
Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Izabelli Dybały

„Paramenty liturgiczne w archidiakonacie lubelskim w XV i XVI wieku”

napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Wandy Kuczyńskiej

Rozprawa jest próbą stworzenia kompendium wiedzy o paramentach liturgicznych z XV

i  XVI w.  w najstarszym archidiakonacie  rozległej  diecezji  krakowskiej.  Przedmiot  badań

dotyczy w większości wyrobów tekstylnych, w mniejszym stopniu wykonanych ze skóry oraz

papieru.  Znikoma  liczba  zachowanych  obiektów  sprawiła,  że  główny  materiał  do  badań

stanowiły źródła – w głównej mierze inwentarze kościelne z końca XVI i  początku XVII

stulecia.  Zawierają  one  obszerne  wiadomości  na  temat  paramentów  liturgicznych  

w archidiakonacie lubelskim. Ich szczegółowe zbadanie pozwala częściowo wypełnić lukę  

w  badaniach  nad  paramentyką  w  Polsce,  bo  dotychczasowe  prace  poświęcone  temu

zagadnieniu w znacznym stopniu bazowały na analizie zachowanych obiektów.

Rozprawa składa się z trzech tomów. Tom I podzielony na pięć rozdziałów zawiera

rozważania poprzedzone wstępem i stanem badań. We wstępie uzasadniono wybór tematu,

podano cel pracy i omówiono konstrukcję rozprawy. Stan badań zawiera obszerną literaturę

traktującą  o  paramentach  istniejących  w  granicach  obecnej  Polski,  bądź  wywiezionych  

z  kraju,  a  także  literaturę  o  wyrobach  włókienniczych  stanowiących  kanwę  dla

przeprowadzenia  analizy  stylistycznej  oraz  technologicznej  badanych  obiektów.  Zebrane

prace obrazują zakres podejmowanej problematyki i postęp badań w tej dziedzinie. Niewielka

liczba  publikacji  o paramentach w archidiakonacie lubelskim wskazuje,  w jak niewielkim

stopniu były one przedmiotem uwagi badaczy.

Rozdział pierwszy „Podstawa źródłowa pracy i zawarta w niej problematyka” to ogólna

charakterystyka źródeł i omówienie ich zawartości. Wydobyto wszelkie możliwe informacje

odnoszące  się  do  paramentów  liturgicznych  w  archidiakonacie  lubelskim,  począwszy  

od liczby wizytowanych  świątyń  (kościołów parafialnych,  filialnych,  zakonnych i  kaplic),

poprzez  charakterystykę  paramentów  pozostających  w  uzusie w  XV  oraz  XVI  w.,

mianowicie:  określenie  ich  rodzajów  i  wyjaśnienie  stosowanej  terminologii,  omówienie

rodzajów, skali i przyczyn zniszczeń, sposobów ochrony, przyczyn zmian formy, sposobów

używania i transferów do innych kościołów. Uwzględniono ponadto zalecenia powizytacyjne

odnoszące się głównie do braków w wyposażeniu i uwag odnośnie do zasad użytkowania.

Rozdział  drugi  „Tkaniny  paramentów  liturgicznych”  poświęcony  został  gatunkom

tkanin,  ich  kolorystyce,  ornamentyce  i  proweniencji,  a  także  innym  materiałom

wykorzystywanym  na  paramenty.  Omówiono  je  w  kolejności  uwzględniającej  rodzaj  
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i  kosztowność  surowca  –  od  najcenniejszych  importów  jedwabnych,  po  tańsze  wyroby  

z surowców roślinnych – w znacznej mierze krajowej produkcji. 

W  trzecim  rozdziale  zatytułowanym  „Techniki  i  elementy  zdobnicze  paramentów

liturgicznych”  omówione  zostały  liczne  rodzaje  zdobień  paramentów  w  archidiakonacie

lubelskim.  W  pierwszej  kolejności  –  wyroby  pasmanteryjne  używane  ze  względów

praktycznych  albo  dekoracyjnych,  następnie  najbardziej  poszukiwane  i  wartościowe  –

ozdobne i szlachetne kamienie, wyroby złotnicze i hafty.

Czwarty  rozdział  „Ikonografia  paramentów  liturgicznych”  stanowi  omówienie

przedstawień  na  paramentach,  a  także  symboliki  złotego  tła  haftów  i  drogich  kamieni.  

Z uwagi na rangę przedstawień i  liczbę wzmianek źródłowych,  naczelne miejsce zajmuje

tematyka chrystologiczna, następnie tematyka mariologiczna oraz hagiograficzna. W dalszej

kolejności – emblematy kościelne,  drobne motywy stosowane powszechnie w zdobnictwie

paramentyki  i  takie,  o  których  trudno stworzyć  wyobrażenie  ze względu na lakoniczność

opisów.  Omówione  przykłady  porównano  z  paramentami  znajdującymi  się  w  zbiorach

polskich  oraz  w  zbiorach  innych  krajów  Europy.  Wyjaśniono  też  związek  przedstawień

figuralnych z lokalnym kultem i tradycją panującą w zdobnictwie paramentyki.

