Sztuka
Polski Środkowej
Studia
IV

Sztuka nowożytna
i nowoczesna

1

Komitet Redakcyjny:
Zbigniew Bania (redaktor serii),
Andrzej Betlej,
Piotr Gryglewski,
Eleonora Jedlińska,
Leszek Kajzer,
Ewa Kubiak,
Krzysztof Stefański,
Agnieszka Zabłocka-Kos
Redaktorzy tomu:
Piotr Gryglewski, Ewa Kubiak
Recenzenci:
Waldemar Deluga
Jerzy Malinowski
Projekt okładki
Jacek Wilk
Skład
Paweł Szewczyk

ISBN 978-83-7729-037-8

KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński
90-345 Łódź, ul. Księży Młyn 14
tel./fax 42 632 78 61, 42 630 71 17, tel. 602 34 98 02
infolinia: 604 600 800 (codziennie 8-22, także sms)
gg: 4147954
www.ksiezy-mlyn.com.pl; e-mail: biuro@ksiezy-mlyn.com.pl

Łódź
rok: 2013 2012 2011 2010 ostatnia
Wydanie I rzut: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 liczba

2

Wstęp

Oddawany w Państwa ręce tom jest już czwartym z serii Sztuka Polski Środkowej-Studia,
a drugim z podtytułem Sztuka nowożytna i nowoczesna. Zawiera on osiem tekstów, których
autorami są pracownicy Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Tym samym odzwierciedla tematykę badawczą podejmowaną przez grono pracowników naukowych naszej
Katedry, ukazując jej rozległość tematyczną i czasową, przy wspólnym mianowniku jakim
jest obszar, określany umownie jako Polska Środkowa.
Artykuły przedstawione są zgodnie z porządkiem chronologicznym prezentowanych
zagadnień – od tematów związanych z epoką nowożytną, choć niekiedy korzeniami sięgających czasów średniowiecza, poprzez badania nad sztuką XIX i XX wieku, aż do tekstów
poruszających aktualne zagadnienia w sztuce.
Jowita Jagla w swym artykule „Symbolika krwi – symbolika uświęconej tkaniny w obrazie Cudu Eucharystycznego z kościoła p.w. św. Bartłomieja w Topoli Królewskiej (kopii
cudownego wizerunku z Walldürn)” zaznajamia nas z frapującą opowieścią o cudzie związanym z ofiarą eucharystyczną, jaki miał miejsce w niemieckiej miejscowości Waldürnn
w XIV w. Punktem wyjścia jej rozważań jest ukazujący ów cud obraz z 1818 r. znajdujący się
w kościele parafialnym w Topoli Królewskiej koło Łęczycy, jedno z najciekawszych przedstawień tego rodzaju w sztuce polskiej. Problematyki ikonografii chrześcijańskiej dotyczy
również rozprawa Ewy Kubiak „Krzyż jako droga do zbawienia – analiza obrazu klasztoru
bernardynów w Kole Chrystus niosący krzyż na tle innych przedstawień z epoki.” Obraz namalowany został w 1813 roku i stał się pretekstem do prześledzenia podobnych wyobrażeń
w nowożytnej sztuce polskiej i obcej, zwłaszcza w sztuce iberoamerykańskiej – nad którą
koncentrują się badania autorki. Zagadnieniom sztuki nowożytnej, tym razem architektury,
poświęcony jest także artykuł Piotra Gryglewskiego „Kolegiata w Wolborzu i jej stan po
osiemnastowiecznej przebudowie”. Autor analizuje cenny obiekt w kontekście osiemnastowiecznej przebudowy, wykorzystując przy tym ważne źródło historyczne, jakim jest tekst
wizytacji z 1780 roku, przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi.
Artykuły poświęcone sztuce XIX i XX wieku otwiera tekst Roberta Wróbla „Świątynie i domy modlitwy w Aleksandrowie Łódzkim”, jednej z przemysłowych osad łódzkiego
okręgu przemysłowego, które rozwinęły się w ciągu XIX stulecia, pozostając jednak w cieniu Łodzi. Miasteczko to zamieszkiwała w tym okresie ludność różnych wyznań, co znalazło
odbicie w zróżnicowanym budownictwie kultowym. Autor omawia kolejno kościół katolicki
pw. św. Rafała, kościół ewangelicko-augsburski, żydowską synagogę – obiekt, który zniknął
z krajobrazu miasta – oraz kaplicę baptystów – obecnie w stanie ruiny. Krzysztof Stefański
w swym artykule „Johannes Wende i Richard Schlein – między Łodzią a Żytawą” wydobywa zagadnienie związków artystycznych między przemysłową Łodzią, a prowincjonalną
5

