty.
Polska, XVI–XVIII w., szer. 2,7 cm, dł. 89 cm, Muzeum UJ, nr inw. MUJ 16513, 1021/IV, fot. Grzegorz Zygier.
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Fot. 2. Pas pokutny.
Polska, XVI-XVIII w., drut żelazny, wys. 3,9 cm, dług. 79,5 cm, Muzeum UJ, nr inw. MUJ 16514,1022/IV, fot. Grzegorz Zygier.

Aleksander Jelski (1834-1916)5, publicysta, pisarz historyczny, etnograf, ziemianin, twórca Biblioteki
i Muzeum Starożytności w Zamościu w powiecie ihumeńskim, „Cichy i staranny szperacz
i wyszukiwacz pamiątek narodowych”, jak siebie określał, w roku 1902 i 1906 ofiarował do zbiorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego 286 zabytków. Były to naczynia szklane z huty urzecko-nalibockiej,
o której napisał świetny artykuł6; pamiątki rodzinne, jak te związane z osobą Franciszka Bukatego
(1747-1797), dyplomaty w czasach stanisławowskich, szambelana królewskiego, chargé d’affaires,
posła i ambasadora Rzeczypospolitej w Londynie w latach 1772-1785, z którego małżonką Barbarą
z Pozorów Jelski był spokrewniony (Barbara z Pozorów była siostrą Róży z Pozorów, babki
Aleksandra Jelskiego) czy pamiątki po wojewodzie witebskim Józefie Prozorze. Do zbiorów
uniwersyteckich z kolekcji Jelskiego trafiły pamiątki patriotyczne, szkła z polskich i niemieckich hut,
naczynia słynnego ceramika, zesłańca Ignacego Ceyzika, porcelana, miniatury, wyroby z kości
słoniowej, zegarki, tłoki pieczętne, tabakierki, jeden ort, szkaplerze, ryngrafy, portrety, rysunki
i ryciny, obrazki religijne. Wybór obiektów dokonany przez Jelskiego świadczy o tym, że znał
Gabinet Sztuki i Archeologii UJ, zatem wiedział dobrze, jakie zabytki mogą wzbogacić różnorodne
działy zbiorów uniwersyteckich. Kolekcja Jelskiego gromadzona w Zamościu od 1864 roku była
ogromna. Liczyła blisko 20 tysięcy pozycji rękopiśmiennych, ponad tysiąc sztychów i rycin, zabytki
numizmatyczne, archeologiczne, sztuki. Muzeum Starożytności Aleksandra Jelskiego budziło
zainteresowanie całej rzeszy badaczy. Zamość odwiedzał między innymi prof. Marian Sokołowski,
opiekun zbiorów Gabinetu Sztuki i Archeologii UJ po śmierci jego założyciela, prof. Józefa
Łepkowskiego. Interesował się zbiorami Jelskiego krajoznawca Zygmunt Gloger, z którym Jelski
prowadził badania terenowe na Białorusi zbierając materiały dotyczące literatury ludowej,
demonologii i gwary żebraczej (Zygmunt Gloger, autor czterotomowej „Encyklopedii staropolskiej
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ilustrowanej”, poślubił w 1883 roku Aleksandrę, córkę Jelskiego). Aleksander Jelski bardzo dużo
publikował. W jego biografiach wymienia się przede wszystkim prace historyczno-etnograficzne,
bo one zapewniły mu uznanie w kręgach naukowych. Jelski był członkiem współpracownikiem
Cesarskiego Wolno-Ekonomicznego Towarzystwa w Peteresburgu (1885 r.), Komisji Historii Sztuki
Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie (1892 r.), był jednym z trzech
przewodniczących sekcji trzeciej (Archeologii i Historii Sztuki) na III Zjeździe Historyków Polskich
w Krakowie (1900 r.). Ale poza tym, Aleksander Jelski był także społecznikiem, piszącym,
szczególnie u schyłku życia, o człowieku i jego kondycji moralnej, także w kontekście etyki
chrześcijańskiej7.
Niestety, nie wiemy, kiedy i z jakich źródeł pozyskał Jelski pasy pokutne. Tego typu
przedmioty prywatnej ascezy nie trafiały raczej do zapisów testamentowych, najczęściej znikały
pogrzebane wraz z jego użytkownikiem8.

Fot. 1A. Pas pokutny, żelazny i mosiężny drut, gięty.
Polska, XVI–XVIII w., szer. 2,7 cm, dł. 89 cm, Muzeum UJ, nr inw. MUJ 16513, 1021/IV, fot. Grzegorz Zygier.

Fot. 2A. Pas pokutny.
Polska, XVI-XVIII w., drut żelazny, wys. 3,9 cm, dług. 79,5 cm, Muzeum UJ, nr inw. MUJ 16514,1022/IV, fot. Grzegorz Zygier.
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Pasy pokutne z kolekcji Muzeum UJ nie pochodzą z jednego warsztatu. Ogniwa o eliptycznym
kształcie nie są zamknięte, wyglądają trochę jak haftki, które zaczepione jedna o drugą tworzą wzór
rybiej łuski. Zakończenia esowato wygiętych haczyków są zaklepane z obu stron w szpic z prostą,
ostrą krawędzią na końcu. W każdym z pasów sposób zaczepiania ogniw i opracowanie końców
drutów są nieco inne. Pasy mają różne wymiary. Wykonane były zapewne na indywidualne
zamówienie.
Zabytki z kolekcji uniwersyteckiej wybrał prof. Karol Estreicher jun. do zilustrowania hasła
„asceza” w „Encyklopedii staropolskiej” Aleksandra Brücknera9.
Noszenie tego typu pasów było czynem ascetycznym polegającym na umartwianiu ciała,
praktykowanym szczególnie w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, a także w określone dni
tygodnia.
Od czasów biblijnych proroków znane były włosiennice, szaty pokutne wykonane
z szorstkiej materii tkanej z sierści koźlej lub ze zgrzebnego płótna, noszone na gołym ciele.
Pierwsze włosiennice pochodzą z Cylicji, historycznej krainy w Azji Mniejszej, gdzie wykonywano
tkaniny z koziej i wielbłądziej sierści, nieprzemakalne, stąd używane do wykonywania namiotów
czy zasłon na czas deszczu10. Początkowo nosili je katechumeni i pokutnicy, na Wschodzie asceci,
mnisi i rekluzi. Od czasów św. Pachomiusza (ok. 292-346), mnicha koptyjskiego, twórcy pierwszej
reguły zakonnej mnichów mieszkających pod wspólnym dachem, włosiennica była krótką koszulą
bez rękawów, a czasami też szerokim pasem włosianym. Noszenie włosiennicy szczególnie
rozpowszechnione było wśród kartuzów. Umartwianie się poprzez jej noszenie, chociaż był to akt
dobrowolny, jednak w klasztorach odbywało się pod kontrolą przełożonego, a w wypadku osób
świeckich spowiednika.
„Od XVI wieku jako włosiennicę określano też pas pokutny, szerokości dłoni, spleciony
z grubego drutu, noszony na gołym ciele; jego ostre krawędzie zwracały się do wewnątrz” 11.
„Pokutny pas (łac. ligamen paenitentiale), sznur, niekiedy metalowy łańcuch używany przez
mnichów, osoby zakonne lub świeckie, wyrażający ducha pokuty i gotowość na spotkanie z Panem”.
O metalowym łańcuchu ważącym 120 funtów, noszonym przez syryjskiego mnicha Euzebiusza
i łańcuchach opasających szyję, ramiona, łokcie i biodra mnicha Jakuba (ucznia Marona) pisał
Teodoret z Cyru (393-457) w Religiosa historiae. Pas pokutny w Kościele zachodnim noszono
łącznie z pancerzem lub metalowymi łańcuchami, wyrażając w ten sposób duchowe zjednoczenie
z męką Chrystusa. W średniowieczu pasy pokutne noszone były przez członków powstających
wówczas paskowych bractw, jako wyraz szczególnej pobożności. W czasach nowożytnych miały one
charakter bardziej dyskretny, z czasem praktyka ich noszenia zanikła, przetrwała w stroju zakonnym
(sznur). Obecnie noszenie pasów pokutnych ma charakter indywidualny 12.
Piotr Skarga w żywocie św. Antonina, arcybiskupa florenckiego, pisał o sposobach
umartwiania się stosowanych przez tegoż świętego: „Włosiennice nosił y pas drugdy żelazny
na gołym ciele (…) częste dyscypliny czynił” 13. Zatem jednak, wbrew powyższym definicjom
słownikowym, rozróżniano między włosiennicą a pasem żelaznym noszonym noszonym niekiedy
(„drugdy”14).
W Żywotach Świętych Starego i Nowego Zakonu Piotra Skargi wydanych po raz kolejny w 1615 roku
(pierwsze wydanie Wilno, 1579 r.), trzy lata po śmierci autora, w dodanym w tej edycji po raz
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pierwszy żywocie błogosławionego Jana Kantego Doktora Akademiey Krakowskiey nie ma mowy
o tym, aby profesor teologii, św. Jan Kanty (1390-1473), mieszkający w Collegium Maius,
kanonizowany 16 lipca 1767 roku przez papieża Klemensa XIII, umartwiał się nosząc pas pokutny
czy włosiennicę. Dowiadujemy się jedynie, że „na pomoc nieudolności swej y zwoiowanie
cielesnych pożądliwości trudził swoie ciało rozmaicie (…). Omyślił ie y nabożną drogą, do Ziemie
świętey y grobu Bożego wrócić”15. O codziennym noszeniu włosiennicy przez Jana Kantego i innych
sposobach umartwiania się (posty, spanie na gołej ziemi) pisał Józef Alojzy Putanowicz w dziele
wydanym po uroczystościach kanonizacyjnych w Krakowie w 1775 roku. Zapiski te mają jednak
wyraźny charakter hagiograficzny16. Włosiennica musiała być uważana za dotkliwą formę pokuty.
Św. Jan Kanty zalecał nakazanie penitentom poza całkowitym postem, „dla uleczenia ich ran włosiennicę, albo szorstkie odzienie. Albo twarde łoże lub temu podobne. Gdyby jednak pokuta
wydała mu się zbyt surowa, zastosujcie ze współczuciem mniejszą karę, jeśli dokładnie rozpatrzycie
istotę jego pokuty, że jest nią ból z powodu sprzeniewierzenia się Bożym przykazaniom i w miarę
możliwości wola powstrzymywania się i wystrzegania grzechów. Jeśli natomiast tego zabraknie,
pokuta jest daremna i nieużyteczna dla zbawienia” 17.
Wiemy natomiast, że 5 lutego 1461 roku w Sienie, przebywający wówczas we Włoszech,
71-letni prof. teologii Jan Kanty, przyszły święty Patron uniwersytetu, uzyskał zgodę papieża Piusa II
na odbycie pielgrzymki do Ziemi Świętej. Wiosną tego samego roku wyruszył statkiem z Wenecji,
podobnie jak Jan Długosz w 1450 roku, aby dotrzeć do portu w Jaffie, skąd pielgrzymi udawali
się do Jerozolimy18. „Wyrzeczenia i umartwienia, męstwo i szczególna religijność były niezbędne
dla pomyślnego spełnienia wyprawy pątniczej, przeto urastała ona do ofiary, stając się nieomal
najdoskonalszą formą ascezy, prowadzącą do osiągnięcia świętości”19.
Metalowy pas pokutny widoczny jest na obrazie Corrado Giaquinto,
Pokutująca Magdalena, ok. 1750 r.
Zbiory The Metropolitan Museum of Art w Nowym Yorku.
Ogniwa pasa są dużo większe niż w pasach z kolekcji Muzeum UJ,
mają ostre kolce, jak w koronie cierniowej.
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W latach 1350-1450 niewielka liczba pielgrzymów pochodziła z Polski, oblicza się ich na ok. 130
osób. Pielgrzymka do grobu Chrystusa w Jerozolimie była nie tylko niebezpieczną wyprawą,
wymagała także znacznych nakładów finansowych20. Poza peregrynacją do Ziemi Świętej,
poświadczoną źródłowo, św. Jan Kanty wyprawiał się czterokrotnie do Rzymu, aby „groby
Apostolskie nawiedzić”. Pytany o powody podejmowania tego trudu, miał odpowiedzieć: „To moy
czyściec/w którym moie grzechy obmywam/y stąd biorę do dobrego żywota chrześcijańskiego
ochotę (…)”21. Podróż z Krakowa do Rzymu przebiegała drogą, którą pokonywali posłańcy do Stolicy
Apostolskiej, przez Zator, Jabłonków, Trenczyn, Bratysławę, Wierne Neustadt, Willach, Treviso,
Padwę, Bolonię, Florencję, Sienę. Notatka z 1450 roku Iter Cracovia Romanum wymienia 50
miejscowości na tej trasie, stanowiły one zapewne jednodniowe etapy pielgrzymki. Podróż
z Krakowa do Rzymu w czasach św. Jana Kantego trwała 50 dni 22.
Kolejnym zabytkiem kultury materialnej z kolekcji uniwersyteckiej, kojarzącym
się ze świętami wielkanocnymi, jest przenośna kołatka. Tradycyjnie od Wielkiego Czwartku aż do
Wielkiej Soboty milkną wszystkie kościelne dzwony. Słychać jedynie przeraźliwe, nieprzyjemne dla
uszu, dźwięki kołatek.
Prezentowana kołatka z kolekcji Muzeum UJ nie jest typową kołatką wielkopostną. Mogła
być jednak jako taka używana.
Kołatka, drewno sosnowe, żelazo, kucie.
Polska, XVII-XVIII w., wys. 42,8 cm, szer. 23,8 cm, Muzeum UJ,
nr inw. MUJ 3222/IV, fot. Grzegorz Zygier.

