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RELIGIJNO-KULTUROWA FUNKCJA RELIKWIARZY 

W KR=GU GENEZY OBRAZOWANIA CIA5A ?WI=TYCH 

W SZTUCE EUROPEJSKIEJ 

1. RELIKWIARZE ANTROPOMORFICZNE 

I ICH ZWICZEK Z TRADYCJC 
 
DzieHa sztuki, jako spuQcizna kultury europejskiej, stanowiX przedmiot 

bada[ historyków sztuki i kultury, dzi^ki którym powstaHa bogata literatura, 
odpowiadajXca ró`nym stanowiskom metodologicznym. Sztuka religijna 
przekazuje szczególny potencjaH kultury religijnej, umysHowej oraz bogaty 
ekwiwalent emocjonalny, zwiXzany z dX`eniem do zjednoczenia si^ ze Qwi^-
toQciX. ArtyQci stworzyli ró`norodne formy komunikacji z odbiorcX w spra-
wach wiary i w sprawach rozumienia sensu ciaHa ludzkiego – fizycznego 
i zmartwychwstaHego. Ludzkie ciaHo staHo si^ wyrazem dogmatu wcielenia, 
m^ki i zmartwychwstania Chrystusa. W tym kontekQcie ju` we wczesnym 
chrzeQcija[stwie odnajdywano racje obrazowania postaci boskich i Qwi^tych. 
Kult relikwii Qwi^tych wpisaH si^ w gH^bokX tradycj^ kultury chrzeQcija[skiej 
Europy. DzieHa sztuki odsHaniajX wspólnot^ ducha i kultury, powinowactwa 
historyczne i religijne oraz kierujX ku wspóHczesnej antropologii kompara-
tystycznej. 

Niniejsza rozprawa jest próbX wskazania, na wybranych zabytkach, topo-
sów kultu relikwii, szczXtków ciaH Qwi^tych, które próbowano unaocznib 
w sztuce, co potwierdza trwaHoQb tradycji religijnej i w kulturowej. W religii 
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chrzeQcija[skiej kult relikwii Qwi^tych stanowiH dowód mocy Qwi^toQci, któ-
rej medium byHo ciaHo, ukazywane ró`nymi Qrodkami artystycznymi. 

CiaHo ludzkie w ka`dym okresie historii i w ka`dej religii byHo przedmio-
tem zainteresowania, tak w aspekcie `ycia ziemskiego, jak i w rozumieniu 
jego trwania po Qmierci1. Religia chrzeQcija[ska, bazujXca na wierze w zmar-
twychwstanie ciaHa do `ycia wiecznego, na wzór Chrystusa Syna Bo`ego, 
zmieniHa caHkowicie obraz Boga i okreQliHa nowy sens istnienia czHowieka. 
Sztuka chrzeQcija[ska, mimo silnych wzorców antycznych, zwHaszcza rzym-
skich, w wyobra`eniach ciaHa i czHowieka musiaHa jednoczeQnie stworzyb 
nowy j^zyk komunikacji z wiernymi po to, aby przekazab nowX treQb wiary. 
DysponujXc spuQciznX formy poga[skiej, wprowadzano stopniowo nowe 
zasady obrazowania, które potwierdzaHy nauczanie KoQcioHa. Zagadnienie cia-
Ha ludzkiego jest rozpatrywane w wielu studiach z historii sztuki, historii, 
teologii, historii medycyny2. Przekaz artystyczny obejmuje bardzo bogaty re-
pertuar, który ponad wymiarem czasu i przestrzeni utwierdza pami^b o Qwi^-
tych. Ró`norodnoQb sposobów komunikowania znaczenia ziemskich szczXt-
ków m^czenników i wyznawców prowadzi ku ró`nym tradycjom historyczno-
-kulturowym, zachowujXc jednoQb wiary. Dziedziny sztuki, które zostaHy tutaj 
wybiórczo przywoHane, wskazujX ró`ne uwikHania historyczne Europy, w tym 
tak`e Polski. W ten dHugi ciXg artystycznego przekazu wpisane jest jednak 
europejskie dziedzictwo wiary i kultury jako rezultat zachowywania wspól-
noty chrzeQcija[skiej wobec wartoQci szeroko rozumianego czHowiecze[stwa. 
 
 

2. SZTUKA MOZAIKI KWINTESENCJC BLASKU I BARWY 

JAKO METAFORY CIA5A LUDZKIEGO – CIA5A ?WI=TEGO 
 
W dziejach malarstwa religijnego Europy mozaiki rzymskie stanowiHy 

najwczeQniejszX, dojrzaHX form^ artystycznX, która dzi^ki kunsztownej tech-
nice wyra`aHa subtelny przekaz o istocie ciaHa i krwi m^cze[skiej w religii 
chrzeQcija[skiej. Wybitni badacze sztuki wczesnochrzeQcija[skiej i Qrednio-
wiecznej w swoich szczegóHowych badaniach historycznych wyjaQnili techno-
logi^ tworzenia mozaik w rzymskich koQcioHach mi^dzy IV a VIII wiekiem3. 
 

1 Szersza analiza w: U.M. M a z u r c z a k. Cielesno'( cz,owieka w 'redniowiecznym malar-

stwie Italii. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012. 
2 Tam`e. 
3 M. A n d a l o r o. L’orizzonte tardoantico e le nuove immagini 312-468. (La pittura medie-

vale a Roma 312-1431. Corpus e Atlante). Milano: Jaca Book 2006 s. 18 n. 
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Okres ten uznano za najbardziej intensywny i twórczy pod wzgl^dem 
ikonograficznym. Ustalono datowania konkretnych mozaik, wskazano na 
przemiany artystyczne i stylistyczne, wyra`ajXce bogactwo treQci jako komu-
nikat dogmatyki o wydarzeniach zawartych w Biblii i komentarzach uczo-
nych Ojców KoQcioHa. Tutaj ksztaHtowaHa si^ swoistego rodzaju antropologia 
obrazu na bazie interpretacji ciaHa czHowieka jako ciaHa stworzonego na 
obraz i podobie[stwo Boga i ciaHa zmartwychwstaHego. 

JednX z pierwszych, doskonale uksztaHtowanych pod wzgl^dem artystycz-
nym i zawartoQci myQli teologicznej, jest mozaika w absydzie koQcioHa Santa 
Pudenziana w Rzymie z ko[ca IV wieku4. CentralnX postaciX jest Chrystus 
siedzXcy na tronie w otoczeniu kolegium apostolskiego. Miejsce ekspo-
nowania osób nie pozostawia wXtpliwoQci, `e artyst^ zainspirowaH wyglXd 
paHacu cesarskiego z doskonale wykreQlonX monumentalnX architekturX póp-
nego antyku. Wielokrotne badania mozaiki pod wzgl^dem formalnym oraz 
ikonograficznym potwierdzajX dojrzaHy program treQciowy, który zostaH 
opracowany przez ówczesnych teologów, pisarzy patrystycznych. Dotyczy to 
szczególnie postaci Chrystusa jako wHadcy w otoczeniu ApostoHów. ?wi^te 
Prakseda i Pudencjana stojX za ApostoHami Piotrem i PawHem, unoszXc 
ponad ich gHowami wie[ce laurowe. M^czennice przedstawione sX w trzech 
czwartych postaci. Realistycznie odzwierciedlone zostaHy twarze, gesty, 
ubiory, co potwierdza styl realizmu rzymskiej sztuki cesarskiej. Cel mozaiki 
chrzeQcija[skiej jest jednak nowy, dotyczy interpretacji dogmatów wiary w 
Chrystusa jako Syna Bo`ego i w zmartwychwstanie ciaH. Zachowana jest 
aktualnoQb ówczesnych detali, stylu ubiorów postaci, aby uwiarygodnib 
rang^ terapniejszoQci, konkretnego momentu w historii rzymskiej gminy 
chrzeQcija[skiej. Zbawiciel trzyma otwartX ku odbiorcy ksi^g^ z wypisanX 
inskrypcjX: „Dominus conservator ecclesiae Pudentianae”. Sens tych sHów 
dotyczy wydarze[, jakie miaHy miejsce w Rzymie, kiedy miasto zostaHo 
opuszczone przez cesarza podczas najazdów Alaryka, pozbawione opieki, 
nast^pnie spalone, a mieszka[cy mordowani5. Chronili si^ w koQcioHach, 
równie` w koQciele ufundowanym przez senatora Pudensa w obr^bie jego 
paHacu, w którym `yHy Qwi^te córki senatora Prakseda i Pudencjana. Realizm 
sytuacji podkreQlajX równie` wymodelowane ciaHa postaci o indywidualnych 
fizjonomiach, wyra`ajXcych emocjonalny zwiXzek uczniów z Mistrzem. 
Retoryczne gesty harmonizujX z ciaHem: z ruchem rXk, gHów i oczu. Ponad 
 

4 G. M a t t h i a e. Mosaici medioevali delle chiese di Roma. Roma: Istituto poligrafico dello 
Stato, Libreria dello Stato 1967 s. 58–70. 