Żytawą na Górnych Łużycach, które niespodziewanie utrwaliły powiązania rodzinne między łódzkim budowniczym a żytawskim witrażystą. Ukazuje to w nowym świetle problem
obecności na łódzkim gruncie artystów niemieckich.
Inka Gadowska w tekście „Styl czy stylizacja? Próby zdefiniowania ikonografii narodowej w twórczości żydowskich artystów w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku” zajęła się
– zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – problemem tematyki dzieł łódzkich artystów żydowskich, zmian wynikających z pogłębionej świadomości narodowej i rozwoju ruchów nacjonalistycznych w obrębie społeczności żydowskiej. Tematyka żydowska, głównie w kontekście zagłady w okresie drugiej wojny światowej, jest obecna także od lat w badaniach
naukowych Eleonory Jedlińskiej. W rozprawie „ Pamięć żydowska – pamięć polska. Przyczynek do sztuki Mirosława Bałki – Wall of Joy/Wall of Heath” zaprezentowane są dzieła
tego artysty, który poruszony stanem żydowskiego cmentarza w Karczewie pod Warszawą
wykonał szereg zdjęć i filmów nawiązujących do żydowskiego Holocaustu w okresie drugiej wojny światowej.
Autorem ostatniego artykułu jest Błażej Ciarkowski, niedawny absolwent Katedry, prowadzący obecnie zajęcia z zakresu ochrony zabytków. W tekście „Współczesne nawiązania
do tradycji w architekturze Łodzi” analizuje najnowszą architekturę miasta krytycznie oceniając nawiązywanie w wielu nowych obiektach do dawnej architektury, zarówno tej z epoki
historyzmu, jak i modernistycznej.
Przedstawiając tom pozostaje mieć nadzieję, że omawiane studia wzbogacą wiedzę Czytelnika na temat sztuki naszego, środkowopolskiego, regionu i jeszcze raz uświadomią, że
jest to obszar zasługujący na uwagę, pełen tematów badawczych, które czekają na swoje
pełniejsze opracowanie.
prof. dr hab. Krzysztof Stefański
Kierownik Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego
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Jowita Jagla

Symbolika krwi – symbolika uświęconej tkaniny
w obrazie Cudu Eucharystycznego z kościoła
p.w. św. Bartłomieja w Topoli Królewskiej
(kopii cudownego wizerunku z Walldürn).