Kołatka trzymana za uchwyt była wprawiona w ruch
obrotowy, przy czym gwałtowny obrót nawet tylko
o 90 ͦ, powodował wahadłowe uderzanie antabek
o deskę kołatki. Jednocześnie odbijające się od deski
cztery antabki wydają metaliczny, przeraźliwy dźwięk.
Tradycyjne kołatki wielkopostne znajdowały się
w kolekcji uniwersyteckiej. Było ich łącznie siedem: trzy
kupiono z funduszy Gabinetu Archeologicznego UJ
(jedna z Przebieczan, dwie z Modlnicy), dwie podarował
prof. Józef Łepkowski, jedną Edward Witczyński, dwie
Konstanty Przeździecki (jedna kupiona na targu
w Krakowie, druga we Francji).
W 1918 r. wszystkie wielkopostne kołatki zostały
zdeponowane w krakowskim Muzeum Etnograficznym.
Wszystkie były w typie opisanym niżej przez Jędrzeja
Kitowicza: „Zostały się chłopcom do zabawki grzechotki;
te miały początek w Wielki Czwartek, a koniec w Wielką Sobotę; trwały przez cały czas, przez który
Kościół nie używa dzwonów do dzwonienia, tylko klekotów do kołatania. Jak prędko na wieży
kościelnej odezwała się klekotka, chłopcy natychmiast nie omieszkali biegać po ulicach z swoimi
grzechotkami, czyniąc nimi przykry hałas w uszach przechodzącym. Grzechotka było to narzędzie
małe, drewniane, w którym deseczka cienka, obracając się na walcu, także drewnianym,
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pofarbowanym, przykry i donośny hałas czyniła. Im tężej ta deseczka była do walcu przystrojona,
tym głośniejszy czyniła łoskot; jedni ją sami robili, drudzy kupowali gotowe, kupami na rynku jak
jaki towar od wieśniaków przedane. Klekot kościelny wiele miał części podobnych do tego
instrumentu, którym len chędożą, i był osadzony na kółkach jak taki, dla sposobności toczenia
go po ulicy około kościoła dla oznajmienia ludowi czasu zbliżającego się nabożeństwa” 24.

Na koniec kilka słów o świętowaniu Wielkanocy w Collegium Maius. Mistrzowie mieszkający
w kolegium zobowiązani byli do wspólnego stołu. W czasie posiłków, które spożywano w izbach
wspólnych zwanych stubami (od łac. Stuba communis), obowiązywała hierarchia miejsc, nie wolno
było mówić, lektor czytał stosowne fragmenty Biblii lub inne odpowiednie teksty kościelnych
autorów. „Członkowie kolegiów byli odpowiedzialni za wikt w systemie tygodniowym, co tydzień
inni dyżurni usługiwali przy stole, przynosząc i odnosząc dania, sprzątali jadalnię, a czasem nawet
gotowali. Przywilej zwalniający od posługiwania przy stole posiadali prawdopodobnie tylko
graduaci. Wydzielanie porcji odbywało się na zasadach demokratycznych. Jedynie starsi członkowie
wspólnot mieli w tym zakresie pewne prawa” 25.
Wspomniany wyżej profesor teologii, św. Jan Kanty, w Collegium Maius trzykrotnie pełnił funkcję
prepozyta (1434 r., 1459 r., 1471 r.)26. Była to ważna, odpowiedzialna funkcja, aczkolwiek niechętnie
przyjmowana, ponieważ wiązała się z kosztami, jakie pełniący ją musiał ponosić. Zdarzało się
bowiem, że z braku funduszy we wspólnej kasie, prepozyt deficyt ten uzupełniał z własnych
dochodów. Prepozyt czuwał nad przestrzeganiem statutów przez jego mieszkańców, prowadził
rachunki, dbał o wspólne gospodarstwo, troszczył się o aprowizację w żywność i opał 27.
Niestety, nie są opublikowane rachunki z czasów św. Jana Kantego. Na podstawie późniejszych
zapisów Marcina Gilewskiego, doktora i profesora teologii, dziekana św. Floriana, prepozyta
w Collegium Maius w pierwszej ćwierci XVII wieku, Antoni Karbowiak zebrał informacje o tym,
co wówczas podawano na kolegiacki stół w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy 28.
„W Popielec podawano owsiankę (avenata), nie wiedzieć czy zupę owsianą, czy też owsianą grucę
czyli krupy, przecierane przez durszlak, dalej po dwie ryby i jarzynę jakąś. W ten dzień nie było
wieczerzy (coena). W sobotę pierwszą po Popielcu dostarczał podskarbi śliwek (pruna), reszta
obiadu jak wyżej. Refekcye29 wielkopostne znamy dokładnie. W każdą niedzielę, wtorek i czwartek
dawano takie obiady: Najprzód śliwki, których podskarbi dostarczał (fiscarius) cztery funty (libra),
powtóre ryby z szafranem (crocum), po trzecie żur migdałowy, do którego zrobienia podskarbi
dawał funt migdałów, rodzynki, cukier, po czwarte groch smażony (pisa), na końcu karpie,
po których w każdy wtorek i czwartek podskarbi dodawał soloną rybę (piscem salitum), za którą
liczył 18 groszy. W niedzielę nie dawano ryby solonej, ponieważ tego dnia spożywano wieczerzę,
złożoną z żuru, z pół karpia, nawary 30 i krup. W dnie powszednie wielkiego postu nie było wieczerzy
(coena) podawano ja tylko w niedzielę, od soboty zaś pierwszego tygodnia wielkiego postu siadano
do obiadu dopiero po skończonych nieszporach w kościele św. Anny. W poniedziałki przez cały
wielki post spożywano na obiad najprzód polewkę z maku, rybyz szafranem, na drugie danie
kapustę (caules) lub inną jarzynę, karpie, służba krupy (pultes).
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W środy składał się obiad z barszczu (ursibranca)31, z ryb pieprzonych, z jarzyny i karpi.
W piątki i soboty wielkiego postu dawano podobny obiad, jako to, owsiankę czyli polewkę owsianą
(avenata) lub też zupę grochową (ex pisis). W wielki czwartek czyli w dzień Wieczerzy Pańskiej
stawiano jako refekcyje śliwki, ryby, które posyłał dzierżawca Bosczyna, zupę migdałową, jakąś
jarzynę (olus), ryby solone i karpie. W Wielki piątek nie było obiadu, dawano tylko placek placenta).
W Wielką sobotę spożywano obiad, złożony z śliwek, ryb z szafranem, zupki migdałowej, jarzyny,
karpi.
W pierwszy dzień Wielkanocy podawano najprzód szołdrę32, czyli szynkę wieprzową z jajami,
następnie barszcz (ursibranca), mięso wieprzowe, kapłony z pastylami 33 kupowanymi przez
podskarbiego, groch (pisa), trzy jagnięta fundacji podskarbiego, wino i piwo, również przez
podskarbiego kupowane. Wieczerzę spożywano zwykłą.
W poniedziałek Wielkanocny stawiano do obiadu szołdrę z jajami, wołowe mięso, cielęcą pieczeń
(vitella) z szafranem, jarzynę i trzy jagnięta także pieczone.”
Przypisy:
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katolicka, t. XX, Lublin 2014, szp. 812.
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Pas, w: Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXIII, Warszawa 1995, s. 270).
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21. Skarga P., Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu, na każdy dzień przez cały rok …, Kraków 1615, s.1163.
22. Wyrozumska B., Z dziejów polskich pielgrzymek w średniowieczu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace
Historyczne”, z.89, s. 82.
23. Metropolitan Museum of Art., New York, Accession Numer 2006.54, Public Domain; Recent Acquisitions, A Selection:
2005- 2006, “The Metropolitan Museum of Art Bulletin”, vol. 64, no.2 ( Falll, 2006), s. 43 , il. s. 42 (autor hasła Keith Christiansen).
24. Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985 r., s. 285.
25. Stopka K., op.cit., s.113, 120-121; Pietrzyk, Tatarzyński, op.cit., s. 25.
26. Gasidło, op.cit., s. 41.
27. Pietrzyk Z., Tatarzyński R., Kolegia w ustroju uniwersyteckim, w: Kolegia uniwersyteckie średniowiecznej Europy. Katalog
wystawy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s.25.
28. Karbowiak A., Obiady profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w XVI i XVII wieku, Kraków 1900, s. 29, 32-34.
29. Odżywianie się, posilanie się (zob. Arct M., Słownik staropolski, Warszawa 1920, s. 478).
30. Nawara, co się nawarza (zob. Karbowiak, op.cit., s.33, przypis 3).
31. Ursibranca, branca ursina, niedźwiedzia łapa, roślina lub raczej ziele (zob. ibid. s. 33, przypis.4).
32. Szołdra jest to wieprzowa łopata, solona szynka (zob. ibid., s. 34, przypis 3).
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kołaczek, marcepan, makaron, pasztet, perfumy (Cnapius) (zob. ibid., s. 34, przypis 4).
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Joanna Sławińska
kustosz działu tkanin Muzeum UJ