5 A n d a l o r o. L’orizzonte tardoantico s. 37–78. 
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reprezentacyjnym obrazem Chrystusa z kolegium apostolskim usytuowany 
jest zHoty krzy`, wysadzany gemmami, osadzony na wzgórzu. 

Kluczem rozumienia tej dwupoziomowej kompozycji mozaikowej absydy 
sX dwie rzeczywistoQci. Cz^Qb dolna kompozycji ma charakter historyczno-
-narracyjno-postaciowy. Ponad niX ukazana zostaHa symboliczna wizja paru-
zji Chrystusa. ?wietlisty krzy` na tle nieba, otoczony czterema istotami 
apokaliptycznymi, nie jest prostX interpretacjX Golgoty. Architektura, którX 
rozpoznano w detalach, nawiXzuje do budowli Rzymu oraz Jerozolimy i pod-
kreQla ponadziemskie znaczenie sceny. Stanowi bowiem wizj^ nowego Jeru-
zalem, które w omawianych czasach wiXzano z Rzymem6. 

Istotny jest ukHad postaci, uznany jako ostatni przejaw antycznej sztuki 
rzymskiej, rozpoznanej zarówno w figurze Chrystusa, ApostoHów, jak i Qwi^-
tych kobiet. ?wi^te córki senatora Pudensa interpretuje si^ równie` jako 
personifikacje Eklezji, stojXcej za Qw. Piotrem, i Synagogi, za Qw. PawHem. 
Postacie, odsHoni^te w cz^Qciach gHowy, dHoni, naQladujX rzymskie statuy. 
Oddana zostaHa namiastka cielesnego wolumenu w mi^Qniach, Qci^gnach, 
a szczególnie twarzach. CiaHa modelowane sX cieniem i QwiatHem, podkreQ-
lono zmysHowoQb skóry, oczu, powiek i warg7. 

Mozaika z VI wieku, znajdujXca si^ w absydzie koQcioHa m^czenników 
Kosmy i Damiana na Forum Romanum w Rzymie, ukazuje Chrystusa w cen-
trum, ku któremu kierujX si^ Qwi^ci m^czennicy, protegowani przez Apo-
stoHów Piotra i PawHa8. Wszystkie postacie zostaHy niezwykle intensywnie 
wyeksponowane pod wzgl^dem swojej cielesnoQci. KsztaHty ich gHów oraz 
oczy, nos, usta, ksztaHt czoHa implikujX indywidualne cechy fizycznych oraz 
ich kondycj^ wewn^trznX. OdzwierciedlajX nie tylko zewn^trzne, cielesne 
indywiduum. Ich oblicza sX adekwatne do istot niebia[skich. Ciemno-
bH^kitna tonacja tHa, która jest synonimem nieba, rzuca cie[ na twarze. 
Karnacje ich stajX si^ w cz^Qciach gHów i szyi ciemnobH^kitne. PozostaHe 
partie ich cielesnego wolumenu odpowiadajX naturalnym, jasnym barwom 
ciaHa. Artysta zatem Qwiadomie „poHXczyH” gHowy postaci z niebem, stosujXc 
t^ samX bH^kitnX barw^. Stopy ukazane w ruchu, niemal w biegu, nawiXzujX 
do sHów Qw. PawHa: „bieg uko[czyHem” (2 Tm 4, 7), unaoczniajX ziemskX 
w^drówk^ uczniów Chrystusa. 

Jezus, usytuowany w centrum absydy, ukazany jest w zHotej szacie, która 
jest symbolem promieniujXcego na otoczenie i wiernych boskiego QwiatHa. 
 

6 Tam`e. 
7 M a z u r c z a k. Cielesno'( cz,owieka w 'redniowiecznym malarstwie passim. 
8 M a t t h i a e. Mosaici medioevali s. 135-142. 
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Piersi, które wedHug Starego Testamentu sX znakiem mocy Boga, podkreQ-
lone sX przez przepasane w pasie szaty. W ten sposób wyeksponowana ana-
tomia Pana nie jest tylko ludzka, ale symbolizuje boskoQb i jednoQb Starego 
i Nowego Testamentu. Porównania te rozwijali Haci[scy pisarze, np. Apry-
giusz i Wiktoryn, interpretatorzy Apokalipsy9. Na twarzy Chrystusa, oko-
lonej zHotym nimbem, migoczX refleksy QwiatHa zHotych tesser, jako pro-
mienie rozjaQniajX równie` ciemny bH^kit nieba. Owa QwietlistoQb twarzy 
Chrystusa poddana jest transformacji, aby unaocznib zmartwychwstaHego 
Pana, egzystujXcego w boskim Qwietle.  

?wiatHo i cie[ miaHy w PiQmie ?wi^tym Starego Testamentu znaczenie 
obecnoQci Boga. Stwórca zjawiaH si^ w obHoku cienia. W ten sposób uzmy-
sHawiana jest osoba Chrystusa. FunkcjX cienia jest osHanianie, co przekazaHy 
starotestamentalne wizje prorockie10. W sHowach Gabriela, wyjaQniajXcego 
Maryi narodzenie jej Syna, przekazana jest moc Ducha ?wi^tego: „Duch 
?wi^ty zstXpi na Ciebie i moc Najwy`szego osHoni Ci^” (5k 1, 35). Zna-
czenie cienia znali Ojcowie KoQcioHa, do czego nawiXzaH w swojej ksiX`ce 
papie` Benedykt XVI11. Teologowie opisywali etapy wypeHniania si^ historii 
zbawienia, posHugujXc si^ prostymi poj^ciami doQwiadczanymi przez ka`-
dego czHowieka: cienia, obrazu, rzeczywistoQci. 
 

W KoQciele Nowego Testamentu cie[ zostaH zastXpiony obrazem – czas jutrzenki 
[…] czas Nowego Testamentu tworzy owo szczególne „pomi^dzy” – ju` – jeszcze 
nie. Czas „pomi^dzy” to obraz pomi^dzy cieniem a rzeczywistoQciX, to specy-
ficzna forma teologii liturgii12. 

 
Cie[ pozwalaH wydobyb blask i barw^ mozaik, nadajXc kompozycjom ponad-
naturalny, metafizyczny sens. 

Podobne znaczenie kompozycjom nadajX barwy i blask QwiatHa. Postacie 
Qwi^tych i m^czenników wypeHniajXce absydy koQcioHów VII i VIII wieku 
nasycone sX migoczXcymi barwami. Mozaiki w koQciele Qw. Agnieszki 

 

 9 M. S i m o n e t t i. MiEdzy dos,owno'ciF a alegoriF. Przyczynek do historii egzegezy patry-

stycznej. PrzeH. T. Skibi[ski. Kraków: WAM 2000 s. 281 n.; t e n ` e. Alcune osservazioni sull’ 

interpretazione origeniana di Genesi 2,7 e 3,21. „Aevum” 36:1962 s. 123–167. 
10 M.U. M a z u r c z a k. Cia,o i jego cieO. Refleksje nad sposobami ukazywania cia,a w ma-

larstwie europejskim. „Ethos” 2008 nr 82-83 s. 129-146. 
11 J. R a t z i n g e r. Der Geist der Liturgie. Eine Einführung. Freiburg im Br.: Herder 2000. 

To` w j^zyku polskim w Opera omnia. T. 11: Teologia liturgii. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 
s. 134-188. 