Do szczególnych cech czy też „swoistości” cudownych wizerunków należy szeroko pojęta mobilność, przy czym pod pojęciem mobilności należy rozumieć zarówno objawianie
się kultowych obrazów światu – często przypływały w konkretne miejsce, bądź samoczynnie
podróżowały wybierając i wskazując wiernym obszar sanktuarium, z drugiej strony wspomniana mobilność obejmowała też proces rozwoju kultu cudownych obrazów, które mnożone za pomocą kopii przekraczały nie tylko granice parafii, czy biskupstwa, ale też kraju.
Do obiektów, których sława przeniknęła daleko poza obszar parafii należy cudowny wizerunek z prowincjonalnego Walldürn. Miejscowość Dürn (Walldürn) leży na południe od
Wertheim, między Würzburgiem a Heilbronn, tam właśnie w XIV w. miał zdarzyć się niezwykły cud, który przeobraził Walldürn w sławne sanktuarium, łączone z pasyjnym kultem
krwi Chrystusa. Jak głosi legenda w 1330 r. przybył do tamtejszej parafii w gościnę ksiądz
Heinrich Otto, podczas odprawiania mszy strącił on niechcący kielich z winem, które rozlało się na korporał. Duchowny bardzo przeżył własną nieporadność i nieuwagę, jednak po
chwili zauważył, że uświęcony płyn utworzył na korporale fascynujące widmo – wizerunek
Ukrzyżowanego Chrystusa otoczony Veraikonami. Duchowny zaskoczony zaistniałym cudem postanowił ukryć go przed wiernymi, po powrocie do swojej parafii w Schreck schował
skrzepły od wina/krwi korporał pod ołtarzem i dopiero krótko przed śmiercią wyznał podczas spowiedzi swoją tajemnicę i wskazał ukryty wizerunek. W 1445 r. korporał zawieziono do Rzymu, gdzie papież Eugeniusz IV uznał jego prawdziwość, ustanawiając Walldürn
sanktuarium, którego sława zaczęła wkrótce przyciągać setki pielgrzymów. Pierwsza większa świątynia, przeznaczona dla kultu cudownego korporału została zbudowana w 1497 r.,
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jednak podczas wojny chłopskiej kościół splądrował jeden z najbardziej słynnych rycerzy
późnego średniowiecza – Götz von Berlichingen zwany Żelazorękim. Tak naprawdę autentyczna świetność miejsca narodziła się za czasów proboszcza Josta Hoffmanna, zwanego Magistrem Jodocusem Hofficusem, który prowadził parafię w latach 1586-1628, z jego
inicjatywy odbudowano zniszczony kościół i ufundowano nowy ołtarz przeznaczony dla
korporału, autorstwa Zachariasa Junckera (1622-1626). Walldürn przeistoczyło się w sanktuarium Świętej Krwi, do którego pielgrzymowali przede wszystkim mieszkańcy Odenwald, Buchen, Altheim, Hardheim, Würzburga, charakter ruchu pielgrzymkowego wymógł
na wiernych utworzenie specjalnych bractw, które organizowały pielgrzymki, przy czym
specyfikę procesji i formę oprawy pielgrzymek stanowiły bogato zdobione feretrony i chorągwie procesyjne, najpiękniejsze w diecezji Würzburg1.
Cudowny korporał z Walldürn w sposób fenomenalny łączy w sobie kilka istotnych
motywów ikonograficznych, tworzących spójną symbolikę – w centrum ujęcia znajduje się
przechylony kielich, z którego wylewająca się krew utworzywszy kilka stróżek prowadzi je

1. Rany Chrystusa jako krynica/źródło zbawczej krwi,
obrazek dewocyjny, XVIII w., Niemcy. Ilustracja
pochodzi z książki: L. Kretzenbacher,
Bild-Gedanken der spätmittelalterlichen Hl. Blut-Mystik
und ihr Fortleben in mittel-und südosteuropäischen
Volksüberlieferungen,
München 1997, przerys grafiki wykonała Daria Rutkowska.
1

O sanktuarium: Wolfgang BRÜCKNER, Walldürn. Wallfahrt und Kirche, Walldürn 1963; Wolfgang BRÜCKNER,
Walldürn. Wallfahrt und Kirche, Walldürn 1981; Susanne HANSEN, Die deutschen Wallfahrtsorte. Ein Kunst-und
Kulturführer zu über 1000 Gnadenstätten, Augsburg 1990, s. 812-814.
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2. Druk z modlitwą do Jezusa Chrystusa – patrona dobrej śmierci i wizerunkiem z Walldürn, Śląsk (?),
XIX w. (zbiory prywatne S. Wojciechowskiego). Ilustracja pochodzi z artykułu: P. Assion, Walldürner
Heilig-Blut-Bilder in Polen. Ein Beitrag zu volksreligiösen Beziehungen zwischen Mittel-und Osteuropa,
“Österreichische Zeitschrift für Volkskunde” 1967/1968, 70, s. 165-175,
przerys grafiki wykonała Daria Rutkowska.