Kobierce złotem i srebrem przerabiane
Kobiercami nazywa się tkaniny wykonane
w technice zawiązywania wokół osnowy węzłów, których
odcięte końce tworzą okrywę runową. Poszczególne rzędy
poziomych węzłów są przytrzymywane wątkiem, a wolne
nici osnowy na brzegach tkaniny wiąże się we frędzle.
Ojczyzną kobierców jest Wschód, gdzie tego typu tkaniny
wytwarzano już w czasach starożytnych. Na wyżyny sztuki
wyroby kobiernicze wyniosła kultura islamu, w ramach
której te przepiękne tkaniny o wspaniałej kolorystyce
i fantastycznych wzorach, stały się jednym z podstawowych
środków wyrazu artystycznego. Od ośrodka produkcji
(miejscowości lub regionu) czy też grupy etnicznej wyróżnia
się i nazywa poszczególne typy kobierców anatolijskich,
perskich, kaukaskich czy turkiestańskich. Każdy z nich
charakteryzuje się stałym repertuarem motywów
dekoracyjnych oraz przyjętym schematem kompozycyjnym;
różnice między poszczególnymi typami mogą uwydatniać
się również w szczegółach technologicznych czy też rodzaju
używanego tworzywa. Największe mistrzostwo i artyzm
wykonania osiągały kobierce wyrabiane w Persji. Wśród
wielości ich typów na pierwszy plan występuje szczególny
rodzaj tkanin określanych w fachowej terminologii mianem
kobierców tzw. polskich. Były one wiązane nićmi
jedwabnymi i dodatkowo broszowane (przetykane) srebrną Kobierzec perski tzw. polski, Isfahan, 1 poł. XVII w.
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr inw. 828. Fot. Janusz Kozina.
oraz złotą nicią metalową. Te szczególnie efektowne
kobierce budziły niegdyś największy podziw i zachwyt. „Nic chyba piękniejszego być nie może, jak
te staroperskie kobierce aksamitne jedwabne, przerabiane złotem i srebrem. Nie wiadomo,
co więcej podziwiać: delikatność tkaniny, czy tę szlachetność tonacji jasnej, mieniącej się, złocistosrebrzystej” (Nieczuja-Ziemięcki 1884, s. 44-45) zapisano blisko 150 lat temu. Czytelnicy mogą
zweryfikować tę opinię podczas wizyty w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdyż w jego
zbiorach znajdują się dwa takie kobierce, z których jeden (nr inw. MUJ 828) można oglądać
na stałej ekspozycji, w tzw. Sali Globusów. Drugi (nr inw. MUJ 827), przechowywany w magazynie
tkanin, udostępniany jest okazyjnie podczas wystaw czasowych.
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Obie tkaniny (MUJ 828: 238 x 148 cm; MUJ 827:
195 x 133 cm) mają bawełniane osnowy oraz
jedwabne wątki i węzły (typu senné, zwane
inaczej perskimi węzłami). Różnobarwne wzory
utrzymane są w łagodnej, pastelowej tonacji
z wykorzystaniem różnych odcieni zieleni
i błękitu, a także różu, żółci i brązu,
z mocniejszymi akcentami granatu i zieleni na
kobiercu MUJ 828 oraz zieleni i brązów
z granatem i czerwienią w odcieniu wina
Węzły typu senné (tzw. perskie).
Źródło:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noeud_senneh.jpg

na tkaninie MUJ 827. Tło barwnych motywów
wypełniają srebrno-złote nici metalowe;
w bordiurze MUJ 828 zastosowano odmienny
układ: złoto-srebrzyste motywy na barwnym tle.
Kobierzec perski tzw. polski, Isfahan, 1 poł. XVII w.
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr inw. 827. Fot. Janusz Kozina.
Kompozycje pól środkowych, oparte na zasadach
symetrii, budują następujące motywy ornamentalne: wić
arabeskowa, różnego typu medaliony i palmety, stylizowane
liście i kwiaty oraz tzw. „węże pierzaste” - motyw przejęty
ze sztuki chińskiej. Bordiurę kobierca MUJ 828 wypełnia wić
roślinna, zaś MUJ 827 palmety połączone wicią. Oba kobierce
datuje się na 1 poł. XVII wieku i łączy z manufakturą dworską
w Isfahanie. Sztuka kobiernicza w Persji kwitła już w epoce
rządów dynastii Sasanidów (224-652), ale najwyższy poziom
rozwoju osiągnęła w XVI i na pocz. XVII w., dzięki patronatowi
królów z rodu Safawidów, a zwłaszcza Abbasa I (lata panowania
1587-1629). Władca ten, w irańskiej historiografii noszący miano
Wielkiego, rozwinął na niespotykaną wcześniej skalę perski
przemysł tkacki. Z jego inicjatywy powstała sieć zakładów
(tzw. karchanów), rozmieszczonych w ośmiu prowincjach Persji,
z których każda specjalizowała się w produkcji określonych
rodzajów tkanin. Tkaczami mogli być tylko mężczyźni, rzemiosło
było przekazywane z ojca na syna. Projekt wzoru tkaniny
opracowywał dworski malarz, ale ostatecznie to od biegłości
tkacza zależał jej artystyczny poziom. Manufaktury dostarczały
Motyw tzw. „węża pierzastego”.
Fragment kobierca perskiego tzw. polskiego.
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr inw. 828.
Fot. Janusz Kozina.
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swoje wyroby na potrzeby dworu królewskiego, jednak znaczna część ich produkcji szła na eksport,
z którego zyski czerpał skarb królewski. Kobierce jedwabne wzbogacone nicią metalową,
produkowano przede wszystkim w zakładach w Kaszanie oraz w Isfahanie, stolicy imperium
perskiego od 1598 r. W Kaszanie powstawały kobierce tkane płasko, techniką gobelinową,
natomiast w Isfahanie klasyczne kobierce wiązane.
Kosztowne kobierce, podobnie jak inne wyroby rzemiosła
artystycznego Wschodu, były wysoce cenione w Rzeczypospolitej.
Połysk jedwabiu oraz blask złotych i srebrnych nici nadawały
splendoru rezydencjom królewskim i magnackim, siedzibom
zamożniejszej szlachty, duchowieństwa, czy patrycjatu miejskiego.
Kobierce cenili królowie z dynastii Wazów; znaczną ich liczbę
posiadał Jan III Sobieski. Te stosunkowo niezbyt duże tkaniny
(średnio 250 x 150 cm) były łatwiejsze „w obsłudze” od wielkich
i ciężkich tapiserii rozwieszanych na ścianach rezydencji
zachodnich. Jak, z pewną przesadą, zauważył Władysław Łoziński,
wytrawny znawca staropolskiej kultury i obyczajów, wnętrza Szach Abbas I Wielki.
w: D. Custos, Atrium heroicum caesarum,
szlacheckich siedzib „miały zawsze coś z improwizacji i obozowej Rycina
regum, aliarumque summatum, ac procerum,
dorywczości” (Łoziński 1964, s. 87), a więc przy ich urządzaniu Augsburg 1600-1602. Źródło: Wikipedia.
preferowano tkaniny, które można było zdjąć lub zawiesić bez większego trudu. Kobierce jedwabne,
„złotem i srebrem przerabiane” lub „na dnie złotym i srebrnym”, pojawiają się regularnie
w staropolskich inwentarzach. Cennymi tkaninami nakrywano stoły, ławy czy inne meble, wieszano
na ścianie, a niekiedy obijano nimi całe komnaty, aby świadczyły o zamożności właściciela.
W rezydencji Sobieskiego w Żółkwi, przygotowując ze szczególną dbałością pokój dla barona de
Selles, posła bawarskiego przybywającego w celu pertraktacji małżeństwa ukochanej córki króla,
nie zapomniano położyć „na dwa stoły dywany jedwabne, złotem i srebrem tkane” (Sarnecki 2004,
s. 174-175). W pałacu w Stanisławowie, słynna kasztelanowa Katarzyna z Potockich Kossakowska
pokazywała Józefowi II Habsburgowi pokój obity w całości złocistymi kobiercami. Cesarz był
zachwycony, a więc wrażenie musiało być imponujące. Kobierce jedwabne wzbogacone złotem
i srebrem były darem godnym osoby króla. Jan Laboureur, autor relacji z przybycia do Polski Marii
Ludwiki Gonzagi, notując skrzętnie wszystkie cenne przedmioty, które królowa otrzymała po ślubie
z Władysławem IV Wazą od przedstawicieli polskiej szlachty i mieszczaństwa, wymienił między
innymi „najbogatsze Perskie kobierce, tkane złotem i srebrem” (Niemcewicz 1822, s. 215).
Szczególne upodobanie do wschodnich wyrobów artystycznych Sobieskiego było powszechnie
znane, dlatego wśród podarunków, jakie król otrzymał na imieniny w 1694 r. musiały znaleźć się
również „dywany złotem tkane dwa jedwabne” (Sarnecki 2004, s. 199). Kosztowne kobierce
składano również w pobożnym darze do świątyń. Przechowywane pieczołowicie w kościelnych
skarbcach były wyjmowane i używane jako dekoracja na wyjątkowe okazje. Cztery takie kobierce
znajdowały się w posiadaniu kościoła Mariackiego w Krakowie.
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Wbrew ukształtowanej głównie w XIX w. opinii kobierce jedwabne ze złotem i srebrem nie były
wyłącznie zdobyczami wojennymi, choć oczywiście i taką drogą trafiały one w polskie ręce.
W poetyckim opisie pierwszej bitwy chocimskiej (w 1621 r.), Wacław Potocki podał, iż Kozacy
ofiarowali Stanisławowi Lubomirskiemu zdobyty na nieprzyjacielu „drogim złotogłowiem//szyty
dywan” (Potocki 2003, s. 294). Według słów Pieśni o szczęśliwym zwycięstwie z Turków opiewającej
drugą bitwę pod Chocimiem (1673 r.), zwycięzcy, oprócz innych dóbr, „nabrali (…) kobierców od
złota przepysznych” (Andrzejowski 1939, s. 152). Na zbiór kobierców Sobieskiego składały się
na pewno i trofea wojenne, zwłaszcza spod Wiednia. O ich splendorze, przewyższającym dorobek
dotychczasowych zwycięstw, pisał w słynnym liście z „namiotów wezyrskich” sam Jan III Sobieski.
Legendę Wiednia rozpropagował następnie Jan Chryzostom Pasek, który – chociaż sam
nie uczestniczył w kampanii – zapisał, powtarzając zapewne cudze relacje, iż w namiotach Kara
Mustafy „dywanami złotymi, srebrnymi ziemia [była] usłana” (Pasek 1989, s. 235).

Poselstwo perskie w Polsce w 1605 r. Fragment tzw. Rolki sztokholmskiej.
Źródło: Rolka Wazowska ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki, wystawa lipiec – wrzesień 1996,
Kraków 1996, s. 8.