12 Tam`e. 
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w Rzymie, datowane na okoHo 625 r., ukazujX w samym centrum absydy 
?wi^tX, stojXcX mi^dzy papie`ami Honoriuszem (625-628) i Symachusem 
(498-514). M^czennica czasów Dioklecjana nale`aHa do najbardziej czczo-
nych Qwi^tych niewiast, mimo `e dokumentacja historyczna na jej temat byHa 
skXpa13. Imi^ Qwi^tej – Hac. Agnes – sprawiaHo, `e HXczono jX z personifikacjX 
czystoQci oraz barankiem – Hac. agnus)14. Na rzymskiej mozaice Qw. Agnie-
szka ukazana zostaHa jako bardzo pi^kna dziewczyna, o wyjXtkowo zmy-
sHowym uksztaHtowaniu ciaHa. Owalna twarz o regularnych rysach delikatnej 
urody i smukHe dHonie kontrastujX jasnX karnacjX z purpurowym ubiorem. 
Prudencjusz w swoim hymnie ku czci ?wi^tej wskazaH na jej urod^, jej mHo-
doQb, piszXc, `e ciaHo m^czennicy „emanowaHo czcigodnX skromnoQciX”15. 
?w. Agnieszka ubrana jest w kosztowne szaty zdobione zHotem i drogocen-
nymi kamieniami. Ten styl ubioru przej^ty zostaH z ceremonii dworu bizan-
ty[skiego, co pozwala jX okreQlab mianem basilissa16. Ubioru tego nie 
mo`na odnosib do realiów historycznych zwiXzanych `yciem mHodej Rzy-
mianki. W omawianym przedstawieniu ubiory cesarskie HXczX si^ z kap-
Ha[skimi. Loros stosowany byH w ubiorach Qwi^tych, równie` archanioHa 
MichaHa, co daje si^ zaobserwowab ju` we wczesnym stylu bizanty[skim17. 
Szata jest zatem symbolem, zostaHa „naHo`ona” na ciaHo, aby wskazab na 
jego uwielbienie i Qwi^toQb. To samo znaczenie ma diadem na gHowie, zHo-
`ony z szeQciu cz^Qci, które w symbolice cyfr stanowiX podwojenie liczby 
trzy, wskazujXc na doskonaHoQb `ycia ziemskiego i na przynale`noQb do 
nieba. KosztownoQci ubioru i diademu sX symbolem „kosztownoQci darów 
Haski” Chrystusa za m^cze[stwo ?wi^tej18. 

W interpretacji Orygenesa ciaHa Qwi^tych porównywane sX do drogocen-
nych kamieni, do precjozów ukrytych w gH^binach ziemi, które po oczysz-
czeniu promieniejX QwiatHem i barwX19. ?wi^ci to wybrane, drogocenne ka-
mienie, jak pisali Orygenes i Klemens z Aleksandrii. W komentarzu Kle-

 

13 Bibliotheca sanctorum. T. 1 s. 382-408. 
14 Nie zachowaHy si^ akta m^cze[stwa Qw. Agnieszki, a Depositio martyrum pochodzi 

z poHowy IV wieku. Najstarszy jest opis m^cze[stwa autorstwa Qw. Ambro`ego w De virginibus 
z lat 375-377. 

15 A u r e l i u s z  P r u d e n c j u s z  K l e m e n s. WieOce mEczeOskie (Peristephanon) oraz 

przeds,owie, epilog. PrzeH. M. Bro`ek. Oprac. M. Starowieyski. Kraków: WAM 2006 s. 337. 
16 M.G. H o u s t o n. Ancient Greek Roman and Byzantine Costume and Decoration. London: 

A.&C. Black 1947 s. 145. 
17 Tam`e. 
18 A u r e l i u s z  P r u d e n c j u s z  K l e m e n s. WieOce mEczeOskie s. 345. 
19 S i m o n e t t i. MiEdzy dos,owno'ciF a alegoriF s. 95-96. 
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mensa napisanym do tekstu 1 Listu Qw. Piotra (1 P 2, 4-5) znajduje si^ po-
równanie ciaHa Chrystusa i Qwi^tych do `ywych kamieni ?wi^tego Jeruza-
lem. Metafor^ t^ podjXH równie` Wiktoryn, porównujXc Qwi^tych do kamieni 
szlachetnych murów nowego Jeruzalem20. 

Malarstwo mozaikowe, tak intensywnie rozwijane w dekoracjach absyd 
koQcioHów powstaHych w czasach wczesnochrzeQcija[skich i wczesno-
Qredniowiecznych, stworzyHo efekty implikujXce podziaH ciaHa, aby ekspo-
nowab jego wybrane cz^Qci: gHow^, twarz, dHonie. CaHy korpus pozostawaH 
zakryty ozdobnymi szatami, którym nadawano sens symboliczny. Szaty bo-
wiem zostajX na ciaHo „naHo`one”, nie sX zwykHym ubiorem. NastXpiHo „roz-
bicie” ciaHa na czHonki, co sprawiHo, `e weszHy one w nowe compositum treQ-
ci zdarzenia. PowstaHo nowe przesHanie ciaHa ludzkiego, jako ciaHa zbawio-
nego, egzystujXcego w nowym civitas. Zobrazowanie tej nowej funkcji ciaHa 
wspomagaHa technika mozaiki, która jak `adna inna potrafiHa oddab nie-
ustanne „rozbijanie” formy migotaniem barwnych i zHotych tesser. Sym-
bolika QwiatHa i QwiatHo fizyczne, operujXc na powierzchni materii malar-
skiej, tworzX nowX jednoQb, jakX posiada tak`e natura kamieni szlachetnych 
i zHota. W obrazowej wykHadni zarysowaH si^ nowy zwiXzek mi^dzy fizycznX 
substancjX artystycznX a religijnX treQciX, mi^dzy znaczeniem cielesnoQci 
a sensem Qwi^toQci ciaHa. Jednostkowanie ciaHa, rozbicie jego spójnoQci ana-
tomicznej dostrzega si^ równie` w poetyckich ekfrazach, które tworzono 
w ówczesnej poezji religijnej. Ekfrazy w swojej funkcji opisu rzeczywistoQci 
lub konkretnej rzeczy unaoczniaHy ciaHo w nowym zwiXzku znaczeniowym. 

PojawiaHy si^ opisy relikwii Qwi^tych w poetyckich formach, zinterpre-
towanych przez Michaela Robertsa jako estetyczne kawaHkowanie, tekstual-
ne zag^szczenie, w którym wyszczególnia si^ Qwi^te czHonki, a nie caHe ciaHo 
Qwi^tego21. JednoczeQnie przygotowuje si^ wiernych do wizualnego do-
Qwiadczenia Qwi^tych jako konkretnych osób. Cz^Qb ciaHa, okreQlona w for-
mie ekfrazy, musiaHa mieb takX intensywnoQb formy, aby obserwatorowi, 
wiernemu uQwiadomib caHoQb. PowstawaHa estetyka fragmentów jako iluzji 
fizycznej obecnoQci Qwi^tego. Roberts, badajXc hymny pópnoantyczne ku 
czci Qwi^tych, wykazaH, `e dzi^ki relikwiom pojawiH si^ nowy styl wyra`a-
nia, nowy j^zyk w chrzeQcija[skiej poetyce i nowy styl wyobra`ania 
w chrzeQcija[skiej sztuce. NastXpiHo uwolnienie signifier, znaczenia, po-
 

20 Ch. M e i e r. Gemma spiritalis. Methode und Gebrauch der Edelsteinallegorese vom frühen 

Christentum bis ins 18. Jahrhundert. Teil 1. München: Fink 1977 passim. 
21 M. R o b e r t s. The jeweled style. Poetry and poetics in late antiquity. Ithaca, N.Y.: Cornell 

University Press 1989 s. 38 n. 
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wstaHa rzecz nowa, która miaHa moc oQlepiajXcego QwiatHa, blasku przy-
pominajXcego form^ porównywanX ze stylem bi`uteryjnym w zHotnictwie 
(jeweller style)22. Autor zaobserwowaH w swoich analizach zbie`noQb pro-
cesu ligwistycznego, który dokonaH si^ w IV i w V wieku jako forma ek-
frazy, z fenomenem rozwoju czci relikwii Qwi^tych. 

Auzoniusz († 394), retor i poeta, posHu`yH si^ monosylabicznymi sHowami 
jako punktami okreQlajXcymi pi^kno ciaHa23. Ze sHów skHadajXcych si^ na 
imiona m^czenników, np. Feliksa, Agnieszki, Wincentego, tworzyH figury 
sHowne, które odnosiHy si^ do m^czennika jako osoby Qwi^tej. W podobnym 
stylu pisaH swoje poematy Prudencjusz, opiewajXc Qw. Agnieszk^ i Qw. Hip-
polita. Relikwie Qwi^tych wHXczone zostaHy w proces nowej poetyckiej 
figuracji24. Znane sX analogiczne figury poetyckie w epigrafice i poematach 
papie`a Damazego (366-384)25. Metafory nawiXzujXce do malarskiej wizua-
lizacji tworzyH Qw. Grzegorz z Nyssy, opisujXc relikwie Qw. Teodora. OQle-
piajXce QwiatHo bijXce z koQci Qwi^tych, z popioHów m^czenników stanowiHo 
wizualnX retoryk^ sHownX, która miaHa przybli`yb wiernym sens Qwi^toQci. 
WiXzano z niX cz^sto dekoracj^ caHego wn^trza, a nie tylko absydy lub 
martyrionu. Relikwie stanowiHy pewien paradoks wiXzania nieba z ziemiX, 
materialnego dotkni^cia ciXgle trudnej dla chrzeQcijan prawdy o zmartwych-
wstaniu ciaHa. Toposami tego czXstkowania i transformacji mogHy byb rzeczy 
ró`ne: ludzie, ptaki, zwierz^ta, kwiaty, miejsca w przestrzeni otwartej, zja-
wiska przyrody, a nade wszystko kamienie szlachetne. 

