
Ks. prof. Ryszard Knapiński, uro-
dzony 5 marca 1941 r. w Mławie, 
kapłan diecezji płockiej, emeryto-
wany profesor Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Paw-
ła II.
Święcenia kapłańskie przyjął 
w  1966 r.  Jako kapłan związany 
był z Ciechanowem oraz Płockiem. 
Równolegle z działalnością dusz-
pasterską rozwijał zainteresowa-
nia sztuką i jej historią. Ukończył 
studia historii sztuki w KUL, ma-

gisterium uzyskał w 1980 r., doktorat w 1988 r., habilitację w 1991r., tytuł profesora 
w 1995 r. W latach 1980-1988 był kustoszem Muzeum Diecezjalnego w Płocku, a na-
stępnie rozpoczął pracę w KUL, gdzie do przejścia na emeryturę w 2013 był kierowni-
kiem Katedry Historii Sztuki Kościelnej w Instytucie Historii Sztuki KUL JPII Jest 
autorem kilkuset publikacji naukowych, członkiem licznych towarzystw naukowych.
Zainteresowania badawcze ks. R. Knapińskiego związane są od początku ze sztuką o te-
matyce religijnej bądź tworzoną pod auspicjami Kościoła. W tak zakreślonym polu ba-
dawczym mieści się bardzo szerokie spektrum zjawisk. Jest wśród nich muzealnictwo 
kościelne, zarówno jego historia, jak i praktyczna działalność inwentaryzatorska oraz 
organizacja wystaw artystycznych w płockim Muzeum Diecezjalnym. Jednak najważ-
niejszym obszarem badawczym od lat pozostaje ikonografia chrześcijańska, poczynając 
od jej biblijnych korzeni, a kończąc na aspektach dogmatycznych. Szczególnym zain-
teresowaniem Księdza Profesora cieszy się tematyka Credo w sztuce. Badania ostatnich 
lat koncentrują się wokół zagadnienia „Fides ex visu” - teoretycznej refleksji nad obec-
nością wizerunków w przekazie wiary, rolą sztuki w nauczaniu Kościoła, kształtowania 
współczesnej ikonografii w oparciu o tradycyjne wzorce.
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Drzwi do katedry w Płocku zamówił biskup Aleksander z Malonne (zm. 1156). Mistrz Ri-
quin, wraz z pomocnikiem Waismuthem, odlali je w brązie w latach 1152-1154.
Konstrukcja drzwi składa się z rozmaitej wielkości 46 kwater, przybitych do drewnianego pod-
łoża i ujętych w wypukłe listwy bordiury o motywach zróżnicowanej wici roślinnej. Ponieważ 
kwatery odlano oddzielnie i przybito na drewniany korpus, były one wielokrotnie demonto-
wane, a nawet zakopywane w ziemi i na nowo montowane, co zakłóciło pierwotny ich układ. 
Oryginał, zachowany do dziś w Nowogrodzie, wskazuje wiele miejsc po niestarannie przepro-
wadzonych naprawach ubytków i pęknięć. Obecny układ kwater przedstawia rozmaite sceny 
ze Starego i Nowego Testamentu, postaci historyczne, liczne alegoryczne personifikacje i ani-
mizacje, które nie są ze sobą logicznie powiązane. Widać, że ci, którzy montowali kwatery, nie 
znali klucza do ich wzajemnego przyporządkowania. Odtworzenie podstaw pierwotnego pro-
gramu ikonograficznego stało się przedmiotem studiów, które doprowadziły do ustalenia, że 
kwatery nie ilustrują Żywota Jezusa, lecz dwanaście dogmatów wiary chrześcijańskiej, określa-
ne rozmaicie, jako np. Skład Apostolski, Apostolskie Wyznanie Wiary, Symbolum Apostolo-
rum, Credo Apostolorum. 

Wystawa ukazuje kwatery w powiązaniu z artykułami wiary, których sformułowanie trady-
cja chrześcijańska przypisała Apostołom zanim rozeszli się w świat na misję ewangelizacyjną. 
Dzień Rozesłania-Rozdzielenia Apostołów (Divisio, Separatio Apostolorum), obchodzony 
15 lipca, odnotowują kalendarze kościelne zachodniego chrześcijaństwa począwszy od 1. po-
łowy X wieku. Tradycja związana z Apostołami wyjaśniała też charakter i powstanie Wyzna-

nia Wiary-Symbolu, które postrzegała, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie jako po-
chodzące od Dwunastu. Przed rozejściem się Apostołowie, aby nie utracić jedności w wie-
rze, ułożyli pod natchnieniem Ducha Świętego wskaźnik, zarys tego, co mieli przepowiadać; 
każdy z Dwunastu do niego się przyczynił - stąd więc „Skład” (collatio) Apostolski. Ułożo-
ne przez Apostołów Wyznanie Wiary stanowiło duchowy znak ich jedności, mimo rozprosze-
nia po całej ziemi.

W VI stuleciu sprecyzowano związek Dwunastu z Symbolem - każdemu z nich został 
przypisany konkretny artykuł. Z Divisio Apostolorum zostały złączone szczególne treści po zwy-
cięstwie wojsk unii polsko-litewskiej odniesionym pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku. Po-
wstałe niedługo po „wielkim pobiciu” teksty wzmiankujące o starciu lub opisujące wydarzenia 
rozgrywające się w jakiś czas po batalii, określały zarysy tych treści i kształtowały formy uro-
czystego obchodu dnia Rozesłania-Rozdzielenia Apostołów. Już w liście wysłanym nazajutrz 
po klęsce Krzyżaków - „in crastino divsionis Apostolorum” - do Krakowa, do królowej Anny, Jagieł-
ło traktował wynik walki jako przejaw łaski Bożej, która ma wzgląd na pobożnego (wysłucha-
nie Mszy świętej przed bitwą) i pokornego władcę (przyjęcie dwóch mieczy od przeciwników).
Bitwę grunwaldzką postrzegano w końcu średniowiecza jako wydarzenie o przesłaniach nieja-
ko biblijno-zbawczych dla narodu polskiego. Święto Divisionis Apostolorum stawało się pa-
miątką ocalenia narodu, pamiątką dnia, gdy moc Apostołów dana im niegdyś przez Chrystu-
sa przy Rozesłaniu, przejawiła się w czasach Wielkiej Wojny i ocaliła tych, których władcą był 
człowiek pokorny.