Jednak pomiędzy kolejnymi kampaniami wojennymi trwały okresy pokoju, a do Lwowa, przez który
biegł jeden z ważniejszych szlaków kupieckich łączących Azję z Europą, przybywały licznie karawany
kupieckie ze Wschodu. Kobierce perskie sprowadzano do Polski z Turcji (w źródłach staropolskich
określano je wówczas terminem „adziamskie” – z tur. adżam = cudzoziemiec, później Pers), albo też
i bezpośrednio z Persji. Handel orientalny był domeną polskich Ormian, mających ułatwione
zadanie dzięki utrzymywanym stale kontaktom z ich rodakami zamieszkującymi oba wschodnie
imperia. Cena kobierców jedwabnych ze złotą i srebrną nicią potrafiła być naprawdę wysoka,
dlatego powstawały one często na specjalne zlecenie. Kobiernicy mogli wówczas dostosować
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produkt do wymagań zleceniodawcy. W 1601 r. Zygmunt III Waza zamówił w Kaszanie osiem
kobierców, z których cztery miały wytkany w środku herb króla (orła polskiego ze snopkiem Wazów
na piersi), według dostarczonego projektu. W 1647 r. Ormianie ze Lwowa przekazywali swoim
pobratymcom w Stambule zlecenie królowej Ludwiki Marii na kobierzec „na ośmnaście łokci albo
na dwadzieścia łokci, żeby jedwabny ze złotem albo sam jedwabny” (Mańkowski 1935,
s. 29). Kosztowne kobierce docierały do Polski również dzięki częstym kontaktom dyplomatycznym
z Persją, których nieodzownym elementem były bogate dary składane przez posłów. Stosunki
między Rzecząpospolitą a Persją pozostawały zawsze przyjazne. Oba państwa miały wspólnego
wroga – Turcję osmańską i już w XVI w. zamiennie inicjowały próby zawiązania porozumienia
w sprawie ewentualnego sojuszu militarnego.
Przez Polskę kobierce trafiały na Zachód Europy.
Drogą sprzedaży, wywożone w posagu lub jako dary.
Kobierce zamówione przez Zygmunta III stały się częścią
wiana jego córki, Anny Katarzyny Konstancji, wydanej
za Filipa Wilhelma Neuberskiego, późniejszego palatyna
reńskiego. Obecnie pięć z nich (w tym dwa herbowe)
znajduje się w zbiorach Residenz Museum w Monachium;
połowa trzeciego kobierca herbowego trafiła zaś do Textile
Museum w Waszyngtonie. Według cytowanego już
Laboureura, towarzysząca Marii Ludwice (i występująca
w roli ambasadora Francji) marszałkowa de Guebriant
przed powrotem otrzymała od króla Władysława IV
„rozmaite kobierce perskie, złotem i jedwabiem tkane”
(Niemcewicz, s. 235), a następnie podczas pobytu
w zamku w Radziejowicach, Hieronim Radziejowski, chcąc
„zostawić tej Pani znak swego szacunku: uczynił to jak
najgrzeczniej; gdy bowiem gadano o chustkach panów
polskich, po większej części bawełnianych, z haftem
tureckim, złotym, srebrnym, lub jedwabnym: powiedział,
Kobierzec perski tzw. polski, Isfahan, ok. poł. XVII w.
iż chce jej dać chustkę haftowaną ręką żony swojej (…),
Do 1939 r. w Muzeum Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ob. zaginiony.
Źródło: dziełautracone.gov.pl
na której wyszyła ich imiona i herby. Poszedł po nią do
swego pokoju, wkrótce przysłał ją (…) na pięknym bardzo kobiercu perskim, złotem tkanym,
który także przyjąć musiała” (Niemcewicz 1822, s. 241). Oczywiście, cała sytuacja stała się
pretekstem dla gościnnego gospodarza, aby wręczyć dar, którego wartość przewyższała
wielokrotnie cenę chustki. Wspomniany już baron de Selles, sfinalizowawszy szczęśliwie
pertraktacje dotyczące małżeństwa Maksymiliana Emanuela bawarskiego z Kunegundą Sobieską,
otrzymał na pożegnanie, oprócz drogocennej broni, futer oraz klejnotów również „dywany złotem
tkane dwa jedwabne” (Sarnecki 2004, s. 199), wybrane wcześniej osobiście przez parę królewską
(Sarnecki 2004, s. 198-199).
Trzeba tu nadmienić, że źródłem pozyskiwania przez Zachód cennych kobierców perskich
były również Indie, dokąd Persja wysyłała swoje wyroby. Towary wschodnie sprowadzały
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do Europy – drogą morską – Kompanie Wschodnioindyjskie. Kobierce trafiały do krajów zachodnich
również jako dary dyplomatyczne. Aż pięć kobierców jedwabnych ze złotem i srebrem,
odnalezionych w XIX w. w skarbcu bazyliki San Marco w Wenecji, zostało przesłane przez szacha
Abbasa I, niestrudzenie szukającego pośród państw chrześcijańskich sojuszników przeciwko Turcji.
W 1722 r. najazd Afganów na Persję położył kres
rządom dynastii Safawidów i doprowadził do upadku
dworskie karchany kobiernicze, kończąc bezpowrotnie
epokę produkcji kosztownych kobierców. Te tkaniny, które
w poprzednim stuleciu były ozdobą wnętrz pałacowych
i skarbców kościelnych w Europie, zatraciły swoją pierwotną
atrakcyjność. Kosztowne materiały, z których je wykonano
nie przechodziły próby czasu. Jedwabne runo łatwo ścierało
się i nie podnosiło po zgnieceniu jak runo kobierców
wełnianych. Srebrne nici ulegały oksydowaniu i czerniały.
Powtórne zainteresowanie niezwykłymi wyrobami perskiej
sztuki kobierniczej pojawiło się dopiero w 2 poł. XIX w.
Największa liczba takich kobierców pozostawała wówczas
nadal w polskim posiadaniu. Fakt ten, jak również
ekspozycja kilku kobierców ze zbiorów Czartoryskich
na wystawie światowej w Paryżu w 1878 r., wpłynął
na początkowe uznanie ich za wyrób warsztatów polskich.
I chociaż ostatecznie została ustalona perska proweniencja
tego typu tkanin, to jednak pomyłka ta wpłynęła na
utrzymujące się po dziś dzień w oficjalnym obiegu
nazewnictwo w wielu językach (tapis polonais, polish rugs,
die sogennanten Polenteppiche). Nagła fascynacja
kobiercami tzw. polskimi po wystawie paryskiej kobierce
sprawiła, że stały się one szczególnie poszukiwane przez
handlarzy i kolekcjonerów. Wielu polskich właścicieli
pozbywało się wówczas tych rodzinnych pamiątek, często
Kobierzec perski tzw. polski, Isfahan, XVII w.
bez świadomości ich prawdziwej wartości. Skutkiem tego,
Do 1939 r. w Muzeum Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
(zakupiony ze skarbca kościoła Mariackiego),
chociaż na świecie notuje się obecnie około 200 kobierców
ob. zaginiony. Aut. Antoni Pawlikowski, 1920-1925,
klisza w zbiorach Muzeum UJ, nr inw. 34273/F, repr. Janusz Kozina.
jedwabnych z nicią metalową, to tylko 10 z nich pozostaje
wciąż w zbiorach polskich (2 w Muzeum Narodowym w Warszawie, 1 w Muzeum Diecezjalnym
w Sandomierzu, 3 w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich, 1 w Muzeum Narodowym
w Poznaniu, 1 w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu oraz 2 w Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego). Na taki stan rzeczy wpłynęła również II wojna światowa. Do 1939 r. Muzeum
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego miało w swoich zbiorach aż 6 kobierców perskich tzw. polskich:
1 stanowiący dawną własność uczelni, 1 ofiarowany przez Karola Rogawskiego z Ołpin w 1883 r.,
a także 4 kobierce zakupione w 1894 r. ze skarbca kościoła Mariackiego w Krakowie. Wszystkie
tkaniny padły ofiarą rabunku ze strony niemieckiego okupanta. Po wojnie udało się odzyskać
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jedynie dwa z nich. Jeden z kobierców należących niegdyś do kościoła Mariackiego (MUJ 828) oraz
ten z daru Rogawskiego (MUJ 827). Są one prawdziwą ozdobą kolekcji uniwersyteckiej.
Los pozostałych pozostaje nieznany, choć oczywiście ciągle można mieć nadzieję, że powrócą
kiedyś do Krakowa.

Kobierzec perski tzw. polski, Isfahan, 1 poł. XVII w.
Do 1939 r. w Muzeum Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
(zakupiony ze skarbca kościoła Mariackiego), ob. zaginiony.
Źródło: Błażewska 1986, il. 8.

Kobierzec perski tzw. polski, Isfahan (?), k. XVII w. (?).
Do 1939 r. w Muzeum Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
(zakupiony ze skarbca kościoła Mariackiego), ob. zaginiony.
Aut. Antoni Pawlikowski, 1920-1925, klisza w zbiorach Muzeum UJ,
nr inw. 17815/F, repr. Janusz Kozina.
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ORAWSKI WAWEL1
zebrał Jacek Kumański
dział strategii i rozwoju Muzeum UJ

Orawa. Widok ze wzgórza z tzw. Działu w Orawce na wieś Podwilk, fot. Jacek Kumański.