PrzykHadem jest poezja galijskiego poety Sydoniusza Apolinarego, bis-
kupa Clermont, który opisujXc nowX katedr^ w Lyonie, z okazji jej poQwi^-
cenia w 470 r. stworzyH niespotykanX metafor^ wizji przyrody w archi-
tekturze katedry. Poeta, opisujXc kolorowe marmury, „widzi” traw^ mieniXcX 
si^ odcieniami szmaragdowej zieleni, inkrustowanX kwiatami i szlachetnymi 
kamieniami. Krzywizny sklepienia sX dla poety garbami wzgórz, szereg 
kolumn tworzy pi^kny las. CaHa przestrze[ koQcioHa przemienia si^ w sHodko 
pachnXcX HXk^26. Poeta poHXczyH zmysHy wzroku, sHuchu, w^chu, aby una-
ocznib koQcióH jako locus amoenus, paradisus. TakX wyobrapni^ uksztaH-
towaHy ju` wczeQniej pisma Orygenesa. W jego koncepcji istotnX rol^ 
 

22 Tam`e. 
23 P.C. M i l l e r. The corporeal imagination. Signifying the holy in late ancient Christianity. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2009 s. 55. 
24 Tam`e. 
25 Tam`e. 
26 P. B r o w n. The cult of the saints. Its rise and function in Latin Christianity. Chicago: 

University of Chicago Press 1981 s. 624. 
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odgrywajX oczy wiary, które odsHaniajX jednoQb czHowieka zewn^trznego, 
czyli z ciaHa, i zarazem wewn^trznego, czHowieka z ducha27. 

O metaforze QwiatHa i barwy pisaH Qw. Grzegorz z Nyssy w pierwszym 
kanonie komentarza do PieQni nad PieQniami, mówiXc o kontemplacji barwy 
i QwiatHa, które przybli`ajX sens ciaHa ludzkiego jako ciaHa nowego, zmar-
twychwstaHego28. Ów Qwi^ty biskup byH autorem obszernego komentarza do 
Ksi^gi Rodzaju, w którym porównaH ciaHo czHowieka do miasta: oczy 
umieszczone sX na gHowie, jak stra`nice na murach obronnych miasta lub jak 
wie`e. Oczy to tak`e stra`nicy na szczytach gór; mogX Qledzib zasadzki 
wroga, wroga duszy. Autor wyjaQnia tak`e ró`nice mi^dzy oczami czHowieka 
a oczami skarabeuszy – zwierz^ta te nie majX czoHa, siedliska rozumu29. 

Portret biskupa Mediolanu Qw. Ambro`ego ukazany zostaH w maHej kap-
licy Qw. Wiktora (San Vittore in ciel d’oro), znajdujXcej si^ po wschodniej 
stronie koQcioHa Qw. Ambro`ego w Mediolanie. Ukazani zostali tak`e inni 
Qwi^ci: Feliks, Nabor, Gerwazy i Protazy. Wyobra`one postacie okreQlone 
zostaHy w badaniach historyków sztuki – spoQród których André Grabar jest 
autorytetem – jako jedne z najwczeQniejszych portretów biskupów i Qwi^-
tych, o czym Qwiadczy ich realna fizjonomika twarzy30. Pomimo dajXcego si^ 
dostrzec schematyzmu w modelunku twarzy oraz caHego ciaHa, twarz ?wi^-
tego emanuje rozpoznawalnymi cechami konkretnej osoby, nade wszystko 
w `ywym, ekspresyjnym spojrzeniu. Wydobycie owego modelunku oczu 
wynika z roli, jakX nadano oczom w sztuce wczesnobizanty[skiej, ale te` 
i efektu uzyskanego dzi^ki tesserom mozaiki. 

Kompozycje te podkreQlajX realnX cielesnoQb postaci, a jednoczeQnie 
transformacj^ ciaH m^czenników i Qwi^tych, które pozbawione zostaHy real-
nych odniesie[ przestrzennych. Ich realnie odwzorowane twarze sugerujX 
egzystencj^ konkretnych osób, a nie bli`ej nieokreQlonych istnie[. Zacho-
wana tradycja kultury artystycznej i materialnej antyku, w jej kunsztownie 
wypracowanej technologii tesser oraz uzyskiwaniu intensywnych barw i zHo-
ce[, przybli`a chrzeQcija[ski dogmat Qwi^toQci i `ycia wiecznego. 

W kopuHce omawianej kaplicy ukazany jest wizerunek Qw. Wiktora, 
m^czennika uwi^zionego w pobliskim wi^zieniu (istniejXcym dzisiaj ko-
 

27 Tam`e. 
28 G r z e g o r z  z  N y s s y. O stworzeniu cz,owieka. Wst^p, przekH. M. Przyszychowska. 

Kraków: WAM 2006 s. 55. Por. J. D a n i é l o u. L’être et le temps chez Grégoire de Nysse. Paris 
1996 s. 157-159. 

29 G r z e g o r z  z  N y s s y. O stworzeniu cz,owieka s. 58-59. 
30 A. G r a b a r. Les voies de la création en iconographie chrétienne. Antiquité et Moyen âge. 

Paris 1994 s. 111-131. 
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Qciele i wi^zieniu San Vittore). Popiersie ?wi^tego otoczone jest wie[cem 
z kwiatów i liQci laurowych, a na samym szczycie jest klejnot – perHa, 
tworzXca oQ symetrii z twarzX ?wi^tego. Symbolika perHy odnosi si^ do ciaHa 
?wi^tego i znana byHa we wczesnym chrzeQcija[stwie31. Ponad gHowX r^ka 
Boga unosi drugi wieniec – wieniec zbawienia. 

Paulin z Noli (355-431) w swoich poematach ku czci Qw. Feliksa z Noli 
Qwi^toQb okreQla za pomocX kwiatów, owoców, klejnotów. Tak te` ukazy-
wano je na mozaikach, w sztuce Qredniowiecznej, a potem tak`e nowo`ytnej. 

Technika mozaiki wygasaHa w toku zmian form artystycznych rozwijajX-
cych si^ coraz intensywniej w oQrodkach klasztornych w Qredniowieczu. 
Freski, malarstwo miniaturowe, tablicowe, witra`e i tkaniny rozwin^Hy si^ 
jako malarski Qrodek przekazu treQci w Qrodowiskach zakonnych, biskupich 
oraz monarszych32. Nadal jednak istniaHa potrzeba wizualizacji wiary w Qwi^te 
relikwie, uzmysHowienia wiernym tajemnicy transformacji ciaHa ludzkiego 
i jego Qwi^toQci po Qmierci33. 

WizualnX transformacj^ materii ciaH Qwi^tych w kulcie relikwii przej^Hy 
w Qredniowieczu i nowo`ytnoQci relikwiarze. StanowiHy one bogaty repertuar 
form, które od prostych kasetek do przechowywania relikwii, np. z Ziemi 
?wi^tej, przeksztaHcaHy si^ w kunsztowne formy w ksztaHcie postaci ludzkiej 
lub cz^Qci anatomicznych. Wykonywano je ze zHota i kamieni szlachetnych. 
NaszX uwag^ skupimy na relikwiarzach antropomorficznych, które unaocz-
niaHy istot^ transformacji ciaHa Qwi^tego rozwini^tymi do tej pory Qrodkami: 
QwiatHem, blaskiem i barwX. Relikwiarze odtwarzajXce ksztaHty ciaHa, znane 
jako res imagines, przetrwaHy od Qredniowiecza do czasów nowo`ytnych, 
a szczególnie intensywnie tworzone byHy w okresie baroku. 
 
 

 

31 F. O h l y. Die Geburt der Perle aus dem Blitz. W: T e n ` e. Schriften zur mittelalterlichen 

Bedeutungsforschung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1977 s. 291-311. S. K o -
b i e l u s. Lapidarium christianum. Symbolika drogich kamieni. Wczesne chrze'cijaOstwo i 'red-

niowiecze. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec 2012 s. 154-157. 
32 H. B e l t i n g. Probleme der Kunstgeschichte Italiens im Frühmittelalter. „Frühmittelalter-

liche Studien. Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster” 
1:1967 s. 94-144. 