Piąty  rozdział  „Fundatorzy  paramentów  liturgicznych”  to  zbiór  informacji  o  rzeszy

fundatorów paramentów, poczynając od Lublina – największego miasta  w archidiakonacie

lubelskim.  Dalej  –  o  fundacjach  uczynionych  do  kościołów  w  innych  miejscowościach

archidiakonatu  lubelskiego,  w  dekanatach:  łukowskim,  parczowskim,  chodelskim,

kazimierskim, soleckim. Darczyńców wymieniono według kolejności odpowiadającej spisom

zamieszczonym w najbardziej kompletnej wizytacji biskupa Maciejowskiego z 1603 r.

Najważniejsze wnioski zawarte w podsumowaniu rozprawy sformułowano w oparciu  

o analizę źródeł. Pozwoliły one wykazać między innymi ogromną skalę pierwotnych zasobów

kościołów archidiakonatu lubelskiego w kosztownie zdobione paramenty liturgiczne,  które

tak jak w Krakowie – pod koniec XVI w. zaczęły ulegać przemianom stylowym. Z uwagi na

kosztowność ówczesnych tekstyliów, liczne paramenty przerabiano, szyjąc z nich następne. 

Z analizy źródeł wyłania się również bardzo zróżnicowany obraz 60 niemalże gatunków

tkanin używanych na paramenty, głównie jedwabnych pochodzących z importu, a wśród nich

kamcha, tabinek i telet, które uważano dotychczas za późniejsze importy. Jedwabnym, być

może  nieznanym  dotąd  gatunkiem  tkaniny  może  być  sydzierz.  W  kwestii  terminologii

historycznej udało się ponadto rozszerzyć znaczenie terminu tkanica – synonimu ozdobnego

pasa różnego przeznaczenia, wykonywanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów.

Co  więcej,  źródła  dostarczyły  dowodów na  wieloznaczne  znaczenie  terminu  szerzynka  –
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nakrycia różnego przeznaczenia, zwykle subkorporału alias tobolium kładzionego na mensie

ołtarza.

Paramenty,  z  których  wiele  udekorowano  wyobrażeniem  świętego,  monogramem

Chrystusa,  bądź innym symbolem chrześcijańskim, to fundacje zamożnych przedstawicieli

królewskiego dworu, magnaterii, szlachty i mieszczan. Znamy nazwiska 117 dobroczyńców,

przy czym największy udział w fundacje miały rodziny szlacheckie. Niektóre dary pochodziły

z fundacji zbiorowych.

Tom  I  zawiera  wykaz  skrótów,  spis  ilustracji,  źródła  ilustracji  i  bibliografię  

z podziałem na: źródła rękopiśmienne, źródła drukowane, opracowania i netografię.

Tom  II  pracy  obejmuje  katalog  33  paramentów  liturgicznych  z  XV  i  XVI  w.

odnalezionych w miejscowościach dawnego archidiakonatu lubelskiego, przechowywanych  

w kościołach oraz w muzeach. Ponadto ilustracje: zdjęcia i schematy budowy omawianych

obiektów, rekonstrukcje zdobiących je haftów i użytych tkanin, a także zestawienia odrysów

wzorów tkanin z wycinkami tkanin wprawionych w paramenty. Kolejne ilustracje to materiał

porównawczy:  reprodukcje  paramentów  i  fragmentów  tkanin  o  analogicznym  systemie

dekoracyjnym,  które  znajdują  się  w  kolekcjach  europejskich  i  amerykańskich.  Analogie

wskazano ponadto na przykładach malarstwa.

Rozprawę uzupełniają 3 aneksy zamieszczone w tomie III. 

Pierwszy aneks to mapy. Na trzech naniesiono nazwy parafii archidiakonatu lubelskiego

wizytowanych w latach 1565–1570, w 1595 i 1603 r., na jednej nazwy wszystkich parafii

istniejących  na  tym  obszarze  w  XVI  w.  Różnym  kolorem  zaznaczono  nań  parafie  

w miejscowościach położonych w obrębie poszczególnych dekanatów, ilustrując ich zasięg. 

Drugi aneks to 2 tabele  – pierwsza z alfabetycznym spisem miejscowości i  wezwań

parafii objętych wizytacjami w latach 1565–1603, druga ze spisem fundatorów paramentów 

z krótką adnotacją o ich pochodzeniu społecznym, liczbą, miejscem oraz rodzajem fundacji. 

Trzeci aneks, najobszerniejszy,  zawiera szczegółowe wypisy z analizowanych źródeł.

Podano je  w układzie  chronologicznym.  Opublikowane fragmenty,  poprzedzone zasadami

transkrypcji,  pozwalają  dokładnie  prześledzić  zmiany,  jakie  od  2  połowy  XVI  stulecia  

do  początku  następnego  zaszły  w  wyposażeniu  świątyń  archidiakonatu  lubelskiego  

w  paramenty  liturgiczne.  Umożliwiają  również  Czytelnikowi  swobodne  poruszanie  się  

po  tekście,  zwłaszcza  z  uwagi  na  odnośniki  numeryczne  stosowane  we  wszystkich

rozdziałach pracy, a odnoszące się do paramentów już nie istniejących. W obliczu znikomej

liczby  zachowanych  obiektów,  wgląd  do  archiwaliów  obrazuje  rozmiar  podjętej

problematyki.
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