Jeszcze tylko delikatny podjazd pod górę i można ujrzeć wzniesienia Beskidu Orawskiego
największego w Polsce zlewiska Morza Czarnego i zamykające horyzont pasmo Tatr Zachodnich.
Zakręt w lewo i długi zjazd do Orawki, wsi na terenie polskiej części Orawy z najstarszym na Górnej
Orawie parafialnym kościołem katolickim.
Wieś, podzielona na przysiółki, położona obecnie na pograniczu polsko-słowackim założona
w 1585 roku na terenie Królestwa Węgier pod rządami Habsburgów, na starym szlaku handlowym
zwanym „polską drogą” łączącym Kraków z Zamkiem Orawskim i Górnymi Węgrami (obecnie
Słowacja) była własnością panów Zamku Orawskiego, feudalnych właścicieli Orawy i została
przyłączona do Polski w 1920 roku (od stycznia 1919 roku do lipca 1920 roku znajdowała się pod
jurysdykcją Czechosłowacji).
Mieszkańcy Orawki, podobnie jak ludność całej Orawy, trudnili się wieloma zajęciami, które
stanowiły ich źródło dochodu. Pasterstwo, przyniesione na te tereny przez ludność wołoską,
(mieszankę rusińskich, rumuńskich, serbskich wędrownych pasterzy) oraz rolnictwo, stanowiące
dziedzictwo osadników z północy, z czasem zostały zastąpione różnego rodzaju rzemiosłem.
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Szczególnie rozwinęło się płóciennictwo, stanowiące siłę napędową lokalnej gospodarki,
aż do schyłku wieku XIX. Tę kompozycję uzupełniali przestępcy szukający schronienia
i łatwego zarobku, tworząc specyficzną, zbójecką tradycję Orawy.
Na protestanckiej Orawie w dniach szczególnego zwalczania religii katolickiej przez
ówczesnych właścicieli Orawy Franciszka i Jerzego Tchurzów, którzy w myśl zasady „cuius regio eius
religio” („czyja władza, tego religia”) narzucali swym poddanym wyznanie protestanckie, w 1651
roku erygowano pierwszą katolicką parafię. Za sprawą ks. Jana Szechowicza pochodzącego
z podhalańskiego Ratułowa, studenta i absolwenta Uniwersytetu Krakowskiego, zbudowana
na prywatnej ziemi luteran, ze środków własnych księdza, ofiar wiernych i prawdopodobnie
z finansowym wsparciem biskupa Ostrzychomia, katolicka świątynia przyjęła wezwanie „Św. Jana
Chrzciciela na puszczy”. Z tamtych czasów pochodziła pieczęć „Sigillum almae universitatis cath.
Eccl. S. Joa. Bapt. a desert. in Orauka“.
I tak oto dokonał się zwrot w życiu religijnym Górnej Orawy. Jak to było możliwe…?
Katolicka ludność Orawki i okolicznych miejscowości poszukując
opieki duszpasterskiej po polskiej stronie granicy, sprowadzała księży
między innymi z sąsiedniej Żywiecczyzny, Spisza i Podhala,
którzy odprawiali sekretne nabożeństwa i udzielali sakramentów. Próby
podtrzymania katolicyzmu na terenie Orawy musiały być dosyć
intensywne, skoro współcześni zamieszkujący tereny luterańskiej parafii
w Jabłonce, mieli być karani grzywną za korzystanie z posługi polskiego
duchowieństwa.
Budowa kościoła mogła się rozpocząć jedynie za zgodą,
zainteresowanego losem katolików orawskich, króla Węgier
Ferdynanda III Habsburga. Po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648)
na mocy pokoju westfalskiego Ferdynand III Habsburg (1608-1657)
został zobowiązany do umożliwienia budowy ewangelickich kościołów
na terenie swoich księstw. Zbudowano trzy świątynie: w Głogowie,
Jaworze i Świdnicy. Do naszych czasów zachowały się dwie ostatnie.
W takich okolicznościach na katolickiej własności stanęły świątynie
Orawka. Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela na puszczy,
protestanckie. Odwrotną sytuację notujemy w Orawce. Tutaj za
fot. Jacek Kumański.
pozwoleniem Ferdynanda III Habsburga, wielkiego protektora rekatolizacji, cesarz Świętego
Cesarstwa Rzymskiego mającego w obowiązku zwalczać wszelkimi środkami herezje i przy wsparciu
biskupa Ostrzychomia, prymasa Węgier Jerzego grafa Lippay`a de Sombor na protestanckiej Orawie
stanął pierwszy parafialny kościół katolicki, a proboszcz ksiądz Jan Szczechowicz był chroniony
przed prześladowaniami ze strony Zamku Orawskiego, dokumentem wydanym przez króla w 1654
roku. Z tego powodu w narożnikach łuku oddzielającego prezbiterium od nawy, umieszczono
pośród ornamentów herby dwóch protektorów, opiekunów orawskiego kościoła. Nawet banda tzw.
„luźnych ludzi” Macieja Klinowskiego, sołtysa Trzciany i zbójnika równocześnie, będących
na usługach ówczesnych panów Orawy, których ponoć największym wyczynem był napad
w grudniu 1655 roku na króla polskiego Jana Kazimierza, wracającego przez węgierska Orawę
do okupowanej przez Szwedów Polski, łupiąca wieś nie tknęła kościoła i pierwszego plebana.
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Jan Szczechowicz2 (Jan Sczechowicz, Sczechowic, Sczęchowic, Scechowicz, 1612-1659),
syn Andrzeja, rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim w semestrze letnim 1633 roku,
wpłacając opłatę wstępną w wysokości 6 groszy 3. W semestrze zimowym 1639 roku nastąpił
ponowny wpis przyszłego księdza do metryki Uniwersytetu Krakowskiego 4. Wyjaśnieniem
dwukrotnego wpisu może być przerwanie studiów i wyjazd Jana Szczechowicza z Krakowa.
W latach 1640-1642 był nauczycielem klasy gramatyki w Szkołach Nowodworskich 5 W semestrze
zimowym 1641 roku odbyła się promocja Jana Szczechowicza na stopień bakałarza sztuk
wyzwolonych. Przy tym wpisie dopisano później informacje biograficzne, że był magistrem
i kapłanem. Tego typu uwagi wprowadzano często, śledząc drogę życiową i kariery absolwentów
uczelni6. Trzy lata później, w 1644 roku odbyła się jego promocja na magistra sztuk wyzwolonych.
Nie została ona jednak odnotowana w Liber promotionum… Wiadomość o uzyskaniu przez niego
stopnia magistra pochodzi z druku panegirycznego na cześć promowanych, w którym został
wymieniony7. W tym samym roku Szczechowicz został odnotowany w „Księdze pilności” jako
wykładowca nadzwyczajny (extraneus) na Wydziale Filozoficznym 8. W latach 1645-1647 ponownie
został nauczycielem klasy gramatyki w Szkołach Nowodworskich 9. Źródła pozauniwersyteckie
podają wiadomość o tym, że Szczechowicz opuścił mury uczelni i rozpoczął karierę kościelną.
W latach 1649-1652 był proboszczem w Niedzicy 10. W 1654 roku pełnił godności proboszcza
generalnego i wicearchidiakona komitatu orawskiego w Królestwie Węgier. Z taką tytulaturą
wystąpił dokonując w tymże roku fundacji borkarny tj. stypendium dla studentów Uniwersytetu
Krakowskiego11.
Ksiądz Jan Szczechowicz (1612-1659) pochowany został pod posadzką kościoła, który z taką
gorliwością wznosił. Nad wejściem do zakrystii wymalowany został niewielki herb krakowskiego
Uniwersytetu.
Niepowszedniego wrażenia dostarcza wnętrze kościoła, które
ikonograficznie odwołuje się do węgierskiej przynależności wsi
oraz mecenatu Ferdynanda III Habsburga, palatyna Paulus
Pálﬀy`ego i prymas Jerzego Lippay`a. Pokryte jest ono
w całości interesującą i bogatą w treści polichromią, która
zdobi nie tylko strop i ściany, lecz także narożniki łuku
oddzielającego prezbiterium od nawy, tęczę, wszystkie drzwi
od strony wewnętrznej, parapet chóru muzycznego i na końcu
stalle i ławy kościelne. Dekoracja malarska, wykonana temperą
na drewnie, przez nieznanych malarzy, to cykle: o świętym
Herb Uniwersytetu Krakowskiego w kościele w Orawce,
Janie Chrzcicielu, poczet świętych Kościoła Katolickiego,
fot. Jacek Kumański.
Dekalog wymalowany na parapecie chóru oraz tzw. sceny luźne, wyobrażenie piekła, nieba
i czyśćca.
Na belce tęczowej, na której umieszczono drewniany krzyż z umęczonym Chrystusem
oraz trzy figury: Matki Boskiej, Marii Magdaleny i św. Jana, znajduje się napis informujący,
że dekorację wykonano w 1711 roku (Pictum A. D. 1711). Część badaczy uważa jednak, że pierwsze
malowidła pochodzą jeszcze z czasów fundatora kościoła ks. Jana Szczechowicza, a jego dzieło było
sukcesywnie uzupełniane za kolejnych proboszczów zapewne w latach ok. 1656 do 1711.
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Belka tęczowa ze sceną Ukrzyżowania. W narożnikach widoczne herby opiekunów kościoła: po lewej króla Ferdynanda III Habsburga, po prawej
prymasa Jerzego grafa Lippay`a de Sombor, dalej sceny z życia św. Jana Chrzciciela, fot. Jacek Daczyński. Źródło:Wikimedia Commons, lic. CC 3.0.

Przedstawienia Chrystusa i Apostołów, cherubinów oraz cykl św. Jana Chrzciciela należą
prawdopodobnie do najstarszych malowideł w świątyni. Wizerunki niektórych świętych mogły być
domalowane dopiero po poświęceniu kościoła w 1715 roku przez wikariusza generalnego
węgierskiego biskupstwa Smyria (Srem) Łukasza Natalisa (Nataly), który w czasie krótkiego pobytu
na Orawie konsekrował również wiele kościołów odebranych luteranom. W ukończonej dzwonnicy
wisiały 3 dzwony – donacje cesarza Ferdynanda III Habsburga i jego syna Ferdynanda IV. Oddane
były czci Matki Bożej, św. Emeryka oraz łącznie Niepokalanego Poczęcia i św. Ignacego Loyoli.
Do czasów obecnych dotrwał tylko drugi z wymienionych, średni co do wielkości. Pozostałe dwa
zostały zarekwirowane w czasie I wojny światowej.
Najwyższą część ścian prezbiterium, zajmuje kompozycja fragmentu drzewa
genealogicznego Chrystusa, fryz roślinny o charakterze barokowym, do którego dołączono
Apostołów. Scena rozpoczyna się na północnej ścianie kościoła od przedstawienia gałęzi drzewa,
pośród których widnieje wizerunek Syna Bożego w typie Zbawcy (Salvator Mundi) - młodzieńca
trzymającego lewą dłoń na kuli ziemskiej i błogosławiącego prawą ręką świat. W dalszym ciągu
ukazany jest następca Chrystusa na ziemi - św. Piotr, wyobrażony z kluczami do nieba.
Dalej widnieją kolejni Apostołowie, z których ostatni namalowany na tyle belki tęczowej połączony
jest ponownie z gałęziami drzewa Chrystusa zamykając w ten sposób święty krąg.
Kompozycja o patronie kościoła, Janie Chrzcicielu, stanowi 14 wielkich malowideł w stylu
renesansowym rozpoczynających się od oznajmienia Zachariaszowi narodzenia syna, a kończących
pogrzebem św. Jana. Każdy wielkoformatowy obraz jest niezwykle bogaty w symbolikę i stanowi
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ilustrację przytoczonego cytatu z Biblii. Cztery sceny na stropie stanowią pierwszą część
(„Zwiastowanie Zachariaszowi”, „Nawiedzenie św. Elżbiety”, „Narodzenie św. Jana”, „Mały św. Jan
na puszczy”), pięć na ścianie północnej ukazuje działalność (”Św. Jan głoszący kazanie
do tłumów”, „Głos wołającego na puszczy”, ”Przedstawienie Jezusa faryzeuszom i uczniom”,
„Chrzest Jezusa w Jordanie”, „Napominanie Heroda”), a pięć na południowej – ostatnie dni życia
proroka („Św. Jan w więzieniu”, „Męczeńska śmierć św. Jana”, „Uczta Heroda”, „Herodiada i Salome
z głową św. Jana”, „Pogrzeb św. Jana”).
Rozpoznawczym elementem dekoracji kościoła w Orawce jest również hagiografia
węgierska: 49 wizerunków świętych i błogosławionych, odznaczających się dużymi zasługami
w historii i kulturze Węgier, namalowanych zostało w różnych miejscach świątyni. Miejscowa
legenda przypisuje autorstwo galerii świętych dwóm węgierskim jezuitom – Andrasowi
i Gyӧrgyowi, którzy mieliby odmalować portrety z dzieła Gabriela Hevenesiego (Ungaricæ
sanctitatis indicia, sive, Brevis quinquaginta quinque sanctorum, beatorum, ac venerabilium
memoria iconibus expressa) w zimie 1711 roku, gdy opady śniegu uniemożliwiły im ruszenie
w dalszą akcję misyjną.