33 M a z u r c z a k. Cielesno'( cz,owieka w 'redniowiecznym malarstwie s. 59-65. 
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3. RELIKWIARZE OBRAZEM CIA5A 

PRZEMIENIONEGO ?WIAT5EM I BARWC 
 
Idea relikwii obecna byHa w architekturze i plastyce jako Qwiadectwach 

jednoQci chrzeQcija[stwa, które zachowujXc tradycj^, rozwin^Hy nowe formy 
artystycznego przekazu. PowstaHe w Rzymie wzorce kultu relikwii zwiXzane 
z miejscem Qwi^tym – koQcioHem i oHtarzem – byHy niezmiennymi i trwale 
zachowanymi uwarunkowaniami dla ziemskich szczXtków Qwi^tych34. OHtarz 
stanowiH prototyp grobu relikwii Qwi^tych z racji ofiary eucharystycznej 
CiaHa i Krwi Chrystusa – chleba i wina. Relikwiarze zwiXzane z oHtarzami, 
zamkni^te w przestrzeni KoQcioHa, wspólnoty wiernych, zapewniaHy tak`e 
staHe doQwiadczanie Qwiadków wiary jako generacji Qwi^tych. Dla wspólnot 
chrzeQcijan identyfikujXcych si^ z KoQcioHem relikwie Qwi^tych speHniaHy 
funkcj^ pami^ci i jednoczyHy wiernych w jednX rodzin^, zwiXzanX z ciaHem 
m^czennika, które identyfikowaHo imi^ i jego wizerunek35. Relikwiarze byHy 
swoistym medium w dialogu: m^czennik (Qwiadek) – wierny. Wykonane 
z drogocennych materiaHów, kunsztownymi technikami zHotniczymi, emalii, 
kamieni szlachetnych, koQci sHoniowej, alabastru, oddawaHy analogiczne 
mozaikom efekty blasku QwiatHa i barw. 

Przed tymi jednak kosztownymi precjozami artystycznymi legHa wiara 
w stworzenie ciaHa „na obraz i podobie[stwo” oraz wiara w zmartwych-
wstanie ciaHa do `ycia wiecznego. Sztuka i wiara byHy spójne w zachowaniu 
pami^ci Qwi^tych, rozbudzaniu i podtrzymywaniu uczub religijnych. W ten 
sposób sztuka stanowiHa racj^ dla kultury religijnej, która wprowadzajXc 
tradycj^ do kolejnych epok i Qrodowisk chrzeQcija[skich Europy, wiXzaHa si^ 
z pierwotnym chrzeQcija[stwem i poczXtkami KoQcioHa rzymskiego. Owo 
compositum materialne i duchowe nadawaHo sens ksztaHtom relikwiarzy. 

Do wyjXtkowych zaliczana jest rzepba drewniana, pokryta zHotX blachX 
i kosztownoQciami, zawierajXcX relikwie Qw. Fides z Conques (Owernia), 
datowana na przeHom IX i X wieku36. W X wieku na terenie Cesarstwa, a po-
tem Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego powstawaHy monumen-

 

34 P.W.L. W a l k e r. Holy city, holy places? Christian attitudes to Jerusalem and the Holy 

Land in the fourth century. Oxford: Clarendon Press 1995 s. 81 n.; A.M. Y a s i n. Saints and 

church spaces in the late antique Mediterranean. Architecture, cult, and community. Cambridge: 
Cambridge University Press 2010 s. 14-44. 

35 W a l k e r. Holy city, holy places s. 88 nn. 
36 J. T a r a l o n. La Majesté d’or de Sainte-Foy du trésor de Conques. „Revue de l’art” 1978 

no 40-41 s. 9-22; J. W i r t h. L’image médiévale. Paris: Méridiens Klincksieck 1989 passim. 
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talne figury drewniane, obite zHotX blachX lub polichromowane, przedsta-
wiajXce Maryj^ z DzieciXtkiem oraz Qwi^tych, znane w literaturze jako 
Reliquienträgen – nosiciele relikwii. Rzepbione postacie byHy noQnikami 
relikwii, które umieszczano w kasetkach na piersiach, w korpusie lub tyle 
gHowy. Najstarsza spoQród zachowanych posXgów relikwiarzowych Madonny 
z DzieciXtkiem jest rzepba z Clermont Ferrand w Owernii z 947 r., umiesz-
czona na kolumnie tu` obok oHtarza gHównego katedry pw. NajQwi^tszej 
Maryi Panny37. Figura ta staHa si^ wzorcem dla wielu innych roma[skich 
figur Maryi z DzieciXtkiem, nawet gdy nie speHniaHy ju` one funkcji reli-
kwiarzy. Rozpowszechnienie w X i XI wieku posXgów Maryi z DzieciXt-
kiem, pokrywane zHotem i kamieniami szlachetnymi, okreQliHo styl figur jako 
zHote Madonny, czego przykHadem jest fundowana dla katedry w Essen zHota 
figura Maryi pochodzXca z czasów ksieni Matyldy w Essen (973-1011). 
Technika zastosowana w tym posXgu jest wyjXtkowo kosztowna, poniewa` 
HXczy zHoto, emalie, filigran i szlachetne kamienie38. 

Pytanie o zwiXzek z poga[stwem, które pojawia si^ w niektórych bada-
niach, nie ma uzasadnienia, je`eli spojrzymy na te dzieHa nie tylko z pozycji 
kosztownoQci przedmiotów sztuki o znaczeniu historycznym, muzealnym lub 
merkantylnym. Od poczXtku bowiem w samej idei ich powstania byH kult 
relikwii Qwi^tych. W ten sposób uzmysHawiano sens ciaHa zbawionego, które 
w bliskoQci z oHtarzem eucharystycznym otrzymuje moc wynikajXcX z owego 
pierwszego transcendentio i transfiguratio CiaHa i Krwi Chrystusa. Cz^sto 
same relikwiarze speHniaHy funkcje przenoQnych oHtarzy, upami^tniajXcych 
w ka`dym, dowolnym zakXtku ziemi pami^b Qwi^tego. 

Sztuk^ tworzenia relikwiarzy maryjnych rozwini^to w Europie w zwiXzku 
z rozkwitem kultu Maryi. Figury z drewna lub zHota zawieraHy relikwie 
Maryi. JednX z najstarszych w kulcie europejskim byHa relikwia pHaszcza Ma-
ryi, jakX zwieraH drewniany posXg Maryi w katedrze Maryi Panny w Chartres, 
do której zmierzaHy pielgrzymki z caHej Europy w okresie wczesnego i doj-
rzaHego Qredniowiecza39. PosXg Maryi usytuowany byH w absydzie gHównej, 
tu` za oHtarzem. W wyniku wielkiego po`aru w 1195 r. spHon^Ha niemal caHa 
 

37 J. H u b e r t, M.-C. H u b e r t. Piété chrétienne ou paganisme ? Les statues-reliquaires de 

l’Europe carolingienne. W: Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne 

nell’alto medioevo. Espansione e resistenze, 10-16 aprile 1980. Spoleto: Presso la sede del 
Centro 1982 s. 235 n. 

38 H.E. K u b a c h, V.H. E l b e r n. L’art de l’empire au début du Moyen Age. Les arts 

carolingien et ottonien. Paris: A. Michel 1973 s. 48-52. 
39 O. v o n  S i m s o n. Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie. PrzeH. A. Pali[ska. War-

szawa: PWN 1989 rozdz. III.1: PaHac Marii s. 211-239. 
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katedra wraz z posXgiem relikwiarzowym Maryi. KsztaHt tego monumentu 
zachowany zostaH w reliefie w tympanonie zachodnim katedry, który wy-
rzepbiono na wzór posXgu relikwiarzowego znajdujXcego si^ we wn^trzu40. 
Potrzeba zachowania ciXgHoQci kultu Maryi i pielgrzymowania do jej relikwii 
spowodowaHa szybkX odbudow^ i rozbudow^ katedry. OtrzymaHa ona ksztaHt 
nowoczesnej budowli gotyckiej, w której speHnione zostaHy po raz pierwszy 
wszystkie zasady dojrzaHego gotyku francuskiego. 

WedHug przeprowadzonych bada[ relikwiarzy w ksztaHcie statui zacho-
waHo si^ okoHo dwustu figur relikwiarzowych ze zHota i srebra lub po-
zHacanych, dekorowanych emaliX41. Do najpi^kniejszych gotyckich dzieH 
nale`y relikwiarz Panny Maryi fundacji królowej Nawarry Joanny d’Évreux, 
dzieHo zHotników paryskich. Królowa ufundowaHa relikwiarz po Qlubie z Fili-
pem III w 1323 r. i ofiarowaHa w 1339 r. bazylice Saint-Denis pod Pary`em, 
gdzie mieQciHy si^ groby królów francuskich. Pi^kna figurka Maryi z Dzie-
ciXtkiem, które delikatnie dotyka policzka Maryi, umocowana jest na cokole 
z wygrawerowanymi scenami dzieci[stwa i pasji Chrystusa. CaHoQb wspie-
rajX cztery figurki lwów, symbole Chrystusa42. Relikwiarz byH ju` w swoim 
zewn^trznym ksztaHcie znakiem kultu maryjnego na dworze królewskim 
Francji w czasach Karola IV. W cokole zawieraH domniemane relikwie wHo-
sów i szaty Maryi. Struktura cokoHu miaHa wi^c naQladowab form^ ante-
pedium oHtarzowego z relikwiami wewnXtrz. 