ku górze by na końcach rozwidlenia ujawnić wizerunek Ukrzyżowanego Chrystusa, otoczony jedenastoma Veraikonami. Kult Świętej Krwi zostaje tutaj poparty i niejako zwielokrotniony
za pomocą kolejnych ważnych aktów Pasji: spotkania ze św. Weroniką (ślad twarzy Chrystusa
odciśnięty na chuście) i śmierci Zbawiciela na krzyżu. Poza tym sam korporał powiela motyw
świętej tkaniny i jej szczególnych właściwości, które pozwalają zatrzymać cudowne odbicie
(zarówno w przypadku Veraikonu, jak i wina wylanego przez Heinricha Otto).
Nader ważne jest, że cud z Walldürn miał miejsce w wieku XIV, czyli w okresie rozwoju
pobożności dewocyjnej, ale też praktyk mistycznych, dla których krew Chrystusa stanowiła tematyczne epicentrum, kojarzone z Pięcioma Ranami (szczególnie z Raną Boku i Raną
Serca). Krew-dostępny aspekt doznań mistycznych symbolizowała śmierć, ale też życie,
obrazowała agonię, ale i chwałę, dotyczyła części, ale mówiła o całości, obrazowała tortu-
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3. Cudowny wizerunek z Walldürn, drzeworyt polski,
1831 r. Ilustracja pochodzi z artykułu: P. Assion,
S. Wojciechowski, Die Verehrung des Heiligen Blutes
von Walldürn bei Polen und Tschechen, “Archiv für
mittelrheinische Kirchengeschichte” 1970, 22, s. 141-167,
przerys grafiki wykonała Daria Rutkowska.

ry, które prowadzą do uwolnienia. Krew symbolizuje płodność, ale też ból i śmierć2, tak jak
ciało, należy do symboli „naturalnych”. Ciało jest zbiornikiem/pojemnikiem, doświadcza
wzrostu, przyswaja pożywienie. Krew daje ciału życie, pulsuje w nim, dlatego często porównywano ją z duchem, stąd kontrast między ciałem i krwią. Opozycyjność między ciałem
i duszą prowadzi do swoistej asymetrii obrazu ciała Chrystusa-ciała eucharystycznego i ciała cielesnego, w obu przypadkach krew zyskuje główną rolę jako składnik ciała ludzkiego
i składnik ciała eucharystycznego. Bok/serce Chrystusa to miejsce wspólne dla obu ciał,
wypływa z niego nie tylko krew, lecz i hostie3.
Uświęcona Krew posiadała też istotną funkcję związaną z boską medycyną. W literaturze mistycznej krew zalewa ciało Chrystusa, ale jest darem dla człowieka, przeistacza
się w produkt medyczny (Twoje Ciało i Krew jako lekarstwo i pocieszenie dla mojej duszy
– pisała św. Brygida Szwedzka)4. Krew Chrystusa i mleko Matki Boskiej stanowią cenne
naturalne, organiczne produkty/substancje „ratujące” ludzkość, krew i mleko kreują zasadę
niebiańskiego intercessio w ikonografii sądu ostatecznego, scenach scala salutis i wotyw2