Rzeźba Chrystusa Frasobliwego, jeden z najstarszych elementów wyposażenia kościoła. W tle widoczny obraz Przebicie włócznią wg Petera Paula
Rubensa, fot. Jacek Kumański.
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Po obu stronach wielkiego barokowego ołtarza, poniżej kompozycji z życia proroka,
wymalowano wizerunki królów węgierskich, w tym św. Stefana (ok. 969-1038), św. Emeryka (10071031), św. Władysława (1046-1095), a także św. Kazimierza Jagiellończyka (1458-1484), któremu
oferowano koronę węgierską, jednak bunt Macieja Korwina (1443-1490) sprawił,
że polski królewicz ostatecznie nie zasiadł na tronie. Oprócz św. Kazimierza pośród malowideł
znalazło miejsce dwóch innych polskich świętych: św. Świerad (Andreas Zoerardus) i św. Benedykt,
którzy przybyli na Węgry w czasie, gdy Bolesław Chrobry zajął na krótko starą Słowację i zostali
przyjęci do klasztoru Benedyktynów w Nitrze.
Na zaskrzynieniach namalowano obrazy świętych i błogosławionych kobiet, z których część
była spokrewniona z rządzącą dynastią Arpadów. Wśród nich można odnaleźć św. Elżbietę
Węgierską (1207-1231), św. Jadwigę Śląską (ok. 1178-1243) oraz córki Beli IV: św. Małgorzatę
(1242-1271) i św. Kingę (1234-1292). Wyobrażenie św. Marii Magdaleny w grocie, zostało
namalowane na ścianie wschodniej, za ołtarzem głównym, a patronów muzyki kościelnej - Dawida
i św. Cecylii na chórze. Obok bocznych, solidnych, drewnianych drzwi zobaczyć można Św. Annę
nauczającą młodziutką Maryję.

Ołtarz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej zasłonięty kurtyną wielkopostną „Matka Boża Siedmiobolesna”, obok ambona z wielobocznym koszem,
fot. Jacek Kumański, 2021.
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Organy i zespół muzykujących na chwałę Boga Aniołów, fot. Jacek Kumański.

Wyposażenie kościoła to między innymi wykazujący cechy baroku, świetny w proporcjach
ołtarz główny, drewniany, złocony i malowany. Centralne miejsce obecnie zajmuje Pieta,
pochodząca prawdopodobnie z XVII wieku (obraz przedstawiający patrona kościoła, św. Jana
Chrzciciela na tle pochmurnego krajobrazu, już tylko czasami wypełnia retabulum). Po lewej stronie
św. Wojciech, po prawej św. Stanisław - patronowie Polaków, a obok nich po lewej św. Stefan,
po prawej św. Władysław - patronowie Królestwa Węgierskiego. W kondygnacji wyższej pośrodku
ośmioboczny medalion z Matką Bożą z Jezusem i św. Janem jako dzieci, obok obrazu św. Barbara po
lewej i św. Katarzyna Aleksandryjska po prawej, na flankach prawdopodobnie wyobrażenia
św. Małgorzaty Szkockiej i św. Elżbiety Węgierskiej. W zwieńczeniu Matka Boża w typie
apokaliptycznym, symbolizująca zwycięstwo katolicyzmu nad luteranizmem, szerzonym przez
właścicieli Orawy. Mniejsze, późnobarokowe ołtarze wypełniają przestrzeń po bokach świątyni.
W ołtarzu po lewej stronie centralne miejsce zajmuje obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
z figurami św. św. Piotra i Pawła. W ołtarzu po prawej stronie zobaczymy obraz wzorowany
na dziele Petera Paula Rubensa z 1620 roku – Przebicie włócznią. Po bokach ustawiono rzeźby

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego newsletter 16/04/2021

św. św. Jakuba Młodszego i Filipa. Interesującym uzupełnianiem ołtarza jest postawiona na mensie
przejmująca figura Chrystusa Frasobliwego, powstała na przełomie XV i XVI wieku. Stanowi ona
najstarszy dodatek wystroju kościoła. Przywieziona została do Orawki w latach 50-tych XX wieku
z zamku w Karpnikach koło Jeleniej Góry. Zgodnie z tradycją, wciąż jeszcze żywą w tamtym okresie,
figurę ubrano12. Frasobliwemu uszyto czerwony płaszcz, nałożono perukę i cierniową koronę.
Do barokowego zespołu wyposażenia dochodzi umieszczona po lewej stronie nawy
ambona, stół Słowa Bożego, ze strzelistym, wolutowym baldachimem i wielobocznym koszem,
dzielonym złotymi kolumnami i zdobionymi figurami Ewangelistów.
Jednym z najstarszych elementów wyposażenia kościoła są organy z III ćwierci XVII wieku.
Należą one do najcenniejszych w Polsce. Ich fundatorem mógł być proboszcz Wojciech Binkowicz,
na co wskazuje monogram AB PO (Adalbertus Binkowicz Parochus Oravcensis). Wbudowano
je w chórek muzyczny usytuowany w północnej części nawy i ustawiono bokiem nawiązując
do pierwotnych tradycji. Na parapecie chóru wymalowano w moralizatorski sposób Dekalog
wpisany w codzienność orawskiego życia. Zachowujących przykazania i grzeszników przedstawiono
w regionalnych, orawskich i węgierskich strojach z XVII wieku, pośród powszedniego wyposażenia
domów, w naturalnym krajobrazie Orawy. 13 muzykujących na różnych instrumentach (viola
da gamba, harfa, trąbka, trąbita lub róg, fletnia pana, skrzypce, lira) aniołów wymalowanych
w pozostałej części chóru, to wyobrażenie nieba. Wspiera ich fragment psalmu 46 (obecnie psalm
47) werset 7: „Śpiewajcie <naszemu> Bogu, śpiewajcie; śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!”
Równie wyjątkowe - nie tylko w skali Polski, ale i świata - są 4
zachowane opony (zasłony, kurtyny) wielkopostne. Powstanie najstarszej
z nich „Pieta pod krzyżem” datuje się na rok 1676, kolejne 3: „Biczowanie
Chrystusa”, „Pokutująca Maria Magdalena” i „Matka Boża Siedmiobolesna” są najprawdopodobniej wytworem początku XIX wieku. Mogły
więc powstać po zniesieniu rozporządzeń Józefa II, który mocą swoich
ustaw zakazał ich ekspozycji w kościołach Austrii i krajów zależnych,
w tym także Węgier. Obecnie służą do zakrywania ołtarzy w okresie od
wigilii tzw. Czarnej Niedzieli, piątej niedzieli Wielkiego Postu do Wielkiej
Środy. W owe dni kościół sprawia niesamowite wrażenie, kiedy nastawy
ołtarzy są przysłonięte. Nie widać wtedy przepychu złoceń ołtarzy ani
tylu wizerunków świętych, uwaga skupiona zostaje jest na Męce
Pańskiej. Można sobie wyobrazić to silne przeżycie we wnętrzu świątyni,
w której nie było wcześniej tak bogatego oświetlenia…
Tradycję zasłaniania krzyży uzasadnia ks. Andrzej Klimek, który pisze:
Niektórzy autorzy tłumaczą tak stosowanie wielkopostnej kotary jak
i zakrywanie figur i krzyży, zwykłą koniecznością uzmysłowienia prostym niepiśmiennym wiernym,
że jest Wielki Post. Inni twierdzą, że jest to pozostałość wczesnochrześcijańskich praktyk publicznej
pokuty, kiedy to penitenci byli rytualnie usuwani z kościoła na początku Wielkiego Postu. Kiedy ta
praktyka została poddana w wątpliwość, bo przecież cały lud przyjmując znak popiołu w Środę
Popielcową symbolicznie wchodzi na drogę pokuty, i nie było dłużej możliwe usuwanie ludzi
z kościoła, zaczęto stosować kotarę zasłaniającą ołtarz, czy przykrywać krzyże i figury, dopóki lud
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się nie pojedna z Bogiem na Wielkanoc13.
Łukasz Starczewski pisze: W Kościele powszechnym
obowiązywały
przepisy
„Caeremoniale
Episcoporum”
(Ceremoniału Biskupów) papieża Klemensa VII z 1600 r.,
nakazujące zasłanianie obrazów i krzyży od piątej niedzieli
Wielkiego Postu nazywanej wówczas Pierwszą Niedzielą Męki
Pańskiej. (…) Odkryte pozostawały przedstawienia scen
pasyjnych; miały skłaniać wiernych do pobożnych rozmyślań.
Dodajmy, że o zasłanianiu obrazów na Wielki Post wspomina
sławny liturgista Guillaume Durand, biskup Mende (zm. 1296),
w dziele „Rationale divinorum officiorum”. Normy liturgiczne
dotyczące zasłaniania obrazów zawierał dawny „Mszał
gnieźnieński”, wydany w 1555 r. w Krakowie. Wspominają
o tym „Statuty synodalne” biskupa kujawsko-pomorskiego
Macieja Łubieńskiego (1634 r.) (…) Oprócz zasłaniania obrazów
i krzyży istniał dawniej – choć nie powszechnie – zwyczaj
oddzielania na okres Wielkiego Postu specjalną zdobioną
zasłoną prezbiterium od chóru kapłańskiego, jak również chóru
kapłańskiego od nawy. Normy nakazujące ich umieszczanie
znajdujemy m.in. w „Agendzie płockiej” z 1554 r. oraz
w późniejszych polskich rytuałach. Ostatnim z rytuałów
wspominających o tej praktyce, do których dotarł
Opona zasłaniająca ołtarz główny w ostatnie dni Wielkiego
Postu, fot. Jacek Kumański, 2021.
ks. Chodyński, był „Rituale sacramentorum varsaviensis” z roku
1836. Kurtyny miały symbolizować zasłonę ze Świątyni
Jerozolimskiej, która rozerwała się po śmierci Pana Jezusa, oraz fakt, że bez Jego zbawczej męki
ludzie nie mogliby dostąpić oglądania wiecznej radości w niebie. Ks. Klimek dodaje natomiast iż od
roku 1885 ustalono, że zasłania się figury, krzyż w ołtarzu głównym i krzyż procesyjny, natomiast
nie musiały być zasłonięte stacje Drogi krzyżowej i witraże. Mszał z roku 1960 zalecał zasłanianie
figur, natomiast obecnie używany Mszał Pawła VI pozostawia to w gestii Konferencji Biskupów.
Oczywiście praktyki te wyglądają różnie w różnych krajach a nawet w różnych diecezjach 14.
Z czasem pojawiły się zasłony malowane. Ich funkcje opisuje Marek Stadnicki: Materia,
którą od wczesnego średniowiecza przykrywano na czterdzieści dni obraz nastawy, zwana wówczas
„Vela quadragesimale” dekorowana była poszczególnymi scenami (bywały takie, na których
przedstawiano aż 99 scen), a niekiedy jedynie atrybutami Męki Pańskiej, którymi są młotek
i gwoździe, kości do gry, ptak, ołowianka, korona cierniowa, pika z gąbką, titulus z INRI, chusta
św. Weroniki oraz szata Jezusa Chrystusa. Obrazy biblijne, rozplanowane na poszczególnych
kwaterach były przesłaniem przygotowującym do Wielkanocy tych wiernych, którzy nie umiejąc
czytać, mieli owe sceny przed oczyma15.
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Widok z tzw. chóru, gdzie siedzą tylko mężczyźni, na wnętrze kościoła z widocznymi oponami wielkopostnymi, fot. Jacek Kumański, 2021.