Analogiczne relikwiarze w ksztaHcie Maryi z DzieciXtkiem zachowane 
zostaHy w polskich zbiorach. Nale`X do nich: pi^kny relikwiarz z koQcioHa 
w Wieluniu z 1511 r. oraz relikwiarz z 1500 r. przechowywany obecnie 
w Muzeum Narodowym w Gda[sku43. 

SzczególnX uwag^ przykuwajX relikwiarze w ksztaHcie cz^Qci ciaHa, wy-
konane z drogocennych kruszców, odlewy, rzepby z drewna lub kamienia. 
Tradycja podziaHu, „kawaHkowania” ciaHa si^ga sztuki mozaikowej, która 
podkreQlaHa znaczenie gHowy, rXk i stóp. Sens jednak owego czXstkowania 
prowadzi do Pisma ?wi^tego, zwHaszcza Starego Testamentu44. W historii 
 

40 Tam`e rozdz. III.2: Katedra w Chartres s. 239-310. 
41 D. G a b o r i t - C h o p i n. Les Fastes du gothique. Le siècle de Charles V. Grand Palais. 

Paris: Réunion des musées nationaux 1981 s. 72 nn. 
42 D. A l c o u f f e. Le trésor de Saint-Denis. Musée du Louvre. Paris: Bibliothèque Nationale 

1991 nr kat 51. 
43 K. S z c z e p k o w s k a - N a l i w a j e k. Z,otnictwo gotyckie Pomorza GdaOskiego, Ziemi 

Che,miOskiej i Warmii. WrocHaw: ZakHad Narodowy im. Ossoli[skich 1987 il. 331, 334. 
44 M.U. M a z u r c z a k. Dwie starojytne tradycje rozumienia cia,a w sztuce 'redniowiecznej. 

„Roczniki Humanistyczne” 54-55:2006-2007 z. 3 s. 157-180. 
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sztuki zachowaHy si^ przykHady cennych relikwiarzy np. w ksztaHcie stopy 
Qw. Andrzeja, wykonany na zlecenie arcybiskupa Egberta dla katedry w Tre-
wirze przed 993 r. W relikwiarzu tym, jak wierzono, zHo`one zostaHy 
relikwie gwopdzia z krzy`a Chrystusa, wHos z brody Qw. Piotra i ogniwo 
z Ha[cucha, którym zostaH zwiXzany i uwi^ziony Qw. Piotr45. 

Relikwiarzowi nadano ksztaHt ludzkiej prawej stopy, do wysokoQci kostki, 
obutej w sandaH. Usytuowana zostaHa na kasetce w ksztaHcie prostokXta, 
czym nawiXzuje do formy przenoQnego oHtarza podró`nego. Obuwie ozdo-
bione zostaHo czterema kosztownymi rzemykami z drogocennych kamieni: 
szmaragdów, krysztaHów, rubinów i ametystów. SandaHy w PiQmie ?wi^tym 
odnosiHy si^ do symboliki miejsca Qwi^tego, w którym objawiaHa si^ moc 
Boga. Ozdobienie sandaHów drogocennymi kamieniami i zHotem podkreQlaHo 
symboliczne znaczenie miejsca przechowywania relikwii Qwi^tego, impli-
kujXc zminiaturyzowany oHtarz. Relikwiarz ten jednak, mimo nazwy i kultu 
Qw. Andrzeja, HXczy tak`e relikwie i pami^b Qw. Piotra, jego m^cze[stwa 
w Rzymie. PrzywoHane zostaHo miejsce jego uwi^zienia, znane w Europie 
jako memoria San Pietro in Vincoli, wybudowana w 455 r. przez cesarzowX 
Eudoksj^, `on^ cesarza Walentyniana III. Kasetka osadzona jest na lwach, 
które wiXzano z symbolikX Chrystusa. Na w^`szym boku kasety umiesz-
czono klejnot pochodzXcy z czasów wodzów frankijskich, w który wtórnie 
wprawiono zHotX monet^ – solid Justyniana II (527-565). ZHota moneta 
w dHoni Chrystusa Pantokratora znana jest z miniatur karoli[skich, miaHa 
znaczenie symboliczne, manifestowaHa zwiXzek wHadzy i panowania Chry-
stusa w obr^bie wHadzy Qwieckiej i duchownej. 

Relikwiarz Qw. Andrzeja jest przykHadem dX`e[ do zachowania pami^ci 
o Qwi^tych m^czennikach za wiar^. Z tym wiXzaHa si^ równie` idea Rzymu 
jako nowego Jeruzalem. Tendencje te przetrwaHy w sztuce i kulturze Fran-
ków, która identyfikujXc si^ z Rzymem, utrwalaHa równie` pami^b imperium 
rzymskiego. Inskrypcje umieszczone na omawianym relikwiarzu objaQniajX 
jego gH^boki sens i funkcje: „Hoc altare consecratu[m] est in honore 
S[an]c[t]i Andreae Aposto[li]” i dalej: 

 
Hoc sacrum Reliquiarum conditorium Egbertus Archiepiscopus fieri jussit / et in 
ea pignora s[an]c[t]a [serva]ri constituit / clavum videlicet D[omi]ni, dentem 
S[an]c[ti] Petri, de barba ipsius et de catena / sandalium S[an]c[ti] Andreae Apo-

 

45 K. S z c z e p k o w s k a - N a l i w a j e k. Relikwiarze 'redniowiecznej Europy od IV do 

poczFtku XVI wieku. Geneza, tre'ci, styl i techniki wykonania. Warszawa: Wydawnictwa 
Akademii Teologii Katolickiej 1996 s. 119. 
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stoli aliasq[ue] / S[an]c[t]orum reliquias. Quae si quis / ab hac ecclesia abstulerit, 
anathema sit46. 

 
Relikwiarz byH wi^c oHtarzem eucharystycznym, który wpisywaH si^ w zna-
czenie loca snacta, zwHaszcza grobu Chrystusa w Palestynie, zamkni^tego 
dla chrzeQcijan w owym czasie. 

Licznie zachowaHy si^ relikwiarze antropomorficzne w ksztaHcie ramienia, 
np. Qw. Ludwika z Tuluzy i Qw. 5ukasza (obecnie przechowywane w Luw-
rze)47. W QcisHej jednoQci z tymi dzieHami pozostajX polskie relikwiarze spro-
wadzane przez monarchów i przedstawicieli KoQcioHa z wa`nych oQrodków 
w Europie, np. Liège. PotwierdzajX one QcisHX wi^p z rzymskim KoQcioHem 
i kulturX zachodniX48. Relikwiarze w ksztaHcie przedramienia to dHonie skie-
rowane ku górze w geQcie bHogosHawie[stwa. Osadzone sX na kasetkach zdo-
bionych drogocennymi kamieniami, z precyzyjnie wygrawerowanymi in-
skrypcjami oraz dekoracyjnym ornamentem. Jednym z najpi^kniejszych tego 
typu jest relikwiarz Qw. Panteleona, m^czennika z czasów Dioklecjana, wy-
konany ze srebra i zHota, dekorowany kamieniami szlachetnymi. Precyzyjnie 
oddano ubiór biskupa. TechnikX niello wykonano inskrypcj^ „De sanct(i) 
Panteleonis + Ave”. Relikwiarz przechowywany jest obecnie w Walters Art 
Museum w Baltimore49. Relikwiarz r^ki Qwi^tego miaH funkcje liturgiczne – 
sHu`yH do bHogosHawie[stwa wiernych. 

Relikwiarze w polskich zbiorach pochodzX z ko[ca XIV wieku. Przy-
kHadem najstarszych spoQród zachowanych tego typu relikwiarzy jest wyko-
nany przez zHotników krakowskich dar królowej Jadwigi dla katedry Wniebo-
wzi^cia Maryi Panny we WHocHawku50. Do tej grupy zalicza si^ równie` 
relikwiarz Qw. Korduli z koQcioHa na zamku krzy`ackim w Toruniu, wy-
konany na terenach pa[stwa krzy`ackiego okoHo 1430 r. (obecnie przecho-

 

46 V.H. E l b e r n. Die Goldschmiedekunst im frühen Mittelalter. Darmstadt: Wissenschaft-
liche Buchgesellschaft 1988 s. 115 n. 