3

4

Caroline WALKER BYNUM, „Violent Imagery in Late Medieval Piety”, Bulletin of the German Historical Institute,
t. 30, 2002, s. 25.
Szeroko o tym Caroline WALKER BYNUM, „Das Blut und die Körper Christi im späten Mittelalter: Eine Asymetrie”,
Vorträge aus dem Warburg Haus, t. 5, 2001, s. 75-119.
Św. BRYGIDA WIELKA, Objawienia i inne dzieła, przekł. Jan HOJNOWSKI, Salezy KAFEL, Tadeusz WIETECHA,
Kraków 2004, s. 390.
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nych obrazach anty-zarazowych5. Krew ma fundamentalne znaczenie, kształtuje bowiem
kolejne wcielenia Chrystusa ujmowanego w ikonografii jako „krynica krwi/ źródło krwi/
zdrój krwi” (Blutquell-Christus), jako Mąż Boleści czy „krzew winny” doświadczany przez
tłocznię mistyczną.
Korporał z Walldürn ujawniał znaczenie krwi, ale sam w sobie przywracał pamięć
o świętej materii, która „zapamiętała” twarz Jezusa przez co stała się cudowną tkaniną. Jedna
z najstarszych legend o powstaniu acheiropoietos przywoływała związek między odbiciem
boskiej twarzy a chorobą6. Historia kościelna Euzebiusza (ok. 325 r.) kreśli postać króla
Edessy Abgara o przydomku „Ukkama” (czarny) co miało dowodzić, że król prawdopodobnie chorował na trąd bądź podagrę. Władca ów wysłał do Chrystusa archiwistę i malarza
Hannana z prośbą by ten przybył do Edessy i uzdrowił króla. Tłumy otaczające Zbawiciela
uniemożliwiły Hannanowi przekazanie prośby, jednak Chrystus znając jego intencję obmył
twarz wodą, wytarł ją kawałkiem płótna i podarował je Hannanowi. Otrzymany dar – tkaninę
z odbiciem twarzy Jezusa wyleczyła prawie całkowicie króla, zaś po Zesłaniu Ducha Świętego przybył do Edessy św. Tadeusz gdy wchodził (...) ujrzał Abgar nagle wspaniałą jakąś
zjawę na obliczu Apostoła Tadeusza. Na ten widok Abgar padł przed Tadeuszem na oblicze,
a zdumienie ogarnęło wszystkich obecnych. Nie widzieli bowiem owej zjawy, która się ukazała samemu tylko Abgarowi7, następnie apostoł dotknął ręką króla i natychmiast uleczył go
ostatecznie. Tkanina podarowana Abgarowi stała się palladium Edessy i wzorem dla kolejnych świętych mandylionów. Najstarsze zachowane kopie wizerunku z Edessy pochodzą
z wieku X (tryptyk z Góry Synaj), przy czym sam fakt powstania obrazu spowodował, że
zarówno sam mandylion jak i kopie listu Chrystusa do króla Abgara funkcjonowały wśród
wiernych jako amulety chroniące przed chorobami, ale też czyniące uzdrowienia ( jak można
przeczytać na zwoju z Biblioteki Pierponta Morgana w Nowym Jorku kto nosi ten list w czystości, z dala od brudów i wszelkiego zła, będzie zbawiony na duszy i ciele )8. Jak wiadomo,
legenda narodzin mandylionu powoli traciła na popularności wobec kultu jakim obdarzono
na zachodzie Europy Veraikon związany organicznie ze św. Weroniką.
Święta Weronika (Berenike, Prunike, Prunikos) w Ewangelii Nikodema została utożsamiona z bardzo ważną postacią biblijną – Hemoroisą, niewiastą chorą na krwotok9, uzdrowioną przez Chrystusa ( Mt 9, 20-22, Mk 5, 25-33, Łk 8,43-48 ). Mając na uwadze przypadek chorego na trąd króla Abgara i krwawiącej Hemoroisy w obu mamy do czynienia ze
szczególnymi chorobami czyniącymi ich posiadaczy osobami odrzuconymi, wykluczonymi,
zepchniętymi na margines społeczny, Chrystus przekracza tabu nawiązując z nimi kontakt
i dokonując cudownego uzdrowienia. Trąd jak i wiele innych schorzeń leczono krwią składaną w ofierze – krwią uświęconą – w judaizmie oczyszczano noworodka krwią złożonych
5

6
7
8
9

Zob. Erwin RICHTER, “Von der Heilstreppe zur mystischen Blut-Christi-und Marienmilchspendung in den Sieben
Heiligen Zufluchten”, Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 1966/1967, s. 78-86.
Leonid USPIENSKI, Teologia ikony, tłum. Maria ŻUROWSKA, Poznań 1993, s. 23-24.
Ewa KURYLUK, Weronika i jej chusta. Historia, symbolizm i struktura „prawdziwego” obrazu, Kraków 1998, s. 58.
Ibid., s. 89.
Ibid., s. 158.
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