Czy są diabły w orawskim kościele? Otóż są i jest ich 13. Te wymalowane, zdeformowane,
nieludzkie bestie, jak tu również pod postacią skrzydlatego „nietoperza”, miały uzmysławiać
wiernym ohydę zła i straszną wizję spotkania się grzeszników z nimi w czasie rzeczywistym lub po
śmierci w czeluściach piekielnych, pośród okrutnych mąk. Otuchy mogły dostarczać dwa
przedstawienia: pokutującej Marii Magdaleny, która przypomina o tym, że każdy czas jest dobry,
aby przestać grzeszyć i nawrócić się oraz rzeźba Michała Archanioła depczącego szatana
w zwieńczeniu lewego ołtarza bocznego, poświęconego Maryi Pannie.
W roku 1728 dobudowano do kościoła od strony wschodniej murowaną kaplicę poświęconą
Matce Boskiej Siedmiu Boleści, prawdopodobnie na wypadek pożaru drewnianej części kościoła
oraz dla lepszego zabezpieczenia zebranych do 1728 roku naczyń eucharystycznych i szat
liturgicznych. Wnętrze wypełnia ołtarz Męki Pańskiej w I poł. XVIII w. w stylu baroku ludowego.
Na chórze znajdują się drugie w tym kościele organy, pochodzą z czasów budowy kaplicy,
uszkodzone, wymagające remontu. Stacje Drogi Krzyżowej namalował dla kościoła w roku 1857
znany malarz Szczepan Sitarski z Zembrzyc. Przewieszono je do kaplicy, gdyż zasłaniały bezcenną
starszą polichromię kościoła.
Przy kościele orawskim znajdowała się niegdyś cenna biblioteka, która częściowo spłonęła
podczas pożaru tamtejszej plebanii w roku 1824. Z bardziej wartościowych książek ocalały
wówczas: „Vocabularium“ z roku 1483, „Liber Cronicorum" z roku 1493, Słownik łaciński z roku
1579, „Żywoty Świętych" Ks. Skargi z roku 1615 itp. Z innych zabytków zasługuje na wyróżnienie
kilka starych ornatów, a wśród nich dwa z XVII w. z barokowymi, złotymi haftami na srebrnym tle,
oraz trzy z XVIII w. z tak zwanym „polskim haftem"16.
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Kościół pw. Św Jana Chrzciciela na puszczy w Orawce z widoczną murowaną kaplicą z 1787 roku, fot. Jacek Kumański.

Kościół otoczony jest cmentarzem okolonym kamiennym murkiem, co odpowiada
średniowiecznemu zamysłowi. Podobne rozwiązania znane są także z najstarszych świątyń leżących
na terenie Dolnej Orawy. Pochowany jest tutaj m. innym profesor Stefan Grzybowski (1902-2003),
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1958-1964. Przy ścianie kościoła znajduje się grób
polskich lotników Tadeusza Prędeckiego i Rudolfa Widucha, zestrzelonych nad Orawką 3 września
1939 roku. W 2014 roku złożono tutaj urnę z ziemią z grobu Aleksandra Rudkowskiego, trzeciego
lotnika, który przeżył wojnę. W sąsiedztwie kościoła stoi okazały słup morowy, stawiany ochronnie
lub wotywnie z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1758 roku ze znanego warsztatu
kamieniarskiego w Białym Potoku (dziś słowacka Orawa).
Od lewej: (1) Przy kościele w Orawce pochowanych jest czterech proboszczów, jednym z nich był urodzony
w pobliskim Podwilku Mateusz (węg. Mate) Varzely (1821-1897), swoją posługę pełnił tu aż 41 lat. Jego nagrobek
z białego marmuru, ma węgierskie wspomnienie i obwieszony jest zwykle węgierskimi wstążeczkami. Odwiedzający
kościół Węgrzy uważają go za rodaka; (2) Grób Stefana Grzybowskiego, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
w latach 1958-1964; (3) Grób lotników zestrzelonych nad Orawką w dniu 3 września 1939 roku. Fot. Jacek Kumański.
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Nieopodal kościoła stoi przy drodze zabytkowy budynek dawnej farbiarni płótna z XVIII wieku
(pierwotnie była to komora celna i skład przewożonych na Węgry towarów).
Na niewielkim wzgórzu, na północ od kościoła stoi wysoki drewniany krzyż. W zbiorowej
pamięci mieszkańców zachowała się legenda, mówiąca, że tam było pierwotne miejsce, na której
miał zostać wzniesiony kościół. Według tradycji, w XVII wieku mieszkańcy przysiółków przynieśli
drzewo do budowy świątyni na to wzgórze. Jednak w nocy doszło do cudu – w niewyjaśniony
sposób drewno zostało w całości przeniesione w nowe miejsce – tam, gdzie obecnie znajduje się
świątynia. Mimo przenosin materiału w pierwotne miejsca, cud powtarzał się przez trzy noce
z kolei. Mieszkańcy odczytali to wydarzenia jako znak z niebios i w tym miejscu wybudowali swój
kościół. W opowieści tej odnajdujemy motyw cudownego objawienia przez sacrum miejsca
budowy świątyni, znany w tradycji chrześcijaństwa. W roku 1951 w 300. rocznicę zbudowania
świątyni oraz na znak podziękowania za uratowanie kościoła z pożaru w 1950 roku, mieszkańcy
Orawki wznieśli na wzgórzu drewniany krzyż, dostarczając materiał na własnych barkach. Obecnie
przy wymienionym na nowy krzyżu odbywają się w ciągu roku różne nabożeństwa.
Szczególne podziękowania dla pani Lucyny Borczuch, przewodniczki po kościele w Orawce, miłośniczki Orawy
oraz dla pana dra hab. Macieja Zdanka z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wzgórze, tzw Dział, z krzyżem wspominającym miejscowy przekaz o pierwotnym miejscu, na którym miał stanąć kościół, fot. Jacek Kumański.
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1. Określenie to funkcjonuje od blisko stu lat, a przypisuje się je ks. Marcinowi Jabłońskiemu, proboszczowi
orawskiemu w latach 1928-1948. Ten troskliwy opiekun świątyni i badacz dziejów prześladowań religijnych na Orawie,
rozmiłowany w pięknie kościoła w Orawce, w licznych artykułach drukowanych w ówczesnej prasie nawiązywał do
wystroju malarskiego kościoła, porównując go do wawelskich arrasów, kasetonów i portretów w ramach.
2. Życiorys naukowy Jana Szczechowicza opracował dr hab. Maciej Zdanek z Archiwum UJ.
3. Wpis z nazwiskiem w formie zlatynizowanej: Joannes Andreae Sczechouiensis dioecesis Cracoviensis.
(Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. IV, ed. G. Zathey, adiutus ab H. Barycz, Cracoviae 1950, s. 150).
4. Wpis z polską formą nazwiska: Joannes Andreae Sczechowic dioecesis Cracoviensis. (Album studiosorum…
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5. J. Leniek, Książka pamiątkowa ku uczczeniu jubileuszu trzechsetnej rocznicy założenia Gimnazyum św. Anny
w Krakowie, Kraków 1888, s. XCVII. Szkoły Nowodworskie to średnia szkoła humanistyczna, założona w 1588 roku jako
kolonia Uniwersytetu Krakowskiego, przygotowująca uczniów do studiów. Początkowo 3-klasowa: gramatyka, logika
i retoryka, od 1603 roku 4-klasowa: gramatyka, poetyka, dialektyka i retoryka. Program nauki obejmował także naukę
języka ojczystego. Nauczali w niej bakałarze i magistrzy Uniwersytetu Krakowskiego.
6. Statuta necnon liber promotionum philosophorum ordinis in universitate studiorum Jagellonica ab anno 1402
ad annum 1849, ed. J. Muczkowski, Cracoviae 1849, s. 312.
7. Stanisław Slachetka, (Hortus academicus…) Hortus academicus, pulcherrimis et amoenissimis Hesperidum decoratus
ornamentis. Et ingenuis ac venerabilib. XL. viris, secundae laureae in Artibus et Philosoph. candidatis. Dum
in peraugusto magni academiae fundatoris, divi Jagellonis Archilyceo in frequentissima clarissimorum
et nobilissimorum hospitum corona. A clarissimo, excellentissimo, et doctissimo Domino, D. Laurentio Smieszkowie,
Philosophiae et Medicinae doctore, almae Academiae Cracoviensis Procancellario longe dignissimo solenni ritu Artium
et Philosophiae licenciati renuntiarentur. A Stanislao Slachetka Leopolien. eiusdem secundae laureae Candidato,
honoris et amoris ergo exhibitus., Cracoviae, 1644.
8. BJ rkps 220, k. 161r
9. J. Leniek, Książka pamiątkowa ku uczczeniu jubileuszu trzechsetnej rocznicy założenia Gimnazyum św. Anny
w Krakowie, Kraków 1888, s. XCVIII.
10. ks. G. Breumirski SP, Niedzica, „Nasza Przeszłość” 36, 1971, s. 154.
11. AUJ, akta papierowe, 4865-1869, Borkarny LXIII/2-15;
J. Michalewicz, M. Michalewiczowa, Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV–XVIII,
t. 1: Fundationes pecuniariae Universitatis Iagellonicae in saeculis XV-XVIII, Kraków, 1999, Z prac Archiwum
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria D; vol. 1, nr 827 i 828, s. 466-467.
12. Ubieranie figur opisuje Hanna Pieńkowska w książce Drogami skalnej ziemi, Kraków 1956, str. 510-511.
13. https://parafiaorawka.pl/unikatowe-zaslony-wielkopostne-w-orawce/ (dostęp 7.04.2021)
14. https://parafiaorawka.pl/unikatowe-zaslony-wielkopostne-w-orawce/ (dostęp 7.04.2021)
15. https://parafiaorawka.pl/unikatowe-zaslony-wielkopostne-w-orawce/ (dostęp 7.04.2021)
16. dr Kazimiera Kutrzebianka, Kościół w Orawce na Orawie, [w:] Tydzień. Kuturalno-lit. dodatek „Głosu Narodu”,
6 marca 1938.
- Maria Borczuch, Pomiędzy przeszłością a współczesnością. Dziedzictwo kulturowe kościoła w Orawce,
[w:] Zarządzanie w Kulturze 2017, 18, z. 2.
- L. Domonkos, K. Sutarski, Przejęte przez Polskę w opiekę, Budapeszt 2009-2010.
- dr Kazimiera Kutrzebianka, Kościół w Orawce na Orawie, [w:] Tydzień. Kuturalno-lit. dodatek „Głosu Narodu”,
6 marca 1938.
- Tadeusz Trajdos, Hanna Pieńkowska, Kościół w Orawce, Kraków 1999.
- http://orawka-kosciol.pl/historia/ (dostęp 8.01.2021)
- https://www.fundacjapd.pl/115 - Wirtualna wystawa: Dziedzictwo kulturowe kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce
(dostęp 8.01.2021)
- https://kurier.plus/node/1614 ( dostęp. 7.04.2021)
- http://orawka-kosciol.pl/2014/05/tematyka-diabelska/ (dostęp 7.04.2021)
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Maria N. Gajek
kustosz działu grafiki Muzeum UJ