47 D. G a b o r i t - C h o p i n. La «croix d’Anjou». „Cahiers archéologiques” 33:1985 s. 157-178. 
48 Relikwiarz skrzynkowy z Czerwi[ska to dzieHo warsztatu w Limoges z okoHo 1160–1200 r., 

podobnie jak relikwiarz Qw. Walerii z Objezierza z drugiej bwierci XII wieku. J. Pietrusi[ski. 
Dwa relikwiarze emaliowe 'w. Walerii z Limoges (objezierski i go,uchowski). W: Sztuka i 

historia. KsiEga pamiFtkowa ku czci profesora Micha,a Walickiego. Warszawa: WAiF 1966 s. 
59–69. 

49 M. Bagnoli, K.B. Gerry, S. Tobin. The medieval world. The Walters Art Museum. 
Baltimore: Walters Art Museum, London: Giles 2011 s. 260. 

50 K. Kotula, P. Nowakowski. Skarby diecezji w,oc,awskiej. Katalog wystawy. WHocHawek: 
1991 nr kat 143. 
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wywane sX w nim relikwie Qw. Rozalii)51. Znane sX tak`e relikwiarze Qw. 
biskupa StanisHawa: relikwiarz wykonany dla koQcioHa parafialnego we 
Wschowie, z grawerowanX figurkX Qw. Urszuli, oraz relikwiarz dla katedry 
we WrocHawiu, ufundowany w 1465 r.52 

Ramiona, r^ce, dHonie to precyzyjnie wypracowane detale ciaHa ludzkiego 
w sztuce Qredniowiecznej Europy, zarówno w malarstwie, jak i rzepbie. 
Relikwiarze w ksztaHcie ramion przekazywaHy bHogosHawie[stwo, treQb dia-
logu z wiernymi. Skierowane w gór^ dHonie wskazywaHy na Boga. Za po-
mocX ukHadu palców dHonie wyra`aHy przesHanie najwa`niejszej treQci dog-
matycznej, wiary, dewocji lub po prostu Ewangeli^. Potwierdza to relikwiarz 
ramienia Qw. 5ukasza, dzieHo zHotników neapolita[skich z lat 1337-133853. 
T^ tradycj^ w sztuce potwierdza plastyka nowo`ytna, tworzXc dHugi ciXg 
tradycji obrazowania dialogu mi^dzy ukazanymi postaciami a odbiorcX. 

W obr^bie typu anatomicznego szczególnie liczne sX hermy lub relik-
wiarze w ksztaHcie gHów, osadzone na kasetach. Ich pochodzenie si^ga cza-
sów antycznych, a rozpowszechnione zostaHy w cesarskim Rzymie. GHowy 
wyrzepbione lub odlane z brXzu stanowiHy wyposa`enie galerii w domach 
rodów patrycjuszowskich, byHy równie` noszone w konduktach `aHobnych. 
Zachowana w Palazzo dei Conservatori w Rzymie statua patrycjusza rzym-
skiego, który niesie portrety przodków w prawej i lewej r^ce, jest dowodem, 
jak gH^bokie konotacje portretów zmarHych przodków pozostawiHa kultura 
rzymska54. Modelunek twarzy z fragmentem ramion ukazywano ju` na rzym-
skich mozaikach upami^tniajXcych Qwi^tych, równie` przedstawicieli hierar-
chii KoQcioHa. Szczególnie liczny jest zbiór popiersi Qwi^tych w koQciele Qw. 
Praksedy w Rzymie. W kaplicy Qw. Zenona wQród wielu popiersi ukazani sX: 
Matka Bo`a, Qw. Prakseda, Qw. Pudencjana oraz Qw. Teodora, matka papie`a 
Paschalisa I, w kwadratowym nimbie55. 

 

51 Ars Sacra. Dawna sztuka Diecezji ToruOskiej. Katalog wystawy 5.11-31.12.1993 r. Red. 
M. Wopniak. Toru[: Muzeum Okr^gowe 1993 nr kat. 55. 

52 J. K o t h e. Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Regierungsbezirks Posen. Berlin: 
Springer 1896 s. 178; J.M. F r i t z. Goldschmiedekunst der Gotik in Mitteleuropa. München: 
Beck 1982 nr kat. 601; S z c z e p k o w s k a - N a l i w a j e k. Relikwiarze 'redniowiecznej Europy 
s. 203–204. 

53 Relikwiarz przechowywany jest w Luwrze. Opracowanie zob. G a b o r i t - C h o p i n. Les 

Fastes du gothique s. 5–18. 
54 E. M a k o w i e c k a. Sztuka Rzymu. Od Augusta do Konstantyna. Warszawa: Wydaw-

nictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010 s. 133–134. 
55 P. G a l l i o. The basilica of Saint Praxedes. Genova: Edizione d’Arte Marconi 1992 s. 15-16. 
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Twarze Chrystusa i Qwi^tych stanowiX najbogatszy zbiór wizerunków kul-
towych, które okreQla si^ ju` nieco uproszczonym mianem ikon. WiX`e si^ je 
z kr^giem bizanty[skim, aczkolwiek ich geneza oraz rozpowszechnienie sX 
znacznie szersze, biorXc pod uwag^ równie` wizerunki na monetach i meda-
lach rzymskich. Problem ten zostaH szczegóHowo opracowany przez badaczy 
Qwi^tych wizerunków H. Beltinga, K. Weitzmana A. Amato56. W mozaikach 
rzymskich rozpowszechnione zostaHy medaliony zamkni^te kwiatowymi, 
zHotymi lub barwnymi clipeusami, czego przykHadem jest omawiany wy`ej 
wizerunek Qw. Wiktora w koQciele Qw. Ambro`ego w Mediolanie. 

„Epifania” twarzy stanowiHa racj^ dla interpretacji obrazu i podobie[stwa 
wedHug opisu stworzenia czHowieka w Ksi^dze Rodzaju, którX rozwijali 
wschodni oraz Haci[scy Ojcowie KoQcioHa. Rozumienie duchowego aspektu 
cielesnoQci czHowieka koncentrowaHo si^ w oczach, czole, twarzy, gHowie – 
miejscach zmysHów oraz intelektu. Twarz, jako najistotniejsza cz^Qb ciaHa, 
koncentruje w sobie osobowX identyfikacj^, w czasach antycznych wypraco-
wywana byHa w precyzyjny sposób sztukach plastycznych, w malarstwie 
i rzepbie. Dlatego pierwowzory fizjonomiki ludzkiej w sztuce chrzeQci-
ja[skiej majX bogate implikacje, odnoszXce si^ do okreQlonej nacji, co nie 
zawsze miaHo znaczenie treQciowe, raczej czysto wizualne. 

Hermowe relikwiarze z kr^gu Europy, osadzane na cokoHach – kasetkach, 
stanowiX kunsztowne dzieHa sztuki. Odlane z metali, rzepbione w drewnie, 
pozHacane lub polichromowane, zdobione w ró`ny sposób kamieniami szla-
chetnymi, stanowiHy skondensowanX symbolik^ QwiatHa, blasku, co wzmac-
niaHo znaczenie Qwi^tych szczXtek. Pierwotnie relikwiarze hermowe zawieraHy 
relikwie czaszki, pópniej jednak stanowiHy opraw^ dla ró`nych czXstek Qwi^-
tego. Do wczesnych modeli tego typu herm nale`y popiersie relikwiarzowe 
Qw. PawHa w katedrze w Münster z ko[ca XI wieku oraz przenoQny oHtarzyk 
Qw. Aleksandra z jego hermX na kasetce, wykonany dla klasztoru w Stavelot 
przed 1145 r. przez znanego ze swojego kunsztu zHotnika Gotfryda z Huy57. 

Odlana w brXzie herma Qw. Katarzyny, datowana na okoHo 1460 r. (Nowy 
Jork, Frick Collection), nale`y do wybitnych dzieH znanego mistrza Hansa 
Multschera58. DzieHo tego sHynnego w Europie w poHowie XV wieku artysty 
 

56 H. B e l t i n g. Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. 
München: Beck 2000; A. A m a t o. Maria la Theotokos. Conoscenza ed esperienza. Città del 
Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2011 – tam`e peHna literatura przedmiotu. 