Feliks Topolski - kronikarz XX wieku

“Bez kontaktu z ludźmi i z życiem, sztuka jest martwa. Dlatego staram się mieć możliwie
jak największą styczność z otaczającą rzeczywistością. Gapienie się na życie jest główną inspiracją
do moich prac. Po prostu, bardzo lubię gapić się na ludzi i świat… Zamieszkałem w Londynie, bo
dostarczał on bardzo licznych okazji do tego typu “zapatrzeń”. Bawiła mnie i bardzo intrygowała
angielska staroświeckość i królewska gala...”
Tak mówił o sobie i swojej sztuce Feliks Topolski (1907-1989),
który nie należał wprawdzie do żadnej szkoły artystycznej,
ale rozwinął za to własny, rozpoznawalny styl, w którym
z gmatwaniny tętniących życiem kresek wyłania się lapidarny obraz
sytuacji. Będąc artystą wszechstronnym, najpełniej jednak
wypowiadał się w rysunku. Pozostawił po sobie bardzo bogatą
spuściznę, w której oprócz niezliczonej liczby rysunków znajdują się
grafiki, obrazy sztalugowe i ścienne. Pisząc o twórczości Feliksa
Topolskiego nie można nie wspomnieć o jego barwnym
i burzliwym życiu. „Jadę po prostu łakomie ołówkiem przez życie.
Próbuję poddawać się temu, co widzę i ręka już sama chodzi” –
mówił. Analiza twórczości Topolskiego to także powtórka z historii,
z najważniejszych wydarzeń XX-wieku.
Tuż po ukończeniu Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie
Feliks Topolski w swoim studio w Waterloo, Londyn, 1973.
(obecnie Akademia Sztuk Pięknych), gdzie studiował u Tadeusza
Fot. Allan Warren, źródło: Wikipedia, lic. CC 3.0.
Pruszkowskiego, rozpoczął pracę jako rysownik w satyrycznym tygodniku „Cyrulik Warszawski”,
stając się wkrótce filarem czasopisma. W 1935 roku wyjechał do Londynu, aby dla „Wiadomości
Literackich” wykonać cykl rysunków z obchodów jubileuszowych króla Jerzego V. W Wielkiej
Brytanii pozostał już na zawsze, szybko znajdując uznanie i popularność w tamtejszym środowisku
artystycznym. Wkrótce po przyjeździe przystąpił do grupy artystycznej w Café Royal, do której
należeli Graham Greene, Evelyn Waugh, J.B. Priestley i Anthony Powell. Zaczęli oni zamawiać
u Topolskiego ilustracje do czasopism i sztuk teatralnych. Młodego rysownika z Polski dostrzegł
również sam George Bernard Shaw, powierzając mu ilustrowanie swoich sztuk m.in. Pigmaliona.
Przyjaźń z wielkim pisarzem zaowocowała serią portretów zawartych w albumie Portraits of GBS.
„Zadziwiający rysownik, być może największy impresjonista w bieli i czerni” – pisał o Topolskim.
Podczas II wojny światowej Topolski otrzymał tytuł artysty wojennego. Pracował dla rządu
angielskiego i rządu polskiego na uchodźctwie, przebywając na niemal wszystkich frontach.
Umiejętność chwytania charakterystycznych cech oraz szybkość wykonywania szkiców sprzyjały
pracy rysownika– reportera. Jego rysunki, chociaż ta metoda pracy na froncie mogła wydawać się
już wtedy archaiczna, istnieli bowiem fotografowie wojenni, znajdowały szeroki oddźwięk
w społeczeństwie angielskim. W 1940 roku Topolski otrzymał zlecenie zarejestrowania przebiegu
bombardowania Londynu, podczas którego został ranny w ramię. Zafascynowany dziejącą się
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na jego oczach historią, znajdował się zawsze w samym centrum wydarzeń. Z pierwszym konwojem
brytyjskim popłynął do Archangielska, następnie zatrzymał się w Moskwie, potem wydarzenia
wojenne rzuciły go na Środkowy Wschód i dalej do Birmy, Indii i Chin. W Indiach spotkał się
z Mahatmą Gandhim, potem dołączył do II Korpusu Polskiego dokumentując zdobycie Rzymu,
uchodźców czy też niemiecki obóz koncentracyjny w Bergen-Belsen tuż po wyzwoleniu. W Belsen,
co było dla niego niezwykłe, robił też zdjęcia obawiając się, że nikt nie uwierzy w to,
co przedstawiały jego rysunki. Wykonane podczas wojny szkice zebrał w albumach: Britain in Peace
and War (1941), Russia in War (1942), Three Continents (1946). Jednym z ostatnich oficjalnych
zleceń wojennych Topolskiego było zilustrowanie przebiegu procesu w Norymberdze.
W 1948 r. Topolski uczestniczył w Światowym
Kongresie Intelektualistów we Wrocławiu. Rysunki
z tego wydarzenia zostały opublikowane rok później jako
Confessions of a Congress Delegate. W latach
powojennych ugruntował swoją pozycję artystycznego
kronikarza wydarzeń na świecie. Wszyscy, którzy znali
osobiście artystę, podkreślali jego wielką łatwość
nawiązywania kontaktów. Częstym gościem w domu
państwa Topolskich był G.B. Shaw, a książę Filip darzył
artystę dużą sympatią i uznaniem, kupując
systematycznie jego rysunki. W późnych latach
czterdziestych i wczesnych pięćdziesiątych Topolski
ponownie odwiedził Indie, tym razem rejestrując
ostatnie dni rządów angielskich. Zaproszony przez
premiera Jawaharlala Nehru, wykonał na jego Feliks Topolski (z synem) i George Bernard Shaw
za: Feliks Topolski, Fourteen letters, Faber and Faber Limited, 1988.
zamówienie mural The East. Obaj stali się wielkimi
przyjaciółmi, a córka Nehru, Indira Ghandi, często odwiedzała pracownię Topolskiego podczas
pobytu w Londynie. Daniel Topolski o swoim ojcu mówił: "Mój ojciec miał niezwykłą zdolność
przenikania wszędzie – do wyższych i niższych sfer społecznych – brytyjskiej rodziny królewskiej,
apartheidu w Afryce Południowej, Elvisa Presleya, przywódcy junty chilijskiej…”
Na osobiste zamówienie księcia Filipa, Topolski wykonał w 1959 roku do holu Pałacu
Buckingham, serię malowideł przedstawiających koronację Elżbiety II. W celu realizacji zlecenia
artyście umożliwiono obserwowanie próby generalnej, a potem całej ceremonii koronacyjnej.
Koronacja Elżbiety II w 1953 roku to jedno z najbardziej prestiżowych dzieł Feliksa Topolskiego.
Składa się z 14 obrazów połączonych w jedną całość. W roku 2003, podczas obchodów 50-tej
rocznicy tego wydarzenia prezentowana była na wystawie w reprezentacyjnych salach Pałacu
Buckingham – otaczała ona punkt centralny wystawy, którym była suknia i płaszcz koronacyjny
Elżbiety II.
Niedługo potem zaczęły ukazywać się „Topolski’s Chronicles”, ukazujące najważniejsze
wydarzenia społeczne, polityczne i kulturalne na świecie. Był to swoisty dwutygodnik, który Artysta
tworzył dla 2000 prenumeratorów, drukując je niemal własnoręcznie metodą litograficzną
na dużych arkuszach papieru pakowego. Wydawał je nieprzerwanie w latach 1953-1979,
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korzystając z pomocy Krystyny i Czesława Bednarczyków, właścicieli Oficyny Poetów i Malarzy
w Londynie.

Topolski's Chronicles, fot. Grzegorz Zygier.

Okazał się także utalentowanym pisarzem. Pisał tak jak rysował, szybko i celnie. Pozornie
chaotycznie, czasem bez chronologii, nie numerując stron, ale zawsze językiem wartkim
i wyrazistym. O „Kronikach”, ich genezie pisał w autobiografii Czternaście liter: „…Motywacja
powstania „Kroniki”, moja mania rysowania „w akcji” (nigdy nie przerysowuję). Rysunki gromadzą
się w wielkiej ilości, brak im jednak właściwej sceny… Stąd więc naturalne rozwiązanie, moje
własne arkusze, przebrane tak, aby pozostały spośród nich najlepsze i składające się niezwykły
zapis naszego czasu… Każda kreska narysowana na miejscu zdarzenia i nigdy nie poprawiana”.
W latach 60-tych rysunki Topolskiego pojawiały się w programach stacji BBC. Były to wnikliwe
wywiady z serii Face to Face prowadzone przez Johna Freemana, z których każdy poprzedzony był
5 lub 6 portretami autorstwa Topolskiego, przedstawiającymi wybitne postaci tamtych czasów
między innymi Martina Luthera Kinga, Lorda Hartleya Shawcross’a – głównego brytyjskiego
prokuratora w procesie norymberskim, czy pisarza Evelyna Waugha.
Topolski miał mistrzowskie wyczucie kreski i perfekcyjnie utrwalał nią ulotną chwilę dziejących się
wydarzeń. Z wielką energią, wyobraźnią i dokładnością ilustrował parady wojskowe, sędziów
w perukach, zawody krykieta, ale także rzeczywistość dnia codziennego.

Zawody krykieta pomiędzy Eton i Harrow, 1983, Muzeum UJ, nr inw. MUJ 15220, fot. Grzegorz Zygier.
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Lordowie sędziowie na tle Big-Benu, Muzeum UJ, nr inw. MUJ 15219, fot. Grzegorz Zygier.

Parada królewskiej gwardii konnej, Muzeum UJ, nr inw. MUJ 15218, fot. Grzegorz Zygier.
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Zwieńczeniem twórczości Topolskiego i zapewne dziełem życia jest ogromny, 200- metrowy
ciąg malarski zatytułowany Memoir of the 20th Century. Dzieło to znajduje się w pracowni artysty
pod łukami mostu kolejowego Hungerford na południowym nabrzeżu Tamizy, tuż obok Royal
Festival Hall. Wykonane na płytach z dykty w latach 1975-1989, przedstawia najważniejsze
wydarzenia i postaci XX w. i jest podsumowaniem wszystkich wydarzeń, których artysta był
świadkiem.
Topolski znakomicie wypowiadał się w portrecie.
Jest autorem przeszło tysiąca portretów wybitnych
osobistości XX wieku. Są wśród nich wspomniany już
George Bernard Shaw, William Golding, Graham Green,
Evelyn Waugh, James Osborne, generał Dwight David
Eisenhower, Winston Churchill, Indira Gandhi, Martin
Luther King, Richard Nixon, Bob Dylan, Pablo Picasso
i oczywiście Jan Paweł II.
Dwanaście portretów jego autorstwa, w tym wizerunki
H. G. Wellsa, E.M. Forstera, Harolda Macmillana
i Grahama Greene'a, znajduje się w zbiorach National
Portrait Gallery. O szacunku, jakim darzyli go
współcześni, świadczy fakt, że w tej samej kolekcji
znajduje się piętnaście portretów Topolskiego autorstwa
jego kolegów artystów.
Dzieła Feliksa Topolskiego znajdują się w licznych
kolekcjach publicznych i prywatnych na całym świecie
m.in. w British Museum, Victoria i Albert Museum, Tate
Gallery, Pałacu Buckingham, Imperial War Museum,
w zbiorach publicznych w USA, Kanadzie, Izraelu,
Memoir of the 20th Century - wnętrze pracowni
za: Feliks Topolski, Fourteen letters, Faber and Faber Limited, 1988.
Australii, w Polsce w Muzeum Narodowym w Warszawie
oraz w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (w przeważającej części z daru Artysty).
W 1974 roku Feliks Topolski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, a w 2004 r. miała miejsce wystawa grafik tego artysty w Collegium
Maius. Wszystkie prace pochodziły ze zbiorów grafiki i rysunku Muzeum UJ.
W marcu 2009 roku w dawnej pracowni Artysty na nadbrzeżu Tamizy, otwarto galerię
Feliksa Topolskiego. Wydarzenie to zostało wpisane w cykl wydarzeń inaugurujących POLSKA! YEAR
- Rok Polski w Wielkiej Brytanii.
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William Goldwing
Muzeum UJ, nr inw. MUJ 15203, fot. Grzegorz Zygier.

Bob Dylan
Muzeum UJ, nr inw. MUJ 15207, fot. Grzegorz Zygier.
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