57 J. B e c k w i t h. Early medieval art. New York: Oxford University Press 1969. 
58 A. S c h a d l e r. Broznzebildwerke von Hans Multscher. W: Intuition und Kunstwissen-

schaft. Festschrift für Hanns Swarzenski zum 70. Geburtstag am 30. August 1973. Hg. von 
P. Bloch et al. Berlin: Mann 1973 s. 391-408. 
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malarza, rzepbiarza i odlewnika oddaje subtelnoQb uduchowionej, pi^knej 
w swojej zmysHowoQci dziewcz^cej twarzy. Jej delikatny uQmiech, subtelnie 
przymru`one powieki oddajX styl zachowania dworskich dziewczXt u schyH-
ku Qredniowiecza i poczXtku nowo`ytnoQci. WHosy zaczesane w warkocz 
potwierdzajX mHodoQb i dziewcz^coQb twarzy. Na szyi ma zawieszony, jak 
drogocenny amulet, naszyjnik z inicjaHem wHasnego imienia. U podstawy 
ramion jest przepasana wst^gX z misternie wycyzelowanym ornamentem, co 
stanowi nawiXzanie do ówczesnej dworskiej mody kobiecej. ?w. Katarzyna 
Aleksandryjska nale`aHa do virgines capitales, jej wizerunki wypeHniaHy na-
stawy, poliptyki oHtarzowe w póHnocnym kr^gu sztuki, zwHaszcza Cesarstwa 
Niemieckiego, z PragX jako stolicX. 

W polskiej tradycji relikwiarzowej znane sX hermy Qwi^tych, które wpi-
sujX si^ swoim kunsztem wykonania w tradycj^ europejskX. PrzykHady tego 
typu zebrane sX w ro`nych muzeach w Gniepnie, w Krakowie, w Tarnowie, 
w Poznaniu. Hermy cz^sto nie zwierajX ju` relikwii, ale nale`X do tradycji 
kultu Qwi^tych. PopularnoQb relikwiarzy Qwiadczy tak`e o fundatorach, któ-
rzy pochodzili zarówno z kr^gów koQcielnych, jak i Qwieckich. W tym sensie 
istniaHa koegzystencja nie tylko na poziomie religijnego kultu, ale tak`e na 
poziomie spoHecznej potrzeby posiadania kosztownych przedmiotów w wy-
posa`eniu koQcioHów i kaplic. 

Najcenniejsze polskie hermy Qwi^tych to: Qw. Zygmunta, z daru Kazi-
mierza Wielkiego dla katedry pHockiej w 1370 r., Qw. Marii Magdaleny, 
ufundowana przez Kazimierza Wielkiego dla koQcioHa w Stopnicy okoHo 
1370 r., Qw. Urszuli w �arnowcu, Qw. Jadwigi (1450 r.), Qw. Doroty, Qw. Idy 
w Lidzbarku Warmi[skim z XV wieku oraz Qw. Barbary dla koQcioHa w Czer-
wi[sku z 2 bwierci XV wieku. Herma Qw. Jadwigi ?lXskiej ofiarowana byHa 
w 1512 r. przez kapituH^ kolegiaty Qw. Krzy`a we WrocHawiu59. 

W polskich zbiorach zachowaHo si^ siedem hermowych relikwiarzy 
gotyckich ze srebra, pochodzXcych z przeHomu XIV i XVI wieku, zacho-
wujXcych relikwie w puszkach na piersiach lub w tyle gHowy60. Hermy te 
przedstawiajX pi^kne postacie, o wyidealizowanych, ponadczasowych twa-
rzach, które wyobra`aHy ideaH kobiecej i m^skiej urody. Herm^ Qw. Urszuli 
wykonano ze zHota i srebra w warsztacie zHotniczym w Gda[sku dla klasz-
toru benedyktynek w �arnowcu w poHowie XV wieku. Ma ona cechy twarzy 
bardzo mHodej, o idealnych rysach, które okreQlaHy plastyk^ „stylu pi^knego” 
rozpowszechnionego w Qrodkowej Europie i w Polsce w drugiej poHowie 
 

59 S z c z e p k o w s k a - N a l i w a j e k. Relikwiarze 'redniowiecznej Europy il. 56-60. 
60 Tam`e s. 196. 
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XIV wieku. Identyczne cechy fizjonomii nosi herma Qw. Doroty, ufundowa-
na przez mieszczan wrocHawskich okoHo 1410 r. do kaplicy ratusza swojego 
miasta. Przedstawia ona zmysHowX twarz o mHodzie[czych cechach, powQciXg-
liwym uQmiechu, który cechowaH równie` twarze Madonn stylu pi^knego. 
 Znane sX tak`e hermy drewniane, polichromowane, zwiXzane z oHtarzami 
relikwiarzowymi. O ich formie, pochodzeniu i rozwini^tych kompozycjach 
przygotowywana jest odr^bna praca. ObecnoQb relikwiarzy jako kosztow-
noQci wynika przede wszystkim z form religijnych, których Europa poszu-
kiwaHa i które tworzyHa. Potrzebowano potwierdzenia najwy`szych Qwi^toQci 
ciaHa w pi^knie, naQladujXc antyczne statuy lub portrety. Relikwiarze sX 
Qwiadectwem zwiXzku religii z kulturX, chrzeQcija[stwa z antykiem, który 
odczytywano zgodnie wedHug potrzeb. Sztuka religijna nie zamykaHa si^ 
w krótkich odcinkach czasu wyznaczanego stylem, nie styl byH dla niej ce-
lem. Hermy Qwi^tych weszHy do kompozycji niezwykle rozbudowanych oHta-
rzy barokowych, utrwalajXc niejako tradycje relikwiarzy, a ich zwiXzek 
z oHtarzami jest QcisHy i logiczny. Od poczXtku relikwie Qwi^tych zwiXzane 
byHy z oHtarzami, nawet je`eli same stanowiHy zminiaturyzowane formy. 
PrzykHadem niech b^dzie pópnobarokowy oHtarz centralny w koQciele Niepo-
kalanego Pocz^cia NajQwi^tszej Maryi Panny w Lublinie. Hermy Qwi^tych 
umieszczone zostaHy po bokach oHtarza, stanowiXc ramy treQciowe caHej 
kompozycji. Dawne zHotnicze relikwiarze hermowe stanowiX tutaj integralnX 
cz^Qb oHtarza. Formy ustanowione w odlegHych czasach znajdywaHy do XIX 
wieku swoje miejsce jako Qwiadectwa kultury i sztuki, religii oraz `ycia. 
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CULTURAL-RELIGIOUS FUNCTION OF RELIQUARIES  

FROM THE CIRCLE OF THE ORIGINS OF DEPICTING THE BODIES OF SAINTS 
IN EUROPEAN AND POLISH ART 

S u m m a r y   

  Works of art are an integral part of religious culture and they reflect its wealth in Christian 
piety. However, while methodology of research into works of religious art has consolidated its 
fixed and tested methods, interpretation of works in the context of cultural studies asks questions, 
raises doubts, and sometimes stirs up controversies. Nevertheless, one cannot help deliberating 
over the cultural-religious function of such significant evidences in the heritage of Christian 
culture as reliquaries, especially ones in the form of parts of the body, like the hand, foot, head, 
arm etc. In the aspect of the cult of relics of saints and the ways of practicing this cult, reliquaries 
have been discussed in detail in theological research, in hagiography of spirituality, as well as in 
the history e.g. of pilgrimages and of the cult of saints. The present deliberations try to interpret 
various forms of works of art connected with the cult of saints. Reliquaries in the form of parts of 
the body that serve keeping relics of saints evoke faith in sanctity and in the resurrection of 
bodies. It is in them that the mystery of resurrection of the body as a new body, with new features 
of the matter, has been illustrated. Its nature may be most adequately made evident by the nature 
of the light, brightness, radiating of colours. Even Roman mosaics filling the early Christian 
churches used the new artistic medium in depicting pictures of saints and of God. The form of the 
body divided into small tesserae implies the body that is “in pieces”, joined again with mortar 
into a new visual quality of joined pieces covered with gold and precious dyes. The technique of 
mosaic allowed rendering the shining and the brightness of colours, making one aware of the 
mystic matter and showing with the use of artistic means the nature of a saint’s body as a “new 
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body”. In this way mosaics and reliquaries make it easier for the faithful to realize the mystery of 
the “new body” of the saint and the resurrected martyrs. This is why the mosaic décor, especially 
in the apses and the places where relics of saints are placed in early Christian Rome churches, is 
compared to reliquaries that were common in medieval Europe and in Poland. They belong to the 
common heritage of religious culture that in a sensual way showed the mysteries of resurrection 
of the bodies of martyrs and of their relics. Artistic objects participate in the Church’s teaching 
and faith, constituting the mutual heritage of art and faith. 

Translated by Tadeusz Kar,owicz  

 

 

S"owa kluczowe: mozaiki: barwa, QwiatHo; relikwiarze: antropomorficzne, zHoto, kamienie szla-
chetne; antropologia ciaHa, ciaHo Qwi^te, ciaHo ziemskie.  

Key words: mosaics, colour, light, reliquaries, anthropomorphic, gold, precious stones, anthropo-
logy of the body, saint body, earthly body. 

 

  